بحث حمكَّم

الإجراءات يف �إنهاء حاالت
الطالق الثالث
درا�سة ميدانية يف حمكمة الأحوال ال�شخ�صية بالريا�ض

�إعداد
د .حممد علي بن مولود ياركي
متخ�ص�ص يف الفقه و�أ�صوله ،ومدر�س يف املدر�سة الرتكية العاملية بالريا�ض

الإجراءات يف �إنهاء حاالت الطالق الثالث

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني .وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد ،وعلى �آله و�أ�صحابه
�أجمعني ،وبعد:
فمنذ �سنتني م�ضتا تقري ًبا كنت �أجري بحثاً �أكادمي ًيا حول كيفية تطبيق الأحكام
ال�رشعية يف الأحوال ال�شخ�صية باململكة العربية ال�سعودية ،برتخي�ص من وزارة
العدل ،وقد لفت نظري الإجراءات املتبعة يف �إنهاء حاالت الطالق ،ال�سيما �إذا
كان طالق الثالث؛ حيث ر�أيت �أن الإجراءات تتم وفق الأحكام ال�رشعية و�أقوال
الفقهاء ،ولكن عرب امل�ؤ�س�سات النظامية ال�رشعية على الرغم من غزو املخرتعات
املعا�رصة ،التي انت�رشت �أو بد�أت تنت�رش يف البلدان الإ�سالمية ،ودخول كثري من
الن�ساء جمال العمل.
ور�أيت �أثناء البحث �أن لأ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة و�سماحة املفتي دو ًرا كب ًريا يف
عد من �أجمل النماذج
ق�ضية الطالق الثالث� ،إلى جانب دور الزوج؛ مما ميكن �أن ُي َّ
التي تدل على العالقة بني م�ؤ�س�ستي الق�ضاء والإفتاء.
ٍ
تطبيقات خمتلفة ،حتى يف النوع الواحد
كما ر�أيت �أن لأ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة
من ق�ضايا الطالق ،وتلك التطبيقات جديرة بالبحث والدر�س.
ّ
م�ستقل يتناول مو�ضوع �إجراءات �إنهاء حاالت الطالق
ولأين مل �أقف على بحث
الثالث ،باالعتماد على �سجالت املحاكم؛ فقد قمت ب�إجراء هذا البحث املتوا�ضع،
ود ّونت ما تو�صلت �إليه.
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ولعل ما دفعني �إلى كتابة هذا البحث ما ر�أيته من ندم كثري ممن �أوقعوا الطالق على
زوجاتهم ،خا�ص ًة من تلفظوا بالثالث� ،أو طلقوا زوجاتهم ثالث مرات ،ثم �أراهم
يبحثون عن خمرج ،وذلك لأن �أكرث من يوقعون الطالق ويثبتونه ال يعرفون احلالل
واحلرام ،وال البدعة وال املع�صية فيه((( ,ولهذا ي�أتي هذا البحث م�ساهمة يف توعية
النا�س يف هذا املجال.
ويف �أثناء البحث ح�رضت مع �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يف حمكمة الأحوال
ال�شخ�صية بالريا�ض ،ومع املوظفني يف مكاتبهم ،ومكاتب التوجيه والإ�صالح،
و�شاهدت �أحوال املراجعني ،وا�ستف�ساراتهم ،و�ألفاظ الطالق التي تكلموا بها� ،أو
كتبوها لزوجاتهم ،كما اطلعت على كثري من �صكوك الطالق ،والفتاوى املرتبطة
بالطالق ال�صادرة من �سماحة مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية ال�شيخ عبد العزيز
ابن عبد اهلل �آل ال�شيخ؛ فلذا تعتمد الدرا�سة �أو ًال على م�شاهداتي ،ثم على ال�ضبوط،
وال�صكوك والفتاوى يف املحكمة املذكورة .كما �أ�ضفت �إلى البحث فتاوى متعلقة
باملو�ضوع من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ لتو�ضيح القول
املفتى به �أكرث .و�أما فتاوى املفتني ال�سابقني -رحمهم اهلل -فلم �أذكرها �إال �إذا اقت�ضى
الأمر.
وال �شك �أن هذا البحث ال ميثل �أنواع عمل الق�ضاة كلهم يف اململكة العربية
قا�ض يف املحكمة املذكورة ،ولكنه يهدف �إلى التعرف
ال�سعودية ،وال حتى عمل كل ٍ
�إلى الإجراءات املتبعة يف �إجراءات �إنهاء الطالق عامة ،و�إجراءات �إنهاء الطالق
ي�صور الواقع من مكانه
الثالث خا�صة لدى عد ٍد من �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة؛ لأنه ِّ
كما هو ُمعا�ش .ولي�س ذلك وح�سب ،بل �إن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
((( يرى ف�ضيلة ال�شيخ �سليمان بن �إبراهيم الأ�صقه �أن �أكرث من  %90ممن يريد �إثبات الطالق ال يعرف �سنته من بدعته.
انظر« :دور القا�ضي يف �إثبات الطالق» لف�ضيلته ،جملة العدل ،العدد  ،27رجب � ،1426ص .165
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والإفتاء قد تختلف بتغري العلماء يف اللجنة ،وبتغري امل�ستفتني وحاالتهم ،حتى
يف النوع الواحد من الق�ضايا ،ولكن مل يكن ب�إمكاين االطالع على جميع تلك
الفتاوى ،ولذلك ذكرت فتاوى اللجنة م�ستفي ًدا من �إ�صدارات رئا�سة الإفتاء فقط.
وقد تناولت �أو ًال الإجراءات املتبعة يف �إنهاء الطالق عمو ًما ،ثم العمل يف الق�ضاء
والإفتاء يف �إجراءات �إنهاء الطالق الثالث ليكون الأول متهيدًا للثاين ،و�أ�رشت يف
بداية كل مبحث �إلى �أقوال الفقهاء يف املو�ضوع باخت�صار ،ثم در�ست العمل يف
الق�ضاء والإفتاء ،ومل �أدر�س كل تفا�صيل و�أنواع الألفاظ املتعلقة بالطالق الثالث؛
و�إمنا تناولت الألفاظ الدارجة بني النا�س وفق ما اطلعت عليه يف �صكوك الطالق
والفتاوى ،ومل �أذكر الأدلة ال�رشعية املتعلقة باملو�ضوع بكاملها ،ومل �أحاول مناق�شتها،
�إال �أين �أ�رشت �إلى بع�ضها بقدر ما يقت�ضيه البحث نحو ما ذكر يف بع�ض الفتاوى؛
لأن هديف من البحث ك�شف العمل يف هذا املجال فقط ،ال مناق�شة الأدلة ،وال �إبداء
الر�أي فيها.
ا�شتمل البحث على ف�صلني ،وخامتة ِّ
تلخ�ص املو�ضوع ،وتقدم �أبرز ما تو�صل �إليه
البحث من نتائج.
وختاماً �أ�س�أل اهلل تعالى �أن يجعله و�سيلة خري يف الدنيا والآخرة ،وما توفيقي �إال باهلل.
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الف�صل الأول
معنى الطالق ،والإجراءات املتبعة يف �إنهاء الطالق
املبحث الأول :معنى الطالق

«طلق» لفظ يدل على التخلية والإر�سال لغ ًة .ويقال للإن�سان �إذا عتُقَ َ :طليقٌ � ،أي:
�صار ح ّراً .ويقال :ط َلقت الناقة� ،إذا � ِّرسحت حيث �شاءت .والطالق من الإبل :هي
ُ
الرجل ،يط ِّلق
التي طلقت يف املرعى .وامر�أة طالق� :أي طلقها زوجها ،ويقال ط ّلق
طالقاً .وطالق الن�ساء ملعنيني� :أحدهما ّ
حل عقدة النكاح ،والآخر مبعنى التخلية،
والإر�سال(((.
�أما الطالق يف ا�صطالح الفقهاء فقد ع ّرفه موفق الدين ابن قدامة بقوله« :الطالق
هو :حل قيد النكاح»((( .و�أ�شار البهوتي فيه �إلى الطالق الرجعي ،فقال« :الطالق:
ّ
حل قيد النكاح �أو بع�ضه»((( .و�أما اخلطيب ال�رشبيني فقد �أدرج الألفاظ يف تعريفه،
وقال« :الطالق :حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه»(((.

املبحث الثاين  :الإجراءات املتبعة يف �إنهاء الطالق

الإنهاء هو :الإبالغ عن ق�ضية ثبوتية �أمام الق�ضاء ،بق�صد �إثباتها وتقرير حكمها
ال�رشعي((( ،فعلى هذا ،ف�إن �إنهاء الطالق هو الإبالغ عنه �أمام القا�ضي بق�صد �إثباته،
وتقرير حكمه ال�رشعي ،وذلك يتم وفق الإجراءات املتبعة يف املحاكم.
((( ل�سان العرب البن منظور ،مادة «طلق» .188-187/8
((( املغني البن قدامة.323/10 ،
((( ك�شاف القناع للبهوتي.177/12 ،
((( مغني املحتاج ملحمد بن حممد اخلطيب ال�شربيني.455/4 ،
((( الإنهاءات الثبوتية لنا�صر بن �إبراهيم املحيميد .125/1
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واملحكمة املخت�صة ب�إنهاء الطالق هي حمكمة الأحوال ال�شخ�صية ،ح�سب نظام
الق�ضاء اجلديد الذي �صدر باملر�سوم امللكي رقم م 78/يف تاريخ 1428/9/19ﻫ،
ولكن هذا النظام مل يبد�أ العمل به حال �إعداد البحث .واملعمول به الآن ح�سب
نظام املرافعات ال�رشعية �أن �إنهائه يتم يف املحكمة اجلزئية لل�ضمان والأنكحة يف
املدن التي توجد فيها املحكمة املذكورة� :أي يف الريا�ض وجدة� ،أما يف املدن الأخرى
فهو من اخت�صا�ص املحاكم العامة(((.
ومن يقوم ب�إنهاء الطالق هو الزوج �أو وكيله؛ لأن الطالق ال ي�صح �إال من الزوج
�أو وكيله ،وال ي�صح من الزوجة �إال �إذا و ّكلها الزوج به يف ال�رشيعة الإ�سالمية .و�إذا
امتنع الزوج من �إنهائه و�إثباته �أمام القا�ضي� ،أو مل يقم به ،فللزوجة رفع الدعوى
لإثبات طالق زوجها لها يف املحكمة املخت�صة.
والزوج �إذا �أتى �إلى حمكمة الأحوال ال�شخ�صية لإنهاء الطالق فهو �إما قد تلفظ
بالطالق قبل ح�ضوره �إليها� ،أو مل يتلفظ بعد ،ويريد �إيقاع الطالق عند القا�ضي.
ف�أما الذي تلفظ بالطالق فيقوم بتعبئة «منوذج طلب �إثبات الطالق» رقم-01-53 :
 ،1-01و�أما الذي مل يتلفظ فيقوم بتعبئة «منوذج طلب الطالق» رقم1-01-43 :
عند مراجعته للمحكمة ،ثم يتم �إحالته �أو ًال �إلى مكتب التوجيه والإ�صالح املوجود
يف املحكمة نف�سها(((.

((( نظام املرافعات ال�شرعية ،املادة /32ب ،ولوائحه التنفيذية ،املادة .19-18/32
((( مكتب التوجيه والإ�صالح قد يراجعه من جرى بينه وبني زوجته نقا�ش �أو �شجار �أو كراهة ،ويريد �أن ي�ست�شري
للإ�صالح بينهما� ،أو �أن يتعلم كيفية الطالق و�أنواعه ،وما يرتتب عليه حقوقياً ،ولهذا ميكن �أن يقال� :أن املوظفني فيه
يعملون كم�ست�شارين حقوقيني �شرعيني من هذه اجلهة .ح�سبما عرفت من املوظفني يف املكتب �أن من الن�ساء من تراجعه
�أحياناً لت�ستعني باملوظفني على حل م�شكلتها التي حدثت بينها وبني زوجها ،ويف هذه احلالة قد ي�ساعدونها باالت�صال
بزوجها بالهاتف �أو غريه �إذا اقت�ضى الأمر .وينبغي الإ�شارة �إلى �أنه ال توجد يف املكتب موظفة متخ�ص�صة من الن�ساء حال ًيا.
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املطلب الأول :دور مكتب التوجيه والإ�صالح يف �إنهاء الطالق(((:

عندما ي�أتي الزوج �إلى املكتب ي�س�أله املوظف فيه عن طلبه �أو ًال ،وهل تلفظ
بالطالق �أم مل يتلفظ؟ ،و�إن كان قد تلفظ فما �صيغة اللفظ؟ وحال الزوجة من حيث
الطهر وعدمه؟ ،وي�س�أله �أي�ضاً عن �سبب طالقه ،وعمره ،ومهنته ،وم�ستوى درا�سته،
وجن�سيته ،ومدة زواجه ،وعدد �أوالده ،و�أزواجه ،وهل يقبل �أن يتدخل املوظفون يف
الإ�صالح بينه وبني زوجته؟ ،وما �إلى ذلك من الأ�سئلة ،وي�سجلها يف جدول خا�ص،
وي�سجل حتت ا�ستمارة املراجعة من املعلومات التي �أعطاها الزوج ما قد يحتاجه
القا�ضي ،و�إذا ر�أى املوظف حاجة ف�إنه يفهمه ويعلمه الأحكام الدينية ،ويب�صرّ ه مبا
يرتتب على ما فعله �أو �سيفعله ،وين�صحه ،وال �سيما �إن كان الزوج مل يتلفظ بالطالق
بعد ،فيحاول املوظف �أن ي�رصفه عنه ،و�أن يوجد ح ًال منا�سباً� ،إن كان بينه وبني
زوجته م�شكلة ،بل قد ي�ستدعيها �إلى املكتب �أو يت�صل بها عرب الهاتف ،ويبذل جهده
حلل امل�شكلة .و�إذا �أ� ّرص الزوج على الطالق ف�إنه يذكره ويبني له الطالق ال�سني،
ويوجهه �إليه .و�إذا مل يتم ال�صلح بني الزوجني� ،أو �أ�رص الزوج على الطالق �أو تلفظ
به قبل مراجعته املحكمة ف�إن املوظفني يقومون بتوجيهه �إلى القا�ضي.
ينبغي الإ�شارة �إلى �أنه قد ال يلزم توجيه الزوج �إلى القا�ضي ،فيقوم املوظفون فيه
بتوجيهه �إلى املفتي �أو العلماء املعروفني بعلمهم وتقواهم ،وذلك �إما ل�شك الزوج
فيما تلفظ �أو لأ�سباب �أخرى ،ثم يذهب وي�ستفتي �سماحة املفتي �أو عاملًا �آخر .ويخرب
زوجته ما �أُفتي له ،ف�إذا �أُفتي بجواز ا�ستمرار احلياة الزوجية وتلقت الزوجة الفتوى
التي �أخربها بها زوجها بالقبول ،ف�إنهما ي�ستمران يف حياتهما الزوجية ،دون �إجراء
�أي معاملة يف املحكمة� .أما �إذا مل تقبل الزوجة خرب الزوج ،وطلبت الفتوى مكتوب ًة
((( كتبت املعلومات �أدناه عن املكتب بعد ما التقيت عدة مرات مع املوظفني به :حممد بن �صالح العبيد ،و�صالح بن حممد
املحارب مبحكمة الأحوال ال�شخ�صية بالريا�ض.
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ف�إن الزوج يقوم باملعامالت الر�سمية لال�ستفتاء �أو ي�ستفتي بوجود �شاهد معتمد عند
الزوجة .و�سوف �أتناول املعامالت الر�سمية لال�ستفتاء عندما �أتناول دور املفتي يف
الطالق� ،إن �شاء اهلل تعالى.
املطلب الثاين :دور القا�ضي يف �إنهاء الطالق:

�إن �إيقاع الطالق ال يحتاج �إلى حكم القا�ضي يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،والأنظمة
ال�سعودية ،ولكن الزوج ُيثبت لديه طالقه لزوجته بح�ضور ال�شاهدين ،ثم ي�صدر
القا�ضي �صك الطالق ،ويعطيه لها؛ وذلك ليدل على حال املط ِّلق ومطلقَّته،
و�إمكانية مراجعته لها� ،أو عدمها ،وما �إلى ذلك ،و�أن يكون عند الطرفني ما يثبت
حالهما .وعندما يثبت الزوج طالقه لزوجته لدى القا�ضي ف�إن القا�ضي يعترب يف
تعتد اعتباراً من
ثبوته لديه تاريخ تلفظ الزوج بلفظ الطالق ،ويفهم الزوجة �أن ّ
تاريخ التلفظ ذلك .وقد الحظت يف �ضبوط الطالق �أن كثرياً من الأزواج يثبتون
الطالق بعد تلفظهم به بعدة �أيام( ,((1وثمة من يثبته بعد تلفظه به ب�أ�شهر( ,((1بل
وبعد �سنني(.((1
وال ينظر القا�ضي يف ق�ضايا �إنهاء الطالق يف اليوم نف�سه الذي يتقدم به الزوج
الراغب يف �إنهائه ،بل �إن موظفي مكتب القا�ضي يعطونه موعداً منا�سباً  -ما مل يكن
لديه �أمر م�ستعجل  ,-و�إمنا يفعلون ذلك �أم ًال يف هدوء �أع�صاب الزوج ،ولعله يفكر
تفكرياً �سليماً م ّتزناً ،وكذلك رجاء �أن يحدث �صلح بينه وبني زوجته يف هذه الفرتة،
( ((1انظر� :ضبط الطالق رقم  3/15/8وتاريخ  1427/1/14ثبت الطالق اعتبا ًرا من تاريخ 1427/1/13؛ و�ضبط الطالق
رقم  3/15/11وتاريخ  1427/1/15ثبت الطالق اعتبا ًرا من تاريخ .1427/01/05
( ((1انظر� :ضبط الطالق رقم  3/15/50وتاريخ  1427/01/26ثبت الطالق اعتبا ًرا من تاريخ 1426/10/3؛ و�ضبط
الطالق رقم  03/15/10و تاريخ 1427/1/15ثبت الطالق اعتباراً من تاريخ .1426/8/10
( ((1انظر� :ضبط الطالق رقم  3/15/7وتاريخ  1427/1/14ثبت الطالق اعتباراً من تاريخ 1425/11/13؛ و�ضبط
الطالق رقم  3/15/39وتاريخ  1427/1/22ثبت الطالق اعتباراً من تاريخ .1416/4/15
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فت�ستمر حياتهما الزوجية معاً ،وكذلك لِدفع االزدحام يف املحكمة ،ولتنظيم �أمور
املراجعني.
و�إذا مل يح�صل ال�صلح بني الزوجني يح�رض الزوج �أو من ينوب عنه( ،((1ومعه
ما يدل على هويته ،ووثيقة عقد النكاح الدال على عقد زواجه من املر�أة التي يرغب
يف �إثبات طالقها ،ويح�رض معه �شاهدان ،ي�شهدان على ما ي�صدر منه .و�إذا كان
عو�ض يراعى �أي�ضاً �أن حت�رض الزوجة �أو وليها �أو وكيلها ،حتى ت�صادق
الطالق على ٍ
على قدر العو�ض وكيفية ال�سداد(.((1
يت�أكد القا�ضي �أو ًال من �شخ�صيات املراجعني ،ثم ي�س�أل الزوج عن �صيغة الطالق
�إن كان تلفظ به ،ويت�أكد من هذه ال�صيغة ،ومراده من كل ما �صدر منه ،وتاريخ
التلفظ ،وهل كان الطالق قبل الدخول واخللوة �أو بعدهما؟ ،وهل الطالق على
عو�ض؟ ،وهل وقع قبله طالق �آخر؟ ،ووقته ،و�صفته� ،إن كان وقع� .أما �إذا مل يتلفظ
ٍ
الزوج بعد ،فيوجهه �إلى �سنة الطالق حيث ي�س�أله عن حال زوجته من حيث الطهر
وعدمه ،وعن امل�سي�س يف هذا الطهر وعدمه ،ف�إن كانت حائ�ضاً �أو وقع يف هذا
الطهر م�سي�س فيبني �سنة الطالق ،وال يثبت �شيئًا من الق�ضية ،وي�ؤجل �أمر الزوج،
ويطلب منه �أن ي�أتي يف يوم منا�سب بحيث يكون الطالق على ال�سنة �إذا �أ� ّرص عليه،
و�إذا جاء الزوج يف اليوم املنا�سب ف�إنه يح�رض �إلى مكتب القا�ضي مبا�رشة ،ويثبت
الطالق عنده .وجدير بالذكر �أن �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يبذلون جهداً عظيماً
وحماوالت كثرية لتوجيه الأزواج �إلى طالق ال�سنة ،ولتوعيتهم(.((1
( ((1ي�شرتط يف النيابة �أن تكون ب�صك �صادر من كاتب عدل� ،أو �سجلت يف �ضبط الق�ضية عند القا�ضي .انظر :الئحة نظام
املرافعات ال�شرعية التنفيذية ،املادة  .3/47وح�سب ما ر�أيت من ال�صكوك ف�إن املطلِّق ي�أتي بنف�سه ،وينهي ق�ضيته يف �أكرث
الق�ضايا ،والنيابة يف ق�ضايا الطالق قليلة ج ًدا.
( ((1الئحة نظام املرافعات ال�شرعية التنفيذية ،املادة � .4/32إذا ا�ستلم الزوج العو�ض قبل مراجعته للمحكمة ،و�أق ّر به عند
القا�ضي فهذا كاف لإثبات الطالق مع ال�شاهدين ،فال حاجة لإح�ضار الزوجة� ،أو وليها� ،أو وكيلها.
ريا من املراجعني ،الذين كانوا قد �أتوا �إلى املحكمة لإثبات
( ((1يذكر �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة والإخوة املوظفون �أن كث ً
الطالق ،ومل يكونوا قد تلفظوا به بعد ،يوجهون �إلى �سنة الطالق ،فيذهبون وال يعودون ،و�إذا ما عادوا ل�سبب �آخر مرة
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�إذا �أتى املط ّلق �إلى املحكمة ،وهو قد ط ّلقها طالق البدعة( ,((1ف�إن القا�ضي يفهم
الزوج �أو ًال �أن ما فعله حمرم ،وينبغي �أن يطلقها طالق ال�سنة� ،أي يف طهر مل يجامعها
َ
فيه طلقة واحدة .و�أما �إثبات هذا الطالق فهناك تطبيقات خمتلفة بني الق�ضاة ،ف�إين
ر�أيت �أن من �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يف حمكمة الأحوال ال�شخ�صية بالريا�ض من
يثبت الطالق الذي �أوقعه الزوج ،وزوجته حائ�ض �أو نف�ساء؛ ومنهم من يرى عدم
وقوع الطالق البدعي وق ًتا ،ويفهم الزوج ب�أن الطالق مل يثبت لديه ،و�إن �أ� ّرص على
الطالق فيحدد ف�ضيلته موعداً له باملراجعة بعد طهر زوجته بدون �إيقاع جماع فيه،
ف�إن جاء يف املوعد �أوقع الطالق ،كما علمت �أي�ضاً من �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة �أن
ب�إمكانهم �أن يفهم املط ِّلق مراجعة الإفتاء ل�س�ؤاله عن وقوع طالقه �أو عدمه(.((1
وبعد �أن ير�صد ويت�أكد القا�ضي من حال الزوج والزوجة ،و�ألفاظه التي تلفظ
بها ،ووقته من حيث �أركان الطالق و�رشوطه ف�إنه ي�شهد ال�شاهدين على ما �صدر
من املطلق من طالق و�صفته ،ويقوم بتقرير �إثبات الطالق ،و�صفته ،ويفهم ما يلزم
الزوجة من عدة ،و�أن لها الزواج من غريه �أم ال ،وهل للزوج �أن يراجعها �أم ال �أو
بعد مراجعة الإفتاء؟.
ويو ِّقع القا�ضي ،والزوج ،وال�شاهدان على �ضبط الطالق� ،إن وقع على غري
�أخرى ،ف�إنهم يعربون عن �شكرهم للق�ضاة واملوظفني؛ ويذكرون �أن حياتهم مع زوجاتهم قد عادت �إلى جماريها ،بل
وحت�سنت .ح�سب الإح�صائيات التي تلقيت من مكتب التوجيه والإ�صالح ف�إن  424من املراجعني للمكتب يف عام 1429
َّ
للقيام بالإجراءات الالزمة للطالق دون �أن يتلفظوا بالطالق مل يرجعوا �إليه مرة ثانية ومل يوقعوا طالقهم ،بعد �أن
وب�صروهم بطرق حل م�شاكلهم العائلية ،وذلك دون ح�ساب عدد حاالت ال�صلح
قام املوظفون بتوجيههم �إلى �سنة الطالقَّ ،
الذي مت بني الزوجني.
( ((1طالق البدعة �إما �أن يرجع �إلى الوقت� ،أو يرجع �إلى العدد .الأول هو طالق الرجل زوجته املدخول بها من ذوات
الأقراء ،وهي حائ�ض �أو يف طهر جامعها فيه ،ومل ي�ستنب حملها� ,أما �إذا ا�ستبان حملها ،فطالقها �أو طالق الآي�سة �أو
ال�صغرية فال بدعة فيه� .أما الذي يرجع �إلى العدد في�أتي� ،إن �شاء اهلل تعالى.
( ((1ال ينبغي ذكر �أ�سماء �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة بالتحديد .انظر �أي�ضاً ملعاملة القا�ضي يف طالق البدعة :دور القا�ضي
يف الطالق ،ل�سليمان بن �إبراهيم الأ�صقه ،جملة العدل ،العدد � ،27ص .171-170
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عو�ض .و�أما �إن وقع على عو�ض فيو ّقعه �أي�ضاً الزوجة �أو وليها ،وي�أخذ القا�ضي على
الزوج يف �صك الطالق �أو املخالعة ب�رضورة مراجعة �أحد فروع الأحوال املدنية
لت�سجيل الواقعة ،و�إنزال الزوجة من دفرت العائلة يف الوقت املحدد نظاماً( ،((1ولهذا
توجد حتت �ضبط الطالق هذه املالحظة�« :أُفهمت ب�أن �أقوم مبراجعة الأحوال املدنية
بعد انتهاء العدة ال�رشعية ملطلقتي مبا�رشة» فيو ّقع الزوج حتته �إن كان �سعودياً؛ لأنه
يجب تقدمي وثيقة الطالق والأحكام ال�صادرة والتطليق متى كان طرفاها �أو �أحدهما
�سعودياً �إلى �أحد مكاتب الأحوال املدنية ،وذلك خالل �شهرين من تاريخها لت�سجيلها
وختمها بخامت الأحوال املدنية .وتقع م�س�ؤولية التبليغ عن الطالق والتطليق على
الزوج ،ومع هذا يجوز للزوجة ولوالد الزوج ولوالد الزوجة و�أحد �أقربائهما
القيام بواجب التبليغ(.((1
ثم يقوم القا�ضي ب�إ�صدار �صك الطالق وي�س ّلمه للزوجة �أو وليها ،و�ضبطه يبقى
يف املحكمة .و�إذا مل ي�أت �أحد منهما �إلى املحكمة وكانت املط َّلقة خارج املنطقة
في�ؤخذ من املطلق عنوانها ،وير�سل ال�صك �إليها .وال ي�سلم للزوج �أ�صل ال�صك ،بل
ي�سلم له �صورة م�صدقة من ال�صك �إذا طلب( ،((2ولكن قد ي�شاهد �أن بع�ض الق�ضاة
ي�سلم �أ�صل ال�صك للمطلق �إذا طلب ،على �أن يتعهد ب�أنه �أخذ �أ�صله و�سي�سلمه
ملطلقته ،وذلك التعهد يكتبه الزوج ّ
بخط يده حتت �ضبط الطالق ويو ِّقعه .وبالتايل،
ف�إن القا�ضي ي�سحب وثيقة عقد النكاح بعد �إثبات الطالق ،ويهم�شه عليه ،ثم ير�سله
�إلى م�صدره.
وقد ر�أيت �أن �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يف املحكمة املذكورة يب ّتون يف ق�ضايا
( ((1وذلك ملا جاء يف التعميم رقم /12ت 127/وتاريخ  .1412/11/3انظر :الت�صنيف املو�ضوعي ،ج � ،3ص .74
( ((1نظام الأحوال املدنية ،املادة  .47-46ويف كثري من الأحيان ،ف�إن الزوجة التي �أخذت �صك الطالق تقوم بالتبليغ.
( ((2الت�صنيف املو�ضوعي  .71/3رقم التعميم /26/8ت تاريخ .1410/2/27
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الطالق ،ويفهمون الزوج ب�أن له مراجعة زوجته �إذا كان الطالق بلفظ �رصيح طلقة
واحدة ،وهو الطالق الأول �أو الثاين بعد الدخول واخللوة� ،أو �أنها ال ّ
حتل له �إال
ٍ
م�ستوف �رشوطه و�أركانه ،وذلك يكون يف حالتني :احلالة الأولى �إذا مل
بعقد جديد
يراجع الزوج زوجته خالل عدتها ف�إنها تبني منه بينونة �صغرى؛ والثانية �إذا طلقها
قبل الدخول واخللوة .و�إذا اقت�ضى الأمر تدقيق اللفظ الذي تلفظ به الزوج من جهة
يبت يف الق�ضية
�أنه ميني �أو تعليق �أو طالق� ،أو كم طالقاً وقع بهذا اللفظ فالقا�ضي قد ّ
بت فيها .وهو ي�ستفتي �سماحة املفتي
وقد ُيفهم الزوج �أن عليه مراجعة الإفتاء دون ّ
�أو �أه ًال للإفتاء( ،((2كما �سنتناوله يف دور املفتي.
�أما �إذا تلفظ الزوج بالطالق الثالث �سواء بلفظ واحد �أو ب�ألفاظ متتالية قد تقت�ضي
البينونة الكربى فهناك �أحكام خمتلفة ترتتب على تلك الألفاظ ،و�أنواع خمتلفة من
يبت يف احلكم ،و�إما �أن ُيفهم املط ِّلق �أن عليه
العمل بني الق�ضاة؛ ف�إن القا�ضي �إما �أن ّ
بت يف احلكم ،ويكتفي مبجرد �إثبات الطالق ب�صفته ،وبالإ�شارة
مراجعة الإفتاء دون ّ
�إلى �أن هذا الطالق هو الطالق الأول� ،أو الثاين� ،أو الثالث الذي �أوقعه الزوج ،وال
يتعر�ض لِعدد ما وقع من الطالق بهذه الألفاظ ،بل يفهم الزوج �أن ال يراجعها �إال
بعد مراجعة الإفتاء؛ فهذه التطبيقات هي مو�ضوع هذه الدرا�سة ،و�ست�أتي �أمثلتها
فيما يلي� ،إن �شاء اهلل تعالى.
و�إذا �أفهم القا�ضي الزوج �أن عليه مراجعة الإفتاء ،ف�إنه ي�سجل ذلك يف �ضبط
الطالق ،و�إذا ما �أراد الزوج مراجعة زوجته فعليه �أن يراجع املفتي �أو ًال ،ف�إن �أفتاه
�سماحة املفتي مبراجعتها فله ذلك .و�أما �إذا مل ُيفهمه القا�ضي مراجعة الإفتاء ،ومل
(� ((2أفاد �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة الذين قابلتهم يف املحكمة ب�أنهم يقبلون �إذا �أتى املطلق بالفتوى عن �أحد �أهل الإفتاء
املعروفني غري �سماحة املفتي ،ولكن يبدو �أن هذا قليل ج ًدا ،حيث �أن �أكرث الفتاوى ت�أتي من �سماحة املفتي .وذلك البيان
�أتى قبل �إ�صدار الأمر امللكي رقم /13876ب وتاريخ  1431/9/2بق�صر الفتوى على �أع�ضاء هيئة كبار العلماء.
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ي�سجل ذلك يف ال�ضبط فعلى الزوج �أن يرجع �إلى القا�ضي الذي نظر الق�ضية،
ويتقدم �إليه ب�أنه يريد مراجعة الإفتاء ،ف�إن قبل القا�ضي �أحاله �إلى الإفتاء ،و�إذا حكم
القا�ضي بالتفريق بينه وبني زوجته فحكمه الزم(. ((2
بت فيه القا�ضي بالتفريق بالبينونة
وحتى لو راجع الزوج �سماحة املفتي بال�صك الذي َّ
الكربى ،ف�سماحته يفيد :ب�أنه لي�س له النظر يف هذا املو�ضوع ل�صدور ال�صك فيه من
القا�ضي(.((2
املطلب الثالث :دور �سماحة املفتي يف �إنهاء الطالق:

يراجع الزوج املط ِّلق الإفتاء �إما عن طريق املحكمة �أو عن طريق مركز من مراكز
الدعوة والإر�شاد التابعة لوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد،
كما �أن له مراجعة �سماحة املفتي مبا�رشة� ،إال �أنه �إذا راجعه مبا�رشة وا�ستفتى حلاله
الذي �صدر ال�صك فيه فرئا�سة الإفتاء حتيله �إلى املحكمة �أو مركز الدعوة والإر�شاد.
ثم يح�رض الزوج املحكمة �أو املركز وبرفقته مط َّلقته ووليها .ويحرر املوظفون يف
مكتب التوجيه والإ�صالح يف املحكمة �أو يف مركز الدعوة والإر�شاد حم�رضاً،
ي�سمى «حم�رض �ضبط واقعة الطالق» ،وذلك املح�رض يت�ضمن �أ�سئلة خمتلفة ي�س�ألها
املوظفون للحا�رضين ،وي�ضبطون �إجاباتهم؛ نحو� :أن ي�س�ألوا عن كيفية حدوث
الواقعة و�سريها ،واللفظ الذي تلفظ به الزوج ،و�أين تلفظ؟ وملاذا تلفظ؟ واحلالة
النف�سية للزوج والزوجة عند الواقعة ،واحلالة ال�رشعية للزوجة �إن كانت حائ�ضاً
( ((2مث ً
ال �أن القا�ضي �أثبت طلقة الزوج الثالثة ،و�أ�شار �إلى التطليقتني الأوليني ،وحكم بالبينونة الكربى ومل يفهم الزوج
�أن عليه مراجعة الإفتاء ،يف �صك الطالق رقم  3/25/15وتاريخ  .1428/2 /6ثم راجع الزوج املحكمة نف�سها والقا�ضي ناظر
الق�ضية ،ومت توجيهه �إلى �سماحة املفتي من قبل املحكمة ،ف�أفاد �سماحته يف خطابه جواباً رقم /1/1453ف وتاريخ /26
� 1428/4أنه لي�س له النظر يف هذا املو�ضوع ل�صدور ال�صك الذي �أثبت ف�ضيلة القا�ضي فيه الطالق الثالث .وكذا احلالة
نف�سها يف الفتوى رقم /1/542ف و تاريخ  1429/02/13وملحقاته.
( ((2انظر :الفتوى رقم /1/2586ف وتاريخ 1428/7 /20؛ والفتوى رقم  3/36/70وتاريخ  ،1429/3 /18والفتوى رقم
/1/1792ف تاريخ .1429/5/12
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�أو نف�ساء �أو حام ًال ،وما ي�شابهه من الأ�سئلة ،وذلك لك�شف جوانب واقعة الطالق،
ثم ير�سل املكتب �أو املركز �صورة من املح�رض عن طريق رئي�س املركز �إلى �سماحة
املفتي.
وبعد �أن ينظر �سماحة املفتي يف املح�رض الوارد �إليه ف�إنه ير�سل الفتوى �إلى
املحكمة .والقا�ضي ينظر �إلى الفتوى ,ف�إن كانت قد بنيت على كالم خالف فيه
امل�ستفتي ما قرره لدى القا�ضي� ،أو �إذا كان يف كالم امل�ستفتي لدى املفتي نق�ص �أو
عدم دقة يف املعلومات التي ا�ستنبطها القا�ضي ،و�سجلها لديه بح�ضور ال�شهود من
قبل ،ف�إن القا�ضي ي�ضبط ذلك لديه ،ثم يعيد الفتوى �إلى املفتي لإعادة النظر فيها.
و�إذا قام امل�ستفتي بت�صحيحها َق ِبل القا�ضي ،وللزوج �أن يعمل وفق هذه الفتوى.
و�إن �أُفتي له �أن يراجع زوجته بدون عقد جديد ف�إنه يراجعها .و�إن �أُفتي �أن له العودة
ٍ
م�ستوف �رشوطه و�أركانه� ،إن كانت
�إليها بعقد جديد فله �أن يتزوجها بعقد جديد
الزوجة را�ضية بالزواج منه من جديد.
�أما �إذا كان الزوج قد ا�ستفتى �أو ًال ،ثم راجع القا�ضي لإثبات طالقه عنده ،ف�إن
الفتوى ال تُلزم القا�ضي ،كما لو ا�ستفتى بعد �إثبات طالقه عنده ،و�صدور ال�صك
له؛ فالقا�ضي يحكم مبا يراه منا�سباً من الأحكام ال�رشعية ،وافق حكمه هذه الفتوى
�أو مل يوافق ،وهذا َ
قبل التزام امل�ستفتي ،وعمله بها .و�إذا ا�ستفتى يف حادثة معينة،
و�أفتاه �سماحة املفتي �أو من هو �أهل للإفتاء بن�صو�ص �رشعية ومعلومات �صحيحة
عن الواقعة ،ثم التزمها ،وعمل بها فال ي�سع القا�ضي وال امل�ستفتي بعدئذٍ �إبطال هذه
الفتوى وعدم اعتبارها يف ح ِّقه؛ لأن امل�ستفتي �إذا عمل بالفتوى يف حادثة معينة
لَزمته بالتزامه وعمله بها ،فال يجوز �أن يرجع �إلى قول �آخر يف تلك احلادثة(،((2
( ((2الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،للآمدي289/2 ،؛ قواطع الأدلة ،لأبي املظفر ال�سمعاين� ،146/5 ،أ�صول الفقه ،البن
مفلح ،1565/4 ،التحبري �شرح التحرير ،للمرداوي ،4095/8 ،امل�سودة ،البن تيمية ،937/2 ،فتاوى �شرعية وبحوث �إ�سالمية،
حل�سنني حممد خملوف� ،ص.67 ،
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ولأن �إم�ضاء عمله ك�إم�ضاء القا�ضي( ،((2واالجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد(.((2
ومع ذلك ،لو حكم القا�ضي بغري ما �أُفتي للم�ستفتي وعمل به من ُ
قبل ،ف�إن له �أن
يرفع احلكم ملحكمة اال�ستئناف ،ملتم�ساً �إعادة النظر يف حكمه(.((2
وقد ُذكرت ق�ضية يف مدونة الأحكام الق�ضائية ،وهي متعلقة بالطالق الثالث،
وتت�ضمن قرار الهيئة الق�ضائية العليا يف م�س�ألة نق�ض الفتوى ،ف�أوردها هنا باخت�صار,
وهي� :أن رج ًال طلق امر�أته طلقة واحدة ،ثم راجعها ،ثم طلقها ثالثاً بكلمة واحدة،
و�أنهما اتفقا على ا�ستفتاء �سماحة ال�شيخ عبد العزيز بن باز  -رحمه اهلل  -عن حكم
هذه الطلقة الأخرية ،و�سافر الزوج �إليه يف املدينة املنورة م�ستفتياً عنها ،وبعد ما
�أجرى �سماحته التحقيقات الالزمة بنف�سه حيال ما ذكر ،كتب كتاباً �إلى ف�ضيلة قا�ضي
املحكمة اجلزئية الأولى مبكة ليتولى التحقيق مع الزوجة ووليها بح�ضور الزوج.
ثم بعد اعرتاف الزوجة ور�ضاها بالفتوى ،كتب ف�ضيلة القا�ضي اجلواب ل�سماحة
ال�شيخ ابن باز بذلك.
ثم كتب �سماحة ال�شيخ ابن باز الفتوى ال�رشعية و�أحالها لف�ضيلة قا�ضي املحكمة
امل�ستعجلة ليبلغها للزوجني فبلغهما بها ،وقد عمل بها الزوجان ،وعادت الزوجة
مبوجبها �إلى فرا�ش الزوجية مدة تزيد على ال�سنة ،ثم ح�صل بني الزوجني �سوء
تفاهم ،وترافعا �إلى املحكمة الكربى مبكة املكرمة ،و�أ�صدر فيها ف�ضيلة القا�ضي
ناظر الق�ضية �صكني يف تاريخني خمتلفني ،بينهما قرابة �شهرين ،مت�ضمنني احلكم
( ((2فتاوى �شرعية وبحوث �إ�سالمية ،حل�سنني حممد خملوف� ،ص.67 ،
( ((2انظر ل�شرح قاعدة «االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد» :الأ�شباه والنظائر ،جلالل الدين ال�سيوطي165/1 ،؛ الأ�شباه
والنظائر ،البن جنيم ،115/1 ،الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية ،ملحمد �صدقي بن �أحمد البورنو� ،ص.384 ،
( ((2انظر :نظام املرافعات ال�شرعية ولوائحه التنفيذية ،املادة  .192ينبغي الإ�شارة �إلى قول �أبي املظفر ال�سمعاين حيث
قال« :و�إن التزما املتنازعان فتيا الفقيه ،ثم تنازعا �إلى احلاكم ،فحكم بينهما بغريهاَ ،لزمهما فتيا الفقيه يف الباطن ،وحكم
احلاكم يف الظاهر .وقيل يلزمهما حكم احلاكم يف الظاهر والباطن�«.أنظر :قواطع الأدلة ،لأبي املظفر ال�سمعاين.156/5 ،
ونقل الزرك�شي قول ال�سمعاين ،رحمهما اهلل ،دون تعر�ض له .انظر :البحر املحيط ،للزرك�شي.315/6 ،
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با�ستمرار الزوجية فيما بينهما واملعا�رشة باملعروف ،ومل يتعر�ض لطالق الثالث وال
غريه.
وبعد ذلك ب�سنة تقريباً ح�صل �سوء تفاهم �آخر بني الزوجني من جديد فنظر يف
ق�ضيتهما ف�ضيلة م�ساعد رئي�س املحكمة الكربى مبكة املكرمة ف�أ�صدر �صكاً يت�ضمن
التفريق بينهما بناء على �أن طالق الثالث نافذ ،ومل يلتفت �إلى كونهما ا�ستفتيا عن
هذه الطلقة ،و�أُفتيا ب�أنها واحدة ،وعمال بالفتوى مدة من الزمن .ورفع احلكم �إلى
هيئة التمييز مبكة املكرمة ف�صدقته دون �أن تذكر �شيئاً من الفتوى املذكورة يف ال�صك.
فلما و�صل الأمر �إلى هذا احلد قام الزوج بالتظلم فكتب ي�شتكى ،وات�صل ب�سماحة
ال�شيخ ابن باز فكتب �سماحته �إلى هيئة التمييز ،ولكن مل ُيجدِ ذلك �شيئًا ،ثم كتب
�سماحته عن ذلك �إلى جاللة امللك ،ف�أمر جاللته ب�إحالة الق�ضية �إلى معايل وزير
العدل لإحالتها �إلى الهيئة الق�ضائية العليا.
وقد �أظهرت الهيئة مالحظتها ،وقالت� :إنه لي�س مل�ساعد رئي�س املحكمة مبكة
املكرمة �أن يفعل ما فعله من نق�ض هذه الفتوى ،حيث �إنها ق�ضية واحدة �صدرت فيها
فتوى �رشعية من عامل جمتهد �أهل للإفتاء ،وقد بنى فتواه على ن�صو�ص �رشعية،
قا�ض �رشعي ،والتزما بها ،وعمال بها مدة من الزمن،
وبُلغ بها امل�ستفتيان بوا�سطة ٍ
قا�ض ق ْبله فلم يتعر�ض ملا ت�ضمنته الفتوى �أو يحِ ْد
وح�صل مرافعة بني الزوجني لدى ٍ
عنها ب�شيء ،فال يحق للم�ستفتي وال للمفتي وال لغريهما �أن ي�سعى لإبطال فتوى
بهذه املثابة .وقررت الهيئة �إعادة املعاملة �إلى هيئة التمييز لالطالع على ما ذكرت،
وتقرير ما يظهر لهم حياله .وا�ستدلت الهيئة ب�أقوال الفقهاء التي ّ
تدل على �أن املقلد
لو �أفتاه ٍ
مفت واحد ،وعمل به املقلد لزمه قطعاً ،ولي�س له الرجوع عنه �إلى فتوى
غريه يف تلك احلادثة بعينها(.((2
( ((2انظر للتفا�صيل :مدونة الأحكام الق�ضائية.59-46/2 ،
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الف�صل الثاين
العمل يف الق�ضاء والإفتاء يف �إجراءات �إنهاء الطالق الثالث

�سوف نتناول املو�ضوع يف ثالثة مباحث:
املبحث الأول  :الطالق الثالث بلفظ واحد

قبل �أن نذكر العمل يف الطالق الثالث بلفظ واحد ينبغي الإ�شارة �إلى �أقوال الفقهاء
يف هذا املو�ضوع باخت�صار ،ولذلك ميكن �أن نتناول امل�س�ألة يف �أربعة مطالب:
املطلب الأول :حكم الإقدام على الطالق الثالث بلفظ واحد:

اتفق �أكرث الفقهاء على �أن طالق ال�سنة يف العدد �أن يطلق الرجل زوجته طلقة
واحدة مدخو ًال بها �أم غري مدخول بها ،ثم له �أن مي�سك املدخول بها فرياجعها ما
دامت يف العدة ،وله �أي�ضاً �أن يرتكها فال يراجعها حتى تنق�ضي عدتها فتبني منه،
وهذا هو الت�رسيح لها ب�إح�سان .واتفقوا �أي�ضاً على �أنه �إذا عاد الرجل �إلى مط َّلقته
برجعة �أو عقد ،ثم طلقها طلقة واحدة �أخرى كما يف الأولى فطالقه طالق �س ّنة ،ولو
فعل مثل هذا مرة ثالثة كان طالقه طالق �س َنة.
و�أما �إذا ط َّلق الرجل زوجته من ذوات الأقراء طلقة واحدة يف طهر ال جماع فيه،
ثم �إذا حا�ضت حي�ضة �أخرى وطهرت ،فط َّلقها طلقة ثانية يعني بدون انتظار انق�ضاء
عدتها ،ثم �إذا حا�ضت وطهرت فط َّلقها طلقة �أخرى ،ففي هذه امل�س�ألة خالف بني
َّ
الفقهاء :فقال احلنفية� :إن هذه التطليقات الثالث يف ثالثة �أطهار فمن ال�س ّنة �أي�ضاً،
وح�سن ،ولكن الأح�سن �أن يرتكها الرجل حتى تنق�ضي عدتها بعد كل طلقة(.((2
( ((2بدائع ال�صنائع ،للكا�ساين187/4 ،
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وقال مالك و�أحمد �إن طالق ال�سنة طلقة واحدة ،ثم يرتكها الرجل حتى تنق�ضي
عدتها ،وطالق الثالث يف ثالثة �أطهار فلي�س ب�سنة ،بل هو بدعة(.((3
�أما الطالق الثالث بلفظ واحد مثل �أن يقول الرجل لزوجته «�أنت طالق ثالثاً»،
�أو «�أنت طالق بالثالث» فهو بدعة( .((3وهو قول احلنفية( ،((3واملالكية( ،((3و�إحدى
الروايتني عن �أحمد بن حنبل( ،((3وبه قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية( ،((3وابن القيم(.((3
و�أما ال�شافعي و�أتباعه فقالوا �إنه لي�س يف عدد الطالق �سنة ،وال بدعة يف جمع
الطالقات ،ولكن الأف�ضل تفريقهن على الأقراء� ،أو الأ�شهر �إن مل تكن ذات �أقراء(،((3
وال يحرم على الرجل �أن يطلق املدخول بها اثنتني وال ثال ًثا ،لكنه هو ترك الأف�ضل(،((3
ولذلك قال ال�شافعي« :و�إذا قال الرجل المر�أته التي حتي�ض� :أنت طالق ثالثاً لل�سنة
وقعن جميعاً معاً يف وقت طالق ال�سنة� ،إذا كانت طاه ًرا من غري جماع وقعن حني
قاله ،((3(»...وروي ذلك عن �أحمد يف �إحدى الروايتني ،واختاره اخلرقي(.((4
وينبغي الإ�شارة �إلى �أن اهلل تعالى ملا بني يف كتابه الكرمي �أن ﮋ ﮦ ﮧﮨ ...
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﮊ ( ،((4وقال � ً
أي�ضا :ﮋ ﭖ ﭗ
( ((3املغني ،البن قدامة  ،326/10مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل .301/5
( ((3يقول احلنفية و املالكية« :بدعة مكروه» ،واحلنابلة« :بدعة حمرم» .انظر :الهوام�ش التالية.
( ((3املب�سوط ،لل�سرخ�سي7-4/6 ،؛ بدائع ال�صنائع ،للكا�ساين.202 ،187/4 ،
(� ((3شرح اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل 29-28/4؛ مواهب اجلليل ،ل�شرح خمت�صر خليل .301/5
( ((3املغني ،البن قدامة.326 ،331/10 ،
( ((3جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم �أحمد بن تيمية33-7/33 ،
( ((3زاد املعاد ،البن القيم .206/5
( ((3رو�ضة الطالبني ،للنووي .10/6
( ((3الأم ،لل�شافعي 270 ،269 ،264/5؛ مغني املحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،للخطيب ال�شربيني 502/4
( ((3الأم ،لل�شافعي 269/5
( ((4املغني ،البن قدامة .335 ،330/10
(� ((4سورة البقرة ،الآية .230-229
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ﭘ ﭙ ﮊ �إلى قوله تعالى :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ( ،((4والنبي
�صلى اهلل عليه و�سلم بينّ �سنة الطالق حينما ع َّلم طريق الطالق ب�أن قال لعمر ر�ضي
“مره فلرياجعها ،ثم ليم�سكها حتى تطهر ،ثم حتي�ض ،ثم تطهر ،ثم �إن �شاء
اهلل عنهْ :
مي�س ،فتلك العدة التي �أمر اهلل �أن تطلق
�أم�سكها بعد ذلك ،و�إن �شاء يطلق قبل �أن ّ
لها الن�ساء((4(”.؛ فعلى العاقل� ،إذا �أراد طالق زوجته� ،أن ميتثل للآيات و�سنة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم  ،ويعمل بالت�أين غ َري م�ستعجل ،كي ال يندم فيما بعد؛ لأنه �إذا
طلقها بدون تفريق بني الطلقات ،وبدون ت� ٍّأن وتر ٍّو ،وا�ستخدم كل حقوقه من ثالث
طلقات يف الوقت نف�سه� ،أو بدون فوا�صل كافية في�صيبه الندم غالباً .وهذا ظاهر
بكرثة من عدد املراجعني للإفتاء بعد �أن تلفظوا بالثالث.
املطلب الثاين :ماذا يرتتب على �إيقاع الطالق الثالث بلفظ واحد؟

�إذا طلق الرجل امر�أته ثال ًثا بلفظ واحد ماذا يرتتب عليه من الطالق؟ وهل هو
واقع �أم ال؟ و�إذا وقع كم طال ًقا وقع؟ لقد ذكر ابن القيم وجماعة من الفقهاء رحمهم
اهلل يف هذه امل�س�ألة �أربعة �أقوال:
الأول :ذهب �أكرث �أهل العلم على �أنه �إذا طلقها ثال ًثا بلفظ واحد وقعت ثالث
زوجا غريه ،وذلك قول كثري من ال�صحابة ،والأئمة
تطليقات ،فال حتل له حتى تنكح ً
الأربعة ،وجمهور التابعني .ومل يفرقوا بني املدخول بها وغري املدخول بها(.((4
الثاين :ال تقع �أي تطليقة ،بل تُر ّد.
(� ((4سورة الطالق ،الآية .1

(� ((4أخرجه البخاري يف كتاب الطالق ،باب قول اهلل تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ ،وباب «وبعولتهن
�أحق بردهن يف العدة ،وكيف يراجع املر�أة �إذا طلقها واحدة �أو ثنتني» رقم 44؛ وم�سلم ،كتاب الطالق ،باب حترمي طالق
احلائ�ض بغري ر�ضاها ،رقم .1
( ((4بدائع ال�صنائع ،للكا�ساين  ،298 ،206/4املب�سوط ،لل�سرخ�سي  ،89 ،57/6مغني املحتاج � ،502/4شرح اخلر�شي على
خمت�صر �سيدي خليل  ،29-28/4مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل  ،301/5املغني ،البن قدامة  ،334/10ك�شاف القناع،
للبهوتي  ،261 ،223 ،203 /12زاد املعاد ،البن القيم .221/5
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الثالث� :أنه يقع به واحدة رجعية ،وذلك روي عن ابن عبا�س ،وطاوو�س،
وعكرمة .وهو قول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ،وابن القيم(.((4
الرابع� :أنه يفرق بني املدخول بها وغري املدخول بها ،فتقع الثالث يف املدخول
بها ،وتقع يف غريها واحدة .وهذا قول جماعة من �أ�صحاب ابن عبا�س ،وهو مذهب
�إ�سحاق بن راهويه(.((4
�إن هذا البحث لي�س حمل نقا�ش لأدلة هذه الأقوال يف هذا املو�ضوع( ،((4و�إمنا
�أكتفي هنا بالإ�شارة �إلى �أن الذين قالوا بوقوع الثالث ا�ستدلوا ب�آيات الطالق،
والروايات املختلفة التي تدل على وقوعها عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ،وعن
كثري من ال�صحابة حتى عن ابن عبا�س ،والتابعني .و�أما الذين قالوا بعدم وقوع
�شيء من جمع ثالث تطليقات يف لفظ واحد اعتمدوا على �أنه بدعة وحمرم،
والذين قالوا بوقوع طلقة واحدة اعتمدوا �أي�ضاً على �أنه بدعة وحمرم ،ولكنهم
اعتربوا امل�رشوع من الطالق باللفظ املذكور ،وهو طلقة واحدة ،ومت�سكوا بروايات
و�أدلة �أخرى تدل على �أنه طلقة واحدة ،ومن �أبرزها حديث ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل
عنهما , -وهذا احلديث هو الذي ذكره �سماحة مفتي عام اململكة احلايل ال�شيخ عبد
العزيز �آل ال�شيخ يف كثري من فتاواه ،كما �ست�أتي �أمثلتها يف موا�ضعها� ،إن �شاء اهلل
تعالى ،ولذلك �أردت �أن �أذكره هنا ،حيث جاء عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أنه
قال« :كان الطالق على عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،و�أبي بكر و�سنتني
( ((4جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم �أحمد بن تيمية ،33-7/33 ،زاد املعاد ،البن القيم .212 ،206/5
( ((4زاد املعاد  ،212/5ت�سمية املفتني ب�أن الطالق الثالث بلفظ واحد طلقة واحدة ل�سليمان بن عبد اهلل ال ُعمري ،الطبعة
الثانية ،مكة � ،1428ص.21 ،
( ((4انظر تفا�صيل الأدلة يف كتب الفقه الـتي �أ�شرت �إليها يف الهوام�ش ال�سابقة ،و�إ�ضافة �إلى ذلك البحث الذي قدِّم لهيئة
كبار العلماء .انظر� :أبحاث هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية .284-215/1 ،وميكن الو�صول �إلى ن�ص البحث
والقرار عن طريق الإنرتنت يف موقع:

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=63&PageNo=1&BookID=1
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من خالفة عمر طالق الثالث واحدة ،فقال عمر� :إن النا�س قد ا�ستعجلوا يف �أمر
كانت لهم فيه �أناة ،فلو �أم�ضيناه عليهم! ف�أم�ضاه عليهم»(.((4
املطلب الثالث :العمل يف املحكمة يف الطالق الثالث بلفظ واحد:

قال الدكتور نا�رص الغامدي�« :إن القا�ضي �إذا ح�رض �إليه املط ِّلق يتبع املذهب يف
الغالب ،وهو �أن طالق الثالث جمل ًة واحد ًة يقع ثال ًثا موج ًبا للفرقة ،وما عداه
ح�سب ما هو مق ّرر يف املذهب ،مما �صح به الدليل» ،و�أ�شار �إلى �أن بع�ض الق�ضاة
بت فيها بحكم؛ كي ّ
يتمكن املط ِّلق من ا�ستفتاء
يكتفي مبجرد �إثبات احلالة عنده دون ٍّ
�سماحة املفتي ،وقد يفتيه -بعد �سماح القا�ضي -مبراجعة زوجته �إذا ر�أى �أن فعله ال
ي�ستوجب الفرقة( .((4و�أفاد ف�ضيلة ال�شيخ حمد بن عبد العزيز اخل�ضريي« :ب�أن عمل
تعد ثالثاً� ،سواء كانت
�أكرث الق�ضاة جا ٍر على ر�أي اجلمهور� :أن الطلقات الثالث ّ
بلفظ واحد �أو ب�ألفاظ متفرقة ،و�سوا ًء كانت يف جمل�س واحد �أو عدة جمال�س،
و�سوا ًء كانت الطلقات الثانية �أم الثالثة يف عدة الطلقة التي قبلها �أم بعدها ،و�سواء
كان الطالق �سنياً �أو بدعياً يف الوقت»(.((5
وقد وجدت �أن مِن �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة الذين قابلتهم يف حمكمة الأحوا
بت يف احلكم،
ال�شخ�صية بالريا�ض من يكتفي مبجرد �إثبات الطالق ب�صفته دون ٍّ
وبالإ�شارة �إلى �أن هذا الطالق هو الطالق الأول� ،أو الثاين الذي �أوقعه الزوج ،وال
يثبت كم عد ًدا وقع من الطالق بهذه الألفاظ ،بل يفهم الزوج ب�أن ال يراجع زوجته
(� ((4أخرجه م�سلم يف كتاب الطالق ،باب طالق الثالث ،رقم  ،2و�أبو داود يف الطالق ،باب  ،10حديث  .2200-2199واللفظ
مل�سلم.
( ((4انظر :االخت�صا�ص الق�ضائي ،للغامدي� ،ص .395
(« ((5الإجراءات الق�ضائية يف امل�شكالت الزوجية» ،حلمد بن عبد العزيز اخل�ضريي ،جملة العدل ،العدد  ،45حمرم ،1431
�ص.153 ،
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�إال بعد مراجعة الإفتاء فقط ،ويحيله �إليه �إذا رغب فيها( ،((5ومن الق�ضاة من يحكم
بطلقة واحدة� ،إذا تلفظ الزوج بالطالق الثالث بلفظ واحد ،و�أن للزوج مراجعة
فيبت يف الق�ضية(.((5
زوجته ما دامت يف العدة ،و�إال فبعقد جديدّ ،
البت يف احلكم،
وبهذا يت�ضح �أن لأ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة حرية االجتهاد يف ّ
�أو باالكتفاء ب�إثبات الطالق على ما ُذكر ،و�إفهام الزوج ب�أن عليه مراجعة الإفتاء� ،إذا
رغب يف ا�ستمرار حياته الزوجية مع مط َّلقته بالثالث بلفظ واحد ،فيعملون ح�سب
اجتهاداتهم ،يعني �أن �إحالة القا�ضي الزوج �إلى الإفتاء هو بيد القا�ضي ،وال يوجد
�أي نظام �أو الئحة تلزمه به( ،((5بل لقد قال يل بع�ض �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة� :إنه
ي�شجع �إخوانه من الق�ضاة على توجيه املط ِّلقني بهذه احلالة �إلى الإفتاء ،واالمتناع
ّ
عن �سد الباب �أمام املط ِّلقني ملراجعة �أزواجهم ،حيث �إن من الفقهاء من قال بوقوع
طلقة واحدة يف هذه احلالة ،مثل �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ،ولعل الزوج يريد مراجعة
مطلقته ،ويجد طريقاً لها �إذا ا�ستفتى ،ومدينة الريا�ض هي مقر رئا�سة الإفتاء ،وهي
قريبة من املحكمة.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة �إذا جاءهم زوج قد تلفظ بالطالق
( ((5انظر� :صك الطالق رقم  3/15/9تاريخ 1427/1 /14؛ و�صك الطالق رقم  3/15/62وتاريخ .1427/1/28
( ((5قال الزوج لزوجته بعد الدخول�« :إذا حملت الأغرا�ض �أنت طالق بالثالث» ف�أثبت ف�ضيلة القا�ضي الطالق و�أفهمه
ب�أن عليها العدة ح�سب حالها ،وله مراجعتها ما دامت يف العدة ،و�أن ال تتزوج حتى تنتهي عدتها» .انظر� :صك الطالق رقم
 5/15/57تاريخ  .1430/02/02وتلفظ الزوج يف تاريخ  .1430/1 /4وطلق رجل �آخر زوجته على عو�ض قائالً�« :أنت طالق
بالثالث» وذلك بعد الدخول ف�أثبت ف�ضيلة القا�ضي الطالق على ما ذكر وهو الطلقة الأولى ،و�أفهمه ب�أن زوجته بانت
منه بينونة �صغرى ،وعليها العدة ،وله العودة �إليها بعقد جديد .انظر� :صك الطالق رقم  5/15/12تاريخ .1430/1 /21
( ((5ذكر يف مدونة الأحكام الق�ضائية �أن �أحد الق�ضاة �أ�شار يف حكمه �إلى �أمر �سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم  -رحمه
اهلل  -التعميمي رقم  2/14595يف  ،80/11/1املت�ضمن �أنه يجب �أن يعمل يف عموم املحاكم باعتبار الطالق الثالث بلفظ
واحد طالقاً باتاً� ،إال �أين ما ا�ستطعت الو�صول �إلى �أ�صله .انظر :املدونة ،الإ�صدار الثاين� ،ص  .48ومع ذلك ،وجدت يف كتاب
«فتاوى ور�سائل �سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم بن عبد اللطيف �آيل ال�شيخ» �أن �سماحته �أفتى يف خطاباته �إلى �أ�صحاب
الف�ضيلة ر�ؤ�ساء حماكم خمتلفة بوقوع الطالق الثالث وبينونة كربى �إذا طلق الرجل زوجته ثالثاً بلفظ واحد ،وقال يف
خطابه رقم �ص/ف  1492وتاريخ � 1380/9/21إلى ف�ضيلة نائبه يف املنطقة الغربية «فال ينبغي لأحد �أن يفتي بخالف ما
عليه الفتوى يف عموم املحاكم يف �سائر �أنحاء اململكة» ،30/11 ،ولكن يبدو �أن هذه التعاميم ال تلزم الق�ضاة اليوم على ما
ر�أيت يف املحكمة.
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الثالث بلفظ واحد� ،سواء �أفهموه �أن عليه مراجعة الإفتاء �أم مل يفهموه ،وب ّتوا يف
الق�ضية ف�إنهم يفهمونه قائلني له�« :إن فعله هذا حرام وال يجوز ،وكان ينبغي عليه �أن
يطلق ال�سنة طلقة واحدة» ،وي�سجلون �إفهامهم يف �ضبط الطالق ،وهذا يدل على
�أن الق�ضاة يرون �أن الطالق بهذا الوجه حمرم كقول جمهور الفقهاء.
املطلب الرابع :العمل يف الإفتاء يف الطالق الثالث بلفظ واحد:

قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء با�ستكتاب بحث يف م�س�ألة
الطالق الثالث بلفظ واحد ،وعر�ضه على هيئة كبار العلماء  ,وبعد االطالع على
البحث املقدم ،ودرا�سة امل�س�ألة ،وتداول الر�أي ،ومناق�شة الأقوال والأدلة ،تو�صل
جمل�س الهيئة ب�أكرثيته �إلى اختيار القول بوقوع الطالق الثالث بلفظ واحد ثالثاً
يف قراره رقم  18وتاريخ  1393/11 /12هـ ،.وذلك مت يف الدورة الرابعة حتت
رئا�سة �سماحة ال�شيخ عبد اهلل بن حممد بن حميد ،وكان �سماحة ال�شيخ �إبراهيم
بن حممد �آل ال�شيخ من الأكرثية ،وكان �سماحة ال�شيخ عبد العزيز بن باز الذي
تولى رئا�سة الإفتاء بعد �سماحة ال�شيخ �إبراهيم بن حممد �آل ال�شيخ قد اختار القول
بوقوع الثالث واحدة ،وكان من املخالفني للأكرثية(.((5
و�إذا نظرنا يف فتاوى �سماحة املفتي العام احلايل ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل
�آل ال�شيخ ،والفتاوى املطبوعة للجنة الدائمة للإفتاء ،ف�إنا جند �أنهم يفتون ملن قال
لزوجته�« :أنت طالق ثال ًثا»� ،أو «�أنت طالق بالثالث» ،قائلني« :يف �أ�صح �أقوال
الفقهاء» ب�أنه وقعت طلقة واحدة بهذا اللفظ ،وللزوج �أن يراجع زوجته ما دامت
يف العدة ،ويعتمدون يف فتاواهم على حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما الذي
( ((5انظر� :أبحاث هيئة كبار العلماء408/1 ،؛ و انظر �أي�ضاً:

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=74&PageNo=1
&BookID=1الت�صفح2009/9/27 :
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ذكر �آنفاً ،ويقولون� :إن هذا احلديث يدل على �أن الطالق الثالث بلفظ واحد يعترب
طلقة واحدة ( .((5و�سماحة املفتي يفهم الزوج يف فتواه قائ ًال�« :إن فعل الزوج هذا
حرام ،وال يجوز ،وكان ينبغي عليه �أن يطلق ال�سنة طلقة واحدة» ،وهذا يدل على
�أن �سماحته يرى الطالق بهذا الوجه حمرماً كجمهور الفقهاء.
املبحث الثاين :الطالق الثالث ب�ألفاظ متتالية

ذكرنا �أن الطالق �أكرث من طلقة واحدة( ((5يف طهر واحد بدون مراجعة الزوجة
يقع عند جمهور الفقهاء ،ولكنه بدعة وحمرم عندهم �إال ال�شافعية .و�إذا طلق الرجل
امر�أته ثالثاً ب�ألفاظ متتالية فهو يقع �أي�ضاً عند عامة الفقهاء ،ولكن امل�س�ألة حتتاج �إلى
التحقيق يف عدد الطالق الذي وقع ،ف�إن �شيخ الإ�سالم ابن تيمية يرى ب�أنه :ال يجوز
جمع الطالق الثاين والثالث يف طهر واحد قبل �أن يتبني حملها ،وقبل �أن يراجعها،
حتى ولو ب�ألفاظ متفرقات ،ناهيك عن الألفاظ املتتالية ،ويرى جمعها غري م�رشوع،
وغري الزم� ،أي �أنه يقع عنده طلقة واحدة فقط بهذه الألفاظ( .((5واجلمهور يحدد
عدد ما وقع من الطالق ح�سب نية املط ِّلق ،وقواعد اللغة ،وحالة املط َّلقة على ما ي�أتي
(� ((5أفتى �سماحة املفتي ملن قال لزوجته�« :أنت طالق بالثالث» وذلك الطلقة الأولى ،ب�أن هذا الطالق يعترب طلقة
واحدة يف �أ�صح �أقوال الفقهاء ،وللزوج �أن يراجعها ما دامت يف عدتها ،رقم الفتوى /1/2949ف وتاريخ  .1429/8/24و�أفتى
زوجا قال لزوجته�« :أنت طالق بالثالث» وذلك طلقة ثانية قائالً�« :أفتيته ب�أنه قد وقع على زوجته بالطالق
�سماحته ً
الثاين املذكور املدون يف ال�صك امل�شار �إليه طلقة واحدة يف �أ�صح قويل العلماء ،ت�ضاف �إلى الطلقة ال�سابقة املنوه عنها
يف ال�صك؛ لأنه قد ثبت عن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -من حديث ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -ما يدل على �أن
التطليق بالثالث �إذا كان بكلمة واحدة يعترب طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت يف العدة ”.رقم الفتوى /1/214ف
وتاريخ  .1429/1/24وت�شاهد الفتوى نف�سها يف الفتوى رقم /1/3025ف تاريخ  ،1428/09/12ويف الفتوى رقم /1/2169ف
وتاريخ  .1428/6/25انظر  :فتاوى اللجنة الدائمة .163/20
( ((5قال ابن قدامة :ب�أن طالق الرجل زوجته تطليقتني يف طهر لي�س بدعة ،بل لل�سنة حيث �إنه مل ي�س ّد على نف�سه
املخ َرج من الندم ،ولكنه ترك االختيار ،ولكنه مكروه ،لأنه ف ّوت على نف�سه طلقة جعلها اهلل له من غري فائدة حت�صل بها.
انظر :املغني  .335/10و�أما احلنفية ،واملالكية فقد قالوا بكراهيته مطلقاً ،ولو تطليقتني .انظر :املب�سوط ،لل�سرخ�سي
7/6؛ و بدائع ال�صنائع ،للكا�ساين187/4 ،؛ و�شرح اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل  .29-28/4و�أما ال�شافعية فيقولون
ب�أن لي�س يف العدد �سنة كما ذكر �آنفاً.
( ((5جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم �أحمد بن تيمية 79 ،71/33
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فيما يلي.
وقد يتلفظ الزوج ب�ألفاظ الطالق متتالية ،وذلك �إما لق�صده الطالق �أكرث من
واحدة ،و�إما ت�أكيدً ا له� ،أو �إفها ًما ملن خاطبه� ،أو �إخبا ًرا .وجمهور الفقهاء يعتربون نية
املط ِّلق بهذه الألفاظ يف وقوع عدد الطالق ديناً� ،أو دينًا وق�ضا ًء� ،إذا وافقت ما قاله
�إيقا ًعا �أو توكيدًا �أو �إفهاماً ،و�إال فال تعترب ،فيحتاج احلكم فيه �إلى حتقيق نيته .و�إ�ضافة
�إلى ذلك ،ف�إن املدخول بها تختلف عن غري املدخول بها يف هذه امل�س�ألة ،ولهذا
�سوف نتناول حال كل واحدة منهما على حدة ،ولكن ينبغي الإ�شارة قبل حتقيقهما
�إلى نقطتني مهمتني:
-1النقطة الأولى� :أن من �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يف حمكمة الأحوال
يبت يف احلكم يف �أكرث
ال�شخ�صية بالريا�ض من يكتفي ب�إثبات الطالق ب�صفته ،وال ّ
الزوج الذي تلفظ ب�ألفاظ الطالق متتالية �أن ال يراجع زوجته املط َّلقة
الق�ضايا ،و ُيفهم
َ
يبت
�إال بعد مراجعة الإفتاء� ،إذا رغب يف ا�ستمرار حياته الزوجية معها ،ومنهم من ّ
يف هذا النوع من الق�ضايا دون �إفهام الزوج �أن عليه مراجعة الإفتاء.
-2النقطة الثانية� :أن �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة� ،سواء �أحالوا الزوج �إلى الإفتاء
�أم مل يحيلوا ،فيفهمونه يف �أكرث الق�ضايا �أن فعله هذا حرام وال يجوز ،وكان ينبغي
عليه �أن يطلق طالق ال�سنة طلقة واحدة ،وي�سجلون �إفهامهم له يف �ضبط الطالق.
وكذلك �سماحة املفتي يفهم الإفهام نف�سه يف فتواه ،كما يف طالق الثالث بلفظ
واحد.
وبعد الإ�شارة �إلى هاتني النقطتني املهمتني نبد�أ حتقيق كم عدداً يقع من الطالق
ب�ألفاظ متتالية.
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املطلب الأول :غري املدخول بها:

�إذا ط ّلق الرجل زوجته غري املدخول بها ب�ألفاظ متتالية فهناك ثالث م�سائل:
-امل�س�ألة الأولى� :أحوال غري املدخول بها يف الطالق ب�ألفاظ متتالية:

�إن لغري املدخول بها حالتان �إذا طلقها زوجها ب�ألفاظ متتالية:
�أ -احلالة الأولى لغري املدخول بها:
�إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول واخللوة ب�ألفاظ متتالية بدون عطف ،مثل
�أن يقول�« :أنت طالق� ،أنت طالق� ،أنت طالق»� ،أو «�أنت طالق طالق طالق» وقع
طلقة واحدة ،ال ثالث عند جمهور الفقهاء ،ولو مل يق�صد بها توكيداً �أو �إفهاماً ،لأن
الزوجة بهذه ال�صفة �إذا طلقها زوجها بانت باجلملة الأولى ،فال يلحقها ما بعدها،
وما بعدها غري �صحيح ،فال يرتتب عليه حكم ،وهو قول احلنفية ،وال�شافعية،
واحلنابلة( .((5و�أما املالكية فقالوا بوقوع الثالث �إذا كانت الألفاظ متتابعة ،ومل يكن
بينها فا�صلة ،ما مل ُي ِرد الزوج بها الت�أكيد ،و�إذا كان بينها فا�صلة ،يعني غري متتابعة
فتقع طلقة واحدة فقط(.((5
ب -احلالة الثانية لغري املدخول بها:
�إذا كانت بني الألفاظ املتتالية مغايرة بحرف يقت�ضيها كحرف «الواو»� ،أو
«الفاء»� ،أو «ثم» ف�أكرث الفقهاء يقولون بوقوع طلقة واحدة �إن دخل «الفاء» �أو
«ثم» ،مثل �أن يقول لغري املدخول بها�« :أنت طالق ،فطالق ،فطالق» �أو «�أنت طالق،
ثم طالق ،ثم طالق» .و�أما �إذا قال الزوج بالواو�« :أنت طالق وطالق وطالق» ف�إنها تقع
ثالث تطليقات عند من ر�أى �أن الواو تقت�ضي اجلمع ،وال ترتيب فيها ،فيكون موق ًعا
( ((5املب�سوط ،لل�سرخ�سي  ،89/6بدائع ال�صنائع ،للكا�ساين ،300-298/4مغني املحتاج ،لل�شربيني  ،481-480/4املغني،
البن قدامة  ،391/10ك�شاف القناع ،للبهوتي .258/12
( ((5مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل � ،335/5شرح اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل .50/4
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للثالث جميعاً ،فيقعن عليها ،كقوله�« :أنت طالق ثالثاً» ،وهو قول احلنابلة(.((6
و�أما احلنفية ،وال�شافعية فيقولون بوقوع طلقة واحدة بهذه ال�صورة( .((6واملالكية
يقولون بوقوع ثالث تطليقات يف كل ال�صور بالعطف� ،إذا كانت الألفاظ متتالية
دون ف�صل(.((6
-امل�س�ألة الثانية :العمل يف املحكمة يف �أحوال غري املدخول بها:

�إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول واخللوة ب�ألفاظ متتالية لي�س بينها فا�صلة ومغايرة
نحو�« :أنت طالق� ،أنت طالق� ،أنت طالق»� ،أو «�أنت طالق ،طالق ،طالق» فمن
يبت يف
�أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يف حمكمة الأحوال ال�شخ�صية بالريا�ض من ّ
الق�ضية �أحيانًا ،ويفهم الزوج ب�أن زوجته بانت منه بينونة �صغرى ،و�أن ال عدة عليها،
ٍ
م�ستوف �أركانه و�رشوطه،
ولها �أن تتزوج متى �أرادت ،و�أنها ال حتل له �إال بعقد جديد
وذلك بدون �إ�شارة �إلى مراجعة الإفتاء يف ال�صك( .((6ومنهم من يفهم املط ِّلق �أن
عليه مراجعة الإفتاء �إذا رغب يف العقد عليها من جديد ،وذلك بدون ذكر بينونة
�صغرى ،وباالكتفاء ب�إثبات الطالق على ال�صفة املذكورة ،وب�إفهام �أن ال عدة عليها،
ولها �أن تتزوج متى �أرادت(.((6
وقد �أفاد بع�ض �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة ب�أنه يحكم ببينونة �صغرى �إذا قال الرجل
لزوجته قبل الدخول واخللوة�« :أنت طالق ثم طالق ثم طالق» ،ولكن �إذا �أ�رص الرجل
( ((6ذكره اخلرقي يف خمت�صره وتابعه ونا�صره ابن قدامة ،انظر :املغني ،البن قدامة .495/10
( ((6املب�سوط ،لل�سرخ�سي 89/6؛ بدائع ال�صنائع ،للكا�ساين 300/4؛ مغني املحتاج ،لل�شربيني .482/4
( ((6مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل 334/5؛ �شرح اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل 49/4
( ((6انظر� :صك الطالق رقم  5/15/4تاريخ  .1430/1 /17قال الزوج لزوجته قبل اخللوة والدخول�« :أنت طالق طالق
طالق» ،فلم يقم ف�ضيلة القا�ضي ب�إفهام الزوج �أن عليه مراجعة الإفتاء ،وبت يف احلكم ببينونة �صغرى.
( ((6انظر� :صك الطالق رقم  3/15/11تاريخ  1427/11/15الزوج قال لزوجته قبل الدخول واخللوة« :زوجتي طالق
طالق طالق؛ و�صك الطالق رقم  3/15/31وتاريخ 1427/1/20؛ و�صك الطالق رقم  5/15/73تاريخ  1430/2 /6الزوج
قال لزوجته اللفظ نف�سه.
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على مراجعة الإفتاء� ،أو على �أنه ق�صد البينونة الكربى� ،أو �إذا �أراد ف�ضيلته �أن يتيقن
الزوج كم طالقاً وقع ب�ألفاظه ،فيفهمه �أن عليه مراجعة الإفتاء ،وذلك دون حكم
بالبينونة ،و�أ�شار �إلى �أن هذه الق�ضايا قليلة الوقوع( , ((6بينما �أفاد بع�ضهم ب�أنه يفهم
ببينونة �صغرى يف هذه احلالة دون �إحالة املط ِّلق �إلى املفتي،وهذا نادر يف ال�صكوك
التي اطلعت عليها.
امل�س�ألة الثالثة :العمل يف الإفتاء يف �أحوال غري املدخول بها:

مل �أمتكن يف هذا املو�ضوع من الو�صول �إلى �أي منوذج من الفتاوى املختومة �أو
املطبوعة ل�سماحة مفتي عام اململكة احلايل ،غري �أين وجدت فتوى لل�شيخ عبدالعزيز
ابن باز رحمه اهلل  ،حيث �إن رج ًال عقد على فتاة عقد زواج ر�سمي ،ويف يوم
من الأيام قبل الدخول بها غ�ضب وتلفظ بكلمة «طالقة» ،ورددها ثالث مرات دون
�أن تعلم زوجته ،وا�ستفتى ،ف�أفتى �سماحته ب�أنه يقع عليها طلقة واحدة ،وله العودة
لها بنكاح جديد بغري احلاجة �إلى زوج جديد( .((6ووجدت فتوى للجنة �أفتت فيها
لرجل قال لزوجته« :طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق» ب�أن هذه الزوجة �إذا كانت
مل يدخل بها ال�سائل ف�إنه ال يقع عليها �إال الطلقة الأولى ،وال عدة لها ،فتحل له بعقد
ومهر جديدين �إذا ر�ضيت به زوجاً لها(.((6
املطلب الثاين :املدخول بها:

�إذا ط ّلق الرجل زوجته املدخول بها ب�ألفاظ متتالية ف�إن لها حالتان � ً
أي�ضا ،ويبدو �أن مثل
( ((6رجل طلق زوجته قبل الدخول واخللوة على غري عو�ض قائ ً
ال لها�« :أنت طالق ثم طالق ثم طالق» ،ف�أفهم ف�ضيلته
�أن لها �أن تتزوج متى �أرادت ،وعليه مراجعة الإفتاء �إذا رغب يف العقد اجلديد ،وذلك دون ذكر بينونة �صغرى .انظر� :صك
الطالق رقم  3/49/28وتاريخ .1430/12/20
( ((6فتاوى الطالق ال�صادرة عن �سماحة مفتي عام اململكة ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز� ،إعداد :عبد اهلل بن
حممد الطيار وحممد بن مو�سى املو�سى.114-113/1 ،
( ((6فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .138/20
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هذا الطالق �أكرث وقوعاً من طالق غري املدخول بها ،وله �أمثلة كثرية متنوعة ،ولهذا
كل على حد ٍة يف كل حالة.
�سنتطرق �إلى العمل يف املحكمة والإفتاء ٍ
امل�س�ألة الأولى :احلالة الأولى للمدخول بها:�أ -احلالة الأولى للمدخول بها:

�إذا قال الرجل لزوجته عن عقد �صحيح بعد اخللوة والدخول بها�« :أنت طالق� ،أنت
طالق» بدون عطف ،فينظر �إلى نيته ،و�إن نوى باللفظ الثاين �إيقاع طلقة �أخرى� ،أو
مل ينو به �إيقاعاً وال ت�أكيداً ،فزوجته ط ُلقت طلقتني .و�إن نوى بالثاين الت�أكيد للأول
�أو �إفهامه فتقبل نيته وتطلقت زوجته بطلقة واحدة ،لكن ي�شرتط يف اعتبار نية الت�أكيد
�أو الإفهام �أن يكون اللفظ الثاين مت�ص ًال بالأول .و�إن مل يت�صل ،مثل �أن مي�ضي زمن
ميكنه الكالم فيه ،ثم �أعاد لفظ الطالق الثاين طلقت طلقة ثانية ،ومل تقبل نيته الت�أكيد
�أو الإفهام.
و�إن قال لزوجته املدخول بها�« :أنت طالق� ،أنت طالق� ،أنت طالق» ،ونوى باللفظ
في�صح وتقبل نيته ،يعني تقع طلقة واحدة فقط
الثاين والثالث كليهما ت�أكيد الأول
ّ
عند اجلمهور .و�إن قال�« :أنت طالق ،طالق ،طالق» فتقع طلقة واحدة ،مامل ينو �أكرث
منها ،و�إن نوى �أكرث من طلقة واحدة فتقع عند احلنابلة .وال فرق بني ال�صورتني
الأخريتني ،فتقع ثالث تطليقات مامل ينو الت�أكيد عند املالكية وال�شافعية(� .((6أما
احلنفية فيعتربون نية املط ِّلق الت�أكيد� ،أو الإخبار يف هذه ال�صور ديناً ،في�صدقونه فيما
بينه وبني اهلل تعالى ،وال ي�صدقونه يف الق�ضاء �إال �إذا ّ
دل عليها دليل ظاهر(.((6
(� ((6شرح اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل 50/4؛ رو�ضة الطالبني ،للنووي 72/6؛ املغني ،البن قدامة 493 ،490/10؛
ك�شاف القناع ،للبهوتي .259-257/12
( ((6بدائع ال�صنائع ،للكا�ساين .224/4
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ب -العمل يف املحكمة يف احلالة الأولى للمدخول بها:

�إذا �أتى رجل قال لزوجته بعد الدخول واخللوة�« :أنت طالق� ،أنت طالق� ،أنت
يبت،
يبت يف احلكم �أو ال ّ
طالق» �أو «�أنت طالق ،طالق ،طالق» فالقا�ضي �إما �أن ّ
يبت ف�إنه يكتفي ب�إثبات الطالق ب�صفته التي ذكرها الزوج ،ويفهمه �أن
و�إذا مل ّ
عليه مراجعة الإفتاء .و�إن كانت زوجته يف العدة فف�ضيلة القا�ضي يفهم �أن عليها
العدة ح�سب حالها ،و�أن ال تتزوج حتى تنتهي عدتها وال يراجعها �إال بعد مراجعة
الإفتاء( ،((7و�إن انتهت عدتها يذكر يف ال�صك �أن زوجها يعلم ب�أن عدتها قد انتهت
ومل يراجعها ،ويفهم �أن ال عدة عليها ،ولها �أن تتزوج متى �أرادت ،وال حتل له �إال
ٍ
م�ستوف �رشوطه و�أركانه ،وال يراجعها �إال بعد مراجعة الإفتاء( .((7وقد
بعقد جديد
يفهم القا�ضي �أن ال عدة عليها ،وتتزوج متى �أرادت ،وال يفهم مراجعة الإفتاء ،وال
يذكره( .((7و�إن كانت هذه الطلقة هي الأولى �أو الثانية للزوج ال يحكم القا�ضي
ببينونة كربى ،فبذلك يجعل للزوج م�سا ًغا ملراجعتها بعد الإفتاء ،لو �أُفتي له� .أما �إن
كانت هذه الطلقة ثالثة فيفهم ف�ضيلته ب�أنها بانت منه بينونة كربى (.((7
و�إذا ر�أى القا�ضي �أن ثالث تطليقات وقعت بالألفاظ املتتالية التي تكلم بها املط ِّلق
ف�إنه يفهمه للزوج ،وي�صدر ال�صك ،ولو كانت هذه تطليقته الأولى ،وقد ذكر
يف �صك الطالق رقم  3/15/89وتاريخ � 1427/2/4أن الزوج طلق زوجته
( ((7انظر� :صك الطالق رقم  3/15/2تاريخ  ،1427/1/14و�صك الطالق رقم  3/15/38وتاريخ  ،1427/01/22و�صك
الطالق رقم  5/15/98وتاريخ  ،1430/02/08و�صك الطالق رقم  5/15/40وتاريخ .1430/1/28
( ((7انظر� :صك الطالق رقم  3/15/71وتاريخ 1427/01/29؛ و�صك الطالق رقم  3/15/86وتاريخ  ،1427/2/1و�صك
الطالق رقم  3/15/91وتاريخ 1427/2/4؛ و�صك الطالق  5/15/68وتاريخ  ،1430/2/5و�صك الطالق رقم 5/18/84
وتاريخ .1430/4/10
( ((7انظر� :صك الطالق رقم  3/15/39وتاريخ .1427/1/22
(� ((7أوقع الزوج تطليقته الأولى يف عام  ،1421والثانية يف عام  ،1423والثالثة يف تاريخ  ،1426/12/12ويف �آخرها قال لها
على غري عو�ض�« :أنت طالق ،طالق ،طالق بالثالث ».و�أثبت ف�ضيلة القا�ضي الطالق بهذه ال�صفة ،و�أفهم �أنها قد بانت
منه بينونة كربى فال حتل له حتى تنكح زوجاً غريه ،و�أن عليها العدة ح�سب حالها ،و�أال تتزوج حتى تنتهي عدتها» .انظر:
�صك الطالق رقم  3/15/79وتاريخ .1427/2/1

106

العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

د .حممد علي بن مولود ياركي

عو�ض قائ ًال لها�« :أنت طالق ،طالق ،طالق بالثالث» ،وا�ستفتى
املدخول بها على غري ٍ
ال�شيخ عبد العزيز بن باز  -رحمه اهلل  ، -ف�أفتاه ب�أنها بانت منه بالثالث؛ لأنه كان
يق�صد ذلك ،وكان يف حالة معتربة �رشعاً ،وهو الطالق الأول ،ويعلم ب�أنه قد انتهت
عدتها ومل يراجعها ،وف�ضيلة القا�ضي بعد ما �أثبت الطالق على ال�صفة املذكورة
زوجا
�أعاله �أفهم الزوج �أن زوجته بانت منه بينونة كربى ،وال حتل له حتى تنكح ً
غريه(.((7
و�أفاد بع�ض �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة ب�أنه كان يف بداية العمل يف املحكمة يحيل
املط ِّلق �إلى املفتي يف الطالق الثالث ب�ألفاظ متتالية ،ثم بعد عيد الأ�ضحى يف عام
يبت فيه .و�أفاد ف�ضيلته �أنه ينظر
 1430تو َّقف عن الإفهام بالإحالة �إلى املفتي ،وبد�أ ّ
�إلى ق�صد املط ِّلق ،و�إذا قال الرجل لزوجته بعد الدخول واخللوة�« :أنت طالق طالق
طالق» قا�صدً ا �إيقاع الثالث فيفهمه ف�ضيلته �أنها بانت منه بينونة كربى ،و�إذا ق�صد
تطليقة واحدة فهو يفهم بوقوع طلقة واحدة فقط(.((7
ج -العمل يف الإفتاء يف احلالة الأولى للمدخول بها:

و�إذا نظرنا �إلى فتاوى �سماحة املفتي العام حالياً ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل �آل
ال�شيخ ،والفتاوى املطبوعة للجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية جند �أنهم �أفتوا
على ما ذكر �سابقاً من قول اجلمهور.
كما �أن �سماحة ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل �آل ال�شيخ �أفتى لرجل قال لزوجته:
( ((7وقد �أفتى �سماحة ال�شيخ عبد العزيز بن باز  -رحمه اهلل  -يف فتواه ب�أن الزوج لو قال :طالق طالق� ،أو طالق ثم طالق،
�أو طالق وطالق و�أراد طلقتني ف�إنها تقع طلقتني .وكذا لو ك ّرر �ألفاظ الطالق ،وقال :هي طالق ،هي طالق ،هي طالق� ،أو
�أنت طالق� ،أنت طالق� ،أنت طالق� ،أو ما �أ�شبه ذلك من �ألفاظ الطالق متتالية ،وق�صد بها الثالث� ،أو مل يكن له نية بل كرر
بق�صد الطالق ف�إنه يقع بها الثالث� .أنظر :فتاوى الطالق ال�صادرة عن �سماحة مفتي عام اململكة ال�شيخ عبد العزيز بن
عبد اهلل بن باز.106-102 ،73/1 ،
عو�ض قائ ً
( ((7وذلك كما �أن رج ً
ال طلق زوجته بعد الدخول على غري ٍ
ال لها يف جمل�س واحد�« :أنت طالق طالق طالق»
زوجا غريه نكاح رغبة ،ال
تنكح
حتى
له
حتل
ال
أنها
�
و
كربى،
بينونة
منه
بانت
أنها
�
ب
ف�ضيلته
أفهمه
قا�ص ًدا �إيقاع الثالث ف�
ً
نكاح حتليل ،انظر� :صك الطالق رقم  5/25/94وتاريخ .1430/11/20
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«�أنت طالق ،طالق ،طالق» ،و�أفاد ب�أنه ق�صد بذلك التوكي َد �أو الإفهام ب�أنه وقعت
طلقة واحدة( ،((7ولكن �سماحته �أفتى لرجل قال لزوجته�« :أنت طالق� ،أنت طالق
بالثالث» على ما ُذكر يف �صك الطالق ب�أن اللفظ الأول طلقة واحدة ،واللفظ الثاين
طلقة �أخرى ،ومل يعترب �سماحته هذين اللفظني ت�أكيد الثاين للأول ،لأن الثاين مغاير
للأول ،ولهذا �أفتى بتطليقتني جميعاً ،و�أن للزوج �أن يراجعها ما دامت يف العدة،
و�إن انتهت فبالعقد اجلديد(.((7
و�إذا �أفاد الزوج ب�أنه ق�صد العدد و�إيقاع الطالق يف كل لفظ ،ف�سماحة املفتي قد
�أفتى ب�أنه وقع ما ق�صد ،كما �أفتى لرجل قال لزوجته على ما ذكر يف �صك الطالق�« :أنت
طالق ،طالق» وهو الطالق الأول ،و�أفاد ب�أنه ق�صد بذلك طلقتني ،و�أفتى �سماحته ب�أن
وقعت تطليقتان ،لق�صد الزوج العدد ،وله العودة �إليها بعقد جديد النتهاء عدتها(،((7
وكما �أفتى �سماحته لرجل قال لزوجته ،وهي حامل ،وذلك بح�ضور القا�ضي�« :أنت
طالق� ،أنت طالق� ،أنت طالق» ب�أنه وقع ثالث تطليقات ،وبانت منه بينونة كربى حيث
�أفاد الزوج ب�أنه ق�صد �إيقاع ثالث تطليقات ،و�أن حترم عليه(.((7
وقد ذكر يف فتاوى اللجنة � :أن رج ًال ح�صل بينه وبني �إحدى زوجاته �سوء تفاهم،
وكان يف حالة غ�ضب ،فقال لها�« :إنك طالق ،طالق ،طالق» ،و�أفاد �أنه ك ّرر ذلك
للتوكيد ،و�إمنا كانت نيته الباطنية للتهديد والتوكيد ،ف�س�أل :هل حتل له؟ ف�أفتت
اللجنة ب�أن الطلقة الأولى تعترب واحدة ،و�أما الثانية والثالثة فحيث �أراد التهديد
(� ((7أفتى �سماحته يف فتواه رقم /1/2992ف وتاريخ  1429/2/1لرجل �أوقع طالقه الثاين بال�صفة املذكورة �أعاله ب�أنه
وقعت تطليقة واحدة وله العودة �إلى زوجته بعقد جديد معترب �شرعاً ،ويف فتواه رقم /1/3228ف وتاريخ 1429/10/11
مثل الفتوى الأولى ،و�أ�شار �سماحته يف فتواه رقم /1/1528ف وتاريخ � 1428/5/3إلى �أن الزوج تلفظ بالألفاظ نف�سها
يف حالة غ�ضب ،و�أفتى ب�أنه وقعت تطليقة واحدة ،واعترب �سماحته اللفظ الثاين والثالث توكي ًدا للأول .ويف فتواه رقم
/1/1076ف وتاريخ � 1426/3/18أفتى ب�أن للزوج �أن يراجع زوجته يف العدة.
( ((7انظر :الفتوى رقم /1/1859ف وتاريخ .1429/5/15
( ((7انظر :الفتوى رقم /1/551ف وتاريخ .1428/2/17
( ((7انظر :الفتوى رقم /1/1687ف وتاريخ .1429/5/2
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والتوكيد فهذا �أمر ال يعلمه �إال مِن قبله ،و�أمره بينه وبني اهلل َّ
جل وعال ،وبناء على
ذلك تكون الثانية والثالثة ت�أكيداً للأولى ،فيكون الواقع منه واحدة ،ف�إذا مل تكن
هذه التطليقة �آخر ٍ
ثالث فله مراجعتها ما دامت يف العدة ،و�إن خرجت من عدتها
فال بد من عقد جديد(.((8
ويف فتوى �أخرى ذكر �أن رج ًال ح�صل بينه وبني زوجته �سوء تفاهم ،وطلقها �إثره
بقوله« :تراها طالق ،تراها طالق ،تراها طالق» ،وهو ال يدري هل هو زاد كلمات
�أخرى �أم ال؟ ،لكن ذكر �أنه مل يق�صد بتكرار اللفظ العدد ،و�إمنا ق�صد �إفهام والدته،
والتوكيد عليها بذلك ف�أفتت اللجنة بنا ًء على ما ذكر ،واعتربت هذا الطالق طلقة
واحدة رجعية ما دامت يف العدة� ،إن مل يكن هذا الطالق �آخر ثالث تطليقات �صدر
عو�ض(.((8
منه ،ومل يكن على ٍ
امل�س�ألة الثانية :احلالة الثانية للمدخول بها:�أ -احلالة الثانية للمدخول بها:

�إذا كانت بني �ألفاظ الطالق املتتالية مغايرة بحرف يقت�ضيها كحروف العطف نحو
الواو� ،أو الفاء� ،أو ثم ،فال تقبل نية الزوج ت�أكيد الأول بالثاين ،ولذلك يقع بكل لفظ
طلقة .و�إذا قال لزوجته بعد اخللوة �أو الدخول�“ :أنت طالق ،وطالق ،وطالق” �أو:
“�أنت طالق ،و�أنت طالق ،و�أنت طالق”� ،أو “�أنت طالق فطالق ،فطالق”� ،أو�“ :أنت
طالق ،ثم طالق ،ثم طالق” فتقع ثالث تطليقات �إال �إذا �أفاد �أنه ق�صد بالثالثة ت�أكيد
الثانية فيقبل ،لأن الثالثة مثل الثانية ،وال مغايرة بينهما(.((8
( ((8فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .141/20
( ((8فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .146 /20
( ((8بدائع ال�صنائع ،للكا�ساين 300/4؛ مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل 334/5؛ �شرح اخلر�شي على خمت�صر �سيدي
خليل 49/4؛ رو�ضة الطالبني ،للنووي 73/6؛ مغني املحتاج ،لل�شربيني 481/4؛ املغني ،البن قدامة 491/10؛ ك�شاف القناع،
للبهوتي .259/12

العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

109

الإجراءات يف �إنهاء حاالت الطالق الثالث

ب -العمل يف املحكمة يف احلالة الثانية للمدخول بها:

�إن من �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يف حمكمة الأحوال ال�شخ�صية بالريا�ض �إذا
�أتاهم زوج قال لزوجته بعد الدخول واخللوة�« :أنت طالق ،ثم طالق ،ثم طالق» �أو ما
يبت يف احلكم ،بل يفهم
ي�شابهه من الألفاظ من يثبت الطالق ب�صفته املذكورة ،وال ّ
يبت يف هذه
الزوج مراجعة الإفتاء �إذا رغب يف مطلقَّته( ،((8ومنهم من �أفاد ب�أنه بد�أ ّ
احلالة ،ويفهم الزوج ب�أنها بانت منه بينونة كربى �إذا كانت بني الألفاظ حروف تفيد
الرتتيب ،مثل «ثم».
�أما �إذا قال الرجل لزوجته�« :أنت طالق ،ثم طالق» ،واكتفى بالثانية ،ومل يتلفظ
الثالثة ،وهي طلقته الأولى ،فمن �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة َمن ُيفهم الزوج مراجعة
بت يف احلكم؛ ليتيقن الزوج
الإفتاء �أي�ضاً بعد �إثبات الطالق ب�صفته املذكورة ،دون ّ
قا�ض �آخر �أن للزوج مراجعة
كم عد ًدا وقع من الطالق بهذا اللفظ ،بينما يفهم ٍ
زوجته ،ومل يحله �إلى الإفتاء باعتبار �أن له مراجعتها حيث مل يبلغ عدد تطليقاته �إلى
الثالث ،ومل تنب زوجته منه بينونة كربى(.((8
ج -العمل يف الإفتاء يف احلالة الثانية للمدخول بها:

و�إذا نظرنا �إلى فتاوى �سماحة املفتي العام ال�شيخ عبد العزيز �آل ال�شيخ واللجنة
الدائمة للإفتاء جند �أنهم يفتون بوقوع الطالق بعدد اجلمل ،فال يعتربون نية الزوج،
�إذا مل ميكن اعتبار بع�ض �ألفاظ الطالق ت�أكيدًا لبع�ض� ،أو �إفهاماً ،كما �أن رج ًال طلق
زوجته املدخول بها قائ ًال لها�“ :أنت طالق ،ثم طالق ،ثم طالق” ،وذكر ذلك اللفظ
يف �صك الطالق وا�ستفتى ،ف�أفاد �سماحة املفتي العام :ب�أنه لي�س له نظر يف هذا
( ((8انظر� :صك الطالق رقم  3/15/63وتاريخ 1427/01/28؛ و�صك الطالق رقم  3/15/81وتاريخ 1427/2/1؛ و�صك
الطالق رقم  3/15/82وتاريخ  ،1427/2/1و�صك الطالق رقم  5/15/46وتاريخ .1430/1/28
( ((8انظر� :صك الطالق رقم  5/15/59وتاريخ .1430/2/2
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املو�ضوع ل�صدور ال�صك ،ومل يعترب ما �أفاد به الزوج من كونه عاط ًال عن العمل،
ومعي�شته يف توتر حني تلفظ الطالق(.((8
وقد �أفتت اللجنة لرجل طلق زوجته بعد ما ح�صل بينهما زعل ،قائ ًال لها« :مطلقة،
ثم مطلقة ،ثم مطلقة» ب�أنها تبني منه بينونة كربى ،وال حتل له حتى تنكح زوجاً غريه
نكاح رغبة ال نكاح حتليل ،و�أن ما ذكره امل�ستفتي من �أنه يق�صد بالتكرار �إ�سماعها،
ال العدد فهو مردود بكون �صفة الطالق املكرر جاءت على �سبيل الرتتيب الذي ال
يحتمل الت�أكيد(.((8
وكما �أن رج ًال طلق زوجته ،وهو �صامت بكتابة هذه احلروف« :نعم� ،أنا طلقت
زوجتي ثالثاً» ،ثم راجعها فوراً ،و�أ�شهد عليها ،ثم طلقها بكتابة هذه احلروف�« :إنها
طالق ،وطالق ،وطالق» كتبها وهو �صامت ومل يتكلم ،ثم ا�ستفتى عن حاله ،ف�أفتت
اللجنة ب�أن زوجته بانت منه بينونة كربى على كل حال ،وال حتل له حتى تنكح زوجاً
غريه(.((8
املبحث الثالث  :الطالق الثالث ب�ألفاظ متفرقة
املطلب الأول :الطالق الثالث ب�ألفاظ متفرقة عند الفقهاء

ذكرنا �سابقاً يف بداية كل من املبحثني الأولني يف هذا الف�صل �أقوال الفقهاء يف
الطالق �أكرث من طلقة واحدة يف طهر واحد بدون مراجعة للزوجة� ،إن جمهور
الفقهاء يقولون بوقوع طالق جديد كلما تلفظ الزوج ب�ألفاظ الطالق ،وبينهن
فا�صلة ميكن الكالم فيها� ،سواء راجعها يف هذه الفرتة �أم مل يراجع ،ومامل يكن
( ((8انظر :الفتوى رقم /1/2586ف وتاريخ  1428/7/20ومرفقاته.
( ((8فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .137 /20
( ((8فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .140-139/20
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الطالق الأول بائناً ،ولو طلقها يف حي�ض� ،أو نفا�س� ،أو يف طهر جامعها فيه ،لأنه
و�إن كان طالق البدعة فهو واقع عندهم( .((8و�شيخ الإ�سالم ابن تيمية ال يجيز جمع
الطالق الثاين والثالث يف طهر واحد قبل �أن يتبني حملها ،وقبل �أن يراجعها ،ولو
ب�ألفاظ متفرقات ،ويرى جمعها غري م�رشوع ،وغري الزم( ,((8وكذا �إن طلقها وهي
حائ�ض ،فريى �أن هذا الطالق حمرم وغري الزم� ،أي �أنه ال يقع ،وتابعه يف ذلك ابن
القيم(.((9
واتفق العلماء على �أن الرجل �إذا طلق زوجته ثالث مرات فال حتل له حتى
زوجا غريه ،وال خالف بينهم �أن ي�شرتط �أن يكون هذا النكاح من الزوج
تنكح ً
الثاين نكاحاً �صحيحاً لتكون ح ًّال للزوج الأول بعدما ط ّلقها الثاين .وي�شرتط �أي�ضاً
عند جمهور العلماء �أن يدخل بها الزوج الثاين( ،((9كما قال تعالى :ﮋ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ (.((9
�أما �إذا نكحها الزوج الثاين بنية حتليلها للزوج الأول ،وب�رشط �أن يطلقها بعد
الوطء ،ويفارقها ،ففيه عدة �أقوال:
 -1عند جمهور العلماء ،ومنهم احلنابلة ،وحممد بن احل�سن ال�شيباين من
احلنفية �أن هذا حرام ،والعقد غري �صحيح ،بل فا�سد ،وال حتل للأول.
( ((8الأم ،لل�شافعي 267/5؛ املب�سوط ،لل�سرخ�سي 57/6؛ بدائع ال�صنائع ،للكا�ساين206 ،202/4 ،؛ املغني ،البن قدامة
327/10؛ مغني املحتاج ،لل�شربيني .499/4
( ((8جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم �أحمد بن تيمية 79 ،71/33
( ((9جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم �أحمد بن تيمية 72-71/33؛ زاد املعاد .188/5
( ((9املب�سوط ،لل�سرخ�سي  .9-8/6قال �سعيد امل�سيب� :إنه لي�س ب�شرط ،ولكن الفقهاء مل يعتربوا بهذا القول.
(� ((9سورة البقرة ،الآيتان .230-229
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 -2عند �أبي حنيفة� :أن العقد �صحيح ،ويكره هذا ال�رشط ،وهو فا�سد.
 -3عند �أبي يو�سف� :أن العقد جائز ،ولكنها ال حتل للأول.
�أما �إذا ق�صد به التحليل يف نف�سه دون �رشط ،ومل يذكره عند العقد ،ففيه قوالن:
� -1إن العقد �صحيح عند احلنفية؛ وكذلك عند ال�شافعية ،ولكنه مكروه عندهم.
� -2إن العقد فا�سد ،وال حتل للأول عند املالكية واحلنابلة(.((9
املطلب الثاين :العمل يف املحكمة يف الطالق الثالث ب�ألفاظ متفرقة

�إن الرجل الذي طلق زوجته املدخول بها ثال ًثا ب�ألفاظ متفرقة يف �أوقات خمتلفة
�إما �أن يكون �أثبت الطلقتني الأوليني من قبل عند القا�ضي �أو ال ،و�إذا �أثبتهما عنده
فالطالق الثالث �إما �أوقعه يف وقت ال�سنة �أو يف وقت البدعة ،ف�إن �أوقعه يف وقت
ال�سنة فالقا�ضي يثبته ،و�إن �أوقعه يف وقت البدعة فقد �أ�رشنا �ساب ًقا �إلى عمل الق�ضاة
يف طالق البدعة ،و�إن مل يثبت الطلقتني الأوليني من قبل ،و�أراد �إثبات ثالث
تطليقات م ًعا ف�إنه يثبتهن عند القا�ضي.
و�إذا تلفظ الرجل ب�ألفاظ الطالق الثالث متفرقة ،ولو يف يوم واحد� ،أو حتى يف
جمل�س واحد ،ف�إن �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة الذين قابلتهم يف حمكمة الأحوال
ال�شخ�صية بالريا�ض يثبتون ثالث تطليقات يف هذه احلالة ،ويفهمون الزوج ب�أن
البت يف احلكم.
م�سوغ لعدم ِّ
زوجته بانت منه بينونة كربى ،ما مل يكن لديهم ِّ
و�إذا �أثبت القا�ضي ثالث تطليقات يفهم الزوج ب�أن زوجته بانت منه بينونة كربى،
زوجا غريه نكاح رغبة ال نكاح حتليل ،و�أن عليها العدة ح�سب
وال حتل له حتى تنكح ً
( ((9املب�سوط ،لل�سرخ�سي 9/6؛ مغني املحتاج ،للخطيب ال�شربيني300/4 ،؛ املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي لأبي �إ�سحاق
ال�شريازي161/4 ،؛ املغني ،البن قدامة 54-49/10؛ �شرح اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل 216/3؛ مواهب اجلليل ل�شرح
خمت�صر خليل .121/5
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حالها ،و�أن ال تتزوج حتى تنتهي عدتها ،و�إن انتهت عدتها فلها �أن تتزوج متى
�أرادت ،وي�سجل ف�ضيلته هذا الإفهام يف �ضبط الطالق(.((9
وقد ر�أيت �أن �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يبذلون جهدً ا كب ًريا يف �إفهام الرجل
ب�أن املر�أة البائن منه بينونة كربى ال حتل له بعد� ،إال �إذا تزوجت من رجل �آخر نكاح
رغبة ،يعني يريد �إم�ساكها ،وال يق�صد حتليلها للأول ،ثم يف حال طالق الثاين �أو
وفاته ،وبعد انتهاء عدتها يحل ملطلقها الأول �أن يعقد عليها عقد زواج جديد ،وال
يكاد يوجد �صك من ال�صكوك التي حكم فيه بالبينونة الكربى �إال وقد ذكر فيه هذا
الإفهام .والعمل يف املحكمة بقول اجلمهور ،الذي يعترب نية املح ّلل يف �صحة العقد
�أو عدمه ،كما ذكرنا �آنفاً.
ويبدو �أن عدداً من املطلقني يريدون مراجعة الإفتاء ،وي� ّرصون على ذلك بعد
�أن ط َّلقوا �أزواجهم ثالث مرات ،وقد �أثبتوا هذه التطليقات يف املحاكم ،و�أفهم
القا�ضي ببينونة زوجتهم منهم بينونة كربى ،فالقا�ضي عندئذٍ قد يحيلهم �إلى الإفتاء،
وقد �أ�رشنا �سابقاً �إلى دور القا�ضي واملفتي يف هذه احلالة.
م�سوغاً ملراجعة مط َّلقته رغم �أنه تلفظ ب�ألفاظ
و�إذا ر�أى القا�ضي �أن الزوج قد يجد ِّ
ي�سد الباب ملراجعته لها فلف�ضيلته �أن يفهم
الطالق ثالث مرات متفرقة ،و�أراد �أن ال ّ
بت يف احلكم ببينونة كربى ،وذلك لأ�سباب
الزوج �أن عليه مراجعة الإفتاء دون ٍّ
خمتلفة قد ت�ؤثر يف وقوع الطالق وعدمه� ،أو يف عدد الطالق ،مثل نية املطلق،
عو�ض
وحالته وحالة زوجته عند تلفظه بالطالق ،كما �أن رج ًال طلق زوجته على غري ٍ
قائ ًال لوالدتها عن طريق الهاتف ،وكانت بنتها عندها يف البيت« :بنتك طالق» ،ثم
( ((9انظر� :صك الطالق رقم  3/15/16وتاريخ 1427/02/16؛ �صك الطالق رقم  3/15/55وتاريخ 1427/01/27؛ �صك
الطالق  3/15/64وتاريخ 1427/01/28؛ �صك الطالق رقم  5/15/97وتاريخ 1430/02/08؛ �صك الطالق رقم 5/15/83
وتاريخ 1430/02/07؛ �صك الطالق رقم  5/18/84وتاريخ .1430/04/10
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قال لها مرة ثانية« :بنتك طالق» ،ثم قال لها مرة ثالثة« :تراها طالق» ،و�أفهمه ف�ضيلة
بت
القا�ضي �أن عليه مراجعة الإفتاء �إذا رغب يف العقد عليها من جديد ،وذلك دون ٍّ
يف الق�ضية ببينونة كربى؛ لأن ف�ضيلة القا�ضي تن َّبه على ما �أفاد �إلى �أن الزوج ميكن
�أنه ق�صد التهديد� ،أو الت�أكيد ال الطالق يف اللفظني الآخرين و�أحاله للإفتاء(.((9
املطلب الثالث :العمل يف الإفتاء يف الطالق الثالث ب�ألفاظ متفرقة

�إذا طلق الرجل زوجته �أكرث من طلقة واحدة ب�ألفاظ متفرقة ،ولو يف طهر واحد،
فيف َتى له ب�أنه قد وقع من الطالق بعدد الألفاظ ،و�إذا كمل ثالثاً ف�إنها قد بانت منه
بينونة كربى ،وال حتل له حتى تنكح زوجاً غريه ،ويفهمه �أهل الفتوى ،ك�أ�صحاب
نكاح رغبة ال
نكاحا
الف�ضيلة الق�ضاة� ،أن يكون هذا النكاح ً
ً
�صحيحا معت ًربا �رش ًعاَ ،
نكاح حتليل ،ويط�ؤها الزوج الثاين فيه.
َ
كما �أن زوجاً طلق زوجته ب�أن كتب ورقة بذلك يف �أول النهار ،ومل يحدد عدد
الطالق ،ثم طلقها يف �آخر النهار �أي�ضاً طالقاً مطلقاً ،مل يحدده بعدد ،وكتبه يف
عو�ض؛ ف�أفتت
ورقة ،وكان بكامل قواه العقلية ،ومل ي�سبقه طلقة ،وكان على غري ٍ
اللجنة دون �إ�شارة �إلى مراجعته لها ب�أن وقع به على املذكورة طلقتان ،وله مراجعتها
ما دامت يف العدة( .((9وكما �أن رج ًال طلق امر�أته طلقة ،ثم راجعها ،ثم طلقها طلقة،
زوجا
ثم راجعها ،ثم طلقها طلقة ثالثة ،ف�أفتت اللجنة ب�أنها ال حتل له حتى تنكح ً
( ((9حاول الزوج االت�صال بزوجته عن طريق اجلوال فر ّدته والدتها ،وكانت بنتها عندها يف البيت وهي حامل ،وطلب
احلديث مع زوجته فلم ت�ستجب ،فقال لوالدتها« :بنتك طالق» ،ثم طلب منها �أن تتحدث بنتها معه مرة ثانية فلم
ت�ستجب ،فقال« :بنتك طالق» مرة ثانية ،ثم طلب منها �أن تتحدث بنتها معه مرة ثالثة فلم ت�ستجب ،فقال�« :إن مل تتحدث
تراها طالق» ،فلم ت�ستجب ،ومل ترد على اجلوال؛ و�أثبت الرجل الطالق عند القا�ضي بعد �أن انتهت عدتها ،وكنت يف مكتبه
حا�ضراً ف�أثبت ف�ضيلته الطالق على ال�صفة املذكورة دون بتٍّ يف احلكم ببينونة كربى ،و�أفهمه �أن فعله حرام ،وكان ينبغي
�أن يطلق طالق ال�سنة طلقة واحدة  ،و�أنه ال عدة له عليها فلها �أن تتزوج متى �أرادت ،و�أن عليه مراجعة الإفتاء �إذا رغب يف
العقد عليها من جديد .انظر� :صك الطالق رقم  3/49/85وتاريخ  ،1431/1/11ومرفقاته.
( ((9فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .160 /20
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�صحيحا معت ًربا �رش ًعا ،ويط�ؤها الزوج الثاين فيه( ,((9وكما �أن رج ًال طلق
نكاحا
غريه ً
ً
زوجته طلقة واحدة ،ثم راجعها بعد �أ�سبوعني ،ثم طلقها طلقة واحدة بعد ع�رشين
�سنة ،ثم راجعها ،ثم طلقها واحدة بعد �سنة ،ومل يراجعها ،ف�أفتت اللجنة ب�أنها قد
نكاحا �رشع ًيا يح�صل
بانت منه بالطلقة الثالثة ،وال حتل له بعد حتى تنكح ً
زوجا غريهً ،
به دخول وجماع ،ثم يفارقها بطالق �أو موت ،وتنتهي عدتها(.((9
خامتة

هذا ما ي�سرّ اهلل يل حتريره يف هذا املو�ضوع مع ق ّلة زاد ،و�ضعف راحلة ،وجهد
ّ
ور�ضى من اهلل تعالى،
مقل ،من خالل م�شاغل كثرية ،ولعله يكون و�سيلة خري،
ً
ونواة ملوا�صلة البحوث والدرا�سات التي تخدم الإ�سالم وامل�سلمني .واحلمد هلل رب
العاملني ،وال�صالة وال�سالم على حممد امل�صطفى و�آله و�صحبه �أجمعني ،ومن تبعهم
ب�إح�سان �إلى يوم الدين.
وقد تناولنا من خالل البحث الإجراءات يف �إنهاء حاالت الطالق الثالث يف
حمكمة الأحوال ال�شخ�صية بالريا�ض ،وميكن �إيجاز النتائج التي تو�صل �إليها البحث
فيما ي�أتي:
�-1أن الطالق بيد الرجل ،وهو يوقعه بنف�سه� ،أو بيد من وك َّله له� ،سواء �أوقعه يف
املحكمة �أو خارجها ،فلي�س للزوجة طالق نف�سها من زوجها� ،إال �إذا وكلها زوجها
بذلك ب�صك الوكالة.
�-2أن الإجراءات الالزمة لإنهاء الطالق �إمنا تتم يف املحاكم املخت�صة ،فالرجل
�إذا �أوقع الطالق خارج املحكمة �أو �أراد �إيقاعه عند القا�ضي ي�أتي املحكمة ،ويثبته
( ((9فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .157 /20
( ((9فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .159 /20
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عند القا�ضي.
�-3أن لي�س للقا�ضي �أن يط ِّلق امر�أة رجل ،فالقا�ضي يثبت الطالق فقط ،ولكن له
�أن يحكم بالتفريق والف�سخ� ،إذا اقت�ضى الأمر ،وله � ً
أي�ضا دور كبري يف �إر�شاد النا�س
وتوجيههم ل�سنة الطالق ،وما �رشع اهلل لهم ،ويف الإ�صالح بني الزوجني ،ومراعاة
م�صالح العباد بفرا�سته.
�-4أن ملكتب التوجيه والإ�صالح دو ًرا كب ًريا يف الإ�صالح بني الزوجني ،وتوجيه
النا�س �إلى �سنة الطالق ،و�إ�شعارهم بها ،و�إر�شادهم �إلى �سبل ال�سعادة ،وتقلي�ص
عدد حاالت الطالق ،ويبدو �أن ت�أ�سي�س مكتب التوجيه والإ�صالح يف كل حمكمة
جداً ،ومفيد .ويبدو �أي�ضاً �أن تزويد
نافع ّ
ال �س َّيما يف حماكم كبرية فيها ازدحام ٌ
هذا املكتب مبتخ�ص�صني نف�سيني من الرجال والن�ساء ،ومتخ�ص�صات يف العلوم
ال�رشعية قد ي�ساعد على حل م�شاكل زوجية ،وتقلي�ص عدد حاالت الطالق �أكرث.
�-5أن �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يب ّتون يف ق�ضايا �إنهاء الطالق �إذا كانت �ألفاظه
�رصيحة ،وتت�ضمن تطليقة واحدة �سواء كان رجعياً �أو بائناً؛ و�أما �إذا كانت �ألفاظه غري
�رصيحة� ،أو تت�ضمن �أكرث من تطليقة واحدة ب�أي وجه كان� ،أو كانت الق�ضية حتتاج
�إلى حتقيق نية املط ِّلق �أو حكم الألفاظ �رشعاً ف�إن للق�ضاة �أن يثبتوا الطالق ب�صفته
املذكورة ،ويب ّتوا يف الق�ضية� ،أو يفهموا املط ِّلق �أن عليه مراجعة الإفتاء� ،إذا رغب
قا�ض �إلى �آخر ،فلأ�صحاب الف�ضيلة
يف مط َّلقته ،دون ٍّ
بت فيها ،وذلك يختلف من ٍ
بت احلكم يف هذه الق�ضايا� ،أو االكتفاء ب�إثبات
الق�ضاة حرية االجتهاد ،والرتجيح يف ِّ
الطالق ب�صفته املذكورة ،و�إفهام املط ِّلق �أن عليه مراجعة الإفتاء.
�-6أن هناك من �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة من يثبت الطالق الذي �أوقعه الزوج،
وزوجته حائ�ض �أو نف�ساء ،ومنهم من يرى عدم وقوع الطالق البدعي وق ًتا ،ويحيل
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املط ِّلق �إلى الإفتاء� ،أو يفهم الزوج ب�أن الطالق مل يثبت لديه ،و�إن �أ� ّرص على الطالق
فيحدد ف�ضيلته موعداً له ملراجعته بعد طهر زوجته بدون جماع فيه ،ويوقع الطالق.
�-7إذا ط ّلق الرجل زوجته قائ ًال�“ :أنت طالق بالثالث” �أو “طالق ثال ًثا” فمن
بت فيه ،مع الإ�شارة �إلى �أن هذا
الق�ضاة من يثبت الطالق ب�صفته املذكورة دون ٍّ
الطالق هو الطالق الأول� ،أو الثاين الذي �أوقعه الزوج ،ويفهم املط ِّلق �أن عليه
مراجعة الإفتاء� ،إذا رغب فيها ،ليجعل م�سا ًغا للزوج �إذا �أراد مراجعتها ،ومع ذلك
ف�إنهم يب ّتون يف الق�ضية �إذا تيقنوا من احلكم� ،أو مل تكن هناك حاجة لإحالة املط ِّلق
�إلى الإفتاء .كما لو �أتى املط ّلق بفتوى ا�ستفتي له قبل �أن ي�أتي املحكمة� ،أو �أفاد ب�أنه
يبت يف الق�ضية ابتدا ًء دون �إفهام
ق�صد بلفظه �أكرث من تطليقة ،ومن الق�ضاة من ّ
املط ِّلق ب�أن عليه مراجعة الإفتاء ،ويحكم بتطليقة واحدة.
�-8أن الزوج �إذا طلق زوجته ب�أن قال لها�“ :أنت طالق ثالثاً” �أو “ ...بالثالث”
يف َتى بوقوع طلقة واحدة.
�-9سماحة املفتي و�أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة يفهمون املط ِّلق الذي طلق زوجته
ثالثاً بلفظ واحد �أن فعله هذا حرام وال يجوز ،وكان ينبغي عليه �أن يطلق طالق
ال�سنة طلقة واحدة ،وي�سجلونه يف ال�صكوك ،وهذا �أمر مهم جداً لتوجيه النا�س �إلى
�سنة الطالق ،وتوعيتهم ،وهو ولو مل ينفع ما قبله ،فلع ّله ينفع ما بعده ،ويحتاط
الرجل يف �أمر الطالق ،ويتعامل معها بالت�أين من بعد.
�-10إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول واخللوة ب�ألفاظ متتالية لي�س بينها فا�صلة
ومغايرة نحو “�أنت طالق� ،أنت طالق� ،أنت طالق” �أو “�أنت طالق ،طالق ،طالق”
ف�أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة قد يب ّتون يف الق�ضية ،ويفهمون الزوج ب�أنها بانت منه
بينونة �صغرى ،و�أن ال عدة عليها ،ولها �أن تتزوج متى �أرادت ،و�أنها ال حتل له �إال بعقد

118

العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

د .حممد علي بن مولود ياركي

ٍ
م�ستوف �أركانه و�رشوطه ،بدون �إ�شارة �إلى مراجعة الإفتاء ،وقد يفهمونه �أن
جديد
عليه مراجعة الإفتاء �إذا رغب يف العقد عليها من جديد ،بدون ذكر بينونة �صغرى،
وباالكتفاء ب�إفهام �أن ال عدة عليها ،ولها �أن تتزوج متى �أرادت.
و�إذا كانت بني الألفاظ مغايرة �أو حرف يفيد الرتتيب ف�أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة
يفهمون املط ِّلق �أن زوجته بانت منه بينونة �صغرى� ،إال �أنهم قد يفهمونه �أن عليه
مراجعة الإفتاء ،لأن ف�ضيلته يريد �أن يتيقن املط ِّلق كم طالقاً وقع ب�ألفاظه.
�-11إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول واخللوة ب�ألفاظ متتالية� ،سواء كانت
بينها مغايرة وحرف يقت�ضي الرتتيب �أو مل يكن ،فمن �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة من
بت يف �أكرث
يثبت الطالق ب�صفته املذكورة ،ويفهمه �أن عليه مراجعة الإفتاء دون ّ
الق�ضايا ،و�إذا �أفاد املط ِّلق ب�أنه ق�صد ثالث تطليقات ب�ألفاظه التي ال توجد بينها مغايرة
فيبت فيها ،ويفهمه �أن زوجته بانت منه بينونة كربى ،ومنهم من ُيفهم بوقوع طلقة
ّ
واحدة �إذا �أفاد املط ِّلق ب�أنه ق�صد بتلك الألفاظ طلقة واحدة ،و�إذا كانت بني الألفاظ
مغايرة وحرف يقت�ضي الرتتيب فيفهم ب�أنها بانت منه بينونة كربى دون �إحالة املط ِّلق
�إلى الإفتاء.
ويف الإفتاء ُينظر �إلى ق�صد املط ِّلق ،ف�إن ق�صد طلقة واحدة ب�ألفاظه التي ال توجد
بينها مغايرة وحرف يقت�ضي الرتتيب فيُف َتى بوقوع طلقة واحدة ،و�إن ق�صد ثالث
تطليقات فبوقوع ثالث� .أما �إذا كان بني الألفاظ مغايرة وحرف يقت�ضي الرتتيب
فيُفتى بوقوع ثالث تطليقات ،وال تعترب نية املط ِّلق.
�-12إذا طلق الرجل زوجته املدخول بها ثالث مرات ،وبني كل تطليقة فا�صلة،
ولو يف يوم واحد ،فيحكم �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة ،ويفتي �أهل الفتوى ب�أنها قد
م�سوغ
بانت منه بينونة كربى ،وال حتل له حتى تنكح ً
زوجا غريه ،ما مل يكن لديهم ِّ
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للحكم بخالفه ،ويفهمون املط ِّلق ب�أن هذا النكاح يجب �أن يكون نكاح رغبة ال
نكاح حتليل؛ وال يكاد يوجد �صك من �صكوك الطالق ،وال فتوى من الفتاوى �إال
وقد �أفهم ذلك الأمر ،وميكن �أن تكت�شف �أن عد ًدا من املط ِّلقني ثالث مرات يطلبون
مراجعة الإفتاء على الرغم من �أن القا�ضي �أفهم بوقوع طالق بائن بينونة كربى.
-13يبدو �أن �سماحة املفتي ال ينظر وال يفتي يف ق�ضية طالق �صدر فيها حكم
وبت فيها القا�ضي ،ولي�س له �إلغاءه ،و�إبطاله ،و�إمنا يفتي �سماحته يف م�س�ألة
ق�ضائيَّ ،
يبت يف طالقه ،و�أذن له مبراجعة
طالق من مل ي�أت �إلى القا�ضي� ،أو �أتى �إليه ومل ّ
يتم �إال بعد ّاطالع �سماحته على �صك الطالق ،و�إذا احتاج �إلى
الإفتاء ،وذلك ال ّ
�أد َّلة فعلى ما لدى القا�ضي منها يف �إثباته الطالق وبعده مرا�سلته املحكمة بخ�صو�ص
ذلك .ويبدو �أن تلك املعامالت بني م�ؤ�س�ستي الق�ضاء والإفتاء يف غاية التناغم،
والتعاون ،واالن�سجام.
-14طالعت ع�رشات بل مئات من �صكوك الطالق ،وما ر�أيت �أن املط ِّلقني
يتلفظون بلفظ “�أنت طالق” ويق�صدون ثالث تطليقات ،وما ر�أيت �أي�ضاً �أنهم
يتلفظون بلفظ “�أنت طالق واحدة مع واحدة”� ،أو “طلقتك واحدة قبل واحدة”،
�أو ما ي�شبه مما ذكر يف الكتب الفقهية .وما ر�أيت يف ال�صكوك �أنهم يع ِّلقون الطالق
الثالث ب�أمر �إال يف واقعة واحدة ،ولهذا ما تعر�ضت لتفا�صيله يف هذا البحث؛
لأن تعليق الطالق ب�أمر قد يقع �أحيانًا كما ثبت يف ال�صكوك� ،إال �أن تعليق الطالق
الثالث به نادر جدً ا.
واهلل �أعلم و�أحكم ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني،
والتابعني لهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.
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