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) الطلقا ( كتاب

الزاد) شارح عبارة على - استدراك2963(

يجب أنه عفة أو صلة تركت لو قوله: وكذا

ًا.ً وما يكون لئل يبقى لئل أولى الشيخ ذكره ديوث

بغي.ً زوج

َد حديث: "ل يذكر أن ينبغي هذا وعند َي ّد َتُر

هذا ولكن مالً، قال: ملتمس من لَِمٍس" منهم

لمس.ً ل فيه: ملتمس، يقال كأن يصلح، ل تأويل

في تساهل عندها أن المراد أن فيه والصحيح

إن حتى أخلقا ودمثة تستر كمال وعدم لفظها

ينبغي فهذه البغايا، من أنها يحسب الرجل

هذا يمسكها، أن فله يحبها كان وإذا طلقها،

.ً )1(الحديث معنى

ًا المراد صلة تركت وإذا وإل – به تكفر ل ترك

فرض، كترك – مرتدة فهي ذلك مثل صار إذا

فعلت أو بالصلة يختص ل أنه هذا من ويظهر

ًا عليه.ً وداومت محرم

(تقرير)

بالوكالة) إل الب يملكه ل - الطلقا2964(

بن مفرح المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً المحترم

.ً.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

زوجتك والد وبين بينه وقع والدك أن صفته طلقا
وتقدم )1(
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دون زوجتك وطلق أبوك فغضب الشيء بعض

طلقه ينفذ هل وتسأل إليك، ذلك في الرجوع

 ؟ لزوجتك

ول لزوجتك، أبيك تطليق يصح والجواب: ل

على وكالة منك عنده يكن لم إن عليها طلقه يقع

أخذ لمن الطلقا الحديث: "إنما وفي طلقها،

غير أحد الزوجة يطلق أن يمكن بالساقا".ً فل

حرر.ً ذكر ولما الشرعي، وكيله أو زوجها

) مفتي12/8/1385  في2183/1 (ص/ف

السعودية البلد

للولد الوالدين أمر في - التفصيل2965(

زوجته)  بطلقا

رئيس فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه   حائل محكمة

وبركاته.ً.ً وبعد:  الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ3003 رقم كتابكم إلينا وصل فقد

مراجعة حول فيه ذكرتم ما  وفهمنا14/11/1380

بامرأة تزوج .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً الذي ولده عن .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً لكم

لكم، تعبيره حد على سيئة بيتها وسمعة سمعتها

فأبى، المذكورة زوجته طلقا ابنه من طلب وأنه

.ً.ً الخ.ً ابنه زوجة نكاح بفسخ له الذن الن ويطلب

  : بحث          ناحية ناحيتين من هذا في الكلم أن وجد ذكرتم ما وبتأمل

. أمرهما       وطاعة الوالدين بر وجوب وناحية الكفاءة
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الدين، سلمة أهمها أن شك فل الكفاءة فأما

حق فهي المرأة، دون الرجل في معتبرة لكنها

أبيه بشرف يشرف الولد لن وأوليائها، للمرأة

من الكفاءة في البحث فليس وعليه أمه، دون

شيء.ً في هذه مسألتنا

أمرهما وطاعة الوالدين بر بحيث وأما

برهما بوجوب طافحة الشرعية فالنصوص

أمر في أمرهما طاعة ذلك ومن إليهما، والحسان

واختلفوا  الولد، على فيه ضرر ول مصلحته تتحقق

طاعته، تلزمه هل زوجته بطلقا أبوه أمره إذا فيما

وقعت لعداوة أو التشهي لمجرد كان فإن ؟ ل أم

البن يلزم فل ديني أمر على تتركز لم بينهما

مع يتفق ل بما أمره لنه طلقها، في طاعته

إذا طلقه يعجبني ل أحمد المام ونص الشرع،

ولعموم الدين، تقي الشيخ ومنعه أمه، أمرته

إذا الطلقا".ً وإما الله إلى الحلل حديث: "أبغض

ًا له الداعي كان زوجة مقارنة من ولده على خوف

على يوجب العلماء فبعض ذكرتم كما بشر متهمة

ً الب كان إذا أبيه طاعة البن حسن، وقصده عدل

ًا ذكر ما ثبوت بعد أنه يلحظ لكن ًا؛ً ثبوت لن شرعي

قولك: وأما الثبوت، في تكف ل الب دعوى مجرد

ل أنه يخف فل النكاح بفسخ له الذن يطلب إنه

ورشده بلوغه مع ابنه زوجة نكاح فسخ منه يصح

أخذ لمن الطلقا لحديث: "إنما تصرفاته وجواز
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إذا أبيه طاعة بوجوب البن يبلغ بالساقا".ً لكن

عليكم.ً الشروط.ً والسلم توفرت

)20/1/1381 (ص/ف

الطلقا أملى الذي عمه أن - ادعى2966(

الكاتب) على

بن محمد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً المحترم علي

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

منك طلب والدها أن وذكرت لزوجتك، طلقك

فأملى للمطوع معه وقمت فاستحيت طلقها

محرم في فكتبه المطوع، على الطلقا عمك

النفقة عنك مسقط عمك: تراني  وقال1384

في رجلين بشهادة استرجعتها ثم حبلى، لنها

1384 رمضان في إل الحمل تضع  ولم1384 صفر

ذلك.ً حكم عن وتسأل

الذي هو عمك بأن كلمك يقبل والجواب: ل

كان إن إل رضاك، بغير المطوع على الطلقا أملى

كان فإن المراجعة وأما بذلك، يشهد من لديك

برضاها إل عليها لك رجعة فل عوض على الطلقا

عندكم صار وإن بالثلثا، الطلقا يكن لم إذا

فهذه به تدعي ما لبعض وإنكار ذكر ما في اختلف

و الشرعية، المحكمة مرجعها والخصومات خصومة

والسلم.ً الموفق، الله
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البلد ) مفتي1/1/1385  في2/1 (ص/ف

السعودية

يقع) عشر ابن - طلقا2967(

بن الله عطا المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً المحترم

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

إلينا المقدم معروضك في جاء ما فبشأن

من زوجتك على منك وقع عما السؤال حول

اللفظ أن نفيدك العاشرة سن في وأنت الطلقا

ًا يعتبر العاشرة سن في وأنت منك الصادر طلق

ًا، والسلم.ً واحدة.ً هذا طلقة عليك ويحسب واقع

) / قا ( ص

مجنون) وهو طلق أنه - ادعى2968(

باستفتاء اللحياني قطنان بن أحمد إلينا تقدم

صورته:  هذه

إنه ثم عقله، مختل مجنون رجل في قولكم ما

لها وكتب بثلثا، زوجته طلق جنونه حال في

بل بطلقا يتلفظ لم ولكنه عليها، وأشهد ورقة،

وآذنهم الشهود وأمر عليه وتليت الورقة بكتب أمر

أتي الفاقة عقله من آنس وقت وفي بالشهادة،

عقلي مختل وأنا طلقت وقال: إني الزوجة لولي

وإذا الولي: اسأل، له وقال زوجتي، مراجع وإني

تحل هل أفتونا عليك، نمنعها لم حق فيها لك كان

؟ عليه تحرم أم له،
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اللحياني      قطنان بن أحمد السائل

وهو الطلقا منه صدر إذا لله، الجواب: الحمد

ًا ذلك وثبت جنونه حال في ًا ثبوت فإن شرعي

ًا ذلك يثبت لم وإن  يقع، ل الطلقا  –شرعيا ثبوت

ًا وثبت – جنونه أعني ًا ثبوت الكلم هذا صدور شرعي

ًا، منه تطلق امرأته فإن منه ممليه ذلك قال ثلث

الشيخ.ً آل إبراهيم بن محمد الله عفو إلى الفقير

وسلم.ً وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلي

) 6/12/1375  في18/1/66 (ص/م

طلقه) ينفذ ل الشعور - مختل2969(

سعد الشيخ المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه الحلوة قاضي إسحاقا بن محمد بن

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

الشهود شهادة به المرفق كتابك وصل فقد

ثبتت .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً وحيث بن زيد شعور اختلل على

وتعاد نافذ، غير زيد طلقا فيعتبر لديكم عدالتهم

عليكم.ً  والسلم الموفق، زوجته.ً والله عليه

)15/4/1380  في503 (ص/ف

المراض مستشفى في وهو  – طلقها2970(

العقلية)

قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه ضمد محكمة

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ470 رقم كتابكم إلى بالشارة

على جرى ما بخصوص ومرفقاته22/3/1389
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وأنه العقلية قواه في خلل .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً من حسين

طلق وأنه وتعالج، بالطائف شهار مستشفى دخل

الحالة.ً هذه في وهو زوجته

كامل على اطلعنا جرى والجواب: لقد

صدرتموه الذي الصك ذلك في بما الوراقا

ذلك بنيتم منه، الطلقا صدور صحة بعدم ويقضي

بأن شهد الذي بوديه أحمد بن خليل شهادة على

وهو طلقات .ً.ً.ً.ً.ً ثلثا زوجته طلق المذكور حسن

للبناء يكف ل وهذا ؛ً عقله في اختلل حالة في

وتأخذوا لديكم حسين تحضروا أن عليكم بل ؛ً عليه

الطلقا هذا وقوع يعلم ل أنه على بالله اليمين منه

ًا الطلقا يعتبر فل حلف فإن منه، وإن منه، واقع

له تحل ل كبرى بينونة منه بائنة فتعبر يحلف لم

ًا تنكح حتى غيره.ً والسلم.ً زوج

)17/6/1389  في1/ 1147 (ص/ف

حالة في أنه وادعى طلقة ألف - طلق2971(

عصبي) انهيار

فضيلة المكرم الخأ إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه بالطائف الكبرى المحكمة رئيس

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً علي المدعو من استفتاء وردنا

ًا له أن فيه يذكر هذا كتابنا رفق تجدونه فتش قريب

وعند عنده، حكومية مسائل وجود بتهمة منزله

تقرر وحينما عصبي، بانهيار أصيب بيته تفتيش
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يدخل أل واحدة بعبارة طلقة ألف طلق سجنه

ذكره.ً  ما آخر إلى ابنتاه، ومعه إل السجن

المقدم استدعاء الله سلمك منكم ونريد

أنه من ذكره ما ثبوت في للنظر المطلق وإحضار

تفتيش نتيجة تطليقه وقت عصبي بانهيار أصيب

نعرف حتى التهام هذا نوع عن وسؤاله منزله

آخر إلى العصاب، له تنهار مثله وهل أثره، مقدار

ًا بذلك وإفادتنا ، الحال تتطلبه ما والله ، سريع

يحفظكم.ً 

)28/3/1380  في463 ( ص/ف

ولم وعيه يستكمل لم وهو - طلقها2972(

يقصده)

.ً وبعد:  وحده لله الحمد

طلقا .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً عن بن سعد سألني فقد

عنها: رأيت قال رؤيا المنام في رأى أنه صورته

ًا، زوجتك طلق لي وقالت مسكتني أمي كأن ثلث

تطلقها، حتى أهدك ما فقالت اتركيني، له فقلت

وجضيت طالق، هي طالق، هي طالق، فقلت: هي

ًا وانتبهت وارتعبت عندي، أمي أن أحسب مذعور

هي فقلت الحالة هذه في وأنا طلقتان مني وزل

متابعة ولكن ، قصد غير من طالق هي طالق

لم وأنا النوم حال لساني على جرى الذي للطلقا

وشبيت قمت هذا وبعد وانباهي، وعيي استكمل
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أجدها.ً ا فلم عندي أنها أحسب أمي لرى الضوء

ه.ً

لم وأنه ذكر كما الحال كان إذا بأنه فأفتيته

وانتباهه وعيه يستكمل ولم الطلقا إيقاع يقصد

جرى وإنما الخيرتين بالطلقتين تلفظه حال

النوم في منه وقع لما متابعة لسانه على الطلقا

الله إلى الفقير قاله يقع، ل لغا الطلقا فهذا

وصلى عبداللطيف، بن إبراهيم بن محمد تعالى

وسلم.ً وصحبه وآله محمد نبينا على الله

)19/2/1383  في326 (ص/ف

مختلة) وحواسه مائة وعمره - طلقها2973(

بن ضاوي المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

الموجه استفتائك على اطلعنا جرى فقد

لدينا كان كما زوجته أبيك طلقا بخصوص إلينا

ًا ًا لنا ذكرته ما معلوم كبير رجل أباك أن من شفهي

ما على ليست حواسه وأن المائة يناهز السن

ً السابق، في عليه كانت طلقه وقت أنه عن فضل

ًا يكن لم خطابك في لنا تذكر حيث به شاعر

بطلقه، اتهمتموه الذين أنكم إيانا، ومشافهتك

ًا الطلقا هذا يعتبر هل وتسأل  ؟ واقع

حاله من ذكرته كما المر كان والجواب: إذا

الذين أنتم وإنما زوجته بتطليقه يشعر لم وأنه
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وبالله الطلقا، هذا منه يقع فل به نبهتموه

عليكم.ً التوفيق.ً والسلم

) مفتي16/4/1386  في1/ 1125 (ص/ف

السعودية)  الديار

حاجة)  لغير العقل - إزالة2974(

فيه ما وأقل ، ينبغي ل حاجة لغير العقل إزالة

الكراهة.ً (تقرير).ً

فطلق) بنج أنه يدري ل بنجا - أكل2975(

ًا أكل إذا ، طلقه يقع لم بنج أنه يدري ل بنج

ًا البنج إباحة على الكلم ثم يبقى تداٍو لغير مطلق

لتغطية ذلك خلف الخرين كلم وفي البحث، تحت

الله ومعرفة والعبادة الذكر إفاتة ففيه ؛ً مدة عقله

المدة.ً (تقرير).ً تلك

السكران) - طلقا2976(

السكران.ً طلقا قوله: فيقع

وقع بالتحريم وعلم عمد عن الخمر تعاطي إذا

أو وكثير الصحاب قول على هذا له، عقوبة طلقه

الفقهاء.ً أكثر

وشيخ الئمة بعض اختيار وهو الخر والقول

أرجح؛ً وهذا وقوعه، عدم القيم وابن السلم

شيء منه صدر ما ومسألة شيء عصيانه فمسألة

آخر.ً

أن ينبغي القوي الخلف مسائل أن نعرف ثم

رأى فإذا الحوال؛ً حسب على فيها الختيار يكون
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هذا، مثل في به أفتى الشيخ بكلم يفتي أن أحد

أولى، بالغلظ فالفتاء شر باب يفتح أنه رأي وإذا

وتكميلها، المصالح بتحصيل جاء الشرع فإن

التعزيرات جنس بل وتقليلها، المفاسد وتعطيل

ذلك من المة، هذه صدر في موجود بالتحريمات

الطلقا.ً  مسألة

الغلظ وهو مرجوح قول كان إذا أنه المقصود

به.ً (تقرير).ً الفتوى تسوغا فإنه الشر باب لسد

وقذف) : كإقرار - قوله2977(

ما ذلك في يراعي أنه إل أرجح، الشيخ فيه هذا

فيه يدخل أو الفساد باب سيفتح كان فإذا تقدم،

.ً (تقرير).ً )1(كاذبة أمور

) الطلقا على والده - أكرهه2978(

المكرم جناب إلى إبراهيم بن محمد من

.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً المحترم بن عبدالرحمن

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

منكم إلينا الموجه الستفتاء إلى فبالشارة

لزوجتك طلقك  بخصوص24/12/1374 بتاريخ

والدك.ً وإذا قبل من الثلثا بلفظ واحدة طلقة

إل تطلقها  لم أنك من ت ذكر كما الحال كانت

ًا الشكيمة بقوة الموصوف والدك من مكره

طلق وإنما يطلق لم قلبك وكان عليك والشدة

فل والدك من عليك جرى ما بسبب فقط لسانك

ًا الطلقا هذا أرى ًا، ول لزم أعلم.ً  الله واقع
)1. به)    فيؤاخذ يعني
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وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى

وسلم.ً

) 6/2/1375  في15 (ص/ف

عدة) ول له طلقا ل الباطل - النكاح2979(

صالح المكرم الخأ إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً سلمه الفريجي

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

المقدم استفتائك على الطلع جرى فقد

رجل بين الملك عقد تم قولك: إذا المتضمن إلينا

الرجل لهذا تصح ما المرأة هذه أن واتضح وامرأة

طلقا فيه يكون فهل عليها يدخل أن قبل وذلك

 ل؟ أو وعدة،

رجل بين الزواج عقد لله.ً إذا والجواب: الحمد

بأن الزوج لهذا تصح ل المرأة أن اتضح ثم وامرأة

ًا معتبر برضاع عليه تحرم تكون أو نسب أو شرع

يدخل ولم ذلك ونحو العدة في كانت أو مصاهرة

ول له طلقا فل وحينئذ أصله، من العقد بطل بها

التوفيق.ً والسلم.ً عدة.ً وبالله

)17/8/1379  في1055 (ص/ ف

على ابنه وأكره الوالد الطلقا - كتب2980(

عليه) التوقيع

الفضيلة صاحب إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً بجدة.ً سلمه الكبرى المحكمة رئيس

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم
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حسن.ً.ً.ً.ً.ً.ً باستفتاء الخاصة المعاملة إليكم

المذكور حسن والد أن ذكرا وزوجته.ً.ً.ً.ً.ً حيث

فكتب المذكورة، عائشة زوجته طلقا على أكرهه

ًا وأكره المرفقة الورقة الوالد التوقيع على حسن

الوثيقة، أسفل في الذين الشهود بحضور عليها

فإن ذكراه، مما لتحقيق يلزم ما إجراء فاعتمدوا

لما الطلقا؛ً هذا وقوع يعتبر فل أكرهه أنه ثبت

الله رضي عباس ابن عن الصحيحين في ثبت

وسلم: "إن عليه الله صلى الله رسول قال عنهما

وما والنسيان الخطأ أمتي عن تجاوز الله

أحمد والمام الحاكم رواه عليه" ولما استكرهوا

رضي عائشة عن بأسانيدهم، داود وأبو ماجة وابن

عليه الله صلى الله رسول قالت: قال عنها، الله

رواه إغلقا" وما في عتاقا ول طلقا وسلم: "ل

عنه، الله رضي هريرة أبي عن بسنده الترمذي

وسلم: "كل عليه الله صلى الله رسول قال: قال

على والمغلوب المعتوه طلقا إل جائز طلقا

أبي بن علي عن البخاري، أخرجه أمره".ً وما

إل جائز طلقا قال: "كل عنه، اله رضي طالب

ًا البخاري أخرجه والمكره".ً وما المعتوه طلقا أيض

قال: عنهما، الله رضي عباس بن عبدالله عن

طلقا.ً انتهى.ً والسلم مجنون ول لمستكره ليس

عليكم.ً
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) مفتي10/2/1388  في1/ 462 (ص/ف

السعودية الديار

ًا) زوجته بطلقا والدته - ألزمته2981( ثلث

محمد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

الموجه الستفتاء على اطلعنا جرى فقد

بطلقا ألزمتك والدتك أن ذكرك بخصوص منك إلينا

بناء وأنك فيها، وإل في لك: اختر وقالت زوجتك،

عائشة زوجتك طلقت والدتك رضا إيثارك على

وتسأل: هل الحال، في استرجعت وأنك بالثلثا،

 ؟ ذكرت ما والحال زوجتك على رجوع لك

أن وحيث ذكرت كما المر كان إذا ونفيدك

على للم أن حيث إكراهية شبه بطريقة تم طلقك

الظن منطق كان وحيث غالبة، إرادة أبنائهم

عليك، فرض هذا مثل في والدتك طاعة أن القوي

واحد بلفظ بالثلثا الطلقا مسألة في أن وحيث

واحدة طلقة يعتبر هذا فطلقك المشهور الخلف

العدة.ً وبالله في دامت ما زوجتك مراجعة لك

عليكم.ً  السلم .ً و التوفيق

) مفتي23/7/1386  في1 /2013 (ص/ف

السعودية الديار

وهو الطلقا على إخوته - أكرهه2982(

الشعور) مختل مريض

16



.ً وبعد:  وحده لله الحمد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً بن عبدالله بن محمد سألني فقد

أصابه أنه .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكر لزوجته طلقه حكم عن

قبل خرج و المستشفى بسببه دخل شديد مرض

سحرته، بأنها زوجته اتهموا إخوته إن ثم يبرأ، أن

بالله) (والعياذ الرصاص صب له فاستعملوا

ًا، فطلقها بطلقها، وألزموه أصابه ما مع مكره

بشعوره.ً أخل الذي المرض من

بصفة           بيده التي الوراقا على والطلع به أدلى ما تأمل وبعد

وجوابه            مهيزع بن محمد للشيخ باز بن عبدالعزيز الشيخ وكتابة الطلقا

ورقتين             كتب أنه وحيث يقع، ل الطلقا هذا مثل أن لنا ظهر عليها

إخوته           أن وزعم بالثلث، طلقا فيها والخرى السنة طلقا فيها إحداهما

طلقة            عليه تحسب أن رأينا فقد ذكر لما ًا ونظر بذلك، عليه غرروا

      . أنه     مهيزع بن محمد أفاد وحيث ًا رجعي الطلقا ويكون ًا، احتياط واحدة

إلى             الفقير ممليه ذلك قال صحيحة، لها رجعته فإن العدة في راجعها قد

وصلى          السعودية، الديار مفتي عبداللطيف بن إبراهيم بن محمد الله

. وسلم       وصحبه وآله محمد نبينا على الله

)15/4/1386  في1 / 1102 (ص/ف

ووجدت بالبينة الكراه يثبت لم - إذا2983(

قرائن)

المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

الدحيم محمد الشيخ بالجرشي محكمة رئيس

الله سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
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رفق لنا الواردة المعاملة أوراقا لكم نعيد ثم

 المتعلقة25/11/1379  في1253 رقم خطابكم

.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً زوجته عبدالله بن سعيد بطلقا

ًا لديك ثبت متى أنه ونفيدكم سعيد والد أن شرع

إليها المشار زوجته طلقا على أكرهه المذكور

فإن عليك يتخفى ل التي الكراه أنواع من بنوع

قرائن، وجدت لكن يثبت لم فإن يقع ل الطلقا

المذكور الطلقا اعتبر لو الحاكم فإن الظن تغلب

إن جديد بنكاح أو بشرطها بالرجعة وأفتاه واحدة

إن حسن ذلك أن فأرجو انقضت قد العدة كانت

عليكم.ً .ً والسلم أعلم الله.ً والله شاء

) (الختم)21/12/1370  في2330 (ص/ف

الطلقا) على الكراه - صفة2984(

المير سمو حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه عبدالعزيز بن ممدوح

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

تضمنه، ما وفهمت كتابكم على اطلعت فقد

عمدنا فقد الكتب بطلبكم يتعلق ما بخصوص فأما

يستحسن لكن ذكرتم، بما الخاص مكتبنا مدير

ًا قبضتم التي بالكتب إشعاره الله سلمك سابق

لكم، تصرف أجزاء تكملة لها ورد قد كان إذا حتى

ًا زوجته طلق الذي الرجل موضوع أما ًا طلق بائن

قبل من الطلقا على مكره أنه وادعى شهود أمام

 ؟ له تحل هل ويسأل المرأة ولي
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يستطيع ممن المرأة ولي كان فجوابه: إن

يغلب بما وهدده الطلقا على الرجل هذا إكراه

له مال أخذ أو حبس أو ضرب من وقوعه ظنه على

وطلق نفسه عن المدافعة يستطيع ل وكان أهمية

ًا ًا هذا وثبت منه خوف الطلقا، هذا يقع فل شرع

في كان فإن كل وعلى وقوعه، فالصل وإل

ذلك ونحو بينات وإثبات وإنكار إقرار المسألة

عليكم.ً الشرعية.ً والسلم المحكمة إلى فرجعها

) مفتي26/8/1387  في3366/1 (ص/ف

السعودية الديار

الكراه) أمثلة - من2985(

له.ً قوله: بإيلم

على الربط أو ، موجع خنق أو موجع، كضرب

الذكر.ً (تقرير)

ًا) الكراه صور - من2986( أيض

عبدالله المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه إبراهيم

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

وقد ،  وصل3/9/1387 في المؤرخأ لنا كتابك

المدينة، جوازات قبل من مسجون أنك فيه ذكرت

 وتاريخ647 رقم الداخلية وزير أمر صدر وأنه

السجن من جاءك بما  بالكتفاء28/3/1378

قبل من تنفيذه فتم زوجتك مع وترحيلك

وأنت الن  وحتى25/4/1378 في الجوازات
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الشهر ومنذ السفر، مأمور قبل من مسجون

ويريدون زوجة لك أن وذلك يكلمك، لم وهو الستة

لن أنك فهمت وأنك منك، سراحها يطلقوا أن

تبقى أن وتخشى طلقتها، إذا إل السجن من تخرج

طلقت إذا وتسأل تطلقها، لم إذا الموت إلى

يعتبر فهل السجن من الخلص أجل من زوجتك

ًا هذا ًا؟ طلق شرعي

أن فلك وصفت كما المر كان إذا والجواب

من ولكن الطلقا نية بغير واحدة طلقة تطلقها

يقع ل الطلقا وهذا السجن، من الخروج أجل

ذلك منك يقبلوا لم فإن زوجتك؛ً فهي عليها

ًا تطلقها حتى السجن في وأبقوك فطلقها ثلث

ًا طلقا، أنه بقلبك تنو ول السجن من للتخلص ثلث

ل والمكره مكره،  لنك عليها يقع ل الطلقا وهذا

ًا.ً والسلم يكون طلقه، يقع عليكم.ً مفتي معلوم

السعودية.ً الديار

).9/5/1388ً / في1002 (ص/ ف

يقدر) ل المال - أخذ2987(

يضر.ً ل مال أخذ قول: أو

حاله بنسبة يكون بل المال؛ً هذا يقدر ل

يضر ل الفقير يضر فالذي وعدمها؛ً بالثروة

الثري.ً يضر ل المتوسط يضر والذي المتوسط،

(تقرير).ً

قادر.ً بأحدها هدده أو قوله
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عصر أو نحوهما، أو خنق، أو ضرب، من

من عضو على مثقل شيء جعل أو خصيته،

ظفوره.ً تقليع أو البر، بأشباه بنخس أو أعضائه،

(تقرير).ً

الموسوس) - طلقا2988(

وسوسته الطلقا على حداه الذي الموسوس

بقاء أن نفسه في يجد أنه وذلك طلقه، يقع ل

نظير فهو امرأته؛ً يود وهو حلل، غير معه الزوجة

من مكره فيه فإن ناحية؛ً من أبلغ بل المكره؛ً

ًا مع يزال ل قبيله ُا راكب ًا وماشي ًا ومضجع واحد

في أنه شكى ومبتلى الخوان من أنه إلى ينتسب

ثم البقاء، على يصبر أن قدر ما وأنه عظيم، غم

هذه في التشكي دائم كان وهو وندم، طلق

معنى في وهذا لغو، هذا أن فأفتيناه المواضع؛ً

على وبناؤه البخاري، وكلم الشيخين كلم

الطلقا قصد ما فإنه ظاهر الشرعية الصول

عليه.ً (تقرير).ً محدي

فطلق واحدة على أكره - قوله: كمن2989(

ًا) ثلث

هذه في مضى الذي الخلف يجري أن ويمكن

قصد.ً (تقرير) فيما حرية عنده ليس فإنه

الشعور عدم وادعى الثالثة - طلقها2990(

الغضب) من
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الشيخ الكبر المفتي السماحة صاحب حضرة

 الموقر الشيخ آل إبراهيم بن محمد

حدثت طلقا فتوى أدناه لسماحتكم أقدم

عليها إجابتي سماحتكم من أسترحم لي لصديق

عليكم.ً الجر.ً والسلم ولكم خاصة، رسالة في

الفتوى: نص

فترة بعد ثم واحدة، طلقة زوجته طلق شخص

ًا ثم الثنين، تمام واحدة طلقة كذلك طلقها ما يوم

ًا عليه سفهت ًا سفه ل خبطتين فضربها شديد

التي باللباس الشارع على مهرولة فخرجت أكثر

مسلمين، يا باطل تقول بيتها في فيه تجلس

فلم الدار داخل ليدخلها خلفها زوجها وخرج

أطفالها وخرج الولولة، في واستمرت تدخل،

ثيابهم في البالغين الزوج نفس من وبناتها

يشعر فلم يتفرجون، حولهم الناس وتكاثر البيتية،

منه وخرج إل الموضع هذا في وهو نفسه الزوج

منها السفه لن الصرار، سابق عدم مع الطلقا

لجل صبر في يتحمل وهو طويلة مدة له عليه

عليه حرمت هل والبنات، والعيال الطفال خاطر

في الفتوى نؤمل ؟ نكاحه عصمة في مازالت أم

ًا.ً الله جزاكم ، الله شاء إن مأجورين ذلك خير

لهذا لزمة الثالثة لله.ً الطلقة الجواب: الحمد

شرعية بينة َتُقْم لم ما الزوجة، بها وتبين المطلق،

22



ل الثالثة الطلقة إيقاعه حين أنه تشهد مرضية

يقول.ً ما يشعر

في تكون الزوجة فإن بذلك البينة قامت فإن

السابقتين، الطلقتين على الزوج هذا عصمة

حال في أوقعها التي الثالثة الطلقة هذه وتلغو

بن محمد موله إلى الفقير قاله شعوره، غيبة

وآله محمد على الله وصلى الشيخ، آل إبراهيم

وسلم.ً  وصحبه

) (الختم)5/7/1374  في789 (ص/م

الغضب) - أقسام2991(

المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

 حوار محسن

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

إلينا منكم الموجه الستفتاء إلى فبالشارة

نصه:  وهذه11/4/1385 بتاريخ

ًا زوجته طلق فيمن قولكم ما حالة في ثلث

أعوام ثلثة مضي وبعد واحدة، جلسة في غضب

الطلقا يحمل فهل إليها، الرجوع في رغب

أم عقدها، تجديد ويجري واحدة طلقة إلى بالثالث

ًا تنكح حتى له تجوز ل  ؟ .ً اه غيره زوج

ل أنه الفتوى عليه لله.ً الذي والجواب: الحمد

في بهن يأتي أن بين الثلثا الطلقا في فرقا

متعاقبات كلمات في بهن يأتي وأن واحدة كلمة

للمطلق تحل ل فوات طلقا التقديرين كل في هو
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ًا تنكح حتى المرأة هذه ًا غيره زوج يجامعها نكاح

وتعتد.ً يفارقها ثم فيه

أقسام:  فثلثة الغضب وأما

وقوع يمنع ل فهذا الغضب، "أحدها": مبادئ

خلف.ً بغير الطلقا

معه يزول الذي الشديد "الثاني": الغضب

يقع ل فهذا به، ينطق ما يعلم ل بحيث الشعور

خلف.ً بل فيه الطلقا

محل هو فهذا المتوسط، "الثالث": الغضب

عندنا الفتوى عليه والذي العلم، أهل بين النزاع

عليكم والسلم الطلقا، بوقوع القول هو الن

وبركاته.ً الله ورحمة

).11/5/1375ً  في213 (ص/ ف

إذا بالغضب عقله زوال إثبات من - لبد2992(

الزوجة)  تصدقه لم

صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

الله وفقه الوزراء مجلس رئيس الملكي السمو

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

المكاتبة أوراقا في النظر جرى فقد

 وتاريخ4146 رقم سموكم بخطاب المشفوعة

.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً لزوجته محمد طلقا  حول24/2/1380

جرى أعصاب.ً كما وتوتر اضطراب حالة في وهو

الوجه لمير معروضه في ذكره ما على الطلع

.ً الوجه قاضي خطاب وعلى
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المطلق ذكره ما أن ظهر الجميع ويتأمل

الله حق وفيها منه .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً دعوى المذكور

في خصمه فإن الدمي حق فأما للدمي، وحق

من ذكره بما له معترفة كانت فإذا زوجته، ذلك

عقله زوال حال في الطلقا إيقاعه حال كونه

بينة لديها وكان أنكرت وإن فذاك، شعوره وتغير

كل لدى ما سماع يتولى الذي القاضي سمعها

من التحقق فينبغي تعالى الله حق وأما منهما،

ًا ثبت فإن ذكره، ما صحة عقله في اختلل شرع

فإن تصرفاته تنفذ ل من نزلة م إلى وصل حتى

ما ثلثا ول طلقة زوجته على يقع ول لغا طلقه

يبلغ ل يعتريه الذي كان الحال.ً وإن هذه في دام

الصل فإن شعوره يفقد ولم الحد هذا إلى به

عبدالله الشيخ سئل وقد ونفوذه، تصرفاته جواز

طلقا عن – الله رحمهم – عبدالوهاب بن محمد بن

وأجاب عقله، يغب لم إذا يقع بأنه فأجاب الغضبان

بطلقا أقر إذا بأنه علي بن حسين بن حسن الشيخ

فهذه الغضب، شدة من يشعر ل بأنه وادعى امرأته

حال أنه تشهد ببينة إل منه تقبل ل الدعوى

والسكر، الغماء حد بلغ قد له شعور ل الطلقا

غضب مجرد كان وإن يقع، لم بذلك شهدت فإن

ًا.ً اه.ً وحيث وقع بينة يحضر لم أو وقع أن أيض

محمد المذكور المطلق والد هو الوجه قاضي

ليحيلها تبوك محكمة رئيس إلى المعاملة فتحال
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اللزم لجراء الوجه إلى القريبة المحاكم أحد إلى

يحفظكم.ً  ذكر.ً والله ما ضوء على

)16/3/1380  في378 (ص/م

الموضوع) في - فتوى2993(

عبدالعزيز المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 مغربي

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

يومنا من بالثلثا مطلقة أنت لزوجته قال رجل

ذلك قال رجوع، ول فتوى ل القيامة يوم إلى هذا

أنه نفسه من أحس ثم وزعل، غضب حالة في وهو

بغير تعي ل وحالته به تلفظ ما في مرتبط

ًا وأكثر إحساس، وعيه يفقد الذي من اضطراب

عن وتستفتي مبيتة، نية هناك يكن ولم وصوابه

 ؟ الطلقا هذا حكم

ًا زوجته الرجل طلق الجواب: إذا فقد ثلث

ًا تنكح حتى له تحل ول منه بانت ما وأما غيره، زوج

غضب شدة في أنه المطلق حالة من ذكرته

"أحدها": مبادئ أقسام ثلثة إلى ينقسم فالغضب

وسائر الطلقا وقوع يمنع ل فهذا الغضب

الشديد "الثاني": الغضب خلف، بغير التصرفات

يعلم ل بحيث بالكلية الشعور معه يزول الذي

وما يقول ما معنى يعي ول به نطق ما الرجل

"الثالث": خلف، بغير طلقه يقع ل فهذا يفعله،
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أهل بين خلف محل فهذا المتوسط، الغضب

طلقه، بوقوع القول الفتوى عليه والذي العلم،

شعوره فقد قد الرجل هذا أن ثبت متى هذا فعلى

ما معنى يعي ل وكان منه الطلقا صدور حال

ًا، ول واحدة، ل طلقا يقع فل منه يصدر وإل ثلث

أعلم.ً  والله الطلقا، وقوع فالصل

)15/10/1386  في2923/1 (ص/ف

شدة من عقله بتغيب شهدوا - إذا2994(

الغضب)

المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

 المحترم الدوادمي قاضي فضيلة

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ233 رقم كتابك وصلنا فقد

به تقدم عما السترشاد  المتضمن22/2/1383

ًا حسن لكم التي لزوجته طلقه عن .ً.ً.ً.ً مستفتي

وهم عمها بني ولحفت بيته من هربت أنها ذكر

يطلبها وذهب الغيرة فأخذته لها، محارم غير

معه وتلزموا السلح عليه وشهروا دونها فقابلوه

شعوره بدون وهو فقال عليه غيب أنه فزعم

ًا بالثلثا طالق لديكم أحضر وأنه مدى، له ما سرمد

الطلقا حين عليه غيب أنه شهدوا معدلين شهود

.ً.ً.ً الخ.ً الغضب شدة من

ذكرتم كما الحال كان إذا لله، والجواب: الحمد

حال تغيب بأنه صريحة الشهود شهادة وكانت
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عن واستفهمتموهم يقول، ما يعقل ل الطلقا

وشهدوا الحقيقي بمعناها ففسروها تغيب معنى

له يحصل ولم الواقع، هو هذا أن وتحققتم بها،

الطلقا هذا فإن نائبها، أو الزوجة قبل من معارض

عليكم.ً والسلم يقع، ل

)1/3/1383  في405 (ص/ف

ًا يعلم ل وهو - طلقها2995( شدة من شيئ

الزعل)

علي المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

الله فيه: قدر تقول الذي كتابك وصلنا فقد

طلقها وأسباب بالثلثا، زوجتي وطلقت علّي

وأزعلتني معها وتشاجرت أختي عند حضرت أنها

زوج بنت هي وزوجتي شعوري عن خرجت حتى

هي بها تعايريني التي المرأة لها: إن فقلت أختي

وقلت بغاها، لمن وتحل علّي تحرم بالثلثا طالق

الزعل، شدة من نفسي من أعلم ل وأنا الكلم هذا

عليها أدخل ولم السن صغيرة المذكورة وزوجتي

أطأها.ً ولم

وأنت زوجتك طلقت إذا لله، والجواب: الحمد

فقدان وأثبت تقول ما تع لم بحيث الشعور فاقد

شهود بشهادة القاضي لدى طلقك وقت شعورك

لم وإن طلقك، يقع فل بذلك لك يشهدون عدول
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ًا تقم ً شهود عن خارج أنك لك يشهدون عدول

صحيح فطلقك الطلقا منك صدر حينما شعورك

ًا تنكح حتى المذكورة زوجتك لك تحل ول زوج

والسلم فيه، يطؤها صحيح نكاح في غيرك

عليكم.ً

)22/5/1378  في479 (ص/ف

فطلق) التطليق عن وكيله - تأخر2996(

بن سليمان المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه إسماعيل بن محمد

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

ًا وكل الذي الرجل ومضت زوجته طلقا على إنسان

الوكيل، إلى تصل لم والوكالة أشهر ستة مدة

الوكالة، تنفيذ عن الوكيل امتنع وصولها وبعد

له فكتب الطلقا الزوج من المرأة ولي فطلب

صدور تاريخ في طلقها أنه وذكر الطلقا، ورقة

.ً.ً الخ.ً الوكالة

ًا الزوج كان إن لله، والجواب: الحمد قاصد

حين من طلقت تطلق زوجته أن الوكالة بكتابته

جرد م إل ينو لم كان وإن الوكالة، كتابة صدور

بتاريخ أو الوكيل بتطليق إل تطلق فل الوكالة

الله.ً وبين بينه فيما هذا – لها الخير الزوج طلقا
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فل وغيرها النفقة من المرأة حقوقا وأما

اختلف بينهما كان فإن دعواه، بمجرد تسقط

يحفظكم.ً والله بجهتهما، المحكمة فيراجعان

)19/3/1380  في397 (ص/ف

ًا له يعين أن - قوله: إل2997( ًا) وقت وعدد

يملك فإنه البدعة وقت له عين أنه ولو ظاهره

على به يحكم ما أكثر تأمل، فيه وهذا يملك، ما

مؤثم.ً (تقرير) ولكنه يقع، أنه الزوج

البدعة) وطلقا السنة - طلقا2998(

بن حسين المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه اليامي علي بن صالح

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

من تضمنه ما وفهمنا استفتاؤك، وصلنا فقد

المسلم طلق وإذا وأقسامه الطلقا عن سؤالك

التي الطريقة هي وما ؟ مراجعته طريقة هي فما

.ً.ً ؟ النساء من المحرمات هي وما ؟ عليها تحرم

؟ الخ

إلى الطلقا ينقسم لله، والجواب: الحمد

واحدة طلقة يطلقها بدعي.ً فالسني: أن سني،

يطلقها أن والبدعي فيه، يجامعها لم طهر في

ًا واحد مجلس في كلمات ثلثا أو واحدة بكلمة ثلث

في أو الحيض في يطلقها أن أو مجالس ثلثة أو

إلى كذلك فيه.ً وينقسم جامعها الذي الطهر

طلقا يطلقها أن رجعي.ً فالرجعي وغير رجعي،
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في دامت فما طلقتان، له منه يسبق لم إذا السنة

عقد، بل ذلك على والشهاد مراجعتها له العدة

جديد، بنكاح له حلت العدة من خرجت فإذا

أو عوض على يطلقها أن الرجعي غير والطلقا

ًا كان فإن مر، كما متفرقات أو واحدة بكلمة ثلث

ًا طلقها ًا تنكح حتى عليه حرمت ثلث غيره، زوج

أو الحاكم طلقها أو عوض على الطلقا كان وإن

بعقد إل عليه، حرمت الفاسد النكاح في طلقها

جديد.ً

ذكرتهن ما الرجل على المحرمات والنساء

ّمَن    ت َلَو الكريمات:  اليات ُكم َباُؤ آ َكَح َن َما ِكُحوا َن

َفاِحَشًة        َكاَن ّنُه ِإ َلَف َس ْد َق َما ِإلّ ّنَساِء ًاو ال ََمْقت

َءو ِبيلً ََسا  َس (1).  ُكْم  ح ُت ُأّمَها ُكْم ْي َل َع ُكْمو ُّرَمْت ُت َنا َب َ

ُكْمو ُت َأَخَوا ُكْمو َ ُت ُكْمو ََعّما ُت َلخِأ و ََخال ا َناُت َب َناُتو َ َب َ

ُلْخِت ُكْم  و ا َن َأْرَضْع ِتي الّل ُكُم ُت ُأّمَها ّمَن و َ ُكم ُت َأَخَوا َ

ن و الّرَضاَعِة ُأّمَهاُت ُكْمَِ ِئ ِفي  و َسا ِتي اللّ ُكُم ُب ِئ َبا ََر

ّلْم        ِإن َف ِبِهّن ُتم ْل َدَخ ِتي الّل ُكُم ِئ ّنَسا ّمن ُكم ُحُجوِر

ُكْم      ْي َل َع َناَح ُج َفلَ ِبِهّن ُتم ْل َدَخ ُنوا ُكو ُكُم و َت ِئ َنا ْب َأ ِئُل ََحل

ُكْم   ِب َأْصل ِمْن ّلِذيَن ِإ    و ا ْيِن َت ُلْخ ا ْيَن َب ْا َتْجَمُعو َأن َما لَ ّا

ًا        ّرِحيم ًا َغُفور َكاَن ّلَه ال ِإّن َلَف َس ْد َناُتوَق ْلُمْحَص َا

ُكْم         ْي َل َع ّلِه ال َتاَب ِك ُكْم ُن ْيَما َأ َكْت َل َم َما ِإلّ ّنَساِء ال ِمَن

ّما  و ُكم َل ُأِحّل ُكْم  و َ ِل َذ َء ََرا (2( .

 / ف( )11/7/1381في  832ص

آية   –  )1( النساء .22سورة
آية   –  )2( النساء .24، 23سورة
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)2999( الزوجة-      به تبين الثلثا الطلقا

محمد        المكرم جناب إلى إبراهيم بن محمد من

الله ...........   سلمه عبدالله

:  . وبعد     وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

المؤرخأ     كتابكم وصلني 20/7/1377فقد

. بالثلثا       لزوجتك طلقك عن ذكرته ما وفهمت

الثلثا       الطلقا وقوع لدينا الفتوى عليه فالذي

الربعة        الئمة قول هو كما المسألة، هذه في

والسلم      ًا، وحديث ًا قديم العلماء جماهير وعليه

عليكم.

 / ف( )4/8/1377في  924ص

الدعوة-       3000( إمام عهد من به المفتى وهو

( هذا   يومنا إلى

رئيس       فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله     سلمه نجران محكمة

:  . وبعد     وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

رقم     خطابكم وصلنا به  1378فقد ًا مشفوع

رقم    مساعدكم 26/5/1386وتاريخ  507خطاب

محمد       المدعو من الصادر الطلقا ورقتا وبرفقهما

وفهمنا ..........  .........     واحد، بلفظ ًا ثلث لزوجته بن

المكتوب        طلقه أكد المذكور أن من ذكرتم ما

إلى         ذهب كله هذا بعد وأنه مساعدكم، لدى بقلمه

فأفتاه      الزيدي هاشم إسماعيل يدعى شخص

منه        الصادر اللفظ ذلك ًا معتبر زوجته إلى بالرجوع
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في        حصل ما على إطلعنا ورغبتكم واحدة، طلقة

. الموضوع      نحو لدينا بما وتنويركم القضية،

 : مذهب      نقول ذكره تقدم ما على ًا وجواب

والفقهاء      الحديث أهل من العلماء جمهور

والحنفية     والشافعية المالكية من وغيرهم

الرجل      أن والمتأخرين المتقدمين من والحنابلة

منه        بانت واحدة بكلمة ًا ثلث زوجته طلق إذا

تنكح         حتى بعد له تحل ول عليه محرمة فصارت

إمام         عهد منذ به المفتى هو وهذا غيره، ًا زوج

   . هذا –   –    علم إذا هذا يومنا إلى الله رحمه الدعوة

له         تحل ول زوجته، منه بانت قد المذكور فالمطلق

والسلم         هذا صحيح، نكاح في آخر زوج بعد إل

عليكم.

 / ف( الديار)  24/11/1386في  3512/1ص مفتي

السعودية. 

عام-    3001( في )1388فتوى

رئيس       فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله      سلمه الكبرى الدمام محكمة

: وبعد     .  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

منكم       إلينا الواردة الوراقا على اطلعنا فقد

بخصوص1/10/1388وتاريخ  1802/2برقم 

كما ..............  ..............   بالثلثا، لزوجته طلقا

وما       المرفقة، والوراقا الضبط صورة على اطلعنا
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وتطلبون       باز، بن عبدالعزيز الشيخ فضيلة كتبه

. ذلك     حيال نراه بما إفادتكم

     . به:   المفتى أن يخفاكم ل لله الحمد والجواب

دعوة   –      أول من الله رحمهم الدعوة أئمة لدى

إلى    –   –  الله رحمه عبدالوهاب بن محمد الشيخ

منه          بانت فقد ًا ثلث زوجته طلق من أن هذا زماننا

طلقها         سواء غيره، ًا زوج تنكح حتى له تحل ول

في        أو مجلس في بكلمات أو واحدة بكلمة

أتباع       من العلماء جماهير عليه وهذا مجالس،

الخليفة      قول وهو وغيرهم، الربعة المذاهب

من         وغيره عنه الله رضي الخطاب بن عمر الراشد

الوراقا       وإليكم عنه، العدول يسوغا فل الصحابة،

 . عليكم   والسلم برفقه،

 / ف( الديار)  18/11/1388في  3610/1ص مفتي

السعودية

شتى-      3002( في المسلمين بين الشائع وهو

بقاعهم)

رئيس       فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله    سلمه الحساء محاكم

: وبعد     .  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ845 رقم كتابكم على اطلعنا فقد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً عبدالله بطلقا  المتعلق28/5/1380

نحوها.ً دار ما على اطلعنا وقد لزوجته،
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ًا، يقع طلقه أن ونفيدكم سار الذي وهو ثلث

آخر في الخطاب بن عمر الراشد الخليفة عليه

بعده عليه وسار ذلك، على الصحابة وأقره خلفته،

وجمهور الصحابة جمهور وعليه وعلي، عثمان

الفتوى عليه الذي وهو الربعة، والئمة التابعين

 –الدعوة إمام يفتي كان وبه الدعوة، أئمة بين

شتى في المسلمين بين الشائع وهو – الله رحمه

ًا، طلقه يمضي فعليه بقاعهم، والله ثلث

يحفظكم.ً

)11/8/1380  في1224 (ص/ف

الشيطان) ومطاوعة التسرع - عقوبة3003(

عيد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

المحترم

: وبعد     .  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

وبين بينك تفاهم سوء حصل صفته: أنه ، طلقا

فقلت غاضبة والدتك أتتك ذلك وبعد وأمك، زوجتك

زوجتك، تسم ولم بالثلثا، طالق هي لوالدتك

زوجتك.ً واسترجعت ندمت ثم واحدة، بلفظة وكان

أن به والمفتى بالثلثا، طلقا والجواب: هذا

ًا زوجته طلق إذا النسان عليها له رجعة فل ثلث

عواقب وهذه واحدة، بكلمة أو بكلمات كانت سواء

الله أعاذنا والشيطان، النفس ومطاوعة التسرع

ذلك.ً والسلم.ً  من وإياكم
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الديار ) مفتي29/1/1386  في372/1 (ص/ف

السعودية.ً

الثلثا) بعد زوجت رد من - تعزيز3004( 

المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

الرئيس إبراهيم بن الملك عبد الشيخ الخأ فضيلة

المنكر عن والنهي بالمعروف المر لهيئات العام

الله.ً الحجاز.ً سلمه في

: وبعد     .  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً صالح استفتاء برفقة فتجدون

مرات ثلثا من أكثر لزوجته طلقه عن اليماني

قبل من بمراجعتها تارة عليها ورجوعه متفرقات،

بعد عنده الن أنها وحيث جديد، بعقد وتارة نفسه

ًا هذا عمله فإن الطلقات تلك ًا، تلعب فأنتم وتجري

وتبلغونه وتوبخونه، لديكم، تحضرونه الله شاء إن

ًا تنكح حتى له تحل ل بأنها الحال وفي غيره، زوج

حسب على التعزيز عليه ويتعين بينهما، يفرقا

عليكم.ً  والسلم حالته،

)26/2/1382  في277 (ص/ف

عما والجواب المسألة، هذه - أدلة3005(

مصر في والفتاء الشيخين فتوى من عارضها

وغيرهما).ً والشام

بن عبدالرحمن بن محمد سؤال على اطلعت

ًا طالق بقوله: أنت زوجته طلقه .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً عن بات

بالثلثا.ً
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هذه في أفتي لله.ً الذي والجواب: الحمد

إكتفاء الرجعة، صحة وعدم الثلثا وقوع المسألة

المحدثا الملهم المة فاروقا الراشد الخليفة بأثر

عن يخرج لم الذي السديد الصائب برأيه رأى حيث

في شعرة قيد المطهرة الشريعة وأصول الحق

ركوب على شرعية عقوبة الثلثا الطلقات إمضاء

استعجال وعلى الله بكتاب اللعب وعلى الحموقة

ذلك ومنذ أناة، فيه له كان أمر في منه صدر من

بعدهم فمن والصحابة عمر عصر الطاهر العصر

ول بذلك، المسألة هذه في والفتوى هذا يومنا إلى

ًا ذلك يعد عليه الله صلى الله رسول لسنة منافي

الله عن فقهه وضعف عمله قل من إل وسلم

ورسوله.ً

 –القيم ابن وتلميذه تيمية ابن السلم وشيخ

أمير عمر يعتقدا ولم قط يقول الله- لم رحمهما

مسلكهم في مخطئين معه والصحابة المؤمنين

ًا بالمضاء العقوبة في اتخذا لمواد حسم

ًا، الشرعية التغليظات المعلوم من كان وقد لعب

الموحدين أئمة من وأتباعه الدعوة إمام دروج

وتلميذه وأحفاده أولده من الدين لهذا المجددين

مدرج على الدارجين المحققين فحول من

أئمة وسائر والتابعين الصحابة من الصالح سلفهم

إليه ذهب كما إجماعية المسألة تكن لم وإن الدين،
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قدمناه بما فيها القول مسألة فهي ذهب من

الشرعية.ً  بالصول مدعم

الله رحمة –القيم وابن السلم وشيخ

بالدلة واحتجاجهما كلمهما يتوجه عليهما- إنما

الثلثا في الفتوى أن زعم من على الشرعية

الشرعي الحكم نفس هو ثلثا أنها المجموعة

ًا بها ألزم من على ل النبوي؛ً وجه على ثلث

الباب لهذا والسد العاصي لهذا والتعزير العقوبة

بكتاب والتلعب الفساد لمادة والحسم المحرم

يفتيا عليهما- لم الله رحمة –وأنهما كما الله،

محذور بإمضائها يلزم أنه على إل واحدة بكونها

ًا أن وهو وقتهما في كبير لغثب المتتبعين من كثير

الملعون التحليل استعمال إلى لجئوا الرخص

حقيقة، بزوج ليس فيه الزوج الذي فاعله، بالسنة

وسلم عليه الله صلى الله رسول سماه كما هو بل

ًا أقرب هذا وزمننا مستعار، تيس زمن إلى شبه

السلم شيخ زمن إلى منه عنه الله رضي عمر

استعمال عليهما- لقلة الله رحمة –القيم وابن

والسنة التوحيد ولية الولية محيط في التحليل

بالشريعة.ً والعمل

والشام مصر في الفتاء كون أن وليعلم

السلمية المصار من يشبههما مما وغيرهما

ًا الفتوى به تنشط ول بحال، فيه حجة ل فقط اسم

أناس هم إذ والجماهير، والصحابة عمر خلف في
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بما فتواهم وليس بالرجل، الشرعيات داسوا قد

أصل.ًً شرعي نظر عن المسألة هذه في به أفتوا

القانونية، لنظارهم لموافقته ذلك وإنما

حول فل الوطنية؛ً محاكمهم قواعد تحت واندراجه

إلى الفقير العظيم.ً أمله العلي بالله إل قوة ول

وصلى عبداللطيف، بن إبراهيم بن محمد الله عفو

وسلم.ً وصحبه وآله محمد نبينا على الله

)4/7/1375 في (ص/م

المنام في رأى ثم الثلثا بعد - راجعها3006(
ًا رجلً حق) على ليس أنه يخبره صالح

المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً إبراهيم.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

بخصوص استفتائك على إطلعنا جرى فقد

وأنك بالثلثا، الثانية المطلقة زوجتك طلقك

رجوعك بجواز فأفتوك المشايخ بعض استفتيت

ستة منذ بها تزوجت وأنك جديد، بعقد عليها

ً ليال ثلثا المنام في رأيت أنك وتذكر أشهر، رجل

ًا حق غير على أنك ويخبرك عنها ينهاك صالح

عليها هذا رجوعك أمر في محتار أنك وتذكر معها،

هذا.ً في الرشاد وتسألنا مطمئن، وغير

طلقا بالثلثا الثاني طلقك أن ونفيدك

بعد إل زوجتك إلى الرجوع لك يحل ل كبرى بينونة

ًا تنكح أن وأفتوك، الناس أفتاك وإن غيرك زوج
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العلم، أهل وجمهور الربعة الئمة عليه ما وهذا

فأقره عنه الله رضي الخطاب بن عمر أخذ وبه

ول وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

منهم.ً مخالف له يعرف

من فتوى اعتبار عدم فيك الله بارك فاعتمد

وعرضك، لدينك استبراء بالثلثا مطلقتك لك حلل

ًا علمائه.ً وجمهور السلم أئمة عليه لما واتباع

التوفيق.ً والسلم.ً وبالله

الديار ) مفتي6/3/1386  في689/1 (ص/ ف

السعودية.ً

عليه ما بخلف يفتى أن ينبغي - ل3007(

المحاكم) عموم في الفتوى

في نائبنا فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً الغربية.ً حفظه المنطقة

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ10512 رقم كتابكم على اطلعنا فقد

إبراهيم.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً استدعاء  ومشفوعه1/7/1380

كما امرأته، طلقا من منه صدر عما الفادة يطلب

الثالثة المستعجلة قاضي به أفتى ما على أطلعنا

رجعتها.ً له بأن والمجاهدين

القاضي به أفتى وما الستدعاء وبمطالعة

مثل وقوع الفتوى عليه الذي أن نفيدكم المذكور،

ًا، الطلقا هذا أهل من الجماهير عليه والذي ثلث

من مفرقة أو مجموعة بالثلثا الطلقا أن الفتوى
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إبانة في سواء تخللتها أو رجعة يتخللها أن غير

ينبغي فل عليها؛ً له رجعة ل وأنه المطلقة تلك

عموم في الفتوى عليه ما بخلف يفتي أن لحد

من ذلك في لما المملكة؛ً أنحاء سائر في المحاكم

الخليفة رآه لما ومخالفة شر هو الذي الختلف

ووافقه الخطاب بن عمر المؤمنين أمير الراشد

ًا ذلك وادعي حتى الصحابة، عليه أن إل إجماع

فيه لما الجميع الله وفق تصح، ل الجماع دعوى

يحفظكم.ً والصواب.ً والله الخير

)21/9/1380  في1492 (ص/ ف

ذهب ثم الثلثا بوقوع قاض - أفتاه3008(

الردن) مفتي إلى

الرحمن عبد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً بن.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً هداه إبراهيم بن

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

وأفتياتك استفتائك على الطلع جرى فقد

حينما تصرفاتك سوء من التحقيق بعد لنا وتأكد

طلقت أنك له وتذكر جهتكم قاضي إلى تتقدم

الشرعي بالمقتضى أفتاك وحين بالثلثا زوجتك

من له وذكرت الردن، مفتي إلى ذهبت بطلقك

وتذكر جهتكم، لقاضي ذكرته ما غير  طلقك أن

السيئة بتصرفاتك علم حينما لديكم القاضي أن

أن والحقيقة ساعة، وحبسك منك الوراقا أخذ

فأنت وإل معك، متسامح عنه الله عفى القاضي
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وما وتوبيخ، وجلد حبس من بالغة عقوبة تستحق

وبين بينك تفريقه من معك القاضي فضيلة أجراه

الدب بلزوم عليك التعهد وأخذه مطلقتك

فضيلته من الصادرة الفتوى لمضمون والمتثال

النقياد ويلزمك ذلك، ويلزمه محله، في إجراء

عليكم.ً والسلم لمقتضاه

).ً مفتي10/3/1388  في775/1 (ص/ ف

السعودية.ً الديار

ثم بينهما، بالتفريق قاضي - حكم3009(

إليه) زوجته وأرجع استفتى

قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً العرجاء.ً سلمه

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

بدون          برقم منكم إلينا المرفوع خطابكم على الطلع جرى فقد

ًا          24/11/1382وتاريخ  كثير ًا طلق زوجته رجلًطلق أن من ذكرتم ما بصدد

الصادرة            الطلقات تعد كانت قبله من المعدلة زوجته وأن عدده، يعلم ل

ذهب           ثم بينهما، فرقتم وأنكم تطليقات، أربع مقدارها فكان منه عليها

وتذكرون             آخره، إلى ذكرتم ما معه وكان باز بن العزيز عبد الشيخ إلى

عبد             الشيخ وبين بينه جرى ما على بناء إليه زوجته أرجع الزوج أن

. بينهما           تفرقون أو حالها على تتركونها هل وتسألون باز، بن العزيز

ًا بينهما التفريق يلزم بأنه ونفيدكم لما إنفاذ

ً به؛ً حكمتم أن سبق ببينونة القول أن عن فضل

الفتوى.ً عليه المشهور هو وأمثاله الطلقا هذا

ول الصحابة، من العلم أهل جماهير قول وهو
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التابعين جماعة قال وبه مخالف، لهم يعرف

شبرمة وابن ليلى أبي كابن المصار فقهاء

والشافعي حنيفة وأبي ومالك الثوري وسفيان

عبيد وأبي ثور وأبي وإسحاقا أحمد وأصحاب

 –الله رحمه الدعوة إمام يفتي وبه والطبري،

عليكم.ً التوفيق.ً والسلم وبالله

).30/2/1383ً  في394 (ص/ ف

وقت بها رضي من إل الفتوى تلزم - ل3010(

الستفتاء)

عمر.ً سلمه المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
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الصادرة        بالفتوى قناعتكم بصدد ومرفقاته خطابكم وصلنا فقد

بثلث            لها ابنتك زوج طلقا مسألة في باز بن عبدالعزيز الشيخ من

الوراقا            في كان وما ذكرت، ما آخر إلى واحدة، طلقة ذلك واعتبار

المشفوعة.

الشيخ فضيلة به أفتى ما بأن ونفيدك

في واحد بلفظ الثلثا اعتبار من عبدالعزيز

المشهور.ً والقول الجمهور، يخالف الطلقا

ًا واحد بلفظ الثلثا واعتبار ًا طلق ما هو بائن

ً بالحوط، والخذ الحالي، الوضع يقتضيه عن فضل

الخطاب بن عمر الملهم المحدثا عن وارد هذا أن

الله رسول أصحاب عليه ووافقه عنه، الله رضي

طالب، أبي بن علي منهم وسلم، عليه الله صلى

الله وعبد عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وابن

بن وجابر الخدري، سعيد وأبو العاص، بن عمرو بن

الله رضي –وأنس وعائشة، هريرة، ,أبو عبدالله،

قال وبه التابعين، من جماعة قول عنهم-.ً وهو

شبرمة، وابن ليلى، أبي المصار: كابن فقهاء

والشافعي، حنيفة، وأبو ومالك، الثوري، وسفيان

والطبري، عبيد، وأبي ثور، وأبي أحمد، وأصحاب

الله رضوان الدعوة أئمة درج وعليه وغيرهم،

الشيخ فضيلة من الفتوى هذه أن شك عليهم.ً ول

وقت بها رضيت تكن لم إن تلزمك ل العزيز عبد

في الحكم تخالف الفتوى لن منه؛ً صدورها
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التوفيق.ً والسلم النقياد.ً وبالله ووجوب اللزوم

عليكم.ً

) 24/8/1382  في1607 (ص/ ف

)3011( باز-          ابن الشيخ فضيلة واستفتى واحدة بكلمة ًا ثلث طلقها

أبي قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

عريش

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

رقم       خطابكم على اطلعنا جرى 19/3/1388وتاريخ  310فقد

أحمد          بنت جميلة زوجته عطية بن محمد طلقا بخصوص ومشفوعاته

باز             بن العزيز عبد الشيخ فضيلة به أفتاه وما واحدة، بكلمة طلقات ثلث

الفتوى          على الطلع بعد منا وتطلبون واحدة، طلقة احتسابها من

. نراه   بما تعميدكم

مخالفة العزيز عبد الشيخ فتوى أن نفيدكم

بن عمر به أخذ ولما العلم، أهل جمهور عليه لما

صلى الله رسول وأصحاب عنه الله رضي الخطاب

بينونة طلقا الثلثا احتساب في وسلم عليه الله

عليه الله صلى الله رسول أصحاب وتلقى كبرى،

فل والرضا.ً وعليه بالقبول عمر من ذلك وسلم

المطلق بين التفريق ويلزمكم صحتها، نرى

ًا تنكح حتى له تحل ل أنها وإفهامه ومطلقته، زوج

التوفيق.ً  غيره.ً وبالله

وبركاته.ً الله ورحمة عليكم والسلم

الديار ) مفتي11/5/1388  في1259 (ص/ف

السعودية.ً
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من كثير في هذا على - نبهنا3012(

والفتاوى) المناسبات

رئيس فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً بجدة.ً سلمه الكبرى المحكمة

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

منكم إلينا الواردة الوراقا على اطلعنا فقد

بقضية  المتعلقة21/5/1386  وتاريخ2459 برقم

عبدالحكيم زوجها بنت.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ًمن رقة طلقا

من العيسي محمد القاضي ذكره وما بن.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً،

ًا طلقها المذكور زوجها أن عبد الشيخ فأفتى ثلث

ومهر بعقد فأعادها إليه، بإعادتها باز بن العزيز

جديدين.ً الخ.ً

أئمننة مننن سننلفنا وعننند عننندنا الفتوى عليه الذي أن ونعلمكم

الربعنة الئمنة أتبناع منن العلمناء جماهير من وغيرهم الدعوة هذه

بثلث أو واحنندة بكلمننة كننان سننواء الثلث الطلقا وقننوع وغيرهننم

والفتنناوى، المناسبات من كثير في هذا مثل على نبهنا وقد كلمات،

حرر.  فلشإعاركم

السعودية.  الديار ) مفتي19/8/1386  في2275/1 (ص/ف

الفتاوى) على الناس تفريق - مضرة3013(

المحكمننة رئيننس وكيننل فضننيلة إلننى إبراهيننم بننن محمنند من

الله سلمه بالرياض الكبرى

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

..... ..... وتاريننخ رقننم خطننابكم علننى الطلع جننرى فقنند

بصدد باز بن عبدالعزيز الشيخ فضيلة فتوى من صورة به المشفوع
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....... بنننت نننورة زوجتننه مراجعننة ..... وطلبننه بن عبدالعزيز طلقا

نحنو بمرئياتنننا وإفننادتكم المرفقننة الفتننوى علننى إطلعنننا وطلبكننم

عدمه. من اعتمادها

الفتاوى على الناس وتفريق الفتوى، هذه نرى ل أننا ونفيدكم

واحنند بلفننظ الثلث واعتبننار لفكننارهم، وبلبلننة عليهم تشويش فيه

فنني تسنناهلوا الننناس لن الحننالي، الوضع يقتضيه ما هو بائن طلقا

فنني فوضعهم نياتهم، وتغيرت وتحيلتهم، تلعبهم وكثر الطلقا، أمر

ً بالحوط، والخذ التشديد إلى حاجة ورد إليننه ذهبنا ما أن عن فضل

الله رضي الخطاب بن عمر باتباعه أمرنا الذي الملهم المحدث عن

وسننلم، عليننه الله صلى الله رسول أصحاب ذلك على ووافقه عنه،

عمننر، وابن عباس، وابن مسعود، وابن طالب، أبي بن ومنهم: علي

بننن وجننابر الخنندري، سننعيد وأبننو العنناص، بننن عمننرو بننن وعبدالله

جماعننة قننول وهننو وأنننس، وعائ، هريرة، وأبو الفضل، بن عبدالله

شإننبرمه، وابننن ليلننى، أبنني كننابن المصننار فقهنناء قال وبه التابعين،

أحمنند، وأصننحاب والشننافعي، حنيفة، وأبو ومالك، الثوري، وسفيان

النندعوة أئمننة درج وعليه وغيرهم، الطبري، و عبيد، وأبي ثور، وأبي

يقننول: لننم اللننه رحمننه النندعوة وإمام أجمعين، عليهم الله رضوان

ثننم واحنندة، مننرة إل المسألة هذه في الدين تقي الشيخ بقول أفت

بننذلك. المتعلقننة الوراقا إليكننم ونعينند الجمهننور، بقننول إل أفت لم

عليكم.  والسلم

)28/2/1382  في299 (ص/ف

ًا - طلقها3014( مرات)  ثلث طلقها ثم عليه، ردت ثم ثلث

 الله سلمه محمد بن أحمد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
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أختننك زوج مننن وقع ما فيه تذكر الذي كتابك على اطلعنا فقد

حين على طلقها ثم باز، ابن الشيخ عليه وردها طلقها أن سبق وأنه

مرات. ثلث بينهما مزاعلة

تكننون فإنهننا أختننك لننك ذكننرت كمننا المر كان إذا أنه ونفيدك

ًا ًا طالق عليكم. آخر. والسلم زوج بعد إل لزوجها تحل ل بائن

)2/9/1381  في1104 (ص/ف

بعنندم عننثيمين ابننن أفتاه ثم بوقوعها، القاضي - أفتاه3015(

الوقوع) 

قاضنني فضننيلة المكننرم حضننرة إلننى إبراهيننم بننن محمنند من

المحترم عبيد بن سليمان الشيخ عنيزة

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

26/2/1381  وتاريننخ152 رقننم كتابننك إلينننا وصننل فقنند

........ والننتي ........... وزوجتننه حمد قضية عن السؤال المتضمن

سننألت المننرأة أن وذكننرت كتابننك، فنني الموضح الطلقا طلقها قد

ثننم لننه، تحل ل فقال المطوع عبدالعزيز بن محمد السابق القاضي

لننه تحننل بأنهننا فأجابه وسأله عثيمين بن محمد بالشيخ الزوج اتصل

عقد.  بدون

ابن الشيخ من غلط فهذا ذكرتم كما الحال كان والجواب: إذا

العلمنناء من الجماهير عليه ما بخلف يفتي أن له ينبغي ول عثيمين،

البلنند قاضنني اسننتفتت قنند وهننذه سننيما ول وغيرهننم، الحنابلننة من

عليكم.  له. والسلم حلها بعدم وأفتاها

)22/4/1381  في472 (ص/ف

ً وليس واحدة الثلث بأن - أفتى3016( للفتيا) أهل
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صننبياء محكمننة قاضنني فضننيلة إلننى إبراهيننم بننن محمنند مننن

 المحترم

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

....... وتاريننخ برقننم منكننم إلينننا الننواردة الوراقا إليكم فنعيد

سننبق قنند أنننه ...... لزوجته. ونخبركم محمد بطلقا ...... المتعلقة

ًا طلقها أنه وذكر لزوجته طلقه عن يستفتي لنا كتب أن بكلمننة ثلث

ل بأنهننا الفتننوى لننه كتبنا وقد ورقة، يكتب أن دون لسانه من واحدة

ًا تنكح حتى تحل محكمننة رئيننس بواسننطة لننه وبعثناهننا غيننره، زوج

...... وتاريننخ برقننم جيزان محكمة رئيس من الجواب فجاء جيزان،

المننذكورة الفتننوى لبلغننه المحكمننة إلننى طلب المذكور ...... بأن

2/11/1384  وتارينخ2780/1 رقنم بخطابنننا فأجبنناه يحضننر، فلم

بالوحنندة موظننف لنننه مرجعننه بواسطة الفتوى مضمون يبلغه بأن

الزراعية. 

مننن الوراقا فنناطلبوا بصبيا يسكن المذكور أن ذكرتم ومادام

وأحضننروا أعله، وتاريخهننا رقمهننا بمننوجب جيننزان محكمننة رئيننس

الزوجننة هنني والزوجننة الشننخص هو الشخص كان ...... فإن محمد

التلعننب مغبننة وحننذروه المننذكورة الفتننوى تضننمنته مننا فبلغننوه

مننا بحقننه فسننيتخذ عنناد إن وأنننه الحكننام، علننى والتمننويه بالحكام

ًا عليه يترتب وغيره.  تعزير من شإرع

بجننوابه فأفتنناه عمننودي صننالح سننأل أنننه مننن ذكرتننم مننا أما

جهلنه؛ على يدل ووجدناه عمودي صالح كتبه ما تأملنا فقد المرفق،

يقننع فل هذا .. الخ. وعلى والخبر المبتدأ الطلقا شإروط لقوله: من

وليننس بزعمننه، وخننبر مبتدأ فيها ليس فعلية بجملة كان إذا الطلقا

تنننبيهه فيتعين للفتوى، أهل ليس لنه الفتاء عمودي صالح حق من
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رئيننس أعطينننا وقنند المسننائل، هننذه لمثننل التعرض بعدم وتحذيره

التدخل بعدم التعهد وأخذ لتحذيره خطابنا من صورة جيزان محكمة

ًا، هنذا مثل في وأعيندوا يلنزم، منا بحقنه فسنيتخذ عناد فنإن قطعين

بالنتيجة. والسلم. إلينا الوراقا

السعودية الديار ) مفتي16/3/1386  في840/1 (ص/ف

- تأنيب)3017(

علنني بننن عبنندالله الشننيخ المكننرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه العمودي

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

فنني أنتننم فيمننا تدخلكم منك تكرر أن لكم الكتابة إلى الداعي

ً عنه غنى والننورع التقننى يقتضننيه مننا مننع التنافي من فيه عما فضل

التصننديق فنني رأيكم وذلك وعرضه، لدينه العبد استبراء وجوب من

الفتننوى عليننه مننا خلف هننو بما الطلقا مسائل في بإفتائهم للعامة

لنندى ظنناهرة ومرجوحيته العلماء، جمهور لدى به القول اشإتهر وما

وقننوع بعنندم فتواكم عليه اطلعنا ما وآخر العلم، أهل من المحققين

بننالثلث طلقهننا أنننه حيننث زوجتننه ...... على عيسى بن علي طلقا

غاضب.  وهو

بفتنناوى العامننة إربنناك عننن الكننف فيك الله بارك منك فنأمل

فعليننك الفتننوى يطلننب مننن إليننك تقنندم ومننتى مرجوحننة، أو شإاذة

لننديك يكننون أن ونرجو بالفتاوى، المختصة الجهة إلى لهم بالشإارة

عننند يوقفننك مننا إجننراء عننن يغنينننا مننا نفسك احترامك أسباب من

يحبننه لمننا والتوفيننق الختننام حسننن ولننك لنا الله ونسأل هذا حدك،

عليكم.  ويرضاه. والسلم

السعودية الديار ) مفتي15/10/1387  في3868/1 (ص/ف
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الفتوى) عليه عما الشذوذ ينبغي - ل3018(

الكننبرى المحكمننة رئيننس فضننيلة إلننى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه بمكة

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

وتاريننخ /ع212 برقننم إلينننا الننوارد خطابكم على اطلعنا فقط

وبرفقه معروضها ...... في كاملة به تقدمت ما  حول29/7/1383

عبنندالله الشيخ بمكة الثالثة المستعجلة قاضي من الصادرة الفتوى

أن بعنند آخننر زوج مننن نكنناح بنندون جديد بعقد لزوجها بحلها البسام

ذلك. في لدينا ما بيان ورغبتكم بالثلث، زوجها طلقها

الفتنناء ورقننة فنني جنناء ومننا ذكرتننم مننا بتأملنننا أننننا ونفينندكم

مننا إلى فتواه في ذهب قد أنه وجدنا المذكور القاضي من الصادرة

أن المعلننوم ومننن المسننألة، هذه في السلم شإيخ عن معروف هو

رحمننه النندعوة إمننام عهنند من الفتوى عليه والذي عندنا به المفتى

أن الربعننة الئمننة مننذاهب فنني الراجننح هننو كما هذا يومنا إلى الله

إل له تحل ول زوجها، من المرأة به تبين واحد بلفظ بالثلث الطلقا

ل بننأنه المننذكور إفهننام يتعيننن وعليه صحيح، نكاح في آخر زوج بعد

وفنني بالننذات المسننألة هذه في الفتوى عليه عما الشذوذ له ينبغي

عليكم.  والسلم هذا الخرى، المسائل من غيرها

)28/2/1384  في581/1 (ص/ف

الثلث) الطلقا في القول - خلصة3019(

طلقننة وسلم عليه الله صلى النبي عهد على كانت أنها نعرف

خلفة من صدرا ثم كذلك، خلفته في بكر أبي عهد على ثم واحدة،

يتمادوا ولم النبوة بعصر عهد حدثاء الناس ولكن كذلك، والمر عمر

ثننم شإننيء، النبننوة وبيننن بينه ليس الذي بكر أبي خلفة في ثم فيه،
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ًا، وأمثاله ذلك تحريم يعرفون عمر خلفة صدر في يوجنند فقنند غالبنن

كننان لمننا ثننم – يزننني مننن فيه يوجد كما يجمعها من النبي زمن في

ًا الننناس مننن رأى عمر خلفة أثناء في وعنندم المحننرم لهننذا ارتكابنن

قنند الننناس وقننال: إن بننالثلث، اللننزام ورأى فاجتهنند بننه، مبننالة

فأمضنناه عليهم، أمضيناه فلو أناءة، فيه لهم كان أمر في استعجلوا

ًا وعنند الصننحابة، بمشنناورة عليهننم بننل بإجمنناع، وليننس إجماعنن

هذا. على جماهيرهم

أقسام":  "ثلثة المقام هذا في الناس إن ثم

ًا القل وهو قسم أنهننا يننرون بالصننابع ينندعون يكونون قد جد

النننبي حينناة فنني المننر هو ذلك كون من عرفت كما ووجهه واحدة،

ًا بكر أبي خلفة وفي الشننيخ اختيننار وهننذا عمننر، خلفننة مننن وصدر

"طائفة".  المسألة. هذه أصل في القيم وابن

محضة. سنة وأنه ثلث، أنه الثانية": ترى "الطائفة

بنناب من هو وإنما السنة بأصل ليس ذلك الثالث": أن "القول

وهذا عليهم، مضيناه أ قال: فلو بل سنة؛ إنه يقل لم وعمر التعزير،

فعلننه مننا وبين الرسول فعله ما بين الدلة به تجتمع الذي هو القول

ة، باب من هو عمر فعله فما عمر، اب وسند العقوب ادي ب فني التم

لمننا الشننرب حنند في يزاد أن رأى ما مثل المحرم، البدعي الطلقا

منن وشإناور الربعنون، تزجرهنم ولننم التمنادي و فيننه النهماك كثر

وزلننل، خطننأ علننى ليس الراشإد، الخليفة وهو ثمانين، فجعله شإاور

عننند الذي وهو الدليل، في الراجح وهو الفتوى، عليه الذي هو وهذا

ًا العلم وأهل الربعة الئمة وبيننن المننرأة بيننن ويحننال يقننع أنه جميع

ًا إل زوجها، الصننابع يملننؤون مننا الطبقننات جميع في عدوا إذا أفراد

يقنول: ل روحننه اللننه قنندس النندعوة وإمننام المشاهير، من وليسوا
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جميننع وإنمننا واحنندة، مننرة إل السننلم شإننيخ بقول أفتيت أني أعلم

السنننة، وإيثاره الهدى، أئمة من أنه المعلوم ومن عمر، بقول فتواه

الشيخين.  يعظم ممن وهو

فنني كننان وقد بمرة قليل التحليل هذا زماننا في أن نعرف ثم

أمننا مننرة، والسنتين السنة في قليل وهو يوجد بعضها أدركنا أزمان

فيكننون السنننين، عشننرات منننذ بننه سننمعنا فيما القريبة أزماننا في

الجمهور. لقول مرجح عليه البقاء

ًا ًا طلقت فيقولون يفترون الن وأيض تخللهننا قنند كان وإن ثلث

إذا لننه تجننوز ل أنهننا الجمهننور بقننول ويفتى يعمل أن فينبغي رجعة،

ًا، طالق قال: هي ً صارت واحدة قيل: هي وإذا ثلث للعاصين. ذلول

ًا ثم عنندم العننوام قلوب في ويقع الفوضى باب ذلك يفتح أيض

مننن الشننهوات لجننل الفتننوى أن يظنننون ربمننا بل الشريعة، حكمة

بننالثلث القول من العلم طالب وتحرج فل، ل ومن له يفتون يحبون

لم إذا الورع هو الجماهير بقول الفتوى على ينشط لمن ذلك وترك

المنع.  على ينشط

ذلننك فنني أكننثرا وقنند الشننيخين، كلم ذلننك فنني مشننهور ثننم

النننبي زمننن مثننل ليس السلم شإيخ زمن أن تعرف ولكن وبسطا،

أدبهننم لمننا الننذي عمننر زمننان فنني ول فيننه، يتمادوا لم الناس الذي

التحليل وهي أخرى مفسدة السلم شإيخ زمان في كان بل انكفوا،

يقننول التحليل، في الوقوع خشية يقع ل أن فرأى فيه، فشا المحرم

إلننى يرجعننون ثننم يقننع نقننول كوننننا مننن خيننر يراجعهننا نقننول كوننا

فالشننيخ القننوال، أردأ وهننو المذاهب أهل بعض حلله الذي التحليل

ه صار إذا يقولن القيم وابن اب منن أن قند محنذور فهننا العقوبنة ب

أسننباب ومننن المحننرم، التحليننل فنني التمننادي وهو هذا على ترتب
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ألة في الشيخ إكثار ه المس ه منن نفسنه تبرئنة قصند أن مخنالف أن

أمضى من على إنكار مقام يقوما لم وتلميذه وهو والصواب، للحق

ًا الشننرعي الحكم جهل لمن ذب مقام هو إنما الثلث، لمسننألة ورد

وأميرهننم سيما ل ذلك، قال من ضلل ول بدعا ما فهما وإل التحليل،

مخطئون.  مجتهدون قال: إنهم ول عمر،

السننلم شإننيخ وأعننداء واحنندة، إل الثلث تننرى و"الشننيعة" ل

ًا ليننس واختينناره الرافضننة، مننذهب مننذهبه إن يقولون مننن موافقنن

مخصننوص شإننيء فنني الشننيخ إنمننا الرافضة، لمذهب الوجوه جميع

اللننه يخالف ل كان إذا شإاء ما عدوه في يقول العدو ولكن بشرطه،

ينصف. ول

ّلَط فمن ّهَل َغ غلطننان، فهننو التغليظ هذا على به أفتى من َوَج

فقنند النبننوي الحكم ذات قال: إنه ومن والصحابة، عمر على وجنى

علننة كننانت أو مفقنودة كنانت إذا أمننا موجودة، العلة كانت إذا غلط

فل.  التحليل وهو السلم شإيخ وقت في كما أكبر

المعصننية، هننذه فنني للتمننادي سنند فيننه الثلث بوقوع فالقول

تقدم. (تقرير). كما شإرعي وتأديب  الراشإد، للخليفة واتباع

 ؟ الشيخ قول على تسير - س: - مصر3020(

اثنين من مجموعة فقوانينهم قوانينهم، على تمشيه ج:- لجل

أحد عن بلغهم كلما الباضة، قول من إليها ومضموم دولة وعشرين

ًا للشرع، سلخ وهذا به، أخذوا هواهم يوافق قول سننلخوه إذا وأيضنن

ه، البناقي فني سنلخه بشنيء ًا أن شإنهادة ينقنض وهنذا مثل محمند

الله. رسول

الشنرعي الطلقا هنني الثلث أن يحسننب واحند :- لنو3021(

 ؟ محرمة وليست
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بنأنه والقننول يفنرقا، لننم عمننر عننن يننروى ما أن ج: - الظاهر

ًا بكثير، أكثر الصحابة غير الناس فإن يسلم، ل يفرقا كل ليس وأيض

لم أقوال منهم يوجد كما محرمة، أنها يعلم الصحابة أفراد  من فرد

اول الناس فبعض النص، يعرفوا ألة لكنن بهنذا، يح سند فيهنا المس

ً يعلننم والننذي بننالتعميم إل يحصل ل الباب فسد المعصية، لباب أول

مننن لكننن عليننه، أغلننظ فهو يعلم كان إن بل صدره، في علمه يعلم

وجنناء الجمهننور عليننه بما أفتى إذا العلم طالب أن بين هو ما أعظم

ًا، يكون أن الول أحوال فأقل بالجواز أفتى آخر الخننر فخلف سائغ

وجهل. (تقرير) غلط له

 ؟ الثاني له أفتى إذا تحرم أو تحل - س: هل3022(

أمنا التلعنب، من فهذا سؤال، ل الحكم بمنزلة هنا ج: الفتوى

فتوى. (تقرير) هذا – وهند زيد في الكلم

البحر) بماء اغتسلت - ولو3022(

كنندش علنني بنن حسننين المكننرم إلنى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه

. وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

فنني الننناس بعننض كلم بننه ذكرت الذي كتابك إلينا وصل فقد

ًا المطلقة المرأة لن البحننر، بمنناء اغتسننلت إذا لمطلقهننا تحننل ثلث

زعمهم.  حد على ذكر البحر

أصننل لننه وليس وجهلهم، العوام خزعبلت من والجواب: هذا

عليكم. والسلم إليه، يلتفت ول به يغتر أن ينبغي فل الشرع، في

السعودية الديار ) مفتي12/6/1388  في1309 (ص/ف

حكننم فنني هو فيما أو واحد بفم الثنتين - س: - جميع3023(

واحد
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ج: -بدعة. (تقرير)

صور) الثلث - ليقاع3024(

ًا: هننذا طننالق يقول: هنني أن صور: إحداها الثلث وليقاع ثلثنن

بثلث – طننالق هنني طننالق، هنني طالق، ومحرم. الثانية: هي بدعي

ًا. الثالثة: أن بدعي كلمات. فهذا بعنند ثننم طلقننة، اليوم يطلقها أيض

بدعي. (تقرير) طلقة. فهذا أسبوع بعد ثم طلقة، أسبوع

ًا - طلقها3025( بالظهار) وقرنه واحد مجلس في ثلث

محمند عبندالله محمنود المكنرم إلنى إبراهينم بنن محمد من

المحترم حريمل في المعلمين بمعهد الشبعاني الرقية

. وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

نصه: ما هذا طلقا عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

ًا زوجته على حلف رجل في قولكم طننالق الصيغة: أنت بهذه طلق

ًا، .. مننرات ثلث الصننيغة هذه وكرر أمي، كحرمة علّي وتحرمي ثلث

الخ.

ًا ليس هذا وحده، لله والجواب: الحمد هننو بننل بننالطلقا، حلف

كننل وفنني مننرات، ثلث ومكرر  بالظهار مقرون صريح منجز طلقا

فنني الثلث طلقا فنني عننندنا بننه والمفننتى الثلث، بذكر يصرح مرة

ًا تنكنح حتى لمطلقها تحل ل أنها واحد مجلس هنو كمنا غينره، زوجن

الننذي وهننو الربعننة، الئمننة ومننذهب العلم، أهل من الجماهير قول

لمننن عقوبة عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير أمضاه

الصننحابة جمهننور ذلننك علننى ووافقننه الطلقا، في الله حدود تعدى

عليكم.  أجمعين. والسلم عنهم لله رضي

)6/8/1379  في982 (ص/ف

ًا - طلقها3026( حامل) وهي واحد بلفظ ثلث
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 الله سلمه رضا المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

لننك بننأن ذكننرك مننن مضمونها وفهمنا خطاباتكم، وصلتنا فقد

ًا ًا طلقهننا المننذكور وأن لك، عم ابن على متزوجة أب من أخت طلقن

ًا ً كانت أنها مع واحد لفظ في ثلث ذلك. في .. الخ. وتستفتي حامل

العلننم أهننل جمنناهير عننند به يفتى الذي لله، والجواب: الحمد

إياهننا تفننويته بعنند عليها الزوج لهذا رجوع ل أنه لدينا به المفتى وهو

ويطلقهننا صننحيح نكنناح فنني يطؤهننا زوج بعنند إل الثلث بننالطلقا

. بشننروطه جدينند بعقد الول للزوج تحل ذلك فبعد عدتها، وتنقضي

عليكم.  والسلم

)17/2/1378  في160 (ص/ف

ًا3027( ًا - ثلث فيه) رجعة ل بات

الله سلمه أحمد حسن المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

بننه تسننتفتي  الننذي6/8/1380 المننؤرخ كتابك إلينا وصل فقد

لعصننمتك، أعدتها ثم واحدة طلقة طلقتها التي لزوجتك طلقك عن

ًا طلقتها أن أوجب  ما منها جرى ثم ًا طلق ًا فيننه رجعننة ل باتنن .. أبنند

الخ. 

زوجتننه الرجننل طلننق إذا أنننه به المفتى لله، والجواب: الحمد

ًا ًا تنكننح حننتى لننه تحل ول بهذا منه تبين فإنها بات وأنننت غيننره، زوجنن

ًا كونه أكدت ًا. والسلم فيها رجعة ل بقولك بات عليكم. أبد

)23/6/1380  في930 (ص/ف

المحرمات) بالثلث - مطلقة3028(

الله ...... سلمه بن عيضة المكرم إلى إبراهيم بن محمد من
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. وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

صنندور مننن منننك صننار ما حول السؤال من ذكرت ما بشأن 

خلف إثننر معروضننك في ذكرت حسبما المحرمات بالثلث الطلقا

زوجتك. وبين بينك جرى

وهننو معروضننك فنني ذكرته الذي باللفظ منك وقع إنما نفيدك

ذلننك يعتننبر المحرمننات، بالثلث زوجتك: مطلقة مواجهة في قولك

ًا ًا طلق والسلم. فيه. هذا رجعة ل بائن

السعودية. الديار ) مفتي10/2/1382  في349/1 (ص/ف

زوجتيه) لكلتا مرات ثلث وكررها بالثلثة - طالقة3029(

عبنناس. سننلمه العزيز عبد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

أخي نصه: إن الذي استفتاءكم المتضمن خطابكم وصلنا فقد

ًا شإننهر ومنذ عمه، بنت والثانية خاله بنت إحداهما زوجتان له تقريبنن

التنني: القننول منننه فخرج أخي غضب أثارت عائلية منازعة حصلت

قنوله بنالثلث. وكننذلك طالقنة بالثلث، طالقة بالثلث، طالقة نبيلة

ًا. للولى قاله الذي القول نفس الثانية زوجته لنور حرفي

أخيك طلقا من عنه سألت ما لله. بخصوص والجواب: الحمد

فنني مننرات ثلث ذلننك وإعننادة بننالثلث ونننور نبيلننة زوجته من لكل

العلننم أهل جماهير عليه ما هو لدينا به فالمفتى وصفت التي الحالة

ل بحينث الزوجننتين منن واحنندة كننل علنى الثلث طلقا وقنوع منن

عليكم.  الموفق. والسلم والله مراجعتهما، إلى سبيل

)26/2/1378  في178 (ص/ف

طالقة) هم طالقة، هم طالقة، - أنت3030(
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الله. بن...... سلمه مفرج المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

مننا حننول السننؤال من ذكرت ما وفهمنا معروضك وصلنا فقد

فنني ذكرتهننا الننتي بالصننيغة زوجتننك علننى الطلقا مننن منننك صنندر

زعل. حالة في وأنت معروضك

ًا الطلقا من منك صدر والجواب: ما طالقننة، بقولك: أنت ثلث

ًا يعتننبر طالقننة، هننم طالقننة، هم لننك تحننل ول فيننه، رجعننة ل طلقنن

ًا تنكح حتى بعد زوجتك عليكم. والسلم هذا غيرك، زوج

)9/8/1388  في2366/1 (ص/ف

ًا طلقها ثم واحدة، - طلقها3031( حامل) وهي ثلث

بننن أحمنند الشننيخ المكننرم حضننرة إلى إبراهيم بن محمد من

الله. الرطاوي. سلمه قاضي غنيم

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

21/8/1380  وتاريننخ147 رقننم كتننابكم إلينننا وصننل فقنند

المسننماة غير ...... لزوجته بن مسلم طلقا عن السؤال المتضمن

أن أبوهننا منننه طلننب ذلننك بعنند  ثننم5/8/1380 فنني واحنندة طلقننة

ًا يطلقها سنين. أربع مدة من حامل وهي ففعل، ثلث

غيننر بائن طلقا أنه الطلقا هذا مثل في الفتوى والجواب: أن

والرجعيننة رجعيننة، صننارت واحنندة طلقننة طلقهننا لمننا لنننه رجعنني،

ذلنك بعنند طلقهننا قد فحيث العدة، في مادامت زوجها طلقا يلحقها

ًا ًا تنكح حتى له تحل ول منه تبين فإنها ثلث بننه صننرح كما غيره، زوج

الله. والسلم. رحمهم الفقهاء

)17/9/1380  في1468 (ص/ف
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ثالثننة طلقهننا ثننم ساعة، نصف بينهما طلقتين - طلقها3032(

مدة) بعد

فنني نائبنننا فضننيلة المكننرم حضننرة إلى إبراهيم بن محمد من

الغربية. المحترم. المنطقة

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

24/7/1380  وتاريننخ11309 رقننم خطننابكم إلينننا وصل فقد

3310 برقننم أبهننا محكمننة رئيس من إليكم ورد ما على المعطوف

...... المرفننوع الرحمننن عبد استفتاء  بخصوص3/7/1380 وتاريخ

23/6/1380  وتاريننخ470 برقننم النمنناص قاضنني بواسننطة إليننه

وحيننث لزوجته، طلقه عن المذكور الرحمن عبد استفتاء المتضمن

نصننف نحننو بينهمننا أن النمنناص قاضي وضح طلقتين طلقها أنه ذكر

ًا، ساعة ًا، الثانيننة بالطلقننة يقصنند لننم وأنننه تقريبنن راجعهننا ثننم تأكينند

ثالثة. طلقة طلقها ثم مدة معه وأخذت

هننذا مثننل وقننوع بننه المفننتى فننإن ذكننر كمننا الحننال كننان فإذا

ًا تنكح حتى له تحل فل منه وبينونتها الطلقا قننول وهننذا غيننره، زوج

الجمنناهير وعليننه عنننه، اللننه رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير

محمنند نبينننا على الله وصلى أعلم، والله بعدهم، فمن الصحابة من

وصحبه. وآله

) 20/8/1380  في1289 (ص/ف

ًا3033( ًا أو - شإفهي بورقة) مكتوب

صبيا. المحترم. قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريننخ378 برقننم منكننم إلينننا الننواردة الوراقا إليكننم فنعيد

لزوجتننه طلقننه ...... عننن محمنند باسننتفتاء  المرفقة20/3/1384
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ًا علننى وذلننك ورقننة، لها يكتب أن بدون لسانه من واحدة بكلمة ثلث

عننن ويستفتي راجعها، ذلك وبعد يشعر، ما بدون فطلقها غضب إثر

رجعته. الخ. صحة

ًا طلقها إذا أنه به لله. المفتى والجواب: الحمد بكلمة ولو ثلث

ًا تنكح حتى له تحل ول رجعتها، له فليس واحدة سننواء غيننره، زوجنن

ًا طلقه كان ًا أو شإفهي يشننعر. أن بدون قوله: أنه وأما بورقة، مكتوب

وقننوع فالصننل وإل سمعت، شإرعية بينة عليها أقام إن دعوى فهذه

الطلقا. والسلم.

السعودية. البلد ) مفتي9/5/1384  في1204/1 (ص/ف

الثلث) بالطلقا - حلف3034(

الله. سرحان. سلمه المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

منننك وقننع طلقا عننن فيه تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

خطبهننا برجننل أختننك تننزوج ل أنننك بهننا حلفننت وأيمان امرأتك على

عنندد تحصننى ول كننثيرة، واليمننان بالثلث الطلقا أن وذكرت منك،

الرجننل تننزوج أن لننك يجننوز وتسأل: هننل فيها، تطلق التي المرات

زوجتك؟ على الطلقا يقع أن دون من المذكور

امرأتننك طلقننت الذي الرجل زوجت لله. إذا والجواب: الحمد

ول امرأتننك منننك وتننبين يقننع الطلقا فننإن تزوجه ل أن على بالثلثة

ًا تنكح حتى لك تحل واحنندة يمين كفارة عليك يجب كما غيرك، زوج

واحنند. والسننلم موجبهننا أيمننان لنهننا حلفتهننا التي اليمان تلك عن

عليكم. 

السعودية. الديار ) مفتي12/6/1388  في1302 (ص/ف

البينونة) من عليه يترتب بما علمه لعدم أثر - ول3035(
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يحيى. المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عننن سؤالكم  وفهمنا12/3/1376 المؤرخ كتابكم وصلنا فقد

زوجتك. على أوقعت الذي الثلث الطلقا

منننك وتننبين منننك يقننع الثلث للننه. طلقا والجننواب: الحمنند

منن عليننه يننترتب بمنا علمننك لعندم أثننر ول كنبرى، بينونننة امرأتنك

ًا للغضب أثر ل أنه كما الكبرى، البينونة الطلقا. وقننوع منع في أيض

ثننم فيننه يجامعهننا صننحيح نكنناح فنني زوج بعد إل لك تحل فل وحينئذ

أرسننلته قنند بأنننك تذكر الذي السابق كتابكم منه. أما وتعتد يطلقها

يحفظكم. والسلم. الن. والله حتى يصلنا فلم إلينا

)8/4/1376  في221 (ص/ف

بعده) أو الدخول - قبل3036(

...... سننلمه الكريننم عبنند المكننرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.

. وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

لزوجتننك طلقننك عن به تستفتي الذي الكتاب إلينا وصل فقد

ألف استرجاع المحرمات. مقابل بالثلث طلقتها أنك ...... وذكرت

حننتى بهننا تنندخل لننم صغيرة وهي الصداقا، أصل من استلمتها ريال

آخره. الن. إلى

فقنند بننالثلث زوجتننه الرجننل طلننق للننه. إذا والجواب: الحمد

ًا تنكنح  حنتى لنه تحل ول منه بانت قبنل طلقهننا سننواء غيننره، زوجن

)1000( ريال بألف منك افتدت قد وهي سيما ول بعده، أو الدخول

أعلم. والسلم. والله نفسها، ملكت قد بذلك فهي

السعودية. الديار ) مفتي9/7/1389  في3245/1 (ص/ف
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أمر......) صفة بغير بالثلث الطلقا لفظ كان - إذا3037(

قنننا محكمننة قاضي فضيلة المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

والبحر. المحترم.

. وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

مننا وبرفقننه  وصل22/10/1386  وتاريخ403 برقم لنا كتابك

بننالثلث زوجتننه طلننق أنننه فيننه ذكننر ...... وقنند بن هادي لكم رفعه

ذلك. في رأينا عن وتستفهمون

بغيننر منننه صنندر الذي بالثلث الطلقا لفظ كان والجواب: إذا

تحننل ول منه بانت فقد فاعل اسم مطلقة وغير ومضارع أمر صيغة

ًا تنكح حتى له عليكم.  غيره. والسلم زوج

السعودية. الديار ) مفتي12/1/1387  في180/1 (ص/ف

الطلقا)  لفظ يذكر ولم بالثلث، أنت - قال: روحي3038(

الغربيننة. سننلمه المنطقة في نائبنا إلى إبراهيم بن محمد من

الله.

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

12/5/1380  وتاريننخ8712 رقننم كتننابكم علننى اطلعنننا فقنند

قننال مننن عننن فيننه يسترشإنند ضننبا قاضنني كتنناب علننى المعطننوف

الخ؟ بالثلث أنت لزوجته: روحي

ًا؛ يقنع قوله: بنالثلث أن ونفيدكم هنو ومنا الحنال لقرينننة ثلثن

تقديره: بمحذوف متعلق والمجرور والجار الستعمال، في معروف

علم فل له؛ أثر "طالق" ل لفظ يذكره لم وكونه بالثلث طالق أنت

يحفظكم.  تحريره. والله جرى القاضي

)24/6/1380  في949 (ص/ف
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ول الزوجننة، اسننم يننذكر ولننم بننالثلث، - قال: طالقة3039(

هي) ول أنت

خصننوص فنني أهلننه تشنناجر رجننل فنني فضلكم دام قولكم ما

الننزوج انفعننل التشنناجر هذا إثر وعلى والدها، بيت في وهي زوجته

ً أنننت: طالقننة أو هنني أو زوجتننه اسننم يننذكر أن بنندون وقال انفعال

ولكننن كلننه، اليمين بهذا نطق بغاها، من وتحل علي، تحرم بالثلث،

شإننافعي بهننذا الننناطق وأن واحنندة، بطلقننة إل طلقهننا يقصنند لننم

أم شإننيء عليننه وقننع وهل تفتوه، أن فضيلتكم من ويرجو المذهب،

والثواب. الجر الله عند ولكم ل؟

هننذه فنني الطلقا وقننوع إل لنني يظهننر لله. ل الجواب: الحمد

الضننمير أو الزوجة اسم هو الذي بالمبتدأ للنطق حاجة ول الصورة،

فيهننا المطلق أهل بين الواقع الشجار في الزوجة ذكر من به للعلم

المننذكور، بننالطلقا ونطننق عنناطفته ثننارت حننتى الننزوج بحضننرة

الكلم: هنني وتقنندير الزوجننة، ضننمير وهننو محننذوف حينئذ فالمبتدأ

المبتدأ من كل حذف جواز العربية في المقرر من كان طالقة. وقد

بننه، اللفننظ بحكننم منهما المحذوف على والحكم المعلومين والخبر

إلننى الفقيننر أعلم. قنناله وتعالى سبحانه معروفة. والله ذلك وأمثلة

اللننه وصننلى الشننيخ، آل عبداللطيف بن إبراهيم بن محمد الله عفو

وسلم.  وصحبه وآله محمد نبينا على

)14/5/1374  في590 (ص/م

السائل) إقناع وقصده بالثلث طلقت قد - قال3040(

محمد. المحترم. بن سعيد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
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صننفته طلقا حكم عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

ً أن فقلننت رفضننك عن شإخص فسألك فرفضت، أختك خطب رجل

لننم كونك حال منه زواجها على أوافق ل أني بالثلث طلقت قد إني

ًا بالطلقا تتلفظ الن أختك وأن فقط، السائل إقناع تقصد وإنما ثبات

من تزويجها ويرغبون أخرى بلد في يقيمون البالغين وإخوانها وأمها

الخ...... الموافقة عدم على مصر وأنت المذكور، خاطبها

 –الفقهنناء كلم فظنناهر ذكننرت كمننا الحال كان والجواب: إذا

منننك جننرى إن الصننورة هننذه مثل في يقع الطلقا الله- أن رحمهم

علننى توافننق لننم فننإن المننذكور، خاطبهننا مننن زواجها على موافقة

الطلقا. والسلم. يقع فل زواجها

)20/8/1382  في1562 (ص/ف

الغلط) ادعى إذا القرائن - تنظر3041(

ًا أراد قوله: أو ًا. يقبل لم فغلط طاهر حكم

منننه يقبل أنه طالق فقال طاهر في غلط القيم: إذا ابن وقال

الغلط. دعواه

يدل ما بالشيء يحف أن والغالب قرينة، تكن لم إذا والمراد 

عنن سنؤال مقننام  المقننام كنان فننإذا كنذبه، أو القائنل صندقا على

أو فيسننأل حيننض مننن طهننر زمن أو صلة وقت يكون كأن الطهارة

لهننا فننالقرائن طنناهر؛ يرينند طننالق فقننال تمنعه أن أرادت لما يخبر

مقام. (تقرير). كل في حقها

(فصل)

أنوه) لم وقال الطلقا صريح - كتب3042(

...... سننليمان المكرميننن حضننرة إلننى إبراهيم بن محمد من

......  ...... وياسين ويوسف
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. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

صننورة به  المرفق7/4/1376 المؤرخ كتابكم إلى وصل فقد

بتارينننخ هداينننة لوالننندتكم والننندكم منننن الصنننادر الطلقا ورقنننة

لولننده والنندكم مننن المننوجه الخطنناب صورة  وكذلك16/6/1366

وإنمننا الطلقا، حصننول فيهننا ينفي  والتي9/7/1366 بتاريخ يوسف

الحيلة. لجل الورقة كتب

طلقا اتضننح سننؤالكم فنني ذكرتم ما جميع بتأمل أنه ونفيدكم

نطننق إذا الشننخص فننإن الحكننم، ظاهر في هداية لوالدتكم والدكم

مننا خلف ونننوى بيننده طلقهننا صننريح كتننب أو امرأته طلقا بصريح

عليكم.  النية. والسلم تلك تنفعه لم كتبه ما خلف أو به نطق

)23/4/1379  في279 (ص/ف

ًا طلقها - كتب3043( به) يتلفظ ولم ثلث

العزينز عبند الخ المكنرم حضنرة إلنى إبراهينم بن محمد من

الله. حماد. سلمه

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

منننه وقننع من حكم عن فيه تسألون الذي خطابكم وصلنا فقد

ًا ورقننة فنني زوجتننه طلقا هننذا بعنند زوجتننه إعننادة يمكننن هننل ثلثنن

الطلقا؟

منننك بننانت قنند مطلقتننك أن السؤال: هننو هذا على والجواب

ًا،وليس الورقة في منك المكتوب الطلقا بهذا بعنند؛ إعادتهننا لك ثلث

يحفظكم. والله به. وهذا التلفظ مقام قائمة هنا الطلقا كتابة لن

)30/8/1379  في1120 (ص/ف

طالقننة، بننه: طالقننة، يتلفظ ولم بخطه طلقها - كتب3044(

طالقة)
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عربنني. محمنند مسننعود المكننرم إلننى إبراهيننم بننن محمد من

المحترم.

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

ورقننة كتننب رجننل عن به وتستفتي وصل، يؤرخ لم إلي كتابك

ًا بقننوله اللفظ بدون يده بخط طلقا طالقننة. طالقننة، (طالقننة، نصنن

فننامتنع لمراجعتهننا راجعتمننوه وأنكننم بغاها)، لمن وتحل علينا تحرم

له؟ تحل فهل سنة مضي بعد لطلبها وعاد

لمننا فمعتننبر، يننده بخننط طلقا ورقة كتب كونه والجواب: أما

أنننه عنه الله رضي هريرة أبي عن وغيره صحيحه في البخاري روى

لمننتي تجاوز الله وسلم: "إن عليه الله صلى الله رسول قال: قال

بالينند بننه" والكتابننة تتكلننم أو تفعل لم ما صدورها به وسوست عما

عمل.

الثانية وأما واحدة، طلقة بالولى فيقع الطلقا من الواقع وأما

ًا منهما بكل يريد كان فإن والثالثة منننه بننانت فقنند الولى غير طلق

ًا تنكح حتى له تحل ول الثانيننة مننن بكننل يرينند كننان وإن غيننره، زوج

ًا بالثانية يريد أو الولى تأكيد والثالثة بالثالثننة ويريد الولى غير طلق

والثالثة الثانية من بكل طلقا إيقاع ل بباله يخطر ليم أو الثانية تأكيد

فننالطلقا الطلقا من عليها يستحق ما آخر يكن ولم بهما التأكيد ول

منهننا رضننى بنندون عليهننا الرجننوع فله العدة في كانت فإن رجعي،

جدينند. وعقنند إذنها من فلبد العدة من خرجت قد كانت وإن وعقد،

عليكم. والسلم

السعودية. الديار ) مفتي14/2/1387  في474/1 (ص/ف

ًا خطه كان أو كتب بما أقر - إذا3045( لننم ولو طلقت معروف

يشهد)
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يشننهد ولننم ورقننة في زوجته طلقا الرجل كتب "الثانية": إذا

يعتبر. فهل

ًا خطه  كان أو كتب بما أقر والجواب: إذا كتبننه ما ثبت معروف

واعتبر.

)22/1/1389  في314/1 (ص/ف

كتننب ممننا بشننيء يتلفظ ولم الطلقا ورقة على - وقع3046

فيها)

الله. كمال. سلمه عمر المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

مننا وفهمنننا إلينننا، المننوجه اسننتفتائك علننى الطلع جرى فقد

ً أن من تضمنه فأشإننار عليهننا أغضبه ما زوجته وبين بينه حصل رجل

طننالق فلنننة بيننده وكتننب ورقننة الخال وأخذ يطلقها، أن خاله عليه

ليمضننيها، أختنه لبنن الورقنة وأعطى أخته، ابن زوجة يعني بالثلث

الطلقا يقننع هننل وتسننأل بشننيء، يتلفننظ أن غيننر مننن فأمضنناها

 بإمضائه؟

صننيغ مننن ليننس المضاء هذا أن شإك لله. ل والجواب: الحمد

ًا، الطلقا ً مطلق كنايننات من ليس أنه كما بصراحة، القول عن فضل

طلقا يكتننب لم الزوج إذ الكتابة، قبيل من وليس شإيء في الطلقا

تحننت اسننمه كتننب أنه المر في ما وغاية بالكتابة يؤخذ حتى زوجته

الورقننة فنني كتننب ممننا بشننيء يتلفننظ لننم فإذا غيره، وإنشاء كتابة

وقننوع لنننا يظهننر فل ذيلهننا فنني فقننط اسننمه كتننب وإنما المذكورة

عليكم. والسلم التوفيق، الورقة. وبالله هذه بإمضائه منه الطلقا

)6/9/1382  في1688 (ص/ف
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لهننا وكتننب الورقننة، ضنناعت قال ثم طلقتين، - طلقها3047(

ثالثة) يقصد ولم ثانية ورقة

سنارة زوجننتي طلقننت ...... قننائلً: إننني بنن الله عبد سألني

ً ورقننة لهننا كتبننت الثانيننة الورقننة فقنندت لما ثم طلقتين، عننن بنندل

المننرأة طلننب على بناء وذلك ثالثة، طلقة يقصد لم وأنه المفقودة،

يسنأل سندير لقاضي فكتبنا عوض؛ غير على طلقه وأن المذكورة،

المننذكور الننزوج وافقننت إن يحلفها وأن ذكر، عما المذكورة المرأة

ً الخيرة الورقة أن على لننديه فحضننرت المفقودة، الورقة عن بدل

لنننا وأرسننل ذلننك، علننى وحلفت زوجها، ذكر كما الواقع أن وذكرت

ًا سنندير قاضنني المننرأة بننأن ...... ذكننر ...... وتاريننخ برقننم خطابنن

ُ الخيننرة الورقننة بننأن عنننده حلفننت المننذكورة الورقننة مننن بنندل

ًا الزوج من فطلب المفقودة، الورقننة من يقصد لم بأنه اليمين أيض

ُ كتبها وإنما ثالثة طلقة الخيرة فحلف. المفقودة عن بدل

طلقها وإن العدة، في كانت إن زوجته مراجعة له بأن فأفتيته

وأحضر طلقتان، عليها وقع قد حيث منه بانت واحدة طلقة ذلك بعد

هننو يشننهد بأنه فيها ذكر اللطيف عبد ابن علي بن محمد بقلم ورقة

في وذلك لزوجته، رجته على ثقتان وهما مبارك بن ناصر بن وحمد

فنني لمننذكورة ا زوجته أصبحت  وبذلك1379 القعدة ذي شإهر أول

عبنند بننن إبراهيننم بننن محمنند اللننه إلننى الفقيننر ممليننه قنناله ذمتننه،

وسلم. وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى اللطيف،

)21/7/1380  في1092 (ص/ف

معروف) غير والكاتب أمي وهو طلقها ورقة - أرسل3048(

الله. يحيا. سلمه المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
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أن ذكننرك بخصننوص إلينننا اسننتفتائك علننى اطلعنا جرى فقد

وأنه بها، تزوج حين من الكويت إلى سافر وأنه والدتك، تزوج عمك

ببضننعة الورقننة تاريخ بعد توفي ثم عادية، ورقة طلقها ورقة أرسل

كنناتب مننن يعننرف ول يكتب، ول يقرأ ل أمي عمك أن وتذكر أشإهر،

الطلقا، مثبتنة الورقنة هنذه هل وتسأل ذكرت، ما آخر إلى الورقة،

ل؟ أم

مننن تخننرج فل جلي بدليل كان عصمته في والجواب: دخولها

مننن الورقننة فنني مننا صدور ثبت فمتى وعليه ذلك، بمثل إل عصمته

ما مات، حتى عصمته في باقية تزال فل وإل الطلقا، بها ثبت عمك

التوفيننق. موته. وبالله قبل عصمته من وجها خر على دليل يدل لم

عليكم. والسلم

السعودية. الديار ) مفتي24/1/1388  في291/1 (ص/ف

مصدقة) غير طلقا ورقة لها وأرسل - سافر3049(

الكننبرى المحكمننة رئيننس فضننيلة إلننى إبراهيم بن محمد من

الله. المكرمة. سلمه بمكة

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتارينننخ227/1 رقنننم خطنننابكم علنننى الطلع جنننرى فقننند

هننارون شإننامة أبننو اسننتدعاء بخصننوص  ومشننفوعاته29/1/1384

بننن علنني فجننر علنني زوجهننا أخ ابنة له أن من ذكره ما ...... بصدد

سنننين تسع منذ المملكة قدمت ثم بيرما، بلدهم في الرحمن عزيز

ورقننة لهننا أرسننل ثننم وتركهننا، عدن إلى زوجها سافر ثم زوجها، مع

ذكر. ما آخر  إلى22/10/1383 في وذلك بطلقها

تننزال ل وأنهننا تعتمنند، ل العاديننة الوراقا هذه مثل أن ونفيدك

يننذكر المستدعي أن وحيث لها، طلقه يثبت حتى نكاحه عصمة في
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الننزوج عنننوان أخذ منكم يستحسن فإنه عدن في أخيه ابنة زوج أن

حننتى بننالطلقا إقننراره أخننذ فنني الشننرعي عدن قاضي واستخلف

عليكم. التوفيق. والسلم أمرها. وبالله من بينة على المرأة تكون

)13/2/1384  في446/1 (ص/ف

أهله) غم إل يقصد ولم - كتبه3050(

الله. السليل. سلمه قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

وجنه  وفهمننا29/3/1381  وتارينخ74 رقم كتابك وصلنا فقد

ً كونه ...... حال ...... وخصمه قضية في استرشإادك عبد عن وكيل

وفاتها قبل زوجته وبين بينه حصل أن ...... سبق ...... وأن بن الله

وأنننا طلقا، لها ......: أكتب بن ...... لفهد قال ذلك أثر وعلى نزاع،

هننذا حكننم عننن وتسننأل الورقة، آخر إلى السنة وأن بمطلق، لست

ووقوعه. الطلقا

هننذه من أراد وإنما واقع، غير الطلقا أن لنا يظهر أنه ونفيدك

كتابنة منن قصند إذا أننه العلماء ذكر وقد وتهديدها، أهله غم الورقة

الطلقا، يقننع ول مقصننده منننه قبننل أهله غم أو خطه تجويد الطلقا

صننريح كتننب ": وغننن150ص الثننالث الجننزء – زاد "شإرح في قال

قال فإن فيه؛ صريحة لنها ينواه، لم وإن وقع يبين بما امرأته طلقا

التوفيننق. هننن. وبننالله قبننل. أ أهلنني غننم أو خطنني تجوينند إل أرد لم

عليكم. والسلم

)17/6/1381  في712 (ص/ف

تهديدها) إل ينو ولم طلقها - كتب3051(

المنندني. محمنند اللننه عبنند المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله. سلمه
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. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

ً أن مننن تضننمنه مننا وفهمنننا اسننتفتاؤك وصلنا فقد كتننب رجل

بتوقيعه الكتابة ذيل وأنه واحدة، طلقة فلن بنت فلنة زوجته طلقا

ًا، ينننوه ولم بزوجته، الطلقا إيقاع يقصد لم وأنه واسمه، بننل إطلقنن

السيئة معاملتها عن ترتدع لكي ويهددها زوجته ليرهب الورقة كتب

الرجننل مننن الطلقا يقننع هننل ذكننر. وتسننأل مننا آخننر إلننى لزوجهننا

ل؟ أم الزوجة، على المذكور

لننم أنننه فنني ذكننرت كمننا المننر كان لله. إذا والجواب: الحمد

عن لترتدع وإرهابها تهديدها إل زوجته طلقا صريح كتابته من يقصد

ًا ينننوه ولم الطلقا يقصد لم وأنه له، السيئة عاملتها يقننع فل إطلقنن

التوفيق. وبالله المذكور، الطلقا

)20/5/1381  في597 (ص/ف

طلقا لننه فكتننب الحاليننة زوجتننه طلقا منننه - طلننب3052(

السابقة) مطلقته

الله. مستور. سلمه المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

. وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

بخصننوص منك إلينا الموجه استفتائك على اطلعنا جرى فقد

فاطمننة والخننرى محمد بنت فاطمة إحداهما زوجتين لك أن ذكرك

الننزواج فنني ورغبننت محمد بنت فاطمة طلقت قد وأنك أحمد، بنت

سعيد. ببنت

عصننمتك، فنني الباقيننة زوجتننك تطلننق أن عليننك شإننرط وأنننه

وأن السننابقة، مطلقتننك محمنند بنت فاطمة بطلقا ورقة له فكتبت

ورقة أن تبين ثم ابنته، على لك عقد أن إلى معك نفعت الحيلة هذه

أحمنند، إلننى محمد تعديل وطلب محمد بنت بفاطمة خاصة الطلقا
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وليننس فيهننا مشننخبطاف ورقننة وأعطيته الطلقا ورقة منه وأخذت

التحيننل، هننذا عليه طاف يكتب ول يقرأ ل عامي ولكونه طلقا، فيها

زوجتننك مننن تمكينننك مننن امتنننع أحمد بنت فاطمة زوجتك أخا وأن

ل؟ أم بطلقا، أخته يتناول هل منك صدر ما حكم يعرف حتى

على يقع فل استفتائك في ذكرته كما المر كان والجواب: إذا

زوجتننك والنند عمننك مع عملته مما طلقا أحمد بنت فاطمة زوجتك

عليكم. التوفيق. والسلم الجديدة. وبالله

السعودية. الديار ) مفتي20/5/1388  في1153 (ص/ف

خدع) - لو3053(

يقع. لم معناه يعرف ل من الطلقا بصريح أتى قوله: وإن

ًا يطلننق حننتى يخنندع الجهننال بعض فإذا خدع، لو ما ومثل ثلثنن

الثلث. (تقرير).  تقع فل تقع، أنها يعلم ل وهو

 فصل 

بات) - طلقا3054(
العربية للمملكة الديار مفتى  فضيلة صاحب حضرة

الله حفظه السعودية

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

وقد           زوجتي، وبين بيني شإجار حصل قد أنه فضيلتكم علم أحيط

فضيلتكم          من ًا راجي فضيلتكم، إلى صورتها المرفوعة الورقة لها كتبت

علم              أحيط كما ؟ ل أم ، إليها الرجوع لي يحل وهل عليها الطلع

لم            الورقة أعطيتها أن غاية إلى تزوجتها ما جهة من أنه فضيلتكم

ل            وثم تروه، بما وأمري فتواكم منتظر وإنني هذا، قبل من أطلقها

 . عليكم         والسلم هذا شإافعي، المذهب أن أذكركم أن . 1/5/1373يفوتني

وكمال بصحتي .ً.ً.ً.ً.ً.ً وأنا علي وأنا أقول

.ً.ً.ً.ً.ً.ً بنت نورة زوجتي طلقت قد أني عقلي
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ًا ًا طلق الشاهدين خير والله يشهد من وأذنت بات

.ً 7/2/1373 في

 فيه بما مقر

توقيع

المسألة هذه في يظهر لله، الجواب: الحمد

ول واحدة، كانت واحدة المذكور بطلقه نوى أنه

من لبد الشافعي وعن ذلك، في يمينه إلى حاجة

عفو إلى الفقير أعلم.ً قاله والله ذلك، على حلفه

وصلى الشيخ، آل إبراهيم بن محمد سبحانه الله

وسلم.ً  وصحبه وآله محمد على الله

)1373/ 6/ 12  في5(ص/م/

البتة) - طلقا3055(

هيئة رئيس فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 المحترم الغربية بالمنطقة التمييز

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

المعاملة أوراقا على الطلع جرى فقد

بطلقا المتعلقة وتاريخ رقم بخطابكم الواردة

ًا خديجة .ً.ً.ً.ً.ً.ً لزوجته عطية ًا، .ً.ً.ً.ً.ً.ً طلق وما بات

الطلقا أن من بابصيل حسن القاضي به حكم

عن التوقف من إليه أشرتم .ً.ً.ً.ً الخ.ً وما ثلثا

من المسألة هذه في لما نقضه  أو الحكم تصديق

المتخالفة.ً  القوال

كما خلفية المسألة هذه لله، والجواب: الحمد

امرأته طلق ركانة: "أنه حديث وفيها ذكرتم،
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وسلم عليه الله صلى النبي فأخبر البتة، سهيمة

النبي فقال واحدة، إل أردت ما والله فقال بذلك،

؟ واحدة إل أردت ما وسلم: والله عليه الله صلى

فردها واحدة، إل أردت ما ركانة: والله فقال

في الثانية وطلقها وسلم، عليه الله صلى النبي

عثمان".ً رواه زمن في والثالثة عمر، زمن

داود: أبو وقال والدارقطني داود وأبو الشافعي

نية إلى يرجع بأنه صريح صحيح.ً وهو حسن حديث

يقبل ل وأنه واحدة، إل أردت ما قال إذا المطلق

فيه، تكلم قد الحديث أن إل بيمينه، إل منه ذلك

في فالمشهور ذلك، في العلماء اختلف ولهذا

التي الظاهرة الكنايات من البتة طلقا أن المذهب

ًا وقع بها الطلقا نوى  إذا لم وإن فيه، رجعة ل بائن

ًا ينو شيء.ً يقع فل طلق

ً القوى وهو الخر والقول يرجع ذلك أن دليل

والله وغيره، ركانة حديث عليه يدل كما نيته إلى

عليكم.ً أعلم.ً والسلم

)1/3/1385  في510/1 (ص/ف

القيامة) يوم إلى مطلقة - أنت3056(

رئيس وكيل فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه القنفذة محكمة

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم 

483/1 رقم خطابكم على اطلعنا جرى فقد

فضيلة استرشاد  ومشفوعه29/3/1389 وتاريخ
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 وتاريخ307 رقم خطابه موجب المظيلف قاضي

.ً.ً.ً.ً.ً.ً زوجته محمد تطليق  بخصوص26/3/1389

لها: أنت تطليقه في قال حيث .ً.ً.ً.ً.ً.ً ، بنت فاطمة

.ً.ً.ً.ً.ً.ً تقدم محمد وأن القيامة، يوم إلى مطلقة

ًا فضيلته إلى حيث زوجته له تحل هل إفتاءه طالب

تحرم أم شديد، غضب حال في وهو طلقها أنه

منا رغب فضيلته وأن المذكور، بالطلقا عليه

ذلك.ً  عن إرشاده

الطلقا إياها تطليقه يكن لم والجواب: إذا

على يكن ولم تطليقات ثلثا آخر أعله المذكور

مراجعة له رجعي طلقا هذا فطلقه عوض

يستحسن أنه إل العدة، في دامت ما منه مطلقته

إلى زوجته تطليقه في أراد ما أنه يستحلف أن

التوفيق.ً وبالله واحدة، طلقة إل القيامة يوم

عليكم.ً  والسلم

الديار ) مفتي22/6/1389  في1215 (ص/ف

السعودية.ً 

سعود) ابن زوجها - رح3057(

.ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه بن كائد إلى إبراهيم بن محمد من

 الله

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن فيه تسأل الذي كتابك على اطلعنا فقد

منك طلب حين زوجتك والد مع منك حصل ما حكم

سعود، ابن زوجها له: روح قلت وأنك ابنته، طلقا
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فكأنما جاضعتها نفسك: إن في قلت وأنك

أمي.ً  جاضعت

ابن زوجها لوالده: رح قولك أن ونفثيدك

صدر أن سبق يكن فإن واحدة، طلقة يعتبر سعود،

ًا الطلقة بهذه يتم طلقا منك ما تلحقه ولم ثلث

ًا يتممه فإن العدة، في دامت ما مراجعتها فلك ثلث

جديد.ً  بعقد لك فتحل خرجت

.ً.ً.ً.ً.ً.ً جاضعتها نفسك: إن في قولك وأما

به.ً تتلفظ لم مادمت شيء منه عليك فليس

عليكم.ً  والسلم

)26/11/1382  في2265 (ص/ف

- قوله: تقنعي)3058(

العامة: تغطي.ً (تقرير) بعض قول مثل

عندي) تتكشفي - ل3059(

بن عياد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

ً.ً.ً.ً.ً.ً.

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عما به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

أن .ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكرت جزوى زوجتك وبين بينك وقع

زوجتك فقالت صبي ومعها عليكم دخلت امرأة

بين تحدثك ونفسك وسكت فغضبت فلن ولد هذا

ًا ضربها أو طلقها عنها وانعزلت لهها تأديب

ول بطلقا لها تنطلق لم وأنت ليال أربع بالفراش

ونويت عندي تتكشفي ل لها قلت هذا وبعد غيره،
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هل وتسأل وتراجعت تأسفت هذا وبعد تطليقها،

؟ ل أم ذكرت ما والحال لك تحل

ل بقولك تقصد كنت لله.ً  إذا والجواب: الحمد

الذي الطلقا عليها وقع الطلقا عندي تتكشفي

أكثر لن العدة في دامت ما مراجعتها ولك نويته

من لنها واحدة طلقة العبارة هذه مثل في يقع ما

ًا ذلك تنو  لم وإن الطلقا كنايات فزوجتك طلق

ذكر.ً ما بمجرد لطلقا عليها يقع ول بذمتك

عليكم.ً والسلم

)27/1/1387  في341/1 (ص/ف

جللك) عليك - مضفي3060(

رئيس فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه تبوك محكمة

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ321 رقم كتابك إلينا وصل فقد

بن عبدالله الشيخ باسترشاد  المرفق5/4/1378

وكيل قضية عن بمحكمتكم القاضي المزيني ناصر

ومطالبة .ً.ً.ً.ً.ً.ً ، بن يحيى .ً.ً.ً.ً.ً.ً على خضري

يحيى .ً.ً.ً.ً.ً.ً والد زوجها من بميراثها وكيلها

أكثر منذ طلقها قد أباه بأن يحيى وإجابة المذكور،

يشهدان شاهدين أحضر وأنه سنة، عشرين من

خضري وكيل  وقدح1363 في لها طلقا على

ًا، لزوجتيهما يجران بأنهما بشهادتهما لن نفع

قد أباه بأن يحيى أورد كما لغنام، بنتان زوجتيهما
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خضري بمدة: أنت وفاته قبل خضري لزوجته قال

قد ووكيلها خضري جللك.ً وأن عليك مضفي

الطلقا كنايات من هذا هل وسؤالك بهذا، اعترفا

 الخفية؟ أو الظاهرة

بشهادة يتعلق ما لله.ً أما والجواب: الحمد

في القدح من الخضري أورده ما فإن الشاهدين

ًا لزوجتيهما يجران بكونهما الشاهدين شهادة نفع

العلماء.ً ذلك بمثل صرح بمحله.ً كما إيراد

مضفي خضري ( أنت لزوجته غنام قول وأما

العلماء، عليها ينص لم الكلمة جللك) فهذه عليك

ول الخفية، الكنايات من أنها الظاهر ولكن

والله الخفية، الكنايات في كلمهم يخفاكم

الموافق.ً والسلم.ً

الديار ) مفتي3/6/1387  في2438/1 (ص/ف

السعودية

بالثلثا) - راحت3061(

صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله وفقه الخيال محمد الشيخ الفضيلة

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

الرجل في السؤال على الطلع جرى فقد

ذمتي، في ليست زوجتي لكاتب: اكتب قال الذي

بالثلثا.ً كما قال: راحت يلومه أن أراد فلما

إليه.ً أشرتم وما الفتوى على كتب ما على اطلعت

79



طلقا به يقع ذكر ما بأن رأيتم ما أن وأفيدكم

عبدالرحمن الشيخ سئل وقد – الظاهر ثلثا.ً هو

لزوجته: إنسان قال إذا – الله رحمه – حسن بن

ًا يرزقك (الله يرد لم أنه إل الطلقا بالثلثا) ناوي

الثلثا.ً قال: ول الطلقا بوقوع فأجاب الثلثا،

منه.ً اللفظ وجود مع يردها لم قوله: إنه يقبل

عليكم.ً والسلم

)30/7/1375  في324 (ص/ف

أنا ، بنتك خذي أو ، أهلك إلى - اذهبي3062(

زوجتي) أبغي ل

عبدالحق المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

سلمه كراتشي – بشكوان الجامع المسجد خطيب

 الله

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

فيه: ماذا تقول الذي خطابك وصلنا فقد

وبين بينه الشقاقا وقع رجل في العلماء يقول

غضبه أثناء الرجل فقال الزوجة، وأم زوجته

لمها: خذي قال أو أهلك، إلى لزوجته: اذهبي

أبغي أقاربها: ل لحد قال ثم عندي، من بنتك

الرجل ذلك ونوى منزلي من بها فاذهب زوجتي

الطلقا وقع وإن ؟ الطلقا يقع فهل زوجته، طلقا

 ؟ بائن رجعي.ً أو الطلقا فهل
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ذكرت كما المر كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

ًا.ً والله يكون الطلقا هذا فإن السؤال في رجعي

عليكم.ً  الموفق.ً والسلم

)22/6/1378  في571 (ص/ف

ًا البيت من - اخرجي3063( الطلقا) ناوي

سلمه عمر المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن فيه تسأل الذي كتابك إلى بالشارة

سوء زوجتك وبين بينك هي: حصل و مسألة

ثم الطلقا، بنية وذلك بيتك من فأخرجتها تفاهم

لها: ل  قلت28/12/1388 يوم وفي راجعتها

واخرجي عفشك خذي أصبحت إذا للنزاع، داعي

عليها رجعة لك فهل الطلقا، بنية وذلك البيت، من

 ؟

لها: قولك وهي اللفظة والجواب: هذه

من كناية تعتبر الطلقا البيت" بنية من "اخرجي

واحدة، فتعتبر بالنية صحبت وقد الطلقا كنايات

خرجت فإن العدة، في دامت ما عليها الرجوع ولك

بشروطه.ً والسلم جديد عقد من فلبد العدة من

عليكم.ً

)17/3/1389  في975/1 (ص/ف

توافقه) رزقا وافقها - إذا3064(

.ً وبعد:  وحده لله الحمد
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لزوجته طلقه .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن مجري سألني فقد

أنه يذكر المياه وادي جهة في الن .ً.ً.ً.ً.ً.ً المقيمة

إلى بحملها أبوه فأمره كلم أبيه وبين بينها وقع

يسأله أخوها جاءه ثم أهلها، إلى فحملها أهلها،

ًا توافقه رزقا وافقها له: إذا فقال أمرها عن ناوي

تبرءه ولم عوض، على ذلك يكن ولم طلقها، بذلك

بعدها، ول قبلها يطلقها ولم عنده، لها شيء من

أنها  ويذكر1377 عام شعبان شهر في وهذا

متقدم.ً عوار فيها حبلى

له وأن رجعي، هذا طلقه بأن فأفتيته

بتاريخه فراجعها العدة، في مادامت مراجتها

رعدان، بن ضويحي بن محمد وشهادة بحضورنا

بن إبراهيم بن محمد الله إلى الفقير ممليه قال

وآله محمد نبينا على الله وصلى عبداللطيف،

وسلم.ً  وصحبه

) (الختم)15/11/1377  في1260 (ص/ف

الله) - قوله: وأغناك3065(

لغة في مستعمل هو ما مثل الله ورزقك

لكنه مضارع، أنه يرزقك.ً مع الن.ً والله العامة

فيه لن فوافقيه؛ً رزقا وافقك إذا للطلقا، مريد

الجملة.ً (تقرير) في للطلقا صلحية

الشيخ بن محمد الشيخ - وأجاب3066(

هذه علماء به يفتي الذي – عبداللطيف بن إبراهيم

الخفية، الكنايات  من)1(أنه – الله رحمهم – الدعوة
ص        )1( السابق السؤال نص في كما يرزقك . 388الله المذكور    المصدر من
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المذهب كتب في معلوم الخفية الكنايات وحكم

).389ً ص6 جزء (الدرر

توافقه)  رزقا جاها - إذا3067(

محمد نبينا على الله وصلى وحده، لله الحمد

وسلم.ً وبعد:  وصحبه وآله

لزوجته قال .ً.ً.ً.ً.ً.ً أنه بن محمد سألني فقد

حال في وذلك توافقه، رزقا جاها .ً.ً.ً.ً.ً.ً: إذا

أخيها، صهره على وزعل ومنازعة بينهما خصومة

له يسبق ولم العدة، في راجعها أنه محمد وزعم

ذلك.ً قبل طلقها أن

ذكر ما القاضي عند ثبت متى أنه فأفتيته

رجعتها، له وتصح واحدة، طلقة تطلق فإنها أعله

لم وإن ذكر، ما جميع القاضي عند ثبت إذا وهذا

آخر جواب لها فالمسألة الواقع هو هذا أن يثبت

قال القاضي، عند الواقع من يثبت ما حسب على

بن إبراهيم بن محمد الله إلى الفقير ممليه ذلك

وصحبه وآله محمد على الله وصلى عبداللطيف،

وسلم.ً

)13/2/1380  في204 (ص/ف

مسائل:  (ثلثا

طيب) إل خاطرك يكون ) ما1- (3068(

الله) ) ترزقي2- (3069(

) مطلقة)3- (3070(

وحده.ً وبعد:  لله الحمد
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كلمات ثلثا .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن بن إبراهيم سألني فقد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً  زوجته على أصدرها

من عليه خاطره ضاقا عمه الولى: أن الكلمة

ولم طيب إل خاطرك يكون له: ما فقال أجلها

طلقا.ً به ينوي لكنه بطلقا يلفظ

فتغضبت غيرها امرأة خطب والثانية: أنه

به ينوي الله لها: ترزقي فقال زوجته عليه

طلقها.ً

له: معك فقيل أختها، يأخذ أراد والثالثة: أنه

مطلقة.ً  فقال: أختها أختها؟

يكون بقوله: ما لعمه كلمه بأن فأفتيته

عليه يترتب ول بطلقا، طيب.ً ليس إل خاطرك

شيء.ً

إذا طلقتان فهما والثالثة الثانية الكلمة وأما

في مادامت مراجعتها فله وعليه بالثلثا، يلفظ لم

قد كانت فإن واحدة، بطلقة معه وتبقى العدة،

برضاها جديد بعقد له تحل فإنها العدة من خرجت

ممليه يخفى.ً قاله ل حتى العقد شروط وباقي

عبداللطيف، بن إبراهيم بن محمد الله إلى الفقير

وسلم.ً وصحبه وآله محمد على الله وصلى

)4/8/1381  في965 (ص/ف

ًا - طالق3071( فيه) رجوع ل طلق

الله.ً رسول على والسلم والصلة لله، الحمد

وبعد: 
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م صدر طلقا .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن بن جواز سألني فقد

ًا طالق أنها ملخصه زوجة، على نه رجوع ل طلق

1375 عام  صفر23 في الطلقا وذلك فيه،

الرجوع له يجوز وهل ذلك، حكم عن ويستفتي

بقوله: ل مقصده عن فسألته ؟ جديد بعقد عليها

ًا العبارة من يقصد فيه.ً وهل رجوع فأجاب ؟ عدد

ًا.ً ينوي ل بأنه شيئ

واحدة، طلقة يعتبر منه صدر ما فأجبته: إن

في ظاهرة كناية تعتبر فيه رجوع ل كلمة وأن

ًا بها ينوي ل أنه يذكر أنه وةحيث العدد، فتعتبر شيئ

باب "النصاف" في في قال للطلقة، مؤكدة

طالق أنت عبارة ذكره عند وكنايته الطلقا صريح

طلقة في صريحة هي عليك: قيل لي رجوع ل

في عبدوس ابن اختاره زاد فيما ظاهرة كناية

وقال: – الله رحمه – الدين تقي والش تذكرته

العدد، في كناية اليقاع في صريحة اللفظة وهذه

وكناية.ً اه.ً  صريح من مركبة فهي

بن محمد موله، إلى الفقير وأمله، ذلك قال

نبينا على الله وصلى عبداللطيف، بن إبراهيم

وسلم.ً  صحبه و وآله محمد

)22/11/1381  في1425 (ص/ف

زوجته) نكاح عقد - أطلق3072(

.ً وبعد:  وحده لله الحمد
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.ً.ً.ً.ً.ً.ً عن بن دعيج بن محمد سألني فقد

عتيقة زوجته نكاح عقد أطلق أنه صورته هذا طلقا

ورسوله.ً اه.ً فأفتيته الله سنة على محمد بنت

طلقا لها يسبق ولم ذكر كما الحال كان إذا بأنه

على يكن ولم بعده، طلقا يلحقه ولم هذا قبل

العدة، في مادامت رجعتها لك فإن منها عوض

إبراهيم بن محمد الله إلى الفقير ممليه ذلك قال

وصحبه محمد على الله وصلى عبداللطيف، بن

وسلم.ً 

)15/3/1380  في374 (ص/ف

زوجتي) رقبة - من3073(

سمعت لما .ً.ً.ً.ً.ً.ً قائلً: إنني بيان زبن سألني

أستطع، فلم تركه حاولت الدخان شرب بتحريم

ًا فلنة رقبة من قلت تركه على مني وحرص

سنتين مرور بعد فمي، يطب عاد ما (زوجتي) أنه

ذلك، في إفتائي فأطلب وشربته زعل علي حصل

طلقة عليه بها يقع كناية منه وقع ما بأن فأفتيته

ذلك قال العدة، في مادامت مراجعتها وله واحدة،

بن إبراهيم بن محمد الله إلى الفقير ممليه

محمد.ً على الله وصلى عبداللطيف،

) مفتي25/11/1384  في3072/1 (ص/ف

السعودية.ً  الديار

مذلقك) فهو رحت - إن3074(

.ً وبعد:  وحده لله الحمد
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طلقه .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن حسين بن حمد سألني فقد

بغير لهلها تسافر أرادت أنها .ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكر لزوجته

مذلقك.ً ثم فهو لاهلك رحتي لها: إن فقال إذنه

كتب بمدة ذلك وبعد إذنه، بغير لهلها راحت إنها

وكانت توافقه، خير جاءها إن بأنها ورقة لخيها

راجعها.ً الحمل وضعها وبعد حاملً، حينئذ

من مذلقك فهو رحتي قوله: إن بأن فأفتيته

نزاع أثر على منه صدرت وقد الطلقا، كنايات

نيته لعدم واحدة طلقة بها فيقع وغضب بينهما

جاءها بأنها: إن لخيها كتبه ما وكذلك منها، أكثر

ًا كناية توافقه خير لعدم واحدة؛ً طلقة بها يقع أيض

لها مراجعته وأما طلقتان، فهذه منها، كثر أ نيته

عدته من خرجت قد لنها تصح فل الحمل وضع بعد

جديد بعقد له فتحل هذا وعلى الحمل، بوضع

تبقى عليها عقد وإذا العقد، شروط وبقية برضاها

إلى الفقير أعلم.ً قاله والله واحدة، بطلقة معه

محمد تعالى الله

على الله وصلى عبداللطيف، بن إبراهيم بن 

وسلم.ً وصحبه وآله محمد نبينا

الديار ) مفتي2/3/1385  في523/1 (ص/ ف

السعودية

ً - روحها3075( يقصد ولم روحتها وقال فعل

الطلقا)

.ً وبعد:  وحده لله الحمد
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زوجته مع له جرى ما .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن غريس سالني

أن فأردت قال بطلقها أمرته أمه أن .ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكر

فروحت بزوجتي، خاطري طاب ول أمي أرضي

روحتها، قلت أمي سألتني ويوم لهلها، زوجتي

عن ويسأل روحتها، فقلت طلقتها، فقالت: أنت

ذلك.ً حكم

لم وأنه ذكر، كما الحال كان إذا بأنه فأجبته

عليها يقع ول بذمته، فزوجته بذلك، طلقها يقصد

محمد تعالى الله إلى الفقير قاله ذكر، بما طلقا

نبينا على الله وصلى عبداللطيف، بن إبراهيم بن

وسلم.ً  وصحبه وآله محمد

السعودية.ً  الديار ) مفتى (ص/ف

َلعِت - إذا3076( بطلوعك) فهو الثعبان هذا ط

بن سعد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه أحمد

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عما به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

ثعبان عندها أن وذكرت زوجتك، وبين بينك وقع

من فمنعتها أبوها فطلبته حليها، ضمن من

ّلْعِت لها: إذا وقلت إعطائه، فهو الثعبان هذا َط

أخيها مع بعثته الثعبان طلعت هذا وبعد بطلوعك،

وضعت ثم حبلى، ذاك إذ وهي علمك بدون لبيها

فأخبرتك الثعبان عن سألتها مدى وبعد حملها،

ذلك.ً حكم عن وتسأل لبيها، بعثته بأنها
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ذكر كما الحال كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

عليها يقع فإنه الطلقا هذا غير تطلقها لم وأنك

الطلقا كنايات من لنه واحدة طلقة ذكرته بما

وغضب.ً منازعة حل حدثا وقد

ًا حبلى وهي عليها وقع الطلقا لن ونظر

هذا وعلى العدة، من تخرج الحمل بوضعها فإنها

وبرضاها.ً والله بشروطه جديد بعقد لك تحل فإنها

أعلم.ً

)20/1/1388  في1/ 249 (ص/ ف

مرتين) المطلق يعوضك - الله3077(

قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه هرجاب

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ65 رقم كتابك إلينا وصل فقد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً عن ظافر استفتاء به  المرفق1/1/1388

أهلها إلى شددها أنه .ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكر لزوجته طلقا

مرتين.ً وذكرتم المطلق يعوضك لها: الله وقال

لم أنه مع طلقتين بذلك قصده أن كتابكم في

معروضه.ً في يذكره

ذكرتم كما الحال كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

نوى قد كان فإن الطلقا، كنايات جنس من فهذا

واحدة إل ينو لم وإن نواه، ما وقع طلقتين

هذا غير يطلقها لم كان فإن كل فواحدة.ً وعلى

فإن العدة، في مادامت مراجعتها فله الطلقا

89



بشروطه جديد عقد من فلبد العدة من خرجت

عليكم.ً  وبرضاها.ً والسلم

الديار ) مفتي19/3/1388  في914/1 (ص/ف

السعودية

وإذا هي، ن ول أمر عليك مالي - تري3078(

علّي) تحادين ل مت

بن عتيق المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

بخصوص استفتائك على اطلعنا جرى فقد

وأنها البر إلى معك تخرج أن زوجتك من طلبك

نهي، ول أمر عليك مالي لها: ترى فقلت امتنعت،

؟ ذلك حكم عن وتسأل علّي تحادين ل مت وإذا

من يعتبر منك صدر لله.ً ما والجواب: الحمد

الطلقا الكلم بهذا قصدت فإذا الخفية، الكنايات

هذه يكن لم فإذا واحدة، طلقة منك فتعتبر

طلقا فهو عليها منك صدرت طلقة آخر الطلقة

فرجوعك عدتها في راجعتها كنت فإن رجعي،

عليكم.ً صحيح.ً والسلم

) مفتي27/3/1388  في1003/1 (ص/ف

السعودية الديار

قالعة) - أنت3079(

أبي قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه عريش
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.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ376 رقم كتابكم على اطلعت فقد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً عما بن علي استفتاء  المرفق29/5/1388

قالت أنها وذكر خصام، من زوجته وبين بينه وقع

قالعة.ً وعندما : أنت لها فقال ؟ قالعة له: أنا

الطلقا قال: أردت الكلمة بهذه يريده عما سئل

ًا.ً.ً.ً الخ.ً  ثلث

ًا وعليه معروفة تكن لم الكلمة هذه لن ونظر

من ليست أنها ذكرتم وقد مألوفة، ول عندنا

تصريح أن غير لديكم، المعروفة الطلقا ألفاظ

نظر، محل يجعلها الطلقا بها أردت بقوله الزوج

والكنايات الطلقا، كنايات من تكون أن والشبه

فعلى واحدة، طلقة تكون أن عليه تدل ما نهاية

مادامت مراجعتها له ويجوز واحدة، طلقة تعد هذا

عقد من فلبد العدة من خرجت فإن العدة، في

أعلم.ً ورضاها.ً والله بشروطه جديد

) مفتي13/10/1388  في3221/1 (ص/ف

السعودية الديار

عندي) من لقمتها وفت زوجتي - ترى3080(

بن ناجي المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عما به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

لبيها: قلت أنك وذكرت زوجتك، وبين بينك وقع
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فأخذها عندي، من لقمتها وفت زوجتي ترى

منك، بدر ما على تأسفت حامل.ً ثم وهي والدها

لك؟ تحل هل وتستفتي

كنايات جنس من لله.ً هذا والجواب: الحمد

بها يقع الخفية الطلقا الخفية.ً وكنايات الطلقا

إثر على كانت أو المطلق نواها إذا واحدة طلقة

تكن لم وإذا سؤالها، جواب أو غضب أو خصومة

مادامت مراجعتها فلك الطلقا هذا غير طلقتها

عقد من فلبد العدة من خرجت فإن العدة، في

عليكم.ً  وبرضاها.ً والسلم بشروطه جديد

الديار ) مفتي5/2/1388  في390 (ص/ف

السعودية.ً 

مدتك) - تمت3081(

رئيس فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه الدوادمي محكمة

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

291 برقم إلينا الوارد خطابك إلى بالشارة

بن سليمان معروض  وبرفقه4/3/1388 وتاريخ

من منه وقع عما استفتائه .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً بشأن عبدالله

لزوجته.ً الطلقا

ًا نحيطكم بعد لها قال أنه من ذكر ما أن علم

طلقة تعتبر فهي واحدة بها ونوى مدتك تمت مت

مراجعتها وله بطلقتين، معه وتبقى واحدة،

يراجعها ولم العدة انقضت فإذا العدة، في مادامت
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رضيت إذا شاء متى جديد بعقد مراجعتها فله

عليكم.ً  بذلك.ً والسلم الزوجة

السعودية الديار ) مفتي698/1/1388 (ص/ف

بيتي) من مواعينها تستلحق - خليها3082(

بن مشاري المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

.ً.ً.ً.ً.ً.ً المحترم

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

بدون بيتك من خرجت أنها وذكرت لزوجتك طلقك

مواعينها تستلحق لمها: خليها فقلت منك، إذن

ظهور بعد طلقها نفسك في نويت وقد بيتي، من

ًا، عشر خمسة مدة من وذلك مواعينها، وأنك يوم

مسترجع.ً  الن

هو أنه الكلم بهذا تنو لم كنت والجواب: إن

مواعينها إخراجها بعد أنك تقصد وإنما طلقها

الكلم، هذا من شيء عليك فليس تطلقها سوف

ًا يعتبر ول ول رجعة بدون إلى زوجتك فأعد طلق

منك طلقا أنه بكلمك قصدت كنت وإن غيرها،

مع تقع التي الطلقا بكنايات شيء أشبه فهذا

فإن العدة، في مادامت مراجعتها ولك النية،

بشروطه جديد عقد من فلبد العدة من خرجت

أعلم.ً الله ورضاها.ً و

) مفتي10/11/1385  في3079/1 (ص/ف

السعودية البلد
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وروحي) قشك - ضفي3083(

بن إبراهيم المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه محمد

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن فيه تسأل الذي كتابك إلى بالشارة

فقلت نزاع زوجتك وبين بينك وهي: حصل مسألة

دخلت كلما علي تلجين تبين أنك كان لها: إذا

عفشها فأخذت لبنتك، وروحي قشك فضفي

محمد بحضور واسترجعت ابنتها، بيت إلى وذهبت

لك هل وتسأل حسن، ويحيى المطيري عبدالله

 ؟ عليها رجعة

ثلثا آخر الطلقة هذه تكن لم والجواب: إذا

صحيحة، فتعتبر عدتها في وهي الرجعة وكانت

ًا تنكح حتى لك تحل فل ثلثا آخر كان فإن زوج

العدة من وخرجت ثلثا آخر تكن لم فإن غيرك،

بشروطه.ً والسلم.ً جديد عقد من فلبد

)26/3/1389  في2014/1 (ص/ف

مسامحها) - إني3084(

بن قنيفذ المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 ً.ً.ً.ً.ً.ً.

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عما به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

لها قلت أنك .ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكرت زوجتك وبين بينك وقع

وذلك واحدة، مرة مسامحها إنني أغضبتك حينما
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وقلت إليه عدت ذلك وبعد منك، كدر حال في

شيء.ً جرى ول مسترجع تراني

بقولك تقصد كنت لله.ً إذا والجواب: الحمد

الذي الطلقا عليها يقع فإنه الطلقا مسامحها

العدة، في كانت إذا صحيحة لها ورجعتك نويته،

واحدة.ً طلقة العبارة هذه بمثل يقع ما أكثر لن

أعلم.ً  والله

)16/2/1387  في501/1 (ص/ف

سامح) - أنا3085(

بن إبراهيم المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه حسن

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عما به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

بينك حصل أنه وذكرت زوجتك، وبين بينك وقع

ثم سامح، إنني وقلت رجلين فأشهدت نزاع وبينها

كلمك عن مسترجع أنك وأشهدتهما إليهما رجعت

عن وتستفتي زوجتك بشأن عليه أشهدتهما الذي

ذلك.ً  حكم

ذكر كما الحال كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

ًا زوجتك مسامحة ذلك تنوي وكنت رجعت وأخير

كلمك عن مسترجع أنك وأشهدتهما الرجلين إلى

زوجتك.ً بشأن قلت الذي

الطلقا كنايات من هذا أن والجواب: الظاهر

أو بنية إل شيء بها يقع ل والكنايات الخفية،
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سؤالها أو غضب أو خصومة حال كوقوعها قرينة

طلقة من أكثر بذلك يقع فل كل وعلى الطلقا

العدة في راجعتها كنت فإذا رجعية، واحدة

جديد عقد بعد لك فتحل وإل صحيحة، لها فرجعتك

الموفق.ً والسلم والله وبرضاها، بشروطه

عليكم.ً

)25/9/1387  في3719/1 (ص/ف

المربع" "الروض عبارة عن - استفهام3086(

مقارنة) بنية إل تقع ل

بن عبدالله المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه العلي حمد

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وصل،16/10/1387 في المؤرخأ لنا كتابك

أسئلة:  ثلثة عن فيه سألت وقد

كنايات المربع" أن "الروض في (الول): جاء

أو غضب حال في إل مقارنة بنية إل تقع ل الطلقا

؟ ذلك معنى فما سؤالها، جواب  أو خصومة

ظاهرة كانت إذا الطلقا والجواب: كنايات

كقوله خفية أو خلية، أنت لزوجته الرجل كقول

مصحوبة كانت إذا إل طلقا بها يقع ل اخرجي لها

فيها فيقع مواضع ثلثة في إل الطلقا، بنية

كل لقيام نية  إلى يفتقر ول بالكناية الطلقا

النية:  مقام المواضع هذه من موضع
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ما صاحبه يعقل الذي الغضب الول: حال

غيرها وبين بينه أو وبينها بينه الغضب وقت يقول

لها قال أو مني خلية زوجتي ذلك إثر على فقال

شعرك.ً غطي

وبينها بينه يقع كأن الخصومة الثاني: حال

فيك.ً لي حاجة ول مني برية أنت لها فيقول جدل

من بكناية فيجيب الطلقا تسأله الثالث: أن

الطلقا.ً  فيقع كنايته

 )1()20/5/1388  في1150 (ص/ف

الريش بعدد وروحي مفكوكة، - أنت3087(

الطلقا) أقصد لم وقال والحشيش،

رئيس فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه أبها محكمة

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

المشفوعة الوراقا على اطلعنا جرى فقد

 بخصوص24/11/1387  في6921 رقم بخطابكم

إثر لزوجته قال أنه  .ً.ً.ً.ً.ً.ً من سعيد قدمه ما

ً كنت إذا له وقولها بينهما كلم تجاذب رجل

لها: أنت فقال لهلي، بي وروح فطلقني

فقالت أعصابها، تهدئة يقصد أنه ويذكر مفكوكة

الوقت نفس في طلقي ورقة له: أعطني

الريش بعدد لها: روحي فقال واللحظة،

ًا بواسطتكم تقدم قد وأنه والحشيش، إفتاءه طالب

مطلقته.ً على الرجوع يجوز هل
)1. السهو)          سجود في والثالث السلم، في الثاني السؤال وتقدم
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سياقا من يظهر لله.ً الذي والجواب: الحمد

زوجته، وبين بينه الكلم تجاذب ومن كلمه

وقوله مفكوكة أنت لها وقوله الطلقا وسؤالها

ًا أراد أنه والحشيش، الريش بعدد روحي أيض

وأن سيما ل كالنية، الحال هذه دللة وأن الطلقا،

ًا كانت زوجته على بها فاه التي الكلمات هذه جواب

الطلقا وقوع الصحاب ذكر وقد الطلقا، لسؤالها

دللة سؤالها عقب الكناية ذكر في لن بمثلها

العدد ذكر أنه وحيث الطلقا، إرادة على ظاهرة

الثلثا، به طلق بما فتقع والحشيش الريش بقوله

ًا تنكح حتى مطلقته على له رجوع فل وعليه زوج

التوفيق.ً تحليل.ً وبالله نكاح ل رغبة نكاح غيره

عليكم.ً والسلم

الديار ) مفتي7/2/1388  في406/1 (ص/ ف

السعودية

بالكناية الثلثا الطلقا - وقوع3088((

الظاهرة)

نوى وإن ثلثا الظاهرة مع بالنية قوله: ويقع

واحدة.ً

الذمة، به تبرؤ برهان إلى يحتاج هذا ولكن

أشياء عليها بنوا آثار وجاء  ؟ والبرهان الحجة فأين

يكره أحمد المام وكان والدللة، الصحة حيث من

أن أعلم محمد: ل الشيخ وقال بالكناية، الفتوى

ًا عن جاء ول الثلثا، إلى يصل الكنايات من شيئ
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عدم والصل ونحوها، البتة في جاء ما السلف

الطلقا.ً

والنسان شيء الشخص بإلزام والفتوى

يستبرؤ فالذي آخر، شيء لدينه واستبرائه لنفسه

ًا ويجريها لنفسه ًا ثلث في فإن آخر، شيء هذا ورع

.ً)1(يريبك" ل ما إلى يريبك ما الحديث: "دع

(تقرير)

روايات الكنايات في أحمد عن جاء أنه ونعرف

الصحاب، كتب في ذكر ما أشهرها من متعددة،

بالكناية.ً الفتوى من يتهيبون السلف وبعض

مشوا ما به يعلم مما سمعت ما فيها الحاصل

تفاصيله بجميع وليس إجماع، هو ليس هنا عليه

والتفصيل.ً (تقرير) الدليل حيث من الراجح هو

منك) نفسي - طالبت3089(

بن عطيان المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

إلينا الموجه الستفتاء على الطلع جرى فقد

ً أن ذكرك بخصوص منك عقب لمرأته قال رجل

هل وتأل منك، نفسي بينهما: طابت مشاجرة

ًا منه ذلك يعتبر ؟ طلق

هذه أن لنا يظهر لله.ً ل والجواب: الحمد

منك.ً طلقا.ً نفسي هي: طابت التي اللفظة

عليكم.ً  التوفيق.ً والسلم وبالله
)1.    : صحيح)      حسن حديث الترمذي وقال والنسائي، الترمذي رواه
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البلد ) مفتي8/7/1384  في1784/1 (ص/ف

السعودية

بأس) - ل3090(

المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه صبيا محكمة قاضي فضيلة

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ575 رقم كتابك إلينا وصل فقد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً عن أحمد باستفتاء  المرفق16/3/1382

ثم مرة طلقها أنه فيه ذكر الذي لزوجته طلقه

معها تخاصم ثم وراجعها، ثانية طلقها ثم راجعها،

فجاءه بيته، من بالخروج فأمرها ذلك بعد

بالطلقا، إل الخروج من منعت وقال المرسول

جرى وقد طلقة، أي منه تخرج بأس.ً ولم فقال: ل

من ليست بأس ل قوله بأن ذكر.ً والفتيا ما تأمل

يفهم وإنما الكناية، ول الصريحة الطلقا ألفاظ

بحال كان فإذا سأطلقها، بأس ل يقول أنه منها

فبلغوه طلقا، اللفظ بهذا عليها يقع فل ذكر كما

بذلك.ً والسلم.ً 

)6/2/1383  في248 (ص/ ف

والمه) خليك - بكرة3091(

وحده.ً وبعد:  لله الحمد

حصل .ً.ً.ً.ً.ً.ً قائلً: إنه بن صنيتان سألني فقد

إلى أدى مما التفاهم سوء بعض أهله وبين بينه

أهلك، أوديك أي والمه، خليك لها: بكرة قوله
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ًا وهو إليها نسبه ما تأكد إذا بأنه بذلك قاصد

ثم سيطلقها، فإنه بالسرقة أخيه لبن اتهامها

غيرها.ً اتهمه وإنما تتهمه لم أنها لديه تحقق

يعتبر ل أعله منه صدر ما مجرد فأفتيته.ً أن

ًا، وأمله ذلك قال عصمته، في زوجته وأن طلق

الله وصلى إبراهيم، بن محمد الله إلى الفقير

وسلم.ً  وصحبه وآله محمد نبينا على

)19/5/1383  في971/1 (ص/ف

تأخير) من الثلثا تبغين - لو3092(

بن سعد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

.ً.ً.ً.ً.ً.ً المحترم علي

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

من لها: اخرجي قلت أنك وذكرت لزوجتك، طلقك

فقالت: طلقني.ً فقلت: طالق.ً فقالت: ما بيتي،

من الثلثا تبغين ولو اطلعي بطلقي، إل أطلع

واستغفرت، ندمت ثم بيتك، من فطلعت تأخير،

وتسأل رجلين، رجعتها على وأشهدت وراجعتها

؟ ذلك حكم عن

لم وأنك ذكر، كما الحال كان والجواب: إذا

واحدة.ً طلقة عليها فيقع الطلقا هذا غير تطلقها

يقع ل فهذا تأخير من الثالث تبغين لو قولك وأما

فرجعتها راجعتها دام وما بمجرده، شيء به

الموفق.ً صحيحة.ً والله
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)27/10/1384  في2673/1 (ص/ف

به ونوى ريالت ثلثة زوجته - أعطى3093(

الطلقا)

بن محمد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

وهي: أعطيت مسألة عن لنا كتابك في سألت

يقع فهل الطلقا، به ونويت ريالت ثلثة زوجتك

؟ الطلقا بذلك

به يقع ل فإنه كذلك المر كان والجواب: إذا

ًا يكون أن إما الطلقا فإن طلقا، ًا لفظ أو صريح

ذلك، من هذا وليس خفية، أو ظاهرة كناية

عصمتك.ً والسلم.ً في تزال ل فزوجتك

)7/7/1388  في1894/1 (ص/ف

أحجار) ثلثة - أعطاها3094(

قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه المجاردة

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

الموجه استرشادكم على الطلع جرى فقد

 وتاريخ281 رقم خطابكم موجب إلينا

أهل من الكثير أن ذكطركم  بخصوص10/4/1384

أحجار ثلثة أخذ زوجته يطلق أن أراد إذا جهتكم

أو حاضرة كانت إن إياها وأعطاها الرض من صغار
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عن ذكرتم.ً وتسأل ما آخر أهلها.ً إلى إلى أرسلها

؟ ذلك حكم

يتم ل الطلقا أن عليكم يخفى ل أنه ونفيدكم

هذه وليست عليه، تدل بكناية أو اللفظ بصريح إل

ًا الحجار خفيها، ول ظاهرها ل الكنايات من قطع

مثل اعتبر أنه العلم أهل من أحد عن لنا ينقل ولم

ًا، الطريقة هذه التوفيق.ً والسلم وبالله طلق

عليكم.ً

) مفتي11/6/1384  في1544/1 (ص/ف

السعودية البلد

قش يشيل من فأرسل بكره جاء - إذا3095(

بنتك)

بن مرزوقا المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عما به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

أردت أنك وذكرت ووالدها زوجتك وبين بينك وقع

أغضبك بكلم والدها فتكلم الجنوب إلى نقلها

فأرسل بكره جاء فإذا عملك هذا له: مادام فقلت

ونفس نفسك تطيب لين بنتك قش يشيل من

ًا، بهذا تقصد لم أنك وذكرت بنتك، وتستفتي طلق

حكمه.ً  عن

ذكر كما الحال كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

سواء بذمتك وزوجتك طلقا، ذلك بمجرد يقع فل
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لنه تقصده، لم أو الطلقا اللفظ بهذا قصدت

كناياته.ً من ول الصريح الطلقا ألفاظ من ليس

والسلم.ً

)6/7/1387  في2765/1 (ص/ف

الكلمات) هاك من - تراكن3096(

وحده.ً وبعد:  لله الحمد

بينه جرى ما .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن بن يوسف سألني فقد

لهن: وقال عليهم غضب أنه وذكر زوجاته، وبين

ًا الكلمات.ً وذلك هاك من تراكن عن منه تفادي

قصد وإنما طلقهن، ينو لم وأنه الطلقا، إيقاع

الغضب.ً  شدة من الكلمة بهذه عنه صرفهن

يقع فل ذكر كما الحال كان إذا بأنه فأفتيته

طلقا بصريح ليس اللفظ هذا لن طلقا، عليهن

الطلقا، به ينو لم أنه ذكر وقد سيما ول كناية، ول

إبراهيم بن محمد الله إلى الفقير ممليه ذلك قال

الله وصلى السعودية، البلد مفتي عبداللطيف بن

وسلم.ً  وصحبه وآله محمد على

) مفتي23/10/1385  في2955/1 (ص/ف

السعودية البلد

(فصل)

أو حرام علي قال: أنت - قوله: وإن3097(

.ً.ً.ً الخ.ً  ظهار فهو أمي ظهر

أو الطلقا قصد سواء ظهار أنه القوال وأصح

بصيغة وتارة التنجيز، بصيغة يكون تارة هو ثم ل،
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القسم، بصفة يكون تارة التعليق ثم التغليق،

محض.ً تعليق وتارة

حلف إذا أنه الفتوى وعليه يقوى والذي

لنه مكفرة، يمين فهو – حرام علي أنت – بالظهار

باليمين، شبيه فهو التحريم إل به يريد ل شيء

وإذا مكفرة، يمين فهو اليمين بصيغة صدر فإذا

ظهار.ً (تقرير) فهو الظهار بصيغة صدر

زوجته) الرجل - تحريم3098(

تحريم عن سؤال الثالثة" وهي "المسألة أما

أحسن فيها سلكت المسألة فهذه زوجته، الرجل

سابقتها.ً في سلكت مما

ًا عشرين المسألة هذه في والجواب: أن مذهب

المعاد" وذكر "زاد في القيم ابن ذكرها للناس

نوى لو و ظهار ذلك أن واختار ومأخذها، وجوهها

ابن السلم شيخ شيخه اختيار هو كما الطلقا، به

الفتوى وعليه الصحاب كتب في الذي وهو تيميه،

ًا يكن لم إذا فيما وهذا لدينا، به.ً  محلوف

ًا كان لو أما إذا حرام علّي كأنت به محلوف

أو منع أو حث فيه مما ونحوه الدار، من خرجت

الدين تفقي الشيخ عند فإنه تكذيب أو تصديق

الفتوى وعليه مكفرة، يمين القيم ابن وتلميذه

ًا، لدينا ل فإنهم الله رحمهم الصحاب أما أيض

ًا كونه بين ذلك في يفرقون وأنه ل، أو به محلوف

عليكم.ً الحالتين.ً والسلم في ظهار
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)7/8/1379  في984 (ص/ف

علّي) - حارمة3099(

.ً وبعد:  وحده لله الحمد

طلقا .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن دخيل بن محمد سألني فقد

عليه وتكلمت أغضبته لما لزوجته قال أنه صفته

علّي حارمة طالق لها: تراك قال فاحش بكلم

بيته، من وخرجت فلوسها، وأعطاها لغيري، وحالة

قبل يطلقها لم بأنه ويذكر له، تحل هل ويستفتي

؟ حامل الن وهي بعده، ول الطلقا هذا

كما الحال كان إذا بأنه أفتيته سؤاله وبتأمل

وله واحدة، طلقة زوجته طلقت فقد ذكر

العدة من خرجت فإن العدة، في مادامت مراجعتها

وبرضاها.ً بشروطه جديد عقد من فلبد

ويجب ظهار، فهذا علي، قوله: حارمة وأما

تعالى: قوله في المذكورة الظهار كفارة عليه

ِلَما      و ُدوَن َيُعو ُثّم ِئِهْم ّنَسا ِمن َظاِهُروَن ُي ّلِذيَن َا

َر   َتْحِريُر َف ُلوا ُكْم     قَقا ِل َذ َتَماّسا َي َأن ْبِل َق ّمن َبٍة َ

ِبِه  ُظوَن ِبيٌر    و ُتوَع َخ ُلوَن َتْعَم ِبَما ّلُه ْد  فَال َيِج ّلْم ََمن

َفَمن        َتَماّسا َي َأن ْبِل َق ِمن ْيِن ِبَع َتا َت ُم ْيِن َشْهَر َياُم َفِص

ِكين     ِمْس ّتيَن ِس ْطَعاُم ِإ َف ِطْع َت َيْس ُنوا  اّلْم ُتْؤِم ِل ِلَك َذ ً

ّلِه ِلِهو ِبال ّلِه  و ََرُسو ال ُد ُدو ُح ْلَك ِت َذاٌب و َ َع َكاِفِريَن ْل ِل َ

ِليٌم  َأ بن.        )1) محمد الله إلى الفقير ممليه ذلك قال

نبينا       على الله وصلى عبداللطيف، بن إبراهيم

. وسلم    وصحبه وآله محمد
آية)   –  1( المجادلة 4،  3سورة
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 / ف( )19/2/1387في  542/1ص

)3100( عيالي-     أم من حرام

بن عبدالله المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه محمد

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

الموجه استفتائك على الطلع جرى فقد

أختك بين حصل أنه ذكرك بخصوص منك إلينا

عيالي أم من لوالدتك: حرام فقلت نزاع وزوجها

زوجها، بيت في بنتك تصلين ما والدتي يا إنك

في وأصبحت ، هذا من متضررون الن وأنكم

ذلك.ً في وتستفتي حرج،

وهو لدينا به لله.ً المفتى والجواب: الحمد

ًا يعتبر منك صدر إنما بالدليل الراجح مكفرة، يمين

الكفارة، عليك وجبت الحنث منك حصل متى

أو كسوتهم، أو مساكين، عشرة وهي: إطعام

متتابعة، أيام ثلثة فصم تجد لم فإن رقبة، تحرير

عليكم.ً  التوفيق.ً والسلم وبالله

)3/4/1384  في882/1 (ص/ف

محرمة) - أنت3101(

عبدالجلل المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 .ً.ً.ً.ً.ً.ً المحترم

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عما به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

عن نهيتها أنك وذكرت زوجتك، وبين بينك وقع
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لها وقلت عليها وأكدت نفيسة، جارتها بيت دخول

فأنت معها مشيت أو نفيسة بيت إلى ذهبت إذا

نفسية، بيت إلى الزوجة ذهبت وقد محرمة،

ول طلقها تقصد لم أنك مع ذلك، حكم عن وتسأل

تلك بيت دخول من منعها تقصد وإنما تحريمها

المرأة.ً

ذكر كما الحال كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

هذا يعتبر وإنما ذكر، بما زوجتك عليك تحرم فل

وليس يمين كفارة فتكفر مكفرة، يمين بمنزلة

قوله في المذكورة وهي غيرها، شيء عليك

َعَشر  تعالى:  ْطَعاُم ِإ ُتُه َكّفاَر ِمْن  ََف ِكيَن َمَسا ِة

َتْحِريُر        َأْو ُتُهْم ِكْسَو َأْو ُكْم ِلي َأْه ْطِعُموَن ُت َما َأْوَسِط

ُة         َكّفاَر ِلَك َذ ٍم ّيا َأ َثِة َثل َياُم َفِص ْد َيِج ّلْم َفَمن َبٍة َرَق

ُتْم   َلْف َح َذا ِإ ُكْم ِن ْيَما ُكْم و َأ َن ْيَما َأ ُظوا  َاْحَف الية،. )1)

فتقسم        السهل وهو بالطعام تكفر أن أردت فإن

لكل       مساكين عشرة على بر ونصف صاعين

.  .   . والسلم   الموفق والله الصاع ربع مسكين

 / ف( البلد)  26/6/1385في  1727/1ص مفتي

السعودية

)3102( الزواج-     تروحي ما حرام

بن كيدان المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

آية)   –  1( المائدة .89سورة
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15/2/1383 المؤرخأ كتابك إلينا وصل فقد

لزوجته قال مملوك عبد عن الستفتاء المتضمن

الزواج.ً فذهبت تروحين ما المملوكة: حرام

الزواج.ً.ً الخ.ً إلى سيدتها مع زوجته

يحصل ولم ذكر كما الحال كان والجواب: إذا

اليمين، باب من فهذا بعده ول قبله غيره شيء

مساكين عشرة وهي: إطعام يمين، كفارة فيكفر

أو غيره، من صاع نصف أو بر مد مسكين لكل

ثلثة فصيام يجد لم فإن رقبة، تحرير أو كسوتهم،

عليكم.ً أيام.ً والسلم

)17/5/1383  في307 (صمف

يكتبه) ولم به يتكلم ولم الطلقا - نوى3103(

عبدالرزاقا المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه صخار

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

قولكم فيه: ما تقول الذي سؤالك وصلنا فقد

زوجتي، ابن مع تنازعت أنني هي مسألة في

يصح فهل بالثلثا، طلقها نفسي على وعقدت

 ؟ رجوع فيها لي

بقلبك الطلقا عقدت لله.ً إذا والجواب: الحمد

فإن بقلمك كتابة ول بلسانك نطق غير من فقط

عصمتك.ً والله في باقية هي بل تطلق، ل زوجتك

عليكم.ً الموفق.ً والسلم

 16/3/1378 في حرر
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)17/3/1378  في240 (ص/ف

منه حصل ول بالطلقا يتلفظ - لم3104(

كتابة)

.ً وبعد:  وحده لله الحمد

بينه وقع ما .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن بن شباب سألني فقد

إلى يرحلها أن أراد أنه .ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكر زوجته وبين

بالطلقا يلفظ لم لكنه يطلقها أن نيته ومن أهلها

وقالت فأبت، أهلك إلى أرحلك أن لها: أريد فقال

رضاها، بدون لهلها فروحها برائحة، نا ما

 ؟ ذكر بما عليها يقع هل ويستفتي

تطلق فل ذكر ما الحال كان إذا بأنه فأفتيته

يقع ل الطلقا لن طلقها، نيته من كان ولو بذلك

اللفظ كان سواء مقامه، يقوم ما أو بلفظ إل

ًا تلفظ منه يحصل لم وهذا كناية، أو صريح

محمد الله إلى الفقير ممليه ذلك قال بالطلقا،

الديار مفتي عبداللطيف بن إبراهيم بن

وآله محمد نبينا على الله وصلى السعودية،

وسلم.ً وصحبه

)8/1/1387  في105/1 (ص/ف
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الطلقا عدد به يختلف ما باب

يقصد ولم السنة طلقا - طلقها3105(

التعدد)

بن صالح المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

في المؤرخأ كتابك على اطلعنا فقد

جرى ما عن فيه تستفتي  والذي18/10/1380

من لثنين قلت أنك وتذكر أهلك وبين بينك

بأنني وأفهموه زوجتي والد إلى اذهبوا أصدقائك

لم أنك وتذكر السنة، .ً.ً.ً.ً.ً.ً طلقا زوجتي طلقت

اليوم نفس في أنك تذكر تعدد.ً كما بذلك تقصد

من اثنين وأشهدت نفسك وراجعت وتبت ندمت

يجوز هل وتسأل زوجتك، مراجعتك على أصدقائك

طلقة وكم ترض، لم ولو  عصمتك إلى إعادتها لك

؟ به تلفظت ما يعد

فإن ذكرت كما المر كان إذا أنه ونفيدك

لم وإذا عدمه، أو رضاها يعتبر ول صحيحة، رجعتك

تلفظت ما فإن هذا قبل طلقا منك صدر قد يكن

عليكم.ً والسلم واحدة، طلقة يعد به

)9/11/1380  في1646 (ص/ف

معلق) طلقا من - مخرج3106(

بن علي المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 .ً.ً.ً.ً.ً.ً المحترم هادي
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.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

ما عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

فحلفت أغضبتك وأنها زوجتك أم وبين بينك جرى

تدخلين عاد ما زوجتي من قائلً: طلقا بالطلقا

مضى، ما على ندمت حياتي.ً وأنك مدى بيتي

عن تستغني ل زوجتك لن هذا من المخرج وتطلب

أمها.ً 

ولم الثلثا طلقا تذكر لم والجواب: مادمت

زوجتك لم تسمح أن فلك قريب، فالمخرج تنوه

الطلقا زوجتك على وقع دخلت فإذا بيتك، بدخول

يجوز هذا وبعد واحدة، طلقة وهو به تكلمت الذي

ما مراجعتها لك

كما زوجتك فهي راجعتها فإذا العدة، في امت

الموفق.ً  كانت.ً والله

) مفتي19/10/1385  في2890/1 (ص/ف

السعودية البلد

معي تركب لم أن الطلقا - علّي3107(

حكم عنها يمنعني أن إل الكويت إلى زوجتي

شرعي)

المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

سلمه السليل قاضي الخضيري إبراهيم الشيخ

 الله

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
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13/6/1377  في154 رقم خطابكم وصلني

.ً.ً.ً.ً.ً.ً عبدالله بن علي قضية عن فيه تسألون الذي

تركب أن المحرمة بالثلثا الطلقا قال: علّي حيث

في يوقع وأن الونيت، .ً.ً.ً.ً.ً.ً في زوجتي معي

شرعي.ً حكم عنها يمنعني أن إل الكويت،

إلى بها الذهاب من يمكن ل والجواب: أنه

ولن اليد، من البلد تلك على للنقليز لما الكويت،

بها الذهاب من ومنعه تخفى، ل أهلها أحوال

ًا معه سفرها بترك تطلق ل وحينئذ وجه، له شرع

واحدة، طلقة تعتبر أن الحوط لكن الكويت، إلى

العدة من خرجت كانت فإن العدة، في رجعتها وله

جديد.ً والسلم بعقد نكاحها فله يراجعها أن قبل

عليكم.ً

)19/6/1377  في1085/2 (ص/م

امرأتي على أتزوج أن الطلقا - علّي3108(

مت) إن إل

هذا مات الثالثة": إذا "المسالة وجواب

حلف التي زوجته ماتت أو بالطلقا الحالف

آخر في زوجته طلقا تبينا يتزوج ولم بطلقها

ً المتوفى ذلك حياة أو الزوج هو كان سواء أول

الزوجة.ً 

)2/11/1376  في941 (ص/ف

لحد) أتودع ل أني الطلقا - علّي3109(

بعد:  .ً و حده و لله الحمد

113



.ً.ً.ً.ً.ً.ً قائلً: أنني مبارك بن سفر سألني فقد

أنني الطلقا .ً.ً.ً.ً.ً.ً بلفظ: علّي زوجتي طلقت قد

ًا منه آخذ  ل لحد: أي أتودع ل له لشتري فلوس

أخذ ذلك وبعد بعضهم، اتهمه ما بعد وذلك مقاضي،

ًا السوقا من لهم قضى زملئه بعض من فلوس

بها.ً مدخول غير والزوجة

لكونها الطلقا بهذا تبين الزوجة بأن فأفتيته

قال جديد، بعقد إل له تحل ول بها، مدخول غير

إبراهيم بن محمد الله عفو إلى الفقير ممليه ذلك

محمد.ً  على الله وصلى بداللطيف، بن

)28/8/1383  في1678 (ص/ف

سبيل على إل تطبه ما الطلقا - علّي3110(

الزيارة)

بن يحيى المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 .ً.ً.ً.ً.ً.ً المحترم سعيد

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

22/11/1382 المؤرخأ كتابك وصلنا فقد

منك وقع الذي الطلقا عن الستفتاء والمتضمن

أمك، وبين بينها المخاصمة إثر على زوجتك على

في معك لتكن أمك عن كلموك الذين وتوسط

على إل تطبه ما الطلقا لهم: علّي فقلت بيتك،

.ً.ً الخ.ً الزيارة سبيل

تطلقها ولم ذكر كما الحال كان والجواب: إذا

والدتك سكنت متى فإنه بعده ول الطلقا هذا قبل
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ولك واحدة، طلقة زوجتك على وقع معك

عليكم.ً العدة.ً والسلم في مادامت مراجعتها

)30/2/1383  في390 (صمف

(مسألتان)

بيته) أدخل عاد ما ) طلقا1- (3111(

ول لكم آكل عاد ما الطلقا ) علّي2- (3112(

لقمة)

الشيخ فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 المحترم الوابل يوسف بن عبدالله

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

الستفتاء المتضمن كتابكم إلينا وصل فقد

"الولى": فيمن الطلقا مسائل من مسألتين عن

بيته.ً أدخل عاد ما طلقا لصاحبه قال

بالطلقا، الحلف صيغ من والجواب: هذا

تقدير محذوف، خبره مبتدأ فقوله: طلقا.ً هذا

الحلف مسألة في الخلف تعلمون وأنتم علي،

دخل إذا وقوعه المذهب من والمشهور بالطلقا،

العلم أهل من الجماهير عليه الذي وهذا البيت،

به.ً المفتى وهو

وزوجته لمه قال الثانية": فيمن "المسألة

لقمة.ً إلى ول لكم آكل عاد ما بالثلثا الطلقا علّي

آخره.ً

التي المسألة كجواب المسألة هذه وجواب

بالطلقا، الحلف من هذا أن ناحية من قبلها
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حلف ما أكل إذا الثلثا طلقا وقوع به المفتى

عليكم.ً أعلم.ً والسلم عليه.ً والله

) مفتي25/11/1385  في3307/1 (ص/ف

السعودية البلد

ريال منها يأخذ ما بالطلقا - حلف3113(

ثمانين) فأخذ

بن مبارك المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه الشهري عبدالله

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وصل،13/1/1387 في المؤرخأ لنا خطابك

معاملة جماعة وبين رجل بين أن فيه ذكرت وقد

يأخذ ما الطلقا الزعل: عليه من لهم وقال دراهم،

وتسأل ريال، ثمانين منها أخذ ريال.ً وبعده منها

؟ الطلقا هذا يقع هل

أنه وهو شرط على علق طلقا والجواب: هذا

ثمانين منها أخذ وقد ريالً، الدراهم من يأخذ ما

آخر يكن لم إذا رجعي ولكنه الطلقا، فيقع ريال،

بدون العدة في مادامت مراجعتها فله عليها طلقة

عقد من فلبد العدة من خرجت فإن وعقد، رضاها

تحل فل عليها يستحقه ما آخر كان وإن بشروطه،

ًا تنكح حتى له ورحمة عليكم غيره.ً والسلم زوج

الله.ً

)18/3/1387  في828/1 (ص/ف
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عند سماحها على الطلقا - علق3114(

بدونه) فسمحت الشرع

المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه مقعد

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 المضمن3/3/1383 المؤرخأ كتابك وصلنا فقد

قلت: علّي أنك صورته طلقا عن الستفتاء

ثم الشرع، عند إل تسمح ما أخي زوجة أن بالطلقا

عوض على الجماعة عند استسمحها خصمها إن

بالعجرى.ً يدها ضربته أرش عن ريال ستمائة

تكن ولم ذكر كما الحال كان والجواب: إذا

ولم الثلثا به يتم ما الطلقا هذا قبل طلقت

طلقة اللفظ بهذا يقع فإنه الثلثا به يتم ما تلحقه

فإن العدة، في مادام مراجعتها ولك واحدة،

بشروطه.ً جديد عقد من فلبد العدة من خرجت

والسلم.ً

)15/3/1383  في520 (ص/ف

عمها ابن تتزوج أن بالطلقا - حلف3115(

تفعل) فلم

بن شعيل المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

ًا لك فيه: أن ذكرت وقد وصل، لنا كتابك بنت

فقلت منه، فامتنعت عمها ابن تزوجها أن ورغبت
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 –جنبك في جالسة التي ظهر من الطلقا علّي لها

ما لموت هذا الشخص أخذت ما إذا – زوجتك وهي

فنويت الثاني عمها ولد جاءك ذلك زوجتك.ً وبعد

زوجتها إذا زوجتك تفوتك هل وتسأل تزوجه، أن

؟ الخير هذا

عمها ابن زوجتها لله.ً إذا والجواب: الحمد

واحدة، طلقة زوجتك على منك يقع فإنه الخير

ًا بدون العدة في مادامت مراجعتها ولك منها رض

آخر هي الطلقة هذه تكن لم إذا جديد، عقد وبدون

ًا.ً والسلم يكون تطليقات، ثلثا عليكم.ً معلوم

الديار ) مفتي14/2/1388  في490/1 (ص/ف

السعودية

ما أخوه يحضر لم إن الطلقا - حلف3116(

والده) بيت إلى يعد لم عنه اخفاءه ادعى

تمير قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

24/9/1381  وتاريخ139 رقم كتابك وصلنا قد

محمد مسألة عن استرشادك من تضمنه ما وفهمنا

من محمد من حصل وما حمد، أخيه .ً.ً.ً.ً.ً.ً مع بن

ادعى ما حمد أخوه يحضر لم إن والتحريم التطليق

هل لنا تذكر ولم ذكرت، ما آخر إلى عنه، إخفاءه

ا المال إحضار .ً.ً.ً.ً.ً.ً قبل أبيهما بيت حمد دخل

منه وقع ذلك قبل دخل كان .ً فإن ل أم لمخفي
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إن زوجته مراجعة له واحدة طلقة ويعتبر الطلقا،

ثالث التطليقة هذه تكن ولم العدة في كانت

ًا طلقه نوى إن إل عليها، منه صدرت طلقة ثلث

ما لتحريم يمين كفارة ذلك مع وعليه نواه ما فيقع

دخله أو بعد البيت حمد يدخل لم وإن له، الله أحل

دخل ومتى محمد، على شيء فل المال إحضار بعد

وصار محمد حنث المبلغ يحضر ولم البيت حمد

عليكم.ً التوفيق.ً والسلم ذكرنا.ً وبالله ما عليه

)18/1/1382  في70 (ص/ف

أكثر) ول واحدة يذكر ولم - طلقها3117(

عبدالرحمن المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 المحترم

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً كما عبدالرحمن زوجها من نجاة بنتك طلقا

المرفقة الفوتوغرافية الطلقا ورقة على اطلعنا

أكثر.ً ول واحدة يذكر ولم طلقها أنه المتضمنة

فإن نيته، إلى يرجع لله.ً هذا والجواب: الحمد

أكثر نوى وإن نيته، فله واحدة طلقة يقصد كان

ًا ينو لم وإن نوى، ما فله واحدة، طلقة وقع عدد

من خرجت فإن العدة، في مادامت مراجعتها وله

بشروطه.ً والله جديد عقد من فلبد العدة

الموفق.ً والسلم.ً
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البلد ) مفتي8/1/1385 / في57 (ص/ف

السعودية

ًا يذكر ولم زوجته بطلقا - حلف3118( ثلث

ينوها) ولم

قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه عرعر محكمة

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ157 رقم خطابك وصلنا فقد

من الموجه الستفتاء به  المرفق14/11/1381

ورغبتكم زوجته، بطلقا حلفه .ً.ً.ً.ً.ً.ً بصدد محمد

عليه.ً إجابتنا في

ًا طلقه في يذكر لم دام فما وعليه ولم ثلث

من عها من على المطلق البيت دخلت وقد ينوه

كانت إذا مراجعتها له واحدة، طلقه فيعتبر دخوله

طلقة ثالث التطليقة هذه تكن لم ما العدة، في

التوفيق.ً والسلم عليها.ً وبالله منه صدرت

عليكم.ً

)18/1/1382  في61 (ص/ ف

أصلً) عدد باله على يخطر ولم - كرره3119(

عبدالحميد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه خان يوسف

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

في قولكم نصه: ما الذي سؤالك وصلنا فقد

منها ورزقا سنة عشرة اثنى زوجته عاشر رجل
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في بطلقا تلفظ أن له يسبق ولم أولد  بأربعة

غياب في وقال نطق والن المدة، هذه طول

ًا، – طالق طالق، طالق، زوجته: زوجتي وحصل ثلث

تلفظ حتى أزعجه قول حال في منه الطلقا هذا

في حامل المرأة هذه بأن العلم مع الطلقا، بهذا

ًا يعتبر فهل النطق، حال أشهر ثلثة رجعة له أو بات

؟

هذا من ذكرتم ما لله.ً إن والجواب: الحمد

وقعت تطليقات ثلثا به نوى كان إن الطلقا

يخطر لم أو واحدة طلقة إل ينو لم وإن الثلثا،

ً عدد باله على واحدة.ً طلقة إل يقع فل أصل

عليكم.ً والسلم

)1/5/1378  فثي407 (ص/ف

ًا الطلقا لفظ كرر - إذا3120( مرتين) أو ثلث

محمد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه منصور

عن فيه تسأل الذي كتابك إلينا وصل فقد

بينكما وقع خصام أثر على لزوجتك طلقك

مطلقة مطلقة، لها: مطلقة، قلت عليها فغضبت

نص التأكيد.ً هذا والثالث الثاني بالطلقا تقصد– 

سؤالك.ً

ذكرته كما الحال كان والجواب: إذا

أو مرتين الطلقا كرر من أن هذا في فالمنصوص

ًا الزوجة كانت إذا التكرار بعدد الطلقا وقع ثلث
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ً ًا بتكراره ينوي أن إل بها، مدخول ًا أو تأكيد إفهام

زاد ما لنصراف نواه، ما إل يقع ل فحينئذ متصلين

عليكم.ً والفهام.ً والسلم التأكيد نية إلى عنه

)28/11/1382  في2292 (ص/ف

مرتين) - كرره3121(

.ً وبعد:  وحده لله الحمد

أنه .ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكر محمد بن بريك غلي أتى فقد

مدة وبعد راجعها، ثم طلقة زوجته طلق أن سبق

عن طالق".ً ويستفتي بقوله: "طالق، طلقها

الخير طلقه في أنه ذكر وقد منه، صدر ما حكم

الطلقا.ً  حين في راجع وأنه طلقة، إل نوى ما

في مادامت زوجته مراجعة له أن فأفتيته

خرجت كانت فإن واحدة، بطلقة منه وتبقى العدة،

جديد، بعقد له فتحل لها مراجعته قبل العدة من

بن إبراهيم بن محمد الله إلى الفقير ممليه قاله

محمد.ً على الله عبداللطيف.ً وصلى

)17/8/1381  في1016 (ص/ف

طلقها، فيعتبر والدي بيت دخلت - إن3122(

فادخلي)  الطلقا أردت إن لها قال ثم

.ً.ً.ً.ً.ً.ً حامد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 المحترم

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

ما عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

قلت أنك وذكرت ووالدك، زوجتك وبين بينك وقع
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على حرام والدي بيت الحاضرين: إن للجماعة

لها: قلت ثم طلقها، فيعتبر دخلته وإن زوجتي،

طلقك، فإنه والدي بيت فادخلي الطلقا أردت إذا

عن وتسأل أبيك، مع زوجتك سفر تقصد الن وأنك

ذلك.ً حكم

بتكرار تقصد لم كنت لله.ً إذا الجواب: الحمد

ولم واحدة طلقة غير ولزوجتك للحاضرين كلمك

ما والحال فإنها الطلقا هذا غير طلقتها قد تكن

واحدة؛ً طلقة طلقت والدك بيت دخلت إن ذكر

ًا، تذكر لم لنك لك ويجوز عوض، على يكن ولم ثلث

العدة من خرجت فإن العدة، في مادامت مراجعتها

بشروطه.ً جديد عقد من فلبد

فل عليها، حرام والدي بيت قولك: إن وأما

على تحرمه لم لنك لك، بالنسبة شيء عليه يترتب

يصدر لم التحريم لن لها، بالنسبة ول نفسك

أعلم.ً  منها.ً والله

) 15/8/1385  في2238/1 (ص/ف

فيمن أحمد المام مذهب من - الصحيح3123(

ًا طلق ) واحدة قصده أن وادعى متفرقات ثلث

في نائبنا فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله وفقه الغربية المنطقة

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

المرفوعة الوراقا على الطلع جرى فقد

 وتاريخ14605 رقم خطابكم رفق منكم إلينا
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.ً.ً.ً.ً.ً.ً لزوجته بن حسن طلقا  بشأن29/10/1380

والبحر قنا قاضي فتوى على .ً.ً.ً.ً.ً.ً المشتملة

خطاب وعلى جيزان محكمة رئيس كتابة وعلى

رئيس فضيلة إلى منه الموجه والبحر قنا قاضي

 حول5/9/1380  وتاريخ4586 بعدد أبها محكمة

هذه في والصح الرجح إلى استرشاده طلبه

القضية.ً 

إليه المشار الخطاب على وبالطلع

طلقات ثلثا زوجته طلق المطلق أن المتضمن

ولم واحدة، طلقة بذلك قصده وأن متفرقات،

طلقا.ً ذلك يسبق

أن أحمد المام مذهب من الصحيح أن نفيد

دعواه يكذب ما يوجد لم فإذا نيته، إلى يرجع ذلك

للتأكيد الطلقا تكريره وأن واحدة، أراد أنه من

له يجوز واحدة طلقة طلقه فيعتبر فقط،

كامل إليكم ونعيد العدة، في مادامت مراجعتها

عليكم.ً القضية.ً والسلم أوراقا

)20/1/1381  في59 (ص/ف

أحد مزقها ثم طلقها ورقة - كتب3124(

أنهن ونيته الثالثة ناوها ثم ثانية، ثم الجماعة،

) واحدة

بن شاهر المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه محمد

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
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عما به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

لها: قلت أنك وذكرت زوجتك، وبين بينك وقع

ًا تعزمين ما الطلقا علّي اليوم، هذا النساء من أحد

قد كانت نساء إليها فأتى بيتي، يدخلن ول

ل أن نيتك ومن البيت، ودخلن بالمس عزمتهن

ًا تعزم فل مضى الذي وأما المستقبل، في أحد

البيت من زوجتك خرجت هذا وبعد رده، يمكن

ثم الجماعة، أحد فمزقها طلقها ورقة لها فكتبت

ثالثة كتبت ثم فمزقت، أخرى ورقة كتبت

وكل واحدة، طلقة أنهن ونيتك بيدها وأعطيتها

ًا ورقة سنين ثلثا بمدة ذلك وقبل للولى، تأكيد

الطلقا وقلت: علّي جماعتك من اثنين مع تنازعت

ليسا أنهما مع تصرفكما لسوء عليكما ينتوكل إنه

؟ ذلك حكم عن قلت: وتسأل كما

ذكر كما الحال كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

لم كانت إذا النساء بدخول طلقا عليها يقع فل

التي الورقة وأما عليها، طلقت بعدما تدعهن

بيدها، سلمتها الثالثة وفي مرتان، ومزقت كتبتها

ًا فمادمت ما فلك واحدة طلقة عن أنهن ناوي

واحدة.ً  طلقة عليها وتقع نويت،

الطلقا جماعتك: علّي من لثنين قولك وأما

ليسا أنهما مع تصرفكما لسوء عليكما ينتوكل إنه

هو أنه إل به تكلمت فيما تتكلم لم فإن قلت، كما

طلقا، بذلك يقع فل ذاك إذ ظنك على يغلب الذي
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الذي الطلقا وقع قلته فيما كذبك تعتقد كنت وإن

في مادامت مراجعتها فلك هذا وعلى به، تلفظت

جديد عقد من فلبد العدة من خرجت فإن العدة،

أعلم.ً وبرضاها.ً والله بشروطه

) مفتي27/10/1388  في3386/1 (ص/ف

 السعودية الديار

ًا - كرره3125( إل يقصد لم أنه وادعى ثلث

واحدة)

قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

 الله سلمه تثليث

.ً وبعد:  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

لزوجته: قوله .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن المدعو سألنا فقد

يقصد لم أنه ذكر طالق.ً وقد طالق، طالق، تراك

ولم ذكر كما المر كان فإذا واحدة، طلقة إل

هذا يلحق ولم الطلقا هذا قبل طلقها أن له يسبق

طلقة يعتبر هذا طلقه فإن آخر طلقا الطلقا

ًا، واحدة.ً وقوله: طالق، له فتحل طالق.ً توكيد

خرجت قد تكن وإن العدة، في كانت إن مراجعتها

عليكم.ً جديد.ً والسلم بعقد له فتحل العدة من

)5/9/1382  في1677 (ص/ف

ًا - كرره3126( ًا يقصد ولم ثلث ًا) طلق بات

قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً المبرز.ً سلمه محكمة

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
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 وتاريخ9452 رقم كتابك إلينا وصل قد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً عن عياد استفتاء به  المرفق5/8/1388

أنت طالق، لها: أنت قال أنه وذكر لزوجته، طلقه

ًا بذلك يقصد ولم طالق.ً متوالية، أنت طالق، طلق

ًا، لفهامها.ً المذكورة الكلمات كرر وإنما بات

رحمهم الفقهاء لله.ً صرح والجواب: الحمد

طلقة إل به يقع ل أنه الصورة هذه مثل في الله

إفهامها إلى عليها زاد ما لنصراف واحدة

عليكم.ً أعلم.ً والسلم المتصل.ً والله

) مفتي11/10/1388  في3164/1 (ص/ف

السعودية.ً الديار

الكلم) عن ليردعها الطلقا لفظ - كرر3127(

بن شجاع المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن فيه تسأل الذي كتابك إلى بالشارة

لها: فقلت زوجتك وبين بينك نزاع وهي مسألة

الطلقا تسمعها أن طالق.ً وقصدك طالق، طالق،

النهائي، الطلقا قصدك وليس الكلم عن ليردعها

بعدها يأت ولم الكلمات هذه يسبق لم أنه العلم مع

رجوع لك فهل منك، أولد سبعة ولها شيء، أي

عليها؟

فاللفظ وصفت كما المر كان والجواب: إذا

وأما واحدة، به يقع الطلقا هذا ألفاظ من الول
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الثلثا تكميل بها ترد لم كنت فإن والثالث الثاني

بها يقع فل إفهامها أو الولى تأكيد أردت بل

خرجت فإن العدة في مادامت مراجعتها لك شيء،

ًا جديد عقد من فلبد منها منها.ً والسلم ورض

عليكم.ً

الديار ) مفتي13/1/1389  في157/1 (ص/ف

السعودية.ً

فطالق) فطالق، طالق، قال: أنت - إذا3128(

بن الله عبد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً محمد.ً سلمه

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

طلقك عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل

بقولك: بالثلثا طلقتها أنك وذكرت لزوجتك،

آخره.ً فطالق.ً إلى فطالق، طالق، فلنة زوجتك

مراجعتها؟ لك تجوز هل وتسأل

لزوجته الرجل قال لله.ً إذا والجواب: الحمد

ثلثا عليها وقع فطالق فطالق، طالق، أنت

ًا؛ً فيه أعلم "النصاف": ل في قال طلقات، خلف

تنكح حتى لك تحل ول امرأتك منك بانت هذا فعلى

ًا غيرك.ً زوج

كل فليس العصاب متوتر أنك دعواك وأما

بلغ كان إن لكن كلمه، يلغى أعصابه توترت من

تقوله ما تعي ول تشعر ل أنك حد إلى الحال بك

مثل ففي المحكمة لدى عادة ببينة هذا وتبينت
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وقوعه.ً فالصل وإل الطلقا يقع ل الحالة هذه

أعلم.ً والله

)21/6/1389 في /ط1224 (ص/ف

طالق) هم طالق، هم طالق، - هي3129(

وحده.ً وبعد: لله الحمد

الله.ً.ً.ً.ً.ً.ً عبد بن ناصر المدعو سألني فقد

وذكر بها، يدخل لم التي زوجته على منه وقع عما

والدها إن ثم سنة، بذمته وبقيت عليها عقد أنه

منه وطلبوا بيته في إليه أتوا وإخوانها وعمها

طالق، هم طالق، بقوله: هي فطلقها طلقها،

فهل تريده، وهي يريدها أنه الن طالق.ً ويذكر هم

الولى.ً بالكلمة تبين بأنها فأفتيته له؟ تصح

ًا؛ً تؤثران ل الخيرتان والكلمتان بانت هي إذ شيئ

بها الزواج الول.ً وله بعد طلقا يلحقها فل منه

إلى الفقير ممليه ذلك قال بشروطه جديد بعقد

محمد.ً على الله إبراهيم.ً وصلى بن محمد الله

)21/9/1381  في1253 (ص/ف

إل ينو ولم مرات أربع طالق - كرر3130(

واحدة)

وبعد: وحده لله الحمد

طلقا .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن ناصر بن علي سألني فقد

أربع لها قال أنه .ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكر زوجته على منه وقع

إل ينو لم طالق.ً وأنه طالق، طالق، مرات: طالق،

واحدة.ً
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نوى ما وأنه ذكر كما المر كان إذا أنه فأفتيته

فإن العدة، في مادامت مراجعتها له فإن الثلثا

ل الخطاب من خاطب فهو العدة من خرجت كان

أن له سبق يكن لم إذا وهذا برضاها، إل يتزوجها

واحدة، من أكثر ألحقها أو واحدة من أكثر طلقها

ألحقها أو طلقتين هذا قبل طلقها قد كان فإن

ذلك آخر.ً قال زوج بعد إل له تحل فل طلقتين

إبراهيم.ً وصلى بن محمد الله إلى الفقير ممليه

وسلم.ً وصحبه وآله محمد على الله

)22/10/1381  في1302 (ص/ف

بنفسي تحوط مرتين الطلقا - علي3131(

بزوجتي) تحوط الطلقا علي ومرتين

قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً السراه.ً سلمه

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

512 رقم خطابكم على اطلعنا جرى فقد

طلقا بخصوص  ومشفوعاته19/9/1385 وتاريخ

حيث أخويه وبين بينه تفهم سوء .ً.ً.ً.ً.ً.ً إثر مشعان

ومرتين بنفسي، تحوط مرتين الطلقا قال: علي

في أعمر عاد .ً.ً.ً.ً.ً.ً ما بزوجتي تحوط الطلقا علي

عن الفادة منا وتطلبون بيننا، المشتركة الرض

الطلقا؟ هذا حكم

صدر ما اعتبر يمينه في حنث إذا أنه ونفيدكم

فيجوز طلقا عليها له يسبق لم فإذا طلقتان، منه
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معه وتبقى العدة، في مادامت مراجعتها له

عليكم.ً التوفيق.ً والسلم واحدة.ً وبالله بطلقة

) مفتي21/11/1385  في3228/1 (ص/ف

السعودية.ً الديار

طالق نفسك واعتبري لهلك - روحي3132(

والثلثة) وبالثلثين، بالتسعين،

الملك عبد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً النهاري.ً سلمه علي بن

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

من تضمنه ما وفهمنا كتابك وصلنا فقد

رجل بين وقعت مسائل ثلثا عن استفتائك

وزوجته:

بينهما تدخلت حينما زوجته لم (الول): قال

طالقة؟ لجلك وهي بنتك نزاع: هذه في

منه صدر ما أن المسألة هذه عن والجواب

ًا هذه بتطليقته نوى أن إل واحدة، طلقة يعتبر ثلث

على يؤثر أجلك" ل "من وقوله نواه، ما فيقع

في التعليق من وليس المنجز، الطلقا وقوع

التطليقة.ً سبب هي الزوجة أم أن معناه إذ شيء؛ً

بينهما: شجار إثر على لزوجته (الثاني): قوله

زوجته فسألته لهلك، روحي الحال يعجبك ما إذا

الفور على لها فقال اعتبار؟ أي على لهلي أروح

بالتسعين طالق نفسك واعتبري لهلك روحي

والثلثة.ً والثلثين
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إلى جوابها في المر يحتاج المسألة وهذه

واعتبري لهلك بقوله: روحي قصده معرفة

الكلم بهذا أنشأ آخره.ً هل طالق.ً إلى نفسك

ًا ًا، تطليق ما إذا قوله من مراده يبين أنه أم جديد

إنشاء يريد كان فإن لهلك، فروحي الحال يعجبك

له تحل ل كبرى بينونة ويعتبر يقع فإنه جديد طلقا

ًا تنكح حتى تفسير قصده كان إن وأما غيره زوج

وقع الحال تعجبها لم إذا فإنه لهلها رواحها

الطلقا.ً يقع لم أعجبتها وإن الثلثا، الطلقا

بدون داره من الخروج من (الثالثة): حذرها

على فأنت إذني بغير خرجت لها: إذا وقال إذنه،

إذنه.ً بغير خرجت ثم ذمتي، غير

فأنت إذني بغير خرجت إذا قوله والجواب: أن

ًا هذا بقوله نوى متى ذمتي.ً كناية غير على طلق

عليكم التوفيق.ً والسلم نواه.ً وبالله ما وقع

وبركاته.ً الله ورحمة

)28/4/1382  في640 (ص/ف

فصل

الطلقا) في - الستثناء3133(

قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً هرجاب.ً سلمه

.ً وبعد: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ483 رقم لنا خطابكم إلى بالشارة

من لكم الموجه الخطاب  وبرفقه19/7/1387
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لزوجته: قال أنه كتابه في ذكر .ً.ً.ً.ً.ً.ً وقد بن فهم

وأنه الحارمة بالثلثا طالق ثم طالق، تراك

ذلك.ً في الحكم عن محله.ً وتسألون في استثنى

له تحل فل ذكر كما المر كان الجواب: إذا

ًا تنكح حتى عليكم.ً غيره.ً والسلم زوج

)24/9/1387  في3680/1 (ص/ف

فصل

طرت) إن - قوله3134(

على علقه إن بنفسه.ً وأما يطير أن المراد

يحنث.ً (تقرير) لم طار فإن المعروف الطيران

بالشروط) الطلقا تعليق (باب

تقبل) ولم حللي أتلى على - طالق3135(

    :......     ...... طالق   ثم طالق، إنك لزوجته قال أنه صاطي يذكر

. قبلت         ما قلته يوم من وأني حلل أتلى على

على معلق لنه طلقا؛ً يقع لم أنه فأفتيته 

قبلت.ً قاله ما وهي حلله، تسليم وهو شرط

إبراهيم.ً بن محمد الله عفو إلى الفقير ممليه

محمد.ً على الله صلى

)16/10/1374 في (ص/م

حللي) من ريال أتلى على - طالق3136(

وبين بينه صار .ً.ً.ً.ً.ً.ً أنه بن وليد لي ذكر

ثوبي، زرار على لو له: طلقني وقالت نزاع زوجته

ريال أتلى على طلقة عشرين قال: طالق وأنه
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ًا، تعطيه لم ذلك بعد حللي.ً ثم من وكل شيئ

ذكر.ً هكذا ندم، قد منهما

ًا له وبينت الطلقا، وقوع بعدم وأفتيته أيض

السنة، طلقا إل يطلق أن للنسان يجوز ل أنه

ليست المذكورة والفتوى واحدة، يطلق بأن وذلك

من بل الشرعي، الطلقا يطلق لمي أنه أجل من

يوجد.ً قاله لم شرط على الطلقا علق أنه أجل

إبراهيم بن محمد موله عفو إلى الفقير ممليه

اللطيف.ً عبد بن علي بن محمد أملئه من وكتبه

محمد.ً على الله صلى

)15/7/1388 (ص/م

مهرها) من ريال آخر على - طلقها3137(

قاضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً ساجر.ً سلمه محكمة

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

356 رقم لنا خطابكم على الطلع جرى

المعروض على  المعطوف25/7/1387 وتاريخ

بخصوص وذلك .ً.ً.ً.ً.ً.ً، بن إبراهيم من لكم المقدم

منه وطلبت معه، توافق ولم امرأة تزوج رجل

آخر على فطلقها عليها، دفع ما له وتسلم طلقها

عدة تكون هل له.ً وتسألون يسلم مهرها من ريال

آخر تسلمه تاريخ من أم الجابة، تاريخ من الطلقا

ريال؟
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آخر تسلمه تاريخ من العدة والجواب: تبدأ

شرط على معلق الطلقا هذا لن مهرها؛ً من ريال

من إل العدة تبدأ ول شرطه، وقوع بعد إل يقع ول

عليكم.ً وقوعه.ً والسلم

)14/10/1387 3580/1 (ص/ف

بعد إل الهاربة بنته يرجع ل أن - طلق3138(

سنة)

بن فوزان المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً  .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

عن فيه تسأل الذي كتابك إلينا وصل فقد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً طلق فوزان والدي بقولك: إن وصفته طلقا

إل زوجها من هربت التي بنته يرجع ل بأن زوجته

من وزوجها البنت وتضررت ندم وقد سنة، بعد

يترتب وماذا ذلك، حكم عن ونسأل النتظار، طول

وأنه السنة تمام قبل زوجها إلى رجعها إذا عليه

واحدة.ً طلقة هذا قبل طلق قد

ذكر كما الحال كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

له يحل ول زوجها، إلى البنت يرجع أن فعليه

السنة تمام قبل هذا فعل فإذا زوجها، من منعها

السابقة الطلقة مع ثانية طلقة زوجته طلقت

دامت ما زوجته مراجعة وله بسؤالك، ذكرتها التي

عقد من فلبد العدة من خرجت فإن العدة، في

أعلم.ً بشروطه.ً والله جديد
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الديار ) مفتي9/6/1387  في2414 (ص/ف

السعودية.ً

يطلقوا أن بشرط الثاني - طلقها3139(

الول) زوجها يزوجونها ل أنهم

بن مريخان المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

الموجه استفتائك على الطلع جرى فقد

زوجتك طلقت أن سبق أنه المتضمن إلينا

فطلب بها علقته ساءت ثم غيرك، رجل فتزوجها

أطلقها ل فقال يطلقها، أن منه وأخوها أبوها

الول، زوجها تزوجونها ما أنكم لي تطلقوا حتى

ما الطلقا مهما: علي واحد كل بقول فطلقا

الزواج لك يجوز هل الول.ً وتسأل زوجها نزوجها

بها؟

زوجة وتطلق عليها، بزواجك بأس ل والجواب

ًا وأخيها أبيها من واحد كل ًا، طلق واحد لكل رجعي

لم إذا العدة، في دامت ما زوجته  مراجعة منهما

منه.ً وبالله صدرت طلقة ثالث التطليقة هذه تكن

عليكم.ً  التوفيق.ً والسلم

)17/3/1383  في89 (ص/ف

بيت تدخل ما الثلثا بالطلقا - حلف3140(

جيرانه)
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يوسف المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

الموجه استفتائك على اطلعنا جرى فقد

دخلت لزوجتك: إن قلت أنك ذكرك بخصوص إلينا

من محرج أنك وتذكر بالثلثا، فأنت الجيران على

لم إن مقاطعتهم لهلك ذكروا وأنم جيرانك، قبل

ليمنك كفارة هناك هل وتسأل عليهم، تدخل

بالطلقا؟

بيت دخولها عدم زوجتك يلزم أنه ونفيدك

دخولها أن حيث قالوا ما قالوا وإن هؤلء جيرانك

عليها.ً وبالله منك الطلقا بوقوع يقضي عليهم

التوفيق.ً والسلم.ً

) مفتي26/6/1386  في1745/1 (ص/ف

السعودية.ً الديار

في وطئها على امرأته طلقا - علق3141(

رمضان) نهار

بن علي المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

التويجري.ً المحترم.ً محمد

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

نهار في وطئها على امرأته طلقا عليق رجل

رمضان.ً
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على والتجري  التلعب من والجواب: هذا

على يؤدب أن بالله.ً وينبغي والعياذ الله محارم

 –الكفارة فعليه رمضان في وطأها فإن هذا؛ً فعله

من سليمة مؤمنة رقبة الترتيب: عتق على وهي

فصيام يجد لم فإن بالعمل، الضارة العيوب

ستين فإطعام يستطع لم فإن متتابعين، شهرين

ًا من صاع نصف أو البر من مد مسكين لكل مسكين

أعلم.ً غيره.ً والله

) مفتي18/9/1385  في2664/1 (ص/ف

السعودية.ً الديار

بابنه، بخروجها الثانية تطليقها - علق3142(

ًا له تين وقد به) تخرج لم أنها أخير

رئيس فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً بجدة.ً سلمه الكبرى المحكمة

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

المتعلقة المعاملة على الطلع جرى فقد

في جاء .ً.ً.ً.ً.ً.ً وقد .ً.ً.ً.ً.ً.ً لزوجته بن عمر بطلقا

ًا الثانية التطليقة زوجته طلق أنه دعواه طلق

ًا ًا له تبين وقد بابنه، بخروجها معلق لم أنها أخير

تعليقه على المرأة صادقت وقد به، تخرج

لم وأنها معها بابنه بخروجها الثانية التطليقة

معها.ً به تخرج

بابنه تخرج لم أنها إثبات يلزمه بأنه ونفيدكم

يحلف وأن عليه وصادقت ادعى حسبما معها
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تعليقه إلى الشارة يترك لم أنه الشرعية اليمين

ًا إل معها ابنه بخروج الثانية به خارجة أنها ظان

فتعتبر معها به تخرج لم أنها أثبت وإذا معها،

له وتحل له، وتبقى واقعة، غير  الثانية التطليقة

العدة من خرجت كانت إن جديد بعقد بها زوجته

التوفيق.ً والسلم إياها.ً وبالله مراجعته قبل

عليكم.ً

)28/11/1382  في2298 (ص/ف

بالطلقا، الزوجة ووالد الزوج - حلف3143(

الحل).ً ويطلبان

الله عبد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً سنوسي.ً سلمه محمد

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

الموجه استفتائكم على الطلع جرى فقد

أهله عن الثلثا بالطلقا المقسم الزوج بصدد إلينا

الزوجة والد وكذلك أمه، يفارقا ول بيته يبارح أل

إلى بنته يرجع أل أهله من بالثلثا بالطلقا ويمنه

في يسكنا وأل معه تسكنها كانت التي زوجها دار

وأي هذا، حكم عن الزوج.ً وتسأل والدة فيه بيت

مفعولها؟ يسري اليمينين

يمينه في حنث منكما واحد أي أن ونفيدك

وترى الربعة، الئمة قول هو كما زوجته طلقت

أبيها بيت في الزوجة تبقى أن هو لذلك الحل أن
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مسكنك؛ً في والدتك مع أنت وتبقى عليها، وتتردد

يمينه.ً في حنث منكما واحد على يترتب ل وبهذا

)11/3/1383  في493 (ص/ف

خالته بيت يدخل ل أن بالطلقا - حلف3144(

لزوجها) وهو

.ً.ً.ً.ً.ً.ً عادل المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

المحترم.ً

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

أغضبتك خالتك أن وصفته لزوجتك طلقتك

خالتك، بيت تدخل ل أن على زوجتك من فطلقت

تسكن وهي لزوجها هو وإنما لخالتك ليس والبيت

بيت إلى الدخول وتريد ندمت أنك وتذكر معه،

الطلقا؟ هذا حكم عن وتسأل خالتك،

ذكر كما الحال كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

أن تذكر لم وحيث الطلقا، سبب انعقد فقد

طلقة وقع خالتك بيت دخلت فإذا بالثلثا الطلقا

لم إذا العدة في مادامت المراجعة ولك واحدة،

أعلم.ً والله المذكور، الطلقا غير طلقتها تكن

) مفتي1/9/1384  في22033/1 (ص/ف

السعودية.ً البلد

مطلقة فأنت داري إلى ترجعي لم - إذا3145(

بالثلثا)
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المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

بلجرشي.ً المحترم.ً محكمة رئيس

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ366 رقم كتابك وصلني فقد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً الله عبد استفتاء به  المرفق11/2/1380

لها: إن قال التي زوجته طلقا عن به يسأل الذي

مطلقة فأنت الليلة هذه داري إلى ترجعي لم

أخوها.ً فمنعها الرجوع أرادت أنها ودعواه بالثلثا،

الخ؟

هذه مثل في به لله.ً المفتى والجواب: الحمد

فيها حنث إذا أنه بالطلقا الحلف وهي المسألة

الجمهور.ً وأما عليه الذي وهو زوجته، طلقت

ثبت فإن فيه، التحقيق فينبغي الكراه دعوى

بيت إلى الرجوع من ومنعها البقاء على إكراهها

فالصل الكراه يثبت لم وإن طلقا، فل زوجها

عليكم.ً عدمه.ً والسلم

الديار ) مفتي14/6/1380  في862 (ص/ف

السعودية.ً

فأنت الكرسي على تجلسي لم - إن3146(

طالق)

بالمعروف المر هيئة رئيس حضرة إلى

المنكر.ً المحترم.ً عن والنهي

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم
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وهو عنه تفتوني أن منكم أرجو سؤال لدي

وبعد تفاهم، سوء وامرأته رجل بين حصل طلقا،

ورفضت الكرسي هذا على لها: اجلسي قال

شديد، نزاع بينهم ودار الكرسي، على تجلس

أنت الكرسي على تجلسي لم لها: إن وقال

الكرسي، على جلست ول بالثلثة، مني طالقة

وغلبته أحمق، رجل وهو واحد، بلفظ قالها وهو

الثلثة، يلفظ قصده كان ما اختياره بدون الحماقة

ووالد فقط، طالقة أنت يلفظ قصده كان إنما

أفتوني ل؟ أم يرجعها، أن له فهل طفلتين منها

عليكم.ً الله.ً والسلم آجركم السؤال هذا عن

الرحيم الرحمن الله بسم

الكرسي على تجلس أن بالطلقا حلف هذا

هذا فيه تجلس أن مراده كان فإذا عينه، الذي

السؤال من المتبادر وهو فامتنعت لمعين ا الوقت

ًا تطلق فإنها الئمة أتباع جماهير قول في ثلث

الربعة.ً

مكتبه مدير  بخط3/4/1374 في (ص/م

الخاص)

معلق) طلقا من - مخرج3147(

.ً.ً.ً.ً.ً.ً أحمد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً سلمه

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم
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عما به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

التفاهم سوء صار حينما أمك وبين والدك من وقع

يمين حلف أباك أن وذكرت زوجتك، وبين بينه

تطلق لم إذا معك ويسرح يروح عاد ل أنه وطلق

ذلك؟ حكم عن وتسأل تندم، هذا وبعد زوجتك،

منكم لكل يجوز لله.ً ل والجواب: الحمد

من طلقة بهذا فيقع اجتمعتم وإذا الخر، مقاطعة

عن ويكفر الحال، في ويراجعها أمك على أبيك

من مد مسكين لكل مساكين عشرة بإطعام يمينه

بينكم.ً الحال وتصلح يمينه، تنحل وبهذا البر،

والسلم.ً

) مفتي12/7/1387  في2823/1 (ص/ف

السعودية.ً الديار

الكلم هذا مثل إلى أختك عادت - إذا3148(

ذمتي) على هي ما فهي

المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

.ً.ً.ً.ً.ً.ً المحترم.ً مل صديق

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

 نقول:1/1/1374 تاريخ كتابكم على إجابة

على زوجتك أخا إحضارك أن ريب لله.ً ل الحمد

ً النذار وجه هذا مثل إلى أختك عادت له: إن قائل

للطلقا ذمتي.ً تعليق على هي ما فهي الكلم

استنكفت الذي الكلم هذا مثل إلى عودها على

الطلقا وقع إليه عودها وهو الشرط وبوجود منه،
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عن سألته من وفتوى فقط، واحدة طلقة لكن

بعد إياها رجعك ثم لها، وجه ل طلقتين بوقوع ذلك

خروجها بعد أو العدة في ذلك كان هل جديد بعقد

كان فإذا الطلقا، الول كلمك ظاهر العدة؟ من

لغا، العقد هذا بعقد، لعادتها وجه فل كذلك ذلك

بلفظ فقط المراجعة هو هنا المشروع وإنما

بعد كان وإن ذلك، ونحو فلنة زوجتي راجعت

صحيح.ً نكاح فهو العدة من خروجها

زوجتي نصه: طلقت الذي الخير طلقك وأما

ًا فلن بنت فلنة ًا طلق ًا، ثلث بائن طلقا فهو بات

عدم في كاف بمجرده لنه التقديرين؛ً  كل على

آخر زوج نكاح بعد إل لك تحل ل وأنها مراجعتها

وذلك منه، واعتدادها لها طلقه ثم إياها وإصابته

على لك زوجة صادفها قد الخير الطلقا هذا أن

محمد على الله السابقين.ً وصلى التقديرين كل

وسلم.ً وصحبه وآله

)7/9/1374  في16 (ص/ف

طالق) فتراك تبغيني ل كنت - إذا3149(

وحده.ً وبعد: لله الحمد

زوجته وبين بينه وقع رجل عن سئلت فقد

ما كنت لها: إذا فقال الطلقا، منه فطلبت شقاقا،

تراجعت منه الجد رأت طالق.ً فعندما فتراك تبغين

ما وأيدت لدينا الزوجة حضرت ثم هونت، وقالت

وأولدها.ً زوجها فراقا ترغب ل أنها قال.ً وذكرت
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يقع فل ذكر كما الحال كان إذا بأنه فأفتيت

وقد تبغيه، ل كانت بإذا معلق لنه الطلقا؛ً هذا

الله إلى الفقير ذلك تبغيه.ً قال بأنها عندنا قررت

اللطيف.ً وصلى عبد بن إبراهيم بن محمد تعالى

وسلم.ً ل وصحبه وآله محمد نبينا على الله

) مفتي13/11/1384  في2932/1 (ص/ف

السعودية.ً الديار

طالقة)  تكوني والدتي مع أسكن - إذا3150(

الحميد.ً عبد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً سلمه

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

حكم فيه تسأل الذي كتابك على اطلعنا فقد

مع سكنت بقولك: إذا زوجتك على منك صدر ما

وتحلين تحرمين بالثلثا طالقة تكوني والدتي

يبغاك.ً لمن

زوجتك فإن والدتك مع سكنت إذا أنك ونفيدك

زوج.ً والسلم بعد إل لك تحل ول منك، تبين

عليكم.ً

)6/9/1381  في1149 (ص/ف

الزنا من حبلى زوجته أن - أخبر3151(

فطلقها)

دعائم بهم الله ثبت المسلمين، علماء قول ما

عن الغائبة زوجته عن رجل أخبره رجل في الدين،

ثورة بذلك فأثار زنى، من أنه زعم حبلى أنها البلد
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ًا غضبه ًا، إل يملك لم غضب بحالة طلقها فبادر رد

تثبت واحد يوم بعد ثم النبأ، هذا على بناء الغضب

ًا، الخبر ًا طلق قد وكان كذب فهل واحدة، بكلمة ثلث

فإن ماذا، أم طلقه، عليه ينفذ هذه والحالة

أولد.ً ذات لكونها جسيم الخطب

إلي وجه قد حيث – الرحيم الرحمن الله بسم

السائل، لدي وحضر بعاليه، الموضح السؤال هذا

مبني أعله عنه المنوه لزوجته طلقه أن لي وذكر

وأنها عنها، له نسبت التي الشاعة هذه ثبوت على

وهذا تطليقها، في رغبة له فليس بريئة كانت إذا

أفتيته وحينئذ بعاليه، المحرر سؤاله ظاهر هو

ًا ل طلقه وقوع بعدم أن على بناء وحدة، ول ثلث

والله به، الملفوظ كالشرط المنوي الشرط

سبحانه الله عفو إلى الفقير أعلم.ً قاله سبحانه

وسلم الله الشيخ.ً وصلى آل إبراهيم بن محمد

وسلم.ً وصحبه وآله محمد نبينا على

)8/9/1373 في (ص/م

من فطلقها سيئ كلم إليها - نسب3153(

اختلقا) أنه فتبين أجله

بن الله عبد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه بن علي

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

أنك من ذكرته ما وفهمنا خطابكم وصلنا قد

ًا كنت بينك عم لك كان وأنه تكرهك، زوجة متزوج
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ًا عنها ونسب عداوة وبينه ًا كلم إلى بك حدا سيئ

هذا اختلق الذي هو عمك أن لك تبين ثم تطليقها،

ذلك؟ في وتستفتي الكلم،

في لك قصد ل كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

ثبوت على بناء الطلقا منك وجرى أصلً، الطلقا

ل الحالة فهذه تقله، لم أنها تبين ثم إليها نسب ما

نسب لما طلقتها كنت وإن الطلقا، فيها يثبت

فهذه يثبت لم أو عنها ثبت سواء الكلم عنها

ابن كلم معنى وهذا الطلقا، فيها يقع الحالة

كله الموقعين" وهذا "إعلم في الله رحمه القيم

فإن حكم، فيها طرفكم قاضي من صدر يكن لم ما

عليه.ً والله فالعمل شرعي حكم فيها صدر كان

عليكم.ً  الموفق.ً والسلم

)25/2/1378  في174 (ص/ف

ثم فطلقها زانية امرأته أن له - قيل3153(

براءتها)  ثبت

الله.ً رسول على والسلم والصلة لله، الحمد

وبعد: 

زانية امرأته أن له قيل رجل عن سائل سألني

وبراءة المقالة كذب له تبين ثم لذلك، فطلقها

َا لها طلقه يعتبر فهل زوجته، ًا؟ طلق شرعي

بكل طلقها ينو لم إذا تطلق ل والجواب: أنها

ذلك زانية.ً قال أنها أجل من قصد وإنما حال
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عبد بن إبراهيم بن محمد موله إلى الفقير وأمله

الموفق.ً الشيخ.ً والله آل اللطيف

)27/3/1379  في388 (ص/ف

سوء) عملت يظنها بالثلثا - طلقها3154(

بن محمد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه أحمد

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

عن الستفتاء المتضمن كتابك إلينا وصل فقد

ًا بزوجتك ظنيت أنك صفته طلقا فاستعجلت سوء

لك تأكد ذكر عما تحققت ولما بالثلثا، وطلقتها

هذا حكم عن وتسأل إليها، نسب مما بريئة أنها

الطلقا؟

ذكر كما الحال كان لله.ً إذا الجواب: الحمد

الخبر هذا صحة أساس على إل تطلقها لم وأنك

لما ظنك على غالب أنه ولول عنها لك نسب الذي

ًا؛ً ذلك من بريئة الن وأنها طلقتها، يقع فل يقين

والمعلل المشروط كالشيء لنه المذكور، الطلقا

عنها نسب ما بسبب لها طلقك كان وإن للطلقا،

ًا كان سواء قول حد على صحيح غير أو صحيح

ًا، أو صدقا إن قيل ما قيل قد القائل وأن كذب

يمنع ل فهذا ذكر، ما بمجرد منها طابت نفسك

وما ذمتك إلى يرجع شيء هذا الطلقا، وقوع

ًا.ً له يجعل الله يتق ومن نفسك، من تعلمه مخرج

أعلم.ً والله
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الديار ) مفتي4/6/1387  في2544/1(

السعودية.ً

على مزورة إخبارية على بناء - طلقها3155(

والده)

وحده.ً وبعد: لله الحمد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً محمد بن بيحيى نفسه سمى من سألني

على بناء واحد بلفظ .ً.ً.ً.ً.ً.ً بالثلثا زوجته طلق أنه

بقاءها يرضى ل بأنه والده على مزورة إخبارية

والده على الخبارية هذه تزوير فتبين عنده،

ًا، منها شيء أي صحة وعدم محمد، مطلق

ذكره؟ ما والحال طلقه يقع هل ويستفتي

من سؤاله في ذكره كما المر كان إذا فأجبته

والده على مزورة إخبارية على بناء زوجته تطليقه

هذه كذب ذلك بعد وتبين عنده بقاءها يرضى ل أنه

إلى الفقير وأمله طلقه.ً قاله يقع فل الخبارية

الله اللطيف.ً وصلى عبد بن إبراهيم بن محمد ربه

محمد.ً على

)18/12/1382  في2347 (ص/ف

على مزيف كتاب بسبب - طلقها3156(

والده)

وحده.ً وبعد:  لله الحمد

إليه ورد أنه عسيري محمد يحيى لي ذكر فقد

عليه يشير والده أن وفيه والده، على مزيف كتاب

على فبناء طلقها، في الصالح وأن زوجته، بطلقا
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زوجته لخأ كتب والده من الكتاب هذا أن اعتقاده

نصيبها تقطع فل نصيب لختك جاء  له: إذا يقول

ًا الكتاب أن له تبين طلقها.ً وقد بذلك قاصد

منه صدر ما يعتبر هل ويسأل والده، على مزيف

ًا، زوجته على طلق أن له يسبق لم أنه وذكر طلق

طلقا؟ الكتاب ذلك بعد منه يحدثا ولم زوجته،

ما فإن ذكر كما المر كان إذا بأنه فأفتيته

ًا يعتبر ل منه صدر بني ما يثبت لم حيث طلق

الله إلى الفقير وأمله ذلك قال عليه، الطلقا

وعلى محمد على الله إبراهيم.ً وصلى بن محمد

وسلم.ً وصحبه آله

)20/1/1383  في165 (ص/ف

من ابنه زعمه ما على بناء - طلقها3157(

امتناعها)

وحده.ً وبعد: لله الحمد

صفته طلقا .ً.ً.ً.ً.ً.ً عن بن دعيرم سألني فقد

الصغير ولده فأرسل بالطين، يشتغل كان أنه

وقال: ابنه فعاد الماء، بلي له ليأتي لزوجته

ولما بالثلثا، وطلقها لذلك فغضب امتنعت،

اللي منعت تكون أن أنكرت ذلك على عاتبها

للولد: نادلي قالت ولكنها ذلك، على وحلفت

على فندم العمال،  غداء عن لسأله والدك

لديه أن ويذكر له، تحل هل يسأل وجاء طلقها،

ًا الزوجة بإحضار فأمرت ذلك، على شاهد
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قال، ما بمثل وأخبرت الزوجة فحضرت والشاهد،

ذكره ما بمثل شهد مرزوقا بن عمر الشاهد وكذلك

دعيرم.ً

فهذا ذكر كما الحال كان إذا بأنه فأفتيته

القوال وأصح العلماء، فيه اختلف مما الطلقا

ما عن مسبب هذا طلقه لن ذكر، بما تطلق ل أنها

فإنه اللي، تسلم عن امتناعها من ابنه زعمه

عن تمتنع لم كانت وإذا الطلقا، في مشروط

المذكور.ً والله الطلقا يقع فل اللي تسليم

بن محمد الله إلى الفقير ذلك الموفق.ً قال

نبينا على الله اللطيف.ً وصلى عبد بن إبراهيم

وسلم.ً  وصحبه وآله محمد

الديار ) مفتي26/3/1387  في927/1 (ص/ف

السعودية.ً

ًا الجيران له - نقل3158( كرامته يمس كلم

فطلقها)

بن الله عبد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً اللطيف.ً سلمه عبد

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

لك نقلوا جيرانك أن وذكرت لزوجتك طلقك حكم

ًا عنها ًا عقلك فطار كرامتك يمس كلم غضب

ًا، وطلقتها يتضمن آخر بكلم وتكلمت ثلث

غضب شدة حالة في منك وقع ذلك وأن تحريمها،
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لم أنها تبين هذا تقول.ً وبعد بما شعور وعدم

وحلفت ذلك نفت لنها ذكر؛ً مما بشيء تتكلم

من عنها يبلغهم لم أنهم أقسموا والجيران عليه،

عليها، متكيد قصده بحت كذب هو وإنما شيء ذلك

إل تطلقها لم لنك طلقك حكم عن وتستفتي

عنها.ً لك نقل ما أساس على

الطلقا إلى بالنسبة لله.ً أما والجواب: الحمد

في تكلمت قد أنها أساس على إل تطلق لم وأنك

أن هذا مثل في فالمنصوص الكلم ذلك حقك

الحامل أن الحال من المفهوم لن يقع، ل الطلقا

أو كالشرط فهو ذكر، ما وجود الطلقا على لك

وفقدت الشرط يوجد لم للطلقا.ً وإذا كالتعليل

الحكم.ً يتم لم العلة

ذكر، بما تشعر ل قولك: إنك إلى بالنسبة وأما

مراجعة لك والولى معدلة، ببينة إل يقبل ل فهذا

يسترشد أن وله ذكر، ما لثبات لديكم القاضي

ذلك.ً من عنده يثبت ما عليه ويبني هذا بكتابنا

عليكم.ً الموفق.ً والسلم والله

الديار ) مفتي1/1/1387  في11/1 (ص/ف

السعودية.ً

مكذوب) نبأ على بناء - طلقها3159(

الرحمن عبد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه بشيسي

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم
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عن به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

نبأ عنها سمعت أنك وتذكر لزوجتك، طلقك

النبأ أصبح ذلك وبعد بالثلثا، وطلقتها فغضبت

ًا، يقع هل الحقيقة.ً وتسأل عن عار أنه وثبت كاذب

عما بريئة أصبحت لنها ل؟ أم المذكور، الطلقا

عنها؟ أذيع

ذكر كما الحال كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

المكذوب النبأ هذا على بناء إل تطلقها لم وأنك

يقع ل الطلقا أن العلماء أقوال من فالصحيح

فالطلقا هذا وعلى العقود، في القصود لعتبار

إلى يحتاج فل الول، بالعقد لك حلل والمرأة لغا،

عليكم.ً  جديد.ً والسلم عقد ول مراجعة

) مفتي19/12/1388  في3797/1 (ص/ف

السعودية.ً الديار

بالذن) تعليقه في – (فصل

إذنه، بدون خروجها على طلقة - علق3160(

ًا الحاجات) إخراج على وثلث

بن نوار المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

30/12/1382 المؤرخأ كتابك إلينا وصل فقد

زوجتك وبين بينك وقع ما عن استفتائك المتضمن

لها:  كتبت وأنك خلف من
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إذنك بدون والدها بيت من خرجت أول: إن

ًا لوالدها قلت ثم طالق، فهي ًا: إن أخير شفوي

فأخرج بالثلثا، طالق بنتك تكون الحاجات أخرجت

والدها بيت من الزوجة وخرجت الحاجات، والدها

الطلقا؟ هذا حكم عن إذنك.ً وتسأل بدون

ذكر كما الحال كان لله.ً إذا والجواب: الحمد

ًا تكون فإنها ًا طالق أن بعد إل فيه رجعة ل طلق

ًا تنكح طلقة الولى بالصيغة يقع حيث آخر، زوج

طلقات.ً ثلثا تمام الخيرة بالصيغة ويقع واحدة

عليكم.ً والسلم

)8/3/1383  في455 (ص/ف

وإل فافهميني تخرجين أردت - إذا3161(

إذن بدون تخرج سبيلها ترك ثم طالق، تراك

فخرجت)

بن الله عبد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه عثمان

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

الموجه استفتائك على اطلعنا جرى فقد

أردت لمرأتك: إذا قولك بخصوص منك إلينا

بالثلثا طالق تراك وإل فافهميني تخرجين

وتذكر علي، أمي لحم يحرم ما مثل علي تحرمين

لتخرج سبيلها تركت شفائها وبعد مرضت أنها

يترتب أن تخشى متحرج الن وأنك إخبارك، دون
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عن وتسأل طلقا، إخبارك بدون خروجها على

ذلك؟

لتخرج سبيلها لله.ً تركت والجواب: الحمد

،’عام بصفة الخروج في لها إذن إخبارك بدون

سبيلها تركك بعد بخروجها عليها يقع فل وعليه

وبالله لها، العام بالذن يمينك لنحلل طلقا،

عليكم.ً التوفيق.ً والسلم

) مفتي20/8/1388  في2445/1 (ص/ف

السعودية.ً الديار

متفرقة) مسائل في (فصل

بالطلقا) - الحلف3162(

فعل إذا وما بالطلقا الحلف مسألة وأما

ًا عليه المحلوف ً أو ناسي بالطلقا حلفه وكان جاهل

عن الثانية الرواية عندنا ذلك في يترجح فالذي

ذلك وصوب الوقوع، عدم وهي الله رحمه أحمد

أظهر، "الفروع": وهو في قال النصاف، في

الدين تقي الشيخ واختاره إسحاقا، قول وهو

التفريق، رواة بقدر رواتها إن وقال الله، رحمه

الفقير الشافعي.ً أمله قولي أظهر وقال: إنه

إبراهيم.ً بن محمد الله عفو إلى

)9/7/1373 في (ص/م

ًا عليه المحلوف فعل - قوله: وإن3163( ناسي

ً أو فقط) وعتاقا طلقا في حنث جاهل
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والرواية عندهم، المشهورة وهي رواية هذه

يحنث ل أنه والثالثة الجميع، في يحنث أنه الخرى

عن لحديث: "رفع الشيخ، اختيار وهو الجميع في

يخصصه.ً ما جاء ول  عام)1(والنسيان" الخطأ أمتي

ً يصلح والمكره للناسي به استدل وما دليل

أقوى وهذا والعتاقا، الطلقا في والمكره للناسي

أعلم.ً والراجح.ً والله الدليل في

صدقا يظن عقدها يمين وكذا - قوله3164(

نفسه)

ًا أن حلف من بلغه له مغيبة من اليوم قادم زيد

في كان إن يقدم، لم أنه فتبين إليه، ركن خبر

وهذه يحنث، فل يمين كان وإن حنث، وعتاقا طلقا

سبق.ً كما والراجح عندهم، قبلها كالتي

ًا - طلق3165( نفسه) صدقا معتقد

الرفيعة والدرجة الفضيلة صاحب حضرة إلى

اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمد الشيخ فضيلة

الله.ً الشيخ.ً حفظه آل

والجلل.ً التحية بعد

ًا أحيطكم وأخيه وأرسله عم ولد لي بأنه علم

إلى ذهب فلوس، أخيه يطلبه لواحد بسند

السند، بين ول فلوس، جاب ول ورجع المطلوب

ًا وسألته عندي السند ويقول الحاظر بوقته مرار

الديان معطيه أو ظايع أنه فأملت لنا، يظهره ولم

أو مظيعه إنك الطلقا فقلت: علي تسليم، بدون
)1. ثوبان)     عن الطبراني أخرجه
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وجابه قام الكلم بهذا لفظي الديان.ً وبعد معطيه

واحدة ل نية لها عندي ما الطلقا ألفظ يوم وأنا

ما وقته.ً هذا في واسترجعت ذلك، من أكثر ول

يحفظكم لكم.ً والله ثم لله والنظر مني، صدر

بن مبارك الله.ًخادمكم أمان في ودمتم ويرعاكم

محمد.ً.ً.ً.ً.ً.ً

بالطلقا حلفك كان لله.ً إذا الجواب: الحمد

ًا منك صدر السؤال في المذكور صدقا معتقد

فل ذلك بخلف المر أن تبين حيث فإنه نفسك

الفقير أعلم.ً قاله والله كفارة، ول عليك، طلقا

إبراهيم.ً  بن محمد الله عفو إلى

)28/1374 (ص/في

الرغيف هذا ليأكلن حلف - قوله: فمن3166(

ولو شيء منه بقى وإن كله، بأكله إل يبر لم وعينه

ًا) يكن لم قل بار

يسقط مثلها التي القليلة الجزاء أن والظاهر

كله؛ً أكله كونه عن يخرجه ل إليه يلتفت ول

كره كما أكلها، مكروه السواقط أن العادة لجريان

كحبة منه بقي فلو السنان، بين الذي الخلل أكل

والوذر الجزاء هذه من أخر حبات أو الذرة

.ً (تقرير).ً)1(القليلة

طلقك، فهو الماء هذا علي نثرت - إن3167(

بعضه).ً فنثرت

)1. يحنث)   لم
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محمد بن بخيت إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

طلقك عن به تستفتي الذي كتابك وصل فقد

وبعد طلقتين، طلقتها أنك .ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكرت لزوجتك

فقلت: إن يدها، في ماء عليك تلقي أن أرادت هذا

على فنثرت طلقك، فهو الماء هذا علي نثرت

ً منه رأسك تغسل ماء على صبته والباقي قليل

ذلك؟ حكم عن للصلة.ً وتستفتي منه

الماء من عليك تنثر لم والجواب: مادامت

ً إل عليه طلقت الذي بذلك، الطلقا يقع فل قليل

فإن بالمعروف، معاشرتها وعليك زوجتك، وهي

من تكثر ول الله فاتق منك، بانت هذا بعد طلقتها

الموفق.ً لسانك.ً والله على الطلقا لفظ جريان

والسلم.ً

الديار ) مفتي24/3/1387  في897/1 (ص/ف

السعودية.ً

الرجوع) عدم على مكرهة أنها - ادعت3168(

المكرم حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

بالجرشي.ً المحترم.ً محكمة رئيس

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

 وتاريخ366 رقم كتابك وصلني فقد

.ً.ً.ً.ً.ً.ً الله عبد استفتاء به  المرفق11/2/1380

لها: إن قال التي زوجته طلقا عن به تسأل الذي
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مطلقة فأنت الليلة هذه داري إلى ترجعي لم

أخوها.ً فمنعها الرجوع أرادت أنها ودعواه بالثلثا،

الخ.ً

هذه مثل في به لله.ً المفتى والجواب: الحمد

فيها حنث إذا أنه بالطلقا الحلف وهي المسألة

وأما الجمهور، عليه الذي وهو زوجته، طلقت

ثبت فإن فيه، التحقيق فينبغي الكراه دعوى

بيت إلى الرجوع من ومنعها البقاء على إكراهها

فالصل الكراه يثبت لم وإن طلقا، فل زوجها

عليكم.ً  عدمه.ً والسلم

 القضاء ) رئيس1/7/1380  في594 (ص/قا

البيت دخولها على طلقها - علق3169(

ناسية) فدخلت

عبدالعزيز المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله سلمه مجلد جميل

وبركاته.ً وبعد:  الله ورحمة عليكم السلم

عن به تستفي الذي كتابك إلينا وصل فقد

بيت دخول على زوجته طلقا علق الذي الرجل

طالق، فأنت الفلني البيت دخلت لها: إذا وقال

السؤال.ً ملخص ناسية.ً هذا البيت فدخلت

من على الرجل حلف لله.ً إذا والجواب: الحمد

ًا يفعل ل أن وولده كزوجته بيمينه يمتنع شيئ

ًا ففعله الدار كدخول ً أو ناسي إل يحنث فل جاهل

ظاهر في فيهما يحنث فإنه العتاقا أو الطلقا في
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ل أنه أحمد المام عن الخرى والرواية المذهب،

ًا، والعتاقا الطلقا في يحنث مذهب ظاهر وهو أيض

لقوله تيميه، ابن الدين تقي واختاره الشافعي

ِبِه     وتعالى:  ُتم ْأ َط َأْخ ِفيَما َناٌح ُج ُكْم ْي َل َع ْيَس َل َ .

: "   )1(الية َطأ.  الْخ َعْن ِتي ِلِّم ُعِفَي وحديث

 . وعليه".       الله شاء إن الصواب هو هذا َياِن والنّس

 . والله       عنها تسأل التي مسألتك في حنث فل

وصحبه.        وآله محمد نبينا على الله وصلى أعلم

وسلم.

/ ف( ) 24/3/1380في  434ص

)3170( ناسية-     جيرانها بيت دخلت

بن        سعد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله    سلمه سيف

 : وبعد     .  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

طلقك عن استفتائك على اطلعنا فقط

بيت تدخل ما عليها طلقت أنك وذكرت لزوجتك،

وبينها بينك صار إنه ثم ناسية، فدخلت جيرانكم

بريء وأنت طلقني لك فقالت فضربتها منازعة

وطلقتها، فغضبت جهازك تعني وحللك عيالك من

ًا لك تسلم ولم هي وندمت ندمت ثم قالت مما شيئ

حكم عن وتسأل شهود، بحضور فاسترجعتها لك،

ذلك.ً 

حينما الول الطلقا لله.ً أما والجواب: الحمد

ودخلته الجيران بيت دخول عن عليها طلقت
آية)   –  1( الحزاب .5سورة
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ِإن    تعالى:  لقوله يقع، فل ناسية َنا ْذ ُتَؤاِخ لَ َنا ّب َر

َنا   ْأ َط َأْخ َأْو َنا ّنِسي .(2(   " : قد  تعالى الله قال ولحديث

وقوعه".       عدم فالظاهر الثاني الطلقا وأما فعلت

كٍل         وعلى لك، يسلم لم عوض على كان إذا

فعاشرها      زوجتك، وهي صحيحة لها فرجعتك

الطلقا       تكرار من لسانك من واحتفظ بالمعروف،

.   . عليكم    والسلم زوجتك تفوتك أن خشية

 / ف( الديار)  29/11/1387في  4397/1ص مفتي

السعودية

( الحلف(    في التأويل باب

)3171(   ..   : الثانية-  وعني طالق بنتك قال

أحمد       المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله ......    سلمه عايش

 : وبعد     .  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

 : جرى      فيه تقول الذي خطابك وصلنا فقد

أدى        ًا أخير أمها وعمتي زوجتي وبين بيني خصام

من         كثير حضر حتى أصواتهم رفعوا أن المر بهم

إل       تفلتني ولم بقوة مسكتني وعمتي الناس

من          فيه أنا ما رأيت ولما بنتها، أطلق أن بشرط

تخلصت       لي إفلتها وعدم عرضي وكسر الحال

:      : وقلت  تفلتني، لجل طالق، بنتك بقولي منها

باسم         أتلفظ ولم هذا، بشرط إل مانعة لنها ًا، ثلث

ما         وأنا زوجتي، غير بنات ولها بنتك، قلت زوجتي،

. زوجتي  أقصد
آية)   –  2( البقرة .286سورة
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     . ذكرت:   كما المر كان إذا لله الحمد والجواب

التي        ابنتها طلقا اللفظ بهذا قصدت أنك من

تطلق       ول ينفعك التأويل فهذا زوجتك ليست

 . والله      موقفك إحراج وهي للقرينة وذلك زوجتك،

. والسلم.  الموفق

 / ف( )28/4/1378في  387ص

)3172( مرتين-       طالق تراها وقال عصى أخذ

قاضي       المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

المحترم   هرجاب

 : وبعد     .  وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

رقم     كتابك إلينا 2/1/1385وتاريخ  8وصل

به    .....    استفتى الذي بن حمود بمعروض المرفق

ألزموه        الجديدة زوجته أهل أن صفته طلقا عن

وأشهد        يده في عصا فأخذ الولى، زوجته بتطليق

ويقصد       الطلقا في سيتأول بأنه رجال أربعة

.    : مرتين      طالق تراها قال ثم يده، في التي العصا

    . في:   التأويل من هذا لله الحمد والجواب

صور،        عدة له وصوروا الفقهاء ذكره وقد الحلف،

يقع        ول تأويله فينفعه منها هذا أن والظاهر

وعدالة        ًا، شرع ذكره ما ثبوت بشرط ولكن الطلقا

 . والله    الشرعية إجراءاتها واستكمال الشهود،

 . والسلم.  الموفق

 / ف( البلد)  9/2/1385في  323/1ص مفتي

السعودية
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( الطلقا(    في الشك باب

نطق-      3173( هل يدري ول بالطلقا نطق

( أكثر   أو بواحدة

الشيخ      الكبر المفتي الفضيلة صاحب حضرة

ما      ..  والحترام التحية بعد إبراهيم بن محمد

في       بعلومكم المسلمين ونفع فضلكم دام قولكم

أغضبته        حتى زوجته وبين بينه شجار وقع رجل

كثرة       من صوابه عن وغاب شعوره وتغير

   : فأجابته   علّي، تحرمي لزوجته فقال المشاجرة،

ما         يعلم لم غضبه شدة ومن بعضه، زي الزوجة

     : من    سبق وقد علّي، تحرمي قول سوى به تكلم

 . فهل      وراجعها رجعية طلقة طلقها أن قبل

مراجعتها          له وهل ؟ ل أم طلقت، ذكر ما والحال

أم            ؟ ل أم جديد، ومهر عقد إلى ويحتاج ؟ ل أم

والثواب        الجر ولكم أفتونا ذلك في الحكم كيف

. الوهاب   الملك من

الزهراني     محمد بن صالح

شافعي   المذهب

نطق   ..       هل يدري ل كان إذا وحده لله الحمد

لم           إذا كله هذا طلقا، يلزمه ل فإنه ل أم بالطلقا

عدلن،        رجلن هنا وهي المعتبرة البينة به تشهد

أطلق         يدري ل ولكن بالطلقا نطق أنه علم وإذا

سبق         كما المعتبرة البينة تقم ولم أكثر أم واحدة

. واحدة          إل يقع فل واحدة من أكثر طلقها أنه على
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وإل         عنه، يسأل الذي طلقه إلى بالنسبة كله هذا

  . التحريم    وأما معروفة معلومة الولى فالطلقة

كانت         لو ًا ظهار يكون فإنه به نطقه تحقق الذي

     . بها    نطق التي الصيغة أما حرام علي أنت بصفة

فإنه        المضارع الفعل بصيغة السؤال في ما وهي

الصحاب،         كلم ظاهر في ما على ًا ظهار يكون ل

من        فيها ويخير يمين كفارة يكفر أن والحتياط

عشرة          إطعام أو رقبة عتق بين به يكفر ما يجد

أيام         ثلثة صام يجد لم فإن كسوتهم؛ً أو مساكين

محمد.        الله عفو إلى الفقير ممليه قاله متتابعات

.     . محمد    على الله وصلى الشيخ آل إبراهيم بن

 / م( )28/12/1378ص

)3174( عددها-       يعلم ول طلقات عليها ألقى

قاسم       ......  المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

:  . وبعد     وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

المؤرخأ     خطابك وصلني الذي 15/11/1377فقد

      : وإياها  وأنا العائلة، كثيرة زوجة لي فيه تقول

بيننا        جرى وقد العائلة، هؤلء يعيش وكل فقراء،

ول         طلقات عليها ألقيت أن الغضب مع أدى خصام

من        عندنا وليس حيرة، في وبقيت العدد، أعلم

. الجواب.    عن وتسأل يرشدنا

     . أكثر:   طلقك أن تعلم هل لله الحمد والجواب

. أكثر         أو هو أطلقتان تدري ل أو الطلقتين، من

منك         بانت الطلقتين من أكثر أنه تعلم كنت فإن
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هو         هل ًا متردد كنت وإن رجعتها، لك وليس امرأتك

اثنتين        ويكون باليقين يعمل فإنه اثنتان أو ثلثا

فيه      مشكوك فوقهما وما المتيقنتان لنهما

.      . العدة  في مادامت رجعتها وحينئذ عدمه والصل

. عليكم  والسلم

 / ف( )2/1/1378في  3ص

)3175( الثالثة-      في وشك طلقتين طلقها

 :  . وبعد   وحده لله الحمد

ما     ......   عن سمحان بن عائض سألني فقد

قال         حيث وظهار طلقا من زوجته على منه وقع

وطلقتها      فغضبت الطلقا وطلبتني أزعلتني أنها

 : تراك     فقلت استرجع، وقالت فمسكتني طلقتين

  : تسترجع،     لزوم وقالت فمسكتني أمي، مثل علي

أعلم        ما ووالله الغضب، أشد في وأنا فاسترجعتها

الحاضرين        ولكن ثلثا، أو طلقتين مني وقع هل

عندي        وأنا اثنتين، غير طلقتها ما إنك يقولون

: نصها         هذا ورقة لها كتبت وحالً الثالثة، في شك

لها   ......      جاء إذا صريح طلقا زوجتي طلقت بأني

      . أمي  لشور ورجعت تأسفت هذا وبعد توافقه رزقا

. رجعتها    على وأشهدت وراجعتها

يقع         فل ذكر كما الحال كان إذا بأنه فأفتيته

الثالثة       وأما تيقنهما، اللتين الطلقتين غير عليها

لها       ورجعته وقوعها، عدم فالصل فيها المشكوك

الظهار؛ً        كفارة يكفر حتى يقربها ل لكن صحيحة؛ً
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   . عتق:     الظهار وكفارة أمي مثل علي تراك لقوله

فإن        متتابعين، شهرين فصيام يجد لم فإن رقبة،

   . أه     ذكر وحيث ًا مسكين ستين فإطعام يستطع لم

مدة         أخذ مريض لنه صيام ول العتق يستطيع ل

بواقي        معه يزال ول الطائف مستشفى في ًا منوم

والشلل        الفالج من نوع ومرضه الن حتى المرض

ًا،       مسكين ستين فيطعم بالطعام يكفر هذا فعلى

خمسة        الكفارة ومجموع البر، من مد مسكين لكل

لكل       ًا مسكين الستين على يفرقها ًا صاع عشر

. يكفر        حتى زوجته يقرب ول الصاع، ربع مسكين

       . تعالى  الله إلى الفقير ممليه ذلك قال أعلم والله

  . الله      وصلى اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمد

. وسلم       وصحبه آله وعلى محمد نبينا على

 / ف( الديار)  4/1/1385في  31/1ص مفتي

السعودية.

غيرها-      3176( يستحضر ولم طالق تراك قال

( بالثلثا    أنه الزوجة وادعت

 :  . وبعد   وحده لله الحمد

صفته    ......     طلقا عن بن مطلق سألني فقد

أراد  ......        لما فيحان ابنه وبين بينه حالت زوجته أن

 :     : تراك   لها وقلت عليها، فغضبت قال يضربه، أن

ذلك.        وبعد غيرها، استحضر ل قلت، هكذا طالق

والولد     ......  الزوجة قالت ولكن وراجعتها، تأسفت

يحضرني       ولم بالثلثا طالق قلت إنك فيحان
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هكذا        بالثلثا، تلفظت أني أعلم ل وأنا غيرها،

أفاد.

فالصل        ذكر ما الحال كان إذا بأنه فأفتيته

أتلفظ         لم إني يقول هو التي الثلثا وقوع عدم

ما        مراجعتها وله واحدة، طلقة عليه فتحسب بها،

الطلقا        بعد راجعها أنه وذكر العدة، في دامت

     . بأنه   الزوجة كلم يقبل ول صحيحة فرجعته بيوم

  . ذلك       قال وحده فيحان ابنه كلم ول ًا، ثلث طلقها

عبد         بن إبراهيم بن محمد الله إلى الفقير ممليه

   . على    الله وصلى السعودية البلد مفتي اللطيف

. وسلم     وصحبه وآله محمد نبينا

 / ف( البلد)  29/10/1385في  2999/1ص مفتي

السعودية.

( الرجعة(  باب

ثم-      3177( عليه، وتحرم لغيره تحل طلقها

( فتوى    زوجته وطلبت راجعها،

رئيس       فضيلة إلى إبراهيم بن محمد من

.  . المحترم  جدة محكمة

:  . وبعد     وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

إلينا       الواردة الوراقا هذه على اطلعنا فقد

برقم   ما  11/6/1385وتاريخ  2144منكم بخصوص

سمان       اللطيف عبد حسن إليكم به تقدم

حسن       الهام بنته طلقا حول المرفق باستدعائه

الطلع        جرى كما نظمي، أمين محمد زوجها من
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طلقها       أنه المتضمنة المرفقة الطلقا صورة على

قد          أنه من به أجاب وما عليه، وتحرم لغيره تحل

الطلقا         بأن أفتي أن بعد العدة أثناء في راجعها

. علينا       الموضوع عرض طلبت الزوجة وأن رجعي،

غير         لنا يظهر ولم إليه، أشرتم ما تأملنا لقد

لم          لنه رجعي؛ً المذكور الطلقا أ، من به أفتينا ما

. عوض      على يكن ولم ًا، ثلث يذكر

      : كان  فإن عليه، وتحرم لغيره، تحل قوله وأما

كما        بهذا ووصفه المذكور طلقه تفسير بها أراد

هذا        لن بصحيح، فليس سياقه من الظاهر هو

زوجته         عليه تحرم ل رجعي منه صدر الذي الطلقا

بصيغة       فالتحريم تحريم إنشاء أراد وغن به،

صرحوا      وقد المضارع، بصيغة كالطلقا المضارع

أو         المضارع بصيغة كان إذا يقع ل الطلقا بأن

شعاركم        فل الفاعل، اسم بصيغة أو المر بصيغة

حرر.

 / ف( البلد)  29/6/1385في  177ص مفتي

السعودية.

)3178     : وحرم،-  رجوع، بل طالق أنت قال

( المراجعة  ويريد

تمادت    ......    زوجته أن نوار بن ثقل سألني

الرجال       حضرة لجل يسكتها وهو الكلم معه

أولدها،        دونه حال يضربها أن أراد فلما وتمتنع،
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قبل:         يطلقها لم وهو رجوع، بل طالق أنت فقال

. بعده    ول الكلم هذا

مراجعتها       وله واحدة، طلقة ذلك بأن فأفتيته

. العدة    في دامت ما

ما         أنها ًا سابق عليها حرم قد أنه ًا أيض ويذكر

. وراحت    وعصته لمكان تروح

ولكن       بطلقا، ليس التحريم ذلك أن فأفتيته

   : مساكين،    عشرة إطعام وهي يمين، كفارة فيه

     . عفو    إلى الفقير ممليه قاله بر مد مسكين لكل

    . نبينا    على الله وصلى إبراهيم بن محمد الله

. وسلم    وصحبه وآله محمد

 / م( ) 3/9/1374ص

)3179( استرجاعها-     وأراد طلقتين، طلقها

بن       محمد الشيخ الفضيلة صاحب حضرة إلى

. المحترم.  إبراهيم

وبركاته،      الله ورحمة عليكم السلم بعد

: حياتك    في الله وأطال

طلقتين        وطلقت الله قدر أنه عليك يخفى ل

أجانب،        ومع البيت جيت أولً لنني فكري، بدون

ليس       المجلس وجدت المجلس دخلنا ما وبعد

من       فأرجو الكلمة بهذه نطقت وأنني ًا، نظيف

.  . والسلم      لك والرأي ذلك، في النظر فضيلتكم

. اليوني/  محمد المقدم
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    . ولم:   طلقتين طلقتها إذا لله الحمد الجواب

عن         ذلك يكن ولم يلحقه ولم طلقا ذلك يسبق

فإن       العدة، في مادامت مراجعتها فلك عوض

بعقد        نكاحها فلك العدة، من خرجت قد كانت

. السؤال         في شرح كما المر كان إذا هذا جديد،

. إبراهيم        بن محمد الله إلى الفقير ممليه قاله

  / في( م )4/1/1378ص

قبل-     3180( استرجاعها وأراد حاملً طلقها

الوضع)

بن        سالم المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

.  . المحترم  الحربي سعيد

:  . وبعد     وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

عن        به تستفتي الذي كتابك إلينا وصل فقد

:" مسائل"  ثلثا

      :( حبلى( وهي زوجته الرجل طلق إذا الولى

فهل       برضاها، الحمل وضع قبل مراجعتا وأراد

ذلك؟  يجوز

    . ًا:   رجعي الطلقا كان إذا لله الحمد والجواب

برضاها        كان سواء الحمل، وضع قبل مراجعتا فله

أو          عوض، على طلقها يكن لم ما رضاها، بغير أو

. تطليقات    ثلثا آخر تكن

      :( تمام( قبل مراجعتها وأراد طلقها إذا الثانية

بدون       مراجعتها تجوز فهل حاملً وليست العدة

ل؟   أم رضاها،
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مراجعتها:       فله ًا رجعي الطلقا كان إذا والجواب

: تعالى        لقوله رضاها، بغير ولو العدة في مادامت

       ًا إصلح أرادوا إن ذلك في بردهن أحق وبعولتهن

 جديد.        )1) عقد من فلبد العدة من خرجت فإن

بشروطه.

      :( ل( أن بطلقه واشترط طلقها إذا الثالثة

. فلن  تتزوج

عمل:       ل لغا والشرط صحيح، الطلقا والجواب

له         سبيل فل عدتها وانقضت طلقها إذا لنه عليه؛ً

.   . أعلم      والله شاءت من تنكح أن ولها عليها،

والسلم.

 / ف( ) 16/2/1385في  399/1ص

أكثر-      3181( لها ومضى السنة، طلقا طلقها

( مراجعتها      ويريد حامل وهي سنة من

مناحي       المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

. الله .....   سلمه بن

:  . وبعد     وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

طلقك       عن به تستفتي الذي كتابك وصلنا

لها        طلقك على مضى وقد السنة، طلقا لزوجتك

جنينها         لن الن؛ً حتى حامل وهي سنة من أكثر

هذه         بعد مراجعتها لك يجوز هل وتسأل عوار، صار

المدة؟

     . ذكرته:   كما الحال كان إذا لله الحمد والجواب

ولم         بعده ول قبله الطلقا هذا غير تطلقها ولم
)1  : آية)   البقرة .228سورة
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العدة،        في مادامت مراجعتها فلك عوض على يكن

جديد        عقد من فلبد العدة من خرجت فإن

. أعلم.   والله بشروطه

 / ف( )1/8/1384في  2047/1ص

من-      3182( له ورجعوا السنة طلقا طلقها

صداقه)

بن        محمد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

.  . المحترم  الجيزاني سالم

:  . وبعد     وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

المؤرخأ      كتابك إلينا وصل 20/5/1381فقد

لزوجتك     ...... طلقك عن استفتاءك المتضمن

من        لك ورجعوا السنة، طلقا طلقتها أنك وذكرت

تضع       ولم حبلى وهي ريال، خمسمائة صداقك

. الن   حتى حملها

كتابك:        في ذكرته كما الحال كان إذا والجواب

عليك         رجوعها من مانع فل ذلك قبل تطلقها ولم

 . والسلم      العقد شروط وسائر برضاها جديد بعقد

عليكم. 

 / ف( ) 29/5/1381في  638ص

)3183( العدة-     من وخرجت طلق

زوجته        طلق أنه مصلح بن رزيق لي ذكر

  .   : يزد     ولم طالق أنت بقوله الله دخيل بنت نفيلى

ذلك          وأن ًا، ثلث ول واحدة يرد لم وأنه ذلك، على

. أشهر      ستة مدة من منه صدر
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  . الفقير      أمله جديد بعقد له تحل بأنها فأفتيته

اللطيف،        عبد بن إبراهيم بن محمد موله إلى

   . قد      لنها وذلك الصانع الله عبد إملئه من وكتبه

  . مملي      قاله يراجعها أن قبل العدة من خرجت

. أعله    كاتب وكتبه أعله،

 / م( )28/2/1374ص

)3184( راجع-      متى يدري ول راجع

طلقه    ......   عن جازي بن عقاب سألني

 : أكتب      لكاتب قال أنه ويذكر النورى، لزوجته

ول         الكاتب، كتب ما يدري ل الن وأنه طلقها،

عن         يعلم ول يسأل، حتى الكاتب عن الن يعرف

هل         رجعته متى يدري ول راجع أنه ويذكر الورقة،

الن         زوجته أن ويذكر بعدها، أم العدة في وقعت

هذا         قبل يطلقها لم وأنه العدة، من خرجت قد

الطلقا.

ذكر،         ما والحال رجعة له يثبت ل أنه فأفتيته

ل           حتى رضاها مع جديد بعقد إل له تحل ل وأنها

بن         محمد الله عفو إلى الفقير ممليه قاله يخفى،

.     . محمد    على الله وصلى اللطيف عبد بن إبراهيم

  / في( م )19/8/1374ص

عن-     3185( ويستفتي الدخول قبل طلق

مراجعتها)

:  . وبعد   وحده لله الحمد
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طلقا،     ......   عن حمود بن علي سألني فقد

عليها:        عقد مطلق، بنت بشعيع تزوج أنه صفته

ما         السباب من فحصل الن، حتى بها يدخل ولم

وتأسف       الدخول، قبل واحدة طلقة يطلقها جعله

أو        مراجعتها، له تجوز هل ويستفتي طلقها، على

جديد؟    بعقد له تحل

ل         فإنها ذكر كما الحال كان إذا بأنه فأفتيته

مراجعتا         له يجوز ل لكن الطلقا، بهذا عليه تحرم

بشروطه        جديد بعقد يتزوجها أن له يجوز وإنما

نفسها       تملك الدخول قبل المطلقة لن وبرضاها؛ً

لزوجها        رجعة ول لها، عدة ول الطلقا، بمجرد

كان          إذا جديد بعقد ينكحها أن له يجوز وإنما عليها،

    .   . إلى  الفقير ذلك قال أعلم والله ًا رجعي الطلقا

  . الله       وصلى اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمد الله

. وسلم     وصحبه وآله محمد على

 / ف( الديار)  8/3/1387في  735/1ص مفتي

السعودية.

)3186( رجعة-      فل الثالثة كانت إذا

عبد       المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

. الله  ......   سلمه بن الرحمن

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

جرى فيه ذكرت وما كتابك وصلنا فقد

من صفر شهر في وقولك: أنني عليه، الطلع

طلقت أيام عشرة منه  ماض1378 العام هذا
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عوض بغير السنة طلقا مصلح بنت منيرة زوجتي

ذلك وبعد وهي، أنا بيننا حدثت مناقشة لسباب

وأشهدت الول قولي عن رجعت آخر  ربيع15 في

المتولي جدها على وأكدت لعصمتي رجعتها على

شئونها.ً على

أن سبق قد كنت لله.ً إن والجواب: الحمد

بائن فالطلقا الطلقة هذه غير طلقتين طلقتها

ًا تنكح حتى عليها لك رجعة ول في غيرك زوج

هي الطلقة هذه كانت وإن فيه، يدخل صحيح نكاح

ولك رجعي فالطلقا الثانية أو لها منك الولى

العدة، من خروجها قبل راجعتها إن مراجعتها

عليكم.ً الموفق.ً والسلم والله

)27/5/1378  في498 (ص/ف

الرجعة) على الشهاد - قوله: ويسن3187(

لظاهر وجوبه؛ً إلى العلم أهل بعض وذهب

قوة.ً (تقرير).ً وفيه  الية،

ولم نفاسها حال طلقتين - طلقها3188(

مراجعتها) له يجوز هل الن حتى تحض

وحده.ً وبعد: لله الحمد

لزوجته طلقه عن عايض بن علي سألني فقد

بعدما نفاسها حال طلقتين طلقها أنه .ً.ً.ً.ً.ً.ً وذكر

ًا.ً وهي عشر بخمسة طفلها وضعت الن يوم

الطلقا تأريخ من الحيض يأت ولم طفلها ترضع

1387 عام الماضي العام من الثالث الشهر في
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حتى الحيض يأتيها ل عادتها هي كما الن حتى

ل؟ أم مراجعتها، يجوز هل ويسأل ولدها، تفطم

فقد ذكر كما الحال كان إذا بأنه فأفتيته

لم كانت إذا مراجعتها وله الطلقتان، عليها وقعت

تحيض حتى تنقضي ل عدتها لن الن؛ً حتى تحض

عصمته، إلى وتعود يراجعها هذا فعلى حيض ثلثا

من خرجت فقد مرات ثلثا حاضت قد كانت فإن

فإن وشروطه، برضاها جديد عقد من ولبد العدة،

قاله الموفق، والله منه، بانت ذلك بعد طلقها

عبد بن إبراهيم بن محمد الله إلى الفقير

وصحبه وآله محمد على الله اللطيف.ً وصلى

وسلم.ً

الديار ) مفتي18/1/1388  في232/1 (ص/ف

السعودية.ً

حيضها) ارتفع وقد - طلقها3189(

العبد عثمان المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه العزيز

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

في المؤرخأ لنا كتابك على الطلع جرى

أنك وهي مسألة عن فيه سألت  وقد5/7/1387

عادتها وكانت عمها، ولد على حصة ابنتك زوجت

في ووضعت منه حملت ثم ثابتة، بصفة تأتيها

إن ثم ولدتها، إثر بنزيف  وأصيبت21/9/1384

أن يسبق  ولم11/9/1386 في طلقها زوجها
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 وفي14/4/1387 في وراجعها ذلك قبل طلقها

ارتفع والرجعة الطلقا بين الواقعة الفترة

تصح وضعت.ً فهل أن منذ مرتفع أنه كما حيضها،

رجعته؟

رجعته فإن ذكرت كما المر كان والجواب: إن

زوجها يملك التي العدة في تزال ل لنها صحيحة؛ً

حالتان: له حيضها ارتفاع أن وذلك رجعتها، فيها

ًا سببه يكون ل أن إحداهما الحالة هذه ففي معلوم

للحمل، أشهر طلقها: تسعة منذ سنة عدتها

ًا السبب يكون للعدة.ً والثانية: أن وثلثة معلوم

ل الحال هذه ففي غيرهما أو ورضاع مرض من

الحيض ويعود العذر يزول حتى عدة في تزال

عليكم.ً به.ً والسلم لتعتد

) مفتي25/9/1387  في3724/1 (ص/ف

السعودية.ً الديار

(فصل)

متفرقات) تطليقات ثلثا - طلقها3190(

بن محمد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً فراس.ً سلمه

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

من تضمنه ما وفهمنا استفتاؤك، وصلنا فقد

متفرقات: بأن تطليقات ثلثا زوجتك طلقت أنك

ثم راجعتها، ثم طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها

طلقتها.ً 
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تحل ل وأنها منك، بانت زوجتك أن ونخبرك

ًا تنكح حتى الئمة وباتفاقا القرآن بنص لك زوج

التوفيق.ً عدتها.ً وبالله وتنقضي ويطلقها غيرك

عليكم.ً والسلم

)13/2/1381  في219 (ص/ف

طالق، ستين طالق، - قال: طالق3191(

التحريم) دليل وطلب

سعد محمد المكرم إلى إبراهيم بن محمد من

الله.ً .ً.ً.ً.ً.ً.ً سلمه الجهمي

وبركاته.ً وبعد: الله ورحمة عليكم السلم

من تضمن ما وفهمنا استفتاؤك، وصلنا فقد

لها: أنت بقولك الثالثة الطلقة زوجتك طلقك

رجوع لك هل طالق.ً وتسأل ستين طالق، طالق،

فتطلب عليها الرجوع لك يكن لم وإذا عليها،

للقناعة.ً الدليل

بحال، عليها لك رجوع لله.ً ل والجواب: الحمد

ًا تنكح حتى لك تحل ول ًا غيرك زوج ًا نكاح صحيح

تعالى: لقوله دلسه؛ً نكاح ل رغبة نكاح يطؤها

فإمساك مرتان الطلقا     تسريح أو 

 إلى–   -         بعد  

ًا غيره زوج (1(  .     .    .  

/ )     /    / /   (

 )     -     (  

)1  : آية)   البقرة .230، 229سورة
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	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عادل ...... المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بلجرشي. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	إلى حضرة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد ...... سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صديق ملا ...... المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	الحمد لله وحده. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن علي بن ...... سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد ...... سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	الحمد لله وحده. وبعد:
	الحمد لله وحده. وبعد:
	الحمد لله وحده. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد اللطيف. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بشيسي ...... سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نوار بن ...... سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عثمان ...... سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	بعد التحية والإجلال.
	من محمد بن إبراهيم إلى بخيت بن محمد ...... سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالعزيز جميل مجلد سلمه الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	(كتاب العدد)
	(عدة الحامل)
	(3228- الكشف بالأشعة للتأكد من حياة الجنين)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك رقم 1335 وتاريخ 4/3/1384 المرفق باستفتاء أحمد بن قاسم مقدر الشجاج عن المرأة التي فارقها زوجها وهي امل مضى لها أربع سنوات وتسعة أشهر ولم يحصل لها مخاض، ويسأل هل يجوز الكشف عليها لدى الصحية للتأكد من حياة الجنين، وإن كان ميتاً في بطنها فهل يجوز إخراجه بعملية ؟
	والجواب: الحمد لله. لا بأس بالكشف عليها بالأشعة للتأكد من ما ذكر، وإذا كان الجنين ميتاً فلا بأس من إخراجه من بطنها بعملية. والسلام.
	(ص/ف 1014/1 في 18/4/1384)
	(3229- إذا وجدت أمارات تدل على الحمل وجب التثبت)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبيد بن محمد الحربي سلمه الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة توفي عنها زوجها في 10/1/1378فاعتدت منه وحادت أربعة أشهر وعشراً، وبعد مضي عدتها أرادت أن تتزوج، فتوقف المطوع عن العقد لها بحجة أنها لم تحض طيلة هذه المدة، وهي ترضع طفلها حين مات زوجها وقد أتمت رضاعته سنتين وفطمته في شعبان ولم يأتها الحيض حتى الآن، وتسأل عن حكم ذلك، مع العلم أن عادتها أنها لا تحيض أصلاً، وكذلك عادة نسائها.
	والجواب: الحمد لله. إن كان هناك أمارات تدل على الحمل وجب التثبت حتى يتبين الأمر، وإلا فالأصل انقضاء عدتها إذا أكملت أربعة أشهر وعشراً، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً 1). والله أعلم.
	(ص/ف 4062/1 في 1/11/1387)
	(3230- والكشف الطبي كاف في ذلك)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
	نرفق لكم من طيه المعاملة المعادة إلينا منكم برقم 476 وتاريخ 19/1/1385 الخاصة بقضية المرأة حسنية التي أجرى عليها الكشف الطبي من قبل أخصائي الأشعة بمستشفى أبها: أنه ثبت بالتقرير الطبي ما يفيد براءة الرحم ونظافته.
	ونفيدكم أننا بتأمل ما ذكره لا نرى مانعاً من تزويجها بعد الآن، الكشف الطبي كاف في الإيضاح، ويستغنى به. هذا والسلام عليكم.
	(ص/ف 1100/1 في 26/4/1385) مفتي الديار السعودية.
	(3231- لا يتبين خلق الإنسان في العلقة)
	قوله: وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفياً.
	إلقاء النطفة والعلقة لا تفصيل فيهما بأن ذلك لا يخرج من العدة، بقيت المضغة هي التي يوجد فيها تخطيط ومبادئ تخليق.
	وذكر بعض الحذاق من الأطباء أنهم قد يدركون شيئاً في العلقة فإن ذلك إن ثبت فإنما هو إفراز العضو في شيء هو الدم. والخفاء من الأمور النسبية، فالمراد ولو لم يبد لكل أحد، بل إذا أدركه من أدركه بقوة الفهم أو البصر. (تقرير).
	(3232- مضى لها أربع سنين بعد دعواها الحمل)
	وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن زوجة تحرك حملها في الشهر السادس، ثم في الشهر التاسع مرة، ثم سكن بعد ذلك، وطلقها زوجها، والآن قد قارب أربع سنين بعد دعواها الحمل فهل لها أن تتزوج، وما حكم نفقتها؟
	فأجاب: قال في "المنتهى، وشرحه – لمنصور": والمعتدات ست: إحداهن الحامل، وعدتها من موت وغيره كطلاق أو فسخ حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة إلى وضع كل الولد إن كان الولد واحداً أو وضع الأخير من عدد إن كانت حاملاً بعدد حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة طلاقاً كانت الفرقة أو فسخاً؛ لعموم قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 1). وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه، وظاهره ولو ببطنها، لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لها حيث تجب للحامل، ويأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلاً لوجوبها. انتهى. ومراده بقوله: حيث تجب للحامل. هي البائن، لأن الرجعية تجب نفقتها مطلقاً. فظهر أن المرأة المسئول عنها إن كانت قد تحققت الحمل لا تزال في عدة إلى أن تضع. وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائناً وتحققت موت الحمل، هذا ما لي.
	(الدرر جزء 5- 415)
	(3233- حامل مضى عليها عشر سنين)
	وقولك: إن رجلاً توفي عن امرأته منذ عشر سنين وهي حامل، وهذا الحمل لم يكن فيه حركة –ما قولكم في حدادها، وعدتها، وهل يجوز السعي في سبيل إخراج هذا الحمل بواسطة الطب، أم لا؟
	والجواب: الحمد لله رب العالمين. يلزمها الاستمرار في عدتها حتى تضع ذلك الحمل، لقوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ2). والاحداد تابع للعدة ينتهي بانتهائها، إلا أنه يراعى التخفيف فيكون بعضه أخف من الاحداد مدة العدة المعتادة غالباً كاللباس والخروج ونحو ذلك. أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز. والله وفي التوفيق.
	(ص/ف 516 في 2/6/1378)
	(3234- لا تحديد في أكثر مدة الحمل)
	قوله: وأكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنها أكثر ما وجد.
	هذا تعليل هذا التحديد، وأصحاب هذا القول وكذلك من يحدد بأقل وبأكثر من ذلك هم لا يقولون إن المتجاوز لما حددناه مقطوع في نفس الأمر أنه ليس لاحقاً له، يقولون من الممكن أن يكون له، لكن نحن محتاجون أن نحد حداً لئلا يضطرب علينا، فنرتكب مفسدة ترك النادر مخافة الوقوع في أعداد كثيرة. هذا معنى ما يقولونه، أو لم يقولوه لكنه هو لازم لهم وإن لم يلفظوا به. والمسألة مسألة خلاف: منهم من يحدد بأربع، ومنهم من يحدد سنتين، ومنهم من لا يحدد بحد بل يعتبر الأصل ولا سيما إذا لم يرد عليه ما ينفيه. وقد ذكر ابن القيم طرفاً من المسألة في كتابة "تحفة الودود" وإلا فموجود مواليد تجاوزوا أربع سنين علم وتحقق نسبتهم إلى من نسبوا إليه وذلك بتحقق الحمل ثم يتأخر، ووجد مولود أخذ أربعة عشر سنة حمل به صم مرض وجد تامة أسنانه. (تقرير)1).
	(3235- جواز إلقاء النطفة. المدة التي يجوز إلقاؤها فيها)
	الحمد لله وحده. وجه إلي سؤال حاصله – هل يجوز إلقاء النطفة، وما هي المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها؟ وما مستند ذلك؟
	فأجبت بما نصه: الحمد لله. يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح، قال في "كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" صحيفة 396 من المجلد.
	الأول: فائدتان: إحداهما يجوز شرب دواء لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع، وقال ابن الجوزي: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن تنفخ فيه الروح. ا هـ. وقال ابن رجب في كتاب "جامع العلوم والحكم" في شرح الحديث الرابع من الأربعين النواوية: وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكروا العزل فقالوا لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنه الموؤدة الصغرى، فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات السبع: تكون من سلالة من طين، ثم تكون من نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر صدقت أطال الله بقاءك.
	وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم تنفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ربما انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما يسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل: "ما عليكم أن لا تفعلوا إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها" وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولداً. انتهى كلام ابن رجب.
	فظهر مما تقدم أنه من علمائنا من يحرمه كابن الجوزي، ومنهم من ذهب إلى جوازه، وهو الذي طفحت بها عبارات أصحابنا المتأخرين وهو المذهب ، ومنهم من زاد على ذلك على ذلك بتجويز إلقاء النطفة والعلقة وما بعد ذلك إلى ما قبل نفخ الروح في الجنين وهم من ذكرهم ابن رجب ومن جملتهم أبو الوفاء ابن عقيل، كما حكاه عنه ابن مفلح في الفروع، وقال بعد حكايته إياه وله وجه، ودليل هؤلاء ما تقدم من قول علي رضي الله عنه بحضرة أمير المؤمنين عمر والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقه عمر ودعى له بطول البقاء. أخذاً من قول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين  إلى آخر الآية1). لكن ضعف الحافظ ابن رجب هذا القول لتناوله العلقة فما بعدها، ولهذا قال: وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد؛ بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد بعد ولدا. وبما قدمناه يظهر جواز إلقاء النطفة ودليله وتعليله واضح.
	وأما المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها فهي أربعون يوماً، وابتداؤها من الوطء الحاصل في الطهر، وإن تكرر الوطء فالغالب أن ذلك يعرف لدى النساء فيسألن عن ذلك، ولا سيما من لهن التجارب والخبرة بالحبل وأحواله وما يعرض للحبلى، وإن تعذر ذلك فبالكشف إن أمكن، والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم).
	(ص/م في 7/4/1376).
	(3236- استعمال الحبوب لتنظيم الحمل أو قطعه)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3582 وتاريخ 14/7/1388 بخصوص حبوب منع الحمل والنشرات التي توزع عنها، وبتأمل ما ذكر ظهر أنه إذا كان المراد تنظيم فترات الحمل لمدة مؤقتة لظروف عائلية أو صحية لضعف المرأة وتضررها بالحمل أو خطورته على حياتها عند الولادة أو أنها تحمل قبل فطام طفلها الأول فيحصل بذلك ضرر عليها أو على طفلها ونحو ذلك ففي مثل هذه الحالات يحوز استعمال الحبوب عند الحاجة إلى استعمالها، وهو شبيه بالعزل الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أو أسهل منه، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل وأن اليهود كانت تحدث أن العزل هو الموؤدة الصغرى فقال: "كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه"1). وفي حديث جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"2). وروى القاضي أبو يعلي وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه قال: جلس إلى عمر رضي الله عنه علي والزبير وسعد في نفر من الصحابة فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤدة الصغرى. فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات السبع: فتكون سلالة من طين ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك. وذكر الفقهاء جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة إذا كان في مدة الأربعين.
	وأما إن كان المراد باستعمال الحبوب قطع الحمل بالكلية لكراهة النسل أو خوف من زيادة النفقات عليه إذا كثروا أولاده ونحو ذلك فهذا لا يحل ولا يحوز، لأنه سوء ظن برب العالمين، ومخالف لهدي سيد المرسلين، والسلام عليكم.
	(ص/ف 2833/1 في 17/9/1388) مفتي الديار السعودية.
	(3237- إلقاء العلقة)
	إلقاء النطفة –وهي الطور الأول- من العلماء من منعه وهو بطريق الأولى، من العزل. ومن أهل العلم من أجازه فيجوز هذا، والشيخ تقي الدين توقف في هذا كمسائل عديدة له توقف فيها، اللهم إلا أن يكون له نوع من الميل فهذا ممكن، له مسألة في الفتاوى.
	وهذا بخلاف العلقة. وأيضاً يقال: إن العلقة شيئاً من التخطيط وإن كان لا يصل إلى أن نعتبره لانقضاء العدة؛ حي لاحترام ذلك الولد. (تقرير).
	(3238- استعمال الدواء المباح لئلا تحبل)
	ثم هنا مسألة استعمال الدواء المباح لئلا تحبل فيما بعد، هذا يكون أولى من استعمال دواء مباح لقطع الحيض فلا يحوز عند الأصحاب، لأن العلة في المنع منه ما يمنع الحبل. (تقرير).
	(3239- قطع الحبل بالكي أو الفصد)
	ثم هاهنا مسألة أخرى وهي "قطع الحبل" يعنى لئلا تحبل –بنحو الكي أو الفصد- هذا الموضوع واقع السؤال عنه، ولم أقف فيه على شيء، هذه صفة كمال لا يباح للإنسان أن يختصي ولا يقطع إصبعه، فهذا إفاتة صفة كمال في الإنسان، وهذا إذا فعله بنفسه فضلاً عن أن يفعله غيره به، فالحاصل أنه لا يصلح. (تقرير).
	(3240- س: التداوي بدواء مباح لتحمل؟)
	ج: الظاهر جوازه. (تقرر).
	(فصل)
	(في عدة المتوفى عنها)
	(3241- تعتد للوفاة ولو قبل الدخول)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد بن أحمد الخطيب. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة عقد عليها النكاح لرجل ومات قبل أن يدخل بها، وتسأل عن عدتها هل تعتد بما تضمنته الآية الكريمة وهي قول تعالى: والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً1). ويقال ليس عليها عدة لأنها غير مدخول بها؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها2). الآية. إلى آخر ما ذكرته.
	والجواب: الحمد لله. تجب العدة على هذه المرأة، وعدتها هي ما ذكره الله في الآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذا عام في كل امرأة توفي عنها زوجها، سواء كانت وفاته قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فإنها تعتد منه بما ذكر كما ترث منه، فإن كانت أمة فعدتها على النصف من ذلك. وأما الآية الأخرى التي ذكرتم وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية. فإنها خاصة بالمطلقات. والله أعلم.
	(ص/ف 832/1 في 18/3/1387) مفتي الديار السعودية.
	(عدة ذات الأقراء)
	(3242- الأقراء)
	الأقراء هل هي الأطهار، أو الحيض؟ ذهب بعض إلى أنها الأطهار، ومنهم عائشة. والقول الآخر أنها الحيض، وهذا القول أولى، لحديث "دعي الصلاة أيام أقرائك"3). (تقرير حديث).
	(3243- طلقها ثلاثاً وتزوجت بعد خمسة أشهر)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد اللطيف بن عسير. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصلنا كتابك المؤرخ في 27/1/1382 المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً فمكثت بعد الطلاق خمسة أشهر، ثم تزوجت برجل آخر وأخذت معه مدة، ثم طلقها الزوج الأخير، وبعد هذا أراد الزوج الأول أن ينكحها. الخ.
	والجواب: الحمد لله. إذا كانت عادة المرأة أنها تحيض كما يحيض النساء وأنها تزوجت قبل أن تحيض ثلاث حيض فإنها لا تحل لمطلقها الأول، لأن نكاحها الأخير غير صحيح يحث أنها تزوجت وهي لا تزال في عدة زوجها الأول، والمشروط في حلها لزوجها الأول أن تنكح نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه؛ لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره1). والمراد النكاح الصحيح الشرعي. والسلام عليكم.
	(ص/ف 92 في 17/2/1382)
	(3244- قوله: أو تبلغ سن الاياس خمسين سنة)
	س: هل فيه حديث أنها تجلس خمسين سنة، أو قول خلفاء راشدين؟
	ج: ما فيه حديث. الله أعلم قولهم خمسين سنة ما هو على كل حال. (تقرير).
	(عدة امرأة المفقود)
	(3245- رجوع الزوج الثاني عليها بالصداق)
	قوله: ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه.
	كونه يرج عليها ما ظهر لي وجهه. (تقرير).
	(3246- للمفقود حالتان)
	ورد إلى دار الإفتاء سؤال سالم محمد سعيد المدرس بمدرسة قران الابتدائية، يقول فيه: رجل تغيب عن أهله أو زوجته ولم يعلم عنه شيء حياً أو ميتاً، فهل لزوجته أن تحكم أنه ميت وتختم المدة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل امرأة توفي زوجها ثم بعد ذلك تتزوج، أو هناك مدة من الأيام أو الشهور أو السنوات تقضيها ثم تتزوج بدون حكم، وإذا كان مدة معنية بدون حكم فقضتها المرأة ثم بعد ذلك تزوجت ثم حضر زوجها بعد ذلك فما الحكم في ذلك؟
	فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
	الحمد لله: لا يخلو هذا الرجل المتغيب من أحد أمرين: "الأول": أن يكون غاب غيبة ظاهرها الهلاك. "الثاني": أن يكون غاب غيبة ظاهرها السلامة.
	فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فلزوجته أن تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة؛ لما رواه الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقد زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا. ورواه ابن بكير عن مالك وزاد فيه، ثم تحل. قال البيهقي في "السنن الكبرى": ورواه يونس بن يزيد، عن الزهري، وزاد فيه قال: وقضى بذلك عثمان ابن عفان بعد عمر رضي الله عنهما. ورواه أبو عبيد في كتابه عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا: امرأة المفقود تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح.
	وأما افتقار زوجة المفقود إلى حاكم يضرب لها مدة التربص والعدة، فالأصح عدمه، فإذا مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم.
	وأما إذا حضر زوجها بعدما تزوجت فيخير، لما روى البيهقي بسنده،لا عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود: إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول، وكان لها من زوجها الأخر مهرها بما استحل من فرجها، قال ابن شهاب: وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله عنهما.
	واعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية في "نظرية العقد" هذه المسألة من قبيل موقوفات العقود، فقال: وكذلك الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت وكانت زوجة الثاني، وإن اختار فسخها وأخذ امراـه كان له ذلك كما قضى به الصحابة وأخذ به أحمد، وأشكل ذلك على أكثر الفقهاء الذين لم يعلموا وجه ما فعله الخلفاء الراشدون؛ بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح، وهو مبني على وقف العقود.
	وأما إذا كانت غيبة الزوج المذكور ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح ونحوهما ففي هذه الحالة خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: تبقى امرأته أبدا حتى يتيقن موته، وقال بعضهم: تتربص تسعين سنة تبدأ من ولادة زوجها المفقود لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، قال ابن قدامة: والمذهب الأول. والله أعلم. (من الفتاوى المذاعة).
	(فصل)
	(3247- عدة الأمة الموطوءة بشبهة)
	قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو أمة.
	والظاهر لي أن هذا التعليل لا يكفي؛ ولهذا فيه مخالفون كثيرون وأنه يكفي الاستبراء، وقالوا إن استبراء الأمة والمسبية أشبه من عدة ا لزوجة؛ فإن الكل مقصود منه العلم ببراءة الرحم. (تقرير).
	(3248- وطأها بزنى ومعه أربع)
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس تحرير جريدة الندوة الغراء. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ في 11/9/1384 والمرفق بالسؤال الموجة من سعد بن أحمد الثقفي الذي يطلب فيه نشره على صفحات جريدتكم مع جوابه.
	ونص السؤال: إذا وطئ الرجل امرأة بزنى وكان متزوجاً بأربع زوجات فما حكم جمعه ماءه في خمسة فروج، وماذا يترتب عليه وعلى الزوجات؟
	والجواب: الحمد لله. الزنا –والعياذ بالله- من كبائر المحرمات، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وعليه أن يتجنب واحدة من زوجاته الأربع من دون أن يفارقها، ولكن لا يقربها حتى تنتهي عدة التي وطئ بالزنا؛ لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة، فإذا فرغت عدتها أبيحت له الرابعة. والسلام.
	(ص/ف 2838/1 في 7/11/1384) مفتي البلاد السعودية.
	(3249- قوله: وإن أشكل عرض على القافه)
	القافه بعضهم يعرف بالأثر، وبعض يعرف بالأشباه، ولهم مزيد من الأشباه، وبعض يعرف باليدين، وبعض باعتبارات أخر1).
	(3250- قصة)
	وقع عندنا قصة منذ عشر سنين – بدويان تنازعا في ولد عمره ثلاثين سنة هو كان عند أبيه الذي ولد على فراشه ومنتف الخطر وهو ولدها بكل حال، ولكن الأم عجوز وجاءت تبكي من حين ألم بها ذلك الشيء جاء على بالها التوبة، وهي صاحبة ديانة نسبياً، وأخبرت بقصتها مع الأول أنها خرجت من عنده وقالت ما وطئني وتزوجت قبل أن تعتد. المقصود أنه وجد وطؤ مع وطئ، هذا أو في الطهر الواحد، ووضع في حكم الوضع في العدة. وبعد البحث والاحتياط والتأمل ما رأينا إلا القافة، فأحضرنا قائفين من أوثق آل مرة في بيتنا فوطئوا على تراب، فقالوا: هو للثاني، حتى من في بيتنا عرفوه قبل، وهو أعقل، ولا عنده ميل لأحدهما. (تقرير).
	(3251- س: فصيلة الدم؟)
	ج: إذا كان شيء متحقق وأنه نظير الشبه أو أعظم وصار من يقوله من المسلمين الثقات فما المانع منه؟! الشريعة لا تمن حقاً، ولا تعتبر باطلاً. وإذا وجدنا القافة عملنا بها أولى؛ لأن هذا جاء من قول المعصوم، وهؤلاء يحتمل أنهم وإن كثروا يتصور منهم الغلط. (تقرير).
	(فصل في الإحداد)
	(3252- الإحداد)
	من محمد بن إبراهيم إلى الأخت نرجس الباكستانية. سلمها الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه قصة زوجك المتوفى بسبب انقلاب السيارة بطريق الحج، فعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وفهمنا ما سألت عنه من حكم الإحداد والعدة.
	فأما "الاحداد": فهو ترك كل ما يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب فيها، فيتعين عليها ترك الزينة، وترك جميع أنواع الطيب والأدهان المطيبة، وترك لبس الحلي بأنواعه حتى الخاتم ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، ولا يتعين عليها لباس السواد، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل الذي لا يراد للزينة كما تترك التحسن باسفيذاج وبودرة ونحو ذلك، وكذلك الكحل والأصباغ التي تجعل للتجميل؛ وذلك لما ورد في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من قسط أو أظفار" الحديث1).
	وأما العدة فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل. ويجب أن تعتد في المنزل الذي كانت تسكنه حين مات زوجها، ويحرم عليها أن تتحول عن السكنى فيه إلا لحاجة أو ضرورة على نفسها أو على مالها أو فيما لو أخرجها صاحب المنزل بغير اختيارها ونحو ذلك. فإن خرجت من مسكنها بدون مسوغ شرعي لزمها أن تعود إليه لتكمل عدتها فيه. ولا تخرج المعتدة من بيتها في الليل، ولا تبيت إلا فيه، وأما في النهار فلها الخروج لقضاء حاجاتها التي تخصها بنفسها، فلا تخرج لقضاء حاجة غيرها، ولا تخرج لعيادة مريض، ولا لزيارة قريب وصديق ونحوهم، وإن كانت لها عمل فيه كالممرضة ونحوها فلا مانع من خروجها نهار المباشرة مع النساء؛ فتعالج النساء والأطفال ونحوهم، وتبعد عن مخالطة الرجال والتحدث معهم والخلوة بأحد منهم، وأما السفر فلا تسافر إلا بعد انقضاء عدتها والله الموفق2).
	(ص/ف 98/1 في 10/1/1386) مفتي البلاد السعودية.
	(3253- تغطية المحادة وجهها عن القمر وعن محارمها)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد الكردي الغامدي. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	كتابك لنا الذي لم يؤرخ وصل، وسألت فيه عن حكم تغطية المرأة وجهها ويديها ورجليها عن القمر وعن محارمها في حالة ما إذا كان روجها متوف وهي محادة عليه.
	والجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من الشرع؛ بل هو من خرافات العوام وخزعبلاتهم. والسلام عليكم.
	(ص/ف 2082/1 في 17/4/1387) مفتي الديار السعودية.
	(3254- ولا تنتقل عن بيتها إلا لمسوغ شرعي)
	من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم محمد بن عبد الرزاق السعيد. وفقه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابكم الذي تسألون فيه عن مسألتين:
	"المسألة الأولى": هي يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا خرجت من بيته إلى بيت أخيها فلقيت فيه اضطهاداً وسوء معاملة فهل لها أن تخرج منه إلى بيت أبناء زوجها أو بيت عمها لتعيش فيه؟
	والجواب: الحمد لله. لا يحل لها الانتقال من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها إلا بمسوغ شرعي، فإن انتقلت بغير مسوغ شرعي فإنها ترجع إلى البيت الذي خرجت منه، وإن كان انتقالها لمسوغ شرعي جاز لها أن تنتقل من ذلك السكن الذي انتقلت إليه إلى بيت أبناء زوجها أو غيره، وتلزمها بقية أحكام الاحداد المعروفة.
	(ص/ف 304 في 21/3/1377)
	(3255- ولا تسافر للحج)
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن عبد الله الراشد. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	اطلعت على كتابك تاريخ 11/11 الذي تسأل فيه عن والدتك التي في الحداد هل يجوز أن تسافر للحج؟ وتقول: إن عدتها لا تنتهي إلا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟
	فالجواب: الحمد لله. ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج، كما هو مذهب الأئمة الأربعة. أما ما ذكرت من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في مثل هذا الوقت فليس ذلك بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة. والسلام عليكم.
	(ص/ف 161 في 12/11/1374)
	(3256- احداد البدوية)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر القبلان. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا بخصوص حداد المرأة الأعرابية التي هي بطبيعة حالها في حل وترحال.
	والجواب: الحمد لله. لها الانتقال مع أهلها، ومسكنها بيتها التي تستقر فيه يتعين عليها فيه ما يتعين على الحضرية. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف 2622/1 في 24/10/1384) مفتي البلاد السعودية.
	(3257- خروجها للتدريس والتمريض)
	من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام ديوان الموظفين. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا برقم 1212/2 وتاريخ 21/7/1385 بخصوص طي قيد السيدة خضرة بنت علي العطوي بسبب وفاة زوجها، وتذكرون أن ديوان الموظفين لم ينص على مثل هذه الحالة، ورغبتكم منا الحصول على جواب عن حكم المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي.
	ونفيدكم أنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية اللاتي لا يقوم بها غيرها، ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها من تدريس وتمريض ونحوه من الأعمال المختصة بالنساء مما لا تعلق له بالرجال، متجنبة في ذلك الطيب ولباس الزينة ونحو ذلك. والسلام عليكم.
	(ص/ف 246/1 في 21/1/1386) مفتي البلاد السعودية.
	(3258- حضورها الامتحان)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الوهاب محمد مراد. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن أختك التي توفي زوجها وتريد أداء امتحان الشهادة الثانوية وهي في العدة. وتستفتي عن خروجها من بيتها إلى صالة الامتحانات لتؤدي الامتحان، وأنك أنت الذي ستلى الخروج بها بنفسك وبسيارتك ثم ترجع بها إلى بيتها، وأن مقر الامتحانات لا يدخله إلا النساء، وأنها ستخرج بملابسها الشرعية دون أن تتزين، وفي حدود الوقت اللازم لأداء الامتحان.
	والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فالظاهر أن لها أن تخرج لما ذكرته، وعليها التزام أحكام الاحداد والتقيد بملابسه، وعدم مخالطة الرجال، لأن العلماء أجازوا للمرأة الخروج لقضاء حاجتها نهاراً إذا لم يمكن أن تقضى لها، وهذا من أهم حاجاتها، والله أعلم.
	(ص/ف 804/1 في 2/3/1389) مفتي البلاد السعودية.
	(3259- انتقال الأمة للضرورة)
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سمو الأمير سعود بن محمد آل سعود. حرسه الله تعالى وتولاه.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلي كتابكم الكريم الذي تسألون فيه عن الجارية التي عند واحد من العيال وهي مزوجة بشخص وتوفي زوجها، وعمها محتاج إليها حاجة ضرورية، فهل يأخذها عمها وينقلها من المحل الذي توفي زوجها فيه، أم لا؟
	الجواب: الحمد لله. لا بأس بنقلها من البيت الذي توفي زوجها فيه. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
	(ص/م 1892 في 14/11/1375) (الختم)
	(3260- الزيادة على مدة العدة والاحداد لا تخل بهما)
	الحمد لله وحده. وبعد:
	فقد سألني محمد بن دخيل الحريوي عن امرأة توفي زوجها فاعتدت له وحادت عليه أربعة أشهر وعشرا، ولكنها زادت على ذلك يومين نسياناً من غير تعمد، وتسأل هل تخل هذه الزيادة في العدة والاحداد، أم لا؟
	فأفتيته بأن الزيادة في مدة العدة والاحداد لا تخل بها، وحيث أتمت المدة فقد خرجت من العدة، وإنما الزيادة على أيام العدة والاحداد لا تجوز إذا كانت متعمدة وأما الناسي فلا حرج عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا1). والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
	(ص/ف 2128/1 في 10/8/1384)
	(3261- سكنى المبتوتة في بيته الذي فيه أولاده للحاجة)
	الحمد لله وحده. وبعد:
	فقد سألني صدقة عباس عالم عن حكم سكنى مطلقته المبتوتة منه، ولدى أولادها منه في بيته الذي يجمع أولادهما وأولاد خالهم وأسرتهم من نساء ورجال وأطفال، وذلك للحاجة الملحة إلى سكناها معهم، وحضر وليها وصادقه على ذلك.
	فأفتيته بجواز سكناها معهم بشرط أن لا يخلو بها، فإذا لم يحصل له به انفراد ولا خلوة فلا بأس بذلك، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
	(ص/ف 3424/1 في 2/9/1387)
	(باب الاستبراء)
	(3262- قوله: من صغير وذكر وضدهما)
	والظاهر على أصل الشيخ أنه إذا كان كبيراً أو بكراً أو صغيراً أو موثوقاً أخبره أنه استبرأها أو أنه لم يطأها أبداً فيصير مثل ذلك، لكن بشرط أن تكون بحالة صيانة، فإنها ولو أنها أمته فينبغي أن يجتنبها؛ فإن النطف أحق بالصيانة من نفيس الجواهر. والأحوط لا سيما في هذه الأزمان الاستبراء حتى من صغيرة وامرأة. (تقرير)
	(3263- قوله: ومقدماته)
	وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه، وإلا فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قبلها، وقال: ما ملكت نفسي، وجوز ذلك بعض العلماء. (تقرير).
	(كتاب الرضاع)
	(3264- درت اللبن بعد أربعة وثلاثين عاماً)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة البرك. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك رقم 164 وتاريخ5/4/1384 المرفق باستفتاء سعيد بن مشرف عن إرضاع أمه لابنه وبنته ولم تكن ذات لبن بل عهدها باللبن عام 1350 وإنما درت عليهما بلبنها شفقة وحناناً حينما رضعا من ثديها، ويسأل هل يحل لابنه المذكور أن يتزوج بإحدى بنات اخوته أو أخواته الأشقاء؟ وهل تحل ابنته المذكورة لأحد أبناء اخوته أو أخواته. الخ.
	والجواب: الحمد لله. إذا كانت أمه درت بلبنها على ابنه وبنته فرضعا منها خمس رضعات فأكثر في الحولين فهذا الرضاع معتبر، وينشر الحرمة، وحكمه حكم من أرضعت بلبن طفلها الصغير ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه تعريف الرضاع شرعاً بكونه لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة إلى آخره. وعليه فلا تحل لابنه واحدة من بنات اخوته لأنه يكون عمها، ولا واحدة من بنات أخواته لأنه يكون خالها، كما لا تحل بنته لأحد أبناء اخوته لأنها تكون عمته، ولا لأحد أبناء أخواته لأنا تكون خالته من الرضاعة. والسلام عليكم.
	(ص/ف 1561/1 في 12/6/1384) مفتي البلاد السعودية.
	(3265- نقل الدم لا ينشر الحرمة)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابكم رقم 2899 وتاريخ 16/11/1385 المرفق باستفتاء أحمد علي الفقيه عن رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها من دمه كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها، ويسأل هل تحل له، أم لا؟
	والجواب: الحمد لله. نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس لا يسمى رضاعاً لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، ولا تثبت له أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها، ولو قدر نشره الحرمة لاختص به تحريم؛ لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين1). وحديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه، فقالت هو أخي من الرضاعة فقال: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه. وعن أم سلمه مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام". رواه ابن عدي وغيره. والله أعلم. 
	(ص/ف 131/1 في 11/1/1386)
	(3266- ثم بعض الناس يسأل: هل ينشر حقن الدم الحرمة؟)
	وأجيب بأنه لا يحرم؛ لأن ذاك حكم في الرضاع خاص وهذا لا يقاس عليه، هذا لو أبيح، ثم هم قيدوا في الرضاع بأن يكون رضاع حلال، أما إذا كان بجهة محرمة فلا ينشر1). (تقرير).
	(3267- شرط الرضاع أنه يكون خمس)
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله العبيد الرشيد. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن حكم الرضاع إذا لم يبلغ خمس رضعات؟
	والجواب: أن المشهور عند الأصحاب أن من شروط الرضاع المحرم أن يرضع الطفل خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن رضعات معلومات يحرمن فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك" رواه مسلم. والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، وهذا الخبر يخصص عموم حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ومتى امتص الطفل من الثدي ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فرضعة تحسب من الخمس. فإن عاد إلى الرضاع فاثنتان. والسلام عليكم ورحمة الله.
	(ص/ف في 4/3/1381)
	(3268- أرضعته أكثر أيام الصغر)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المندق. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	كتابكم لنا رقم 601 وتاريخ 13/8/1387 وصل، وقد ذكرت فيه أن غائب ن محمد يحيى تزوج منذ سنين بزوجة اسمها شريفة بنت علي بن حسن، ثم أنه خطب امرأة أخرى اسمها نجمة وعقد له عليها، ثم أن كلا من والدة شريفة ووالدة نجمة شهدت لديكم بأنها أرضعت أولاد الأخرى في الحولين وفي أكثر أيام الصغر، وتسأل عن حكم ذلك؟
	والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت وأن كل واحدة من المرأتين متصفة بالعدل وليس هناك تهمة توجب رد الشهادة فهذا الرضاع محرم، والعقد على نجمة عقد باطل. والسلام عليكم ورحمة الله.
	(ص/ ف 4218/1 في 12/11/1387) مفتي الديار السعودية.
	(3269- قالت أرضعته رضاعاً لا يحصى عدده مدة سنتي الرضاع)
	الحمد لله وحده. حضر لدينا عدنان بن عقاب الروقي وذكر أن ولد أخته مشيخصه محمد بن هلال قد رضع من زوجته حصيصة في لبن بنته دلال رضاعاً سنتي الرضاع، ولا يضبط عدد الرضاع، وذكر أن زوجته وأخته المذكورتين قد توفيتا، ويسأل عن زواج محمد ولد أخته بابنة له أخرى اسمها صالحة وأمها زوجة له أخرى غير حصيصة هل يجوز، أم لا؟
	والجواب: أنه لا ينبغي أن يزوج محمد المذكور بصالحة والحالة ما ذكر، لأن والدها ذكر لنا استمرار الرضاع مدة مساريح مشيخصه في السنتين، ولم يبين عدداً معيناً من الرضاع لا عشر ولا عشرين ولا أقل ولا أكثر، إلا أنه يستفاد مما ذكر أن الرضاع كثير جداً، وهذا إذا ثبت ما ذكره السائل عدنان. قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
	(ص/ف 1643 في 15/4/1387)
	(3270- أرضعته يومين)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن سعد الراشد. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا استفتاؤك عن رضاع وصفته بأن امرأة أرضعت ابن بنتها لمدة يومين بعد وضعه من بطن أمه ولها بنت ابن، وتسأل هل تحل بنت ابنها لابن ابنتها؟
	والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الرضاع بلغ خمس رضعات فأكثر كما هو الغالب على الظن فلا تحل له لأنه يصير عمها أخاً لأبيها من الرضاع، وإن لم يبلغ خمس رضعات أو حصل شك في عدد الرضعات بأنها أقل من الخمس فلا تحريم، والرضعة هي التقامه الثدي ومصه من اللبن، فما دام ماسكاً للثدي يرضع منه فهذه رضعة طالت مدة التقامه للثدي أو قصرت، فإن أطلقه وعاد ولو لتنفس أو سعال أو انتقال من ثدي إلى ثدي آخر فتحسب هذه رضعة أخرى. وهكذا. والله أعلم. والسلام عليكم.
	(ص/ف 121/1 في 10/1/1388)
	3271- الرضعة والرضعتان والثلاث والأربع لا تحرم)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليم بن عاتق. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 15/2/1382 المتضمن سؤالك عن ابنك الذي يرغب التزوج بابنة عمه وقد أرضعتها والدته رضعة واحدة كما قد أرضعت والدة بنت عمك أخته رضعة واحدة، وتسأل عن الرضعة الواحدة تحرم، أم لا؟
	والجواب: أن الرضعة والرضعتين والثلاث والأربع لا تحرم، وإنما يحرم خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين. والسلام عليكم.
	(ص/ف 202 في 19/2/1382)
	(3272- الجواب عن حديث)
	ثم من الأحاديث التي قد تشكل حديث أبي سرعة: "كيف وقد زعمت ذلك"1). هذا استدل به على أنه لم يذكر خمس رضعات ولم يستفصل بل زعمت الرضاع، والحقيقة لا إشكال فيه فهي قد ذكرت رضاعاً محتملاً لأن يكون خمساً ومحتمل أن يكون دون ذلك، وقد جاء حديث عائشة فيحمل على أنه رضاع يعرفونه، وإلا لزمنا أن نخالف حديث عائشة –وهو صريح- وضربنا السنة بعضها ببعض. (تقرير).
	(3273- أرضعت نفسها ومجت اللبن)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن ...... سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن سوء تفاهم حصل بينك وبين زوجتك ذهبت على إثره إلى بيت أبيها وتركت طفلها الرضيع عندك، وأنها بعد ذلك تورمت ثدياها نتيجة امتلائهما باللبن فصارت ترضع نفسها وتمج اللبن، إلا أنها ذكرت أن شيئاً منه يصل إلا حلقها وأنها استمرت على هذا أكثر من خمسة أيام، وتسأل هل يؤثر رضاعها نفسها على زوجته منها؟
	والجواب: الحمد لله. الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر، وفكان في الحولين، أما رضاع الكبير فالذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا أنه لا ينشر حرمة، وعليه فلا أثر لهذا الرضاع، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف 974/1 في 15/4/1385)
	(3274- الفتوى أن ما تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان العيسى. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد سؤالك عن رضاع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من امرأة تود أن يكون رضاعه إياهاً ناشراً الحرمة.
	ونفيدك أن الحرمة بالرضاع لا تثبت إلا بشرطين: أحدهما أن يكون الرضاع في العامين الأولين، ولا أثر لما بعدهما من رضاعه؛ لما روى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". والثاني أن يرتضع خمس رضعات فأكثر، وبهذا يعلم أن رضاع من تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة، هذا هو المذهب، وعليه الفتوى، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
	(ص/ف 2063/1 في 19/1/1383)
	(3275- ولو كان مائة رضعة)
	الحمد لله وحده. وبعد:
	فقد اطلعنا على الورقة التي بخط من سمى نفسه حسن محمد الخطيب وهو ثقة، والتي فيها أن نورة بنت نايف أم عيال عبد الهادي بن الحضير تقول أنها أرضعت أخاها رضعة واحدة بعدما سافرت أمه للحج بعد فطامه. ويسأل هل يحل لأحد من أبناء المرضعة أن يتزوج من بنات المرتضع؟
	والجواب: أنه ما دام الرضاع لم يبلغ خمس رضعات فإنه لا يحرم على أحد من أولاد المرأة نورة أن يتزوج بإحدى بنات كدموس من أجل ذلك الرضاع. هذا كله لو كان الرضاع قبل تمام الحولين. أما بعده فلا أثر ولو كان مائة رضعة. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
	(3276- من ذهب إليه دليله)
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن بنت أخيك التي رضعت من زوجتك وعمرها ثمان سنين، ثم تزوجت بنت أخيك وجاءت ببنت، فلما كبرت ابنتها تزوجت برجل كان متزوجاً ببنتك وهي تحته الآن، وتسأل هل يحل له الجمع بينهما؟
	والجواب: نعم يحل له الجمع بينهما لأن رضاع بنت أخيك من زوجتك وعمرها ثمان سنين لا يعتبر محرماً، ولا يثبت له حكم رضاع الصغير، فالرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما كان في الحولين إذا كان خمس رضعات فأكثر، وأما رضاع الكبير الذي قد تجاوز الحولين فلا يؤثر ولا ينشر الحرمة، وهذا هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب؛ لقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة1). ولحديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه فقالت: هو أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه، وعن أم سلمة مرفوعاً، "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصححه، وعن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" رواه ابن عدي وغيره.
	وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله أن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في البيت، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه" رواه مسلم، وفي سنن أبي داود "فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة" فهذا الحديث ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وقال بعض العلماء؛ إلا أن قول الجماهير الصواب، وقد أجابوا عن قصة سهلة بأنه خاص بها فلا يتعدى حكمه إلى غيرها، ويدل لذلك جواب أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين وقولهن عائشة: لا نرى هذا إلا خاصاً بسالم. ولا ندري لعله رخصة له، أو أنه منسوخ، والله أعلم.
	(ص/ف 3360/1 في 18/11/1386) مفتي الديار السعودية.
	(3277- قصة سالم قضية عين ولا يقاس عليها في زماننا)
	وقال بعد أن ذكر قصة سالم مولى أبي حذيفة وأنها قضية عين فتوى شخص عارضها صحيح صريح أنه لا رضاع إلا في الحولين: ثم الأحسن هنا الأخذ بقول الجمهور؛ بل قد يكون هو المتعين لكثرة التلاعب بالأحكام، وضعف الوازع الإيماني كضعف الوازع السلطاني، وأخذ ذلك ذريعة إلى أمور لم يتحقق فيها ما وقع في قصة سالم.
	كثير من المسائل تكون هكذا ويكون جانب الاحتياط فيها أولى، ويكون فيه سد أبواب إذا تفتحت صعب سدها، فيكون فيه تقديم الأوضح دلالة، والثاني من باب عدم التقيد بما جاءت به الرخصة. وذلك أن العامة لو أفتوا بمثل هذا القول لوسعوا المجال ولعمد من شاء إلى من أراد أن يراها في التحيل؛ فهم لا يعطون المقام حقه من تحقيقه وتطبيقه؛ ولهذا ما كان فاشياُ في الصحابة، وكن أمهات المؤمنين غيرها يأبين ذلك ولا يدخلن إليهن كبيراً بسبب أن يرضع كبيراً، وهذا أحوط. (تقرير).
	(3278- سئل عن أناس عندهم صبي يخدمهم، وقالوا نتضرر بدخوله علينا، وأرضعوه مدة؟
	فأجاب: هذا تلاعب، ولا ينشر الحرمة. (تقرير).
	(3279- حلبت له في فنجال ليكون محرماً لها)
	الحمد لله وحده. وبعد:
	فقد سألني محمد بن حسن الشمري عن امرأة ليس لها محرم وتريد السفر إلى بلدها فحلبت لرجل حليباً بفنجان، ويقول: هل هذا الحليب يجعله محرماً لها؟
	فأفتيته بأن هذا لا يجعله محرماً لها، لأن الرضاع الذي ينشر الحرمة ما كان في الحولين ولم ينقص عن خمس رضعات، قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
	(ص/ف 154 في 9/2/1382)
	(3280- تريد إرضاعه لحاجتها إلى محرم، ولادخالها القبر، وحل عقد أكفانها)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن رضيان. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه بخصوص سؤالك عن إرضاع الكبير هل له أثر في نشر الحرمة؟
	ونفيدك أن للعلماء في هذا كلام. فذهب الجمهور إلى أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصحح. وروى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل، عن ابن عبيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" وهذا هو المذهب. وهو المفتى به عندنا. وذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار رضاع الكبير، محتجين لذلك بقضية سالم مولى أبي حذيفة، وذلك أن سلهة امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه حتى يدخل عليك".
	وأجاب المانعون انتشار الحرمة من رضاع الكبير بأجوبة: منها أن قصة سالم خاصة به كما ذكر ذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، حينما قلن لها ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
	وقد توسط الشيخان رحمهما الله ابن تيمية وابن القيم في المسألة فذكرا أن قصة سالم مولى أبي حذيفة قضية جنس خاصة بكل حال تشبه حال سهلة مع سالم، حكمها حكم قضية أبي بردة حينما ضحى قبل صلاة العيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله ليس عند غيرها غير جذع من المعز. فأجاز ه صلى الله عليه وسلم، وقال: "ولن تجزي عن أحد بعدك"1). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي بعد حالك، وبما أشرنا صرح شيخ الإسلام في " الاختيارات" بما نصه: ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث الدخول2)، والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة؛ لقصة سالم مولى أبي حذيفة. أ. هـ.
	وبما ذكرناه يظهر الجواب، ويظهر منه أن المرأة التي ذكرتها ليست حالها تشبه حالة سهلة زوجة أبي حذيفة فلم تبل برجل يدخل عليها وقد تربى في بيتها، وإنما ترغب الآن الحصول على رجل ترضع من زوجته ليكون محرماً لها على حد قولها. وهذا غير سائغ.
	وأما قولها في معرض استعراضها: لحاجاتها إلى محرم، وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد.
	فجوابه أنه لا بأس من إدخال أجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف 2182/1 في 12/8/1385)
	(3281- الرضعة شرعاً)
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن ضيف الله الوقداني.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم عن مسألة الرضاعة الوافعة لديكم، وصورتها كما يلي:
	الرجل: صالح، الزوجة: عائشة، أبناؤهما: بكر، عمر، عثمان، معيضه، مصلحه، فاطمة، حمده.
	الرجل: عبد الله، الزوجة: منيرة، أبناؤهما: خديجة حمزة، عبد العزيز، رحمة، صالحة.
	وقد رضع مطلق بن صالح من لبن منيرة مع ولدها عبد العزيز حتى ارتوى فهل يجوز أن يتزوج حمزة بن عبد الله بفاطمة بنت صالح؟!
	والجواب: الحمد لله. لا تحرم فاطمة بنت صالح على حمزة بن عبد الله بحال، وأيضاً قولك في السؤال إن منيرة أرضعت مطلقاً حتى ارتوى يفيد أنك تحسب أن مجرد الشبعة من الرضاع تحرم وليس الأمر كذلك، إنما الذي يحرم من الرضاع خمس رضعات معلومات كما ثبت ذلك بالسنة، ومعنى الرضعة هي إمساك الرضيع الثدي إلى أن يرسله فهذه رضعة واحدة، سواء امتص فيها لبناً كثيراً أو قليلاً، فإذا أمسك الثدي مرة أخرى وارتضع كانت هذه رضعة ثانية، وهكذا إلى أن يحصل خمس رضعات. والله أعلم.
	(ص/ف 257 في 17/6/1375)
	(3282- قالت أرضعته خمس وجبات)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القيصومة. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 158 في 8/10/1385 المتعلق بقضية خالد بن تنضب المطيري مع والد زوجته فرج بن عائن المطيري بخصوص دعوى فرج أن ابنته نوره راضعة من زوجة خالد الأولى. وتذكرون أن والدة البنت حضرت لديكم وأفادت أن ابنتها نوره زوجة خالد رضعت من فريجة زوجة خالد الأولى أربع وجبات يومين بلياليها، وأنكم سألتموها هل علم أحد بالرضاع غيرها فأجابت يعرفه ناس ماتوا من ضمنهم جدتها وفريجه التي أرضعتها، إلى آخر ما ذكرتموه.
	وتذكرون أنه يظهر لكم تحريم نوره ابنة المدعي على زوجها المدعى عليه خالد لأربعة أمور:
	هي: اعتراف خالد بأن هيا والدة زوجته نوره أخبرته هو وأباها بعد العقد بأن نوره رضعت من فريجه زوجة المدعى عليه الأولى، وأن عم نوره وأخاها سألا قاضي قرية عن الرضاع فأخبرهما أن ما ذكراه من الرضاع لا يحرم، وأن المدعى عليه سكت مدة تقارب سبع سنوات منذ أخذت منه زوجته مما يدل على أن الرضاع ثابت، وأنه حينما سئل عما لديه في أم زوجته هيا حينما شهدت بحصول الرضاع قرر بأنه ما يقول فيها إلا خير.
	ونفيدكم أنه يلزمكم إحضار والدة البنت وسؤالها عن معنى الوجبة التي ذكرتها في شهادتها حيث قالت: إن ابنتها نوره رضعت من فريجة أربع وجبات يومين بلياليها. وإفهامها معنى الرضعة المعتبرة شرعاً، فإن شهدت بعد معرفتها الرضعة المعتبرة شرعاً أن بنتها نوره رضعت من فريجه خمس رضعات فأكثر فتعتبر هذه الرضاعة ناشرة للحرمة ويترتب عليها أحكامها، فإن شهدت أن الرضعات لم تبلغ خمساً أو أنها تجهل العدد وليس هناك أحد يشهد بخمس رضعات فأكثر فلا أثر لهذه الرضاعة في صحة زواج خالد بهذه البنت، حيث الرضاع المحرم يشترط له شرطان أحدهما: أن يبلغ عدد الرضعات خمساً فأكثر؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك". الثاني: أن يرتضع في العامين؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصححه، ورواه الدراقطني والبيهقي عن عمر، ورواه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله ورواه سعيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ورواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس، قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف، ورواه ابن عدي وغيره من حديث هيثم بن جميل عن ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف 150/1 في 10/1/1387) مفتي الديار السعودية.
	(3283- قالت أرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديي)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد جرى اطلاعنا على استرشاد قاضي المشرف رقم 105 وتاريخ 11/7/1385 المشفوع بخطابكم رقم 5132 وتاريخ 1/8/1385 المتضمن أن رجلاً أراد أن يتزوج بامرأة فذكرت له أمه أنه سبق أن أرضعتها وقت رضاعها رضعة واحدة حيث أنها ذهبت للسوق وقد كانت مرضعاً فمرت ببيت أبي البنت وهو أخوها ثم أوجست بألم اللبن المحتجز في ثديها فأخذت هذه البنت وأرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديها حتى أخلت ثديها، ويسأل القاضي عن هذه الرضاعة هل تنشر حرمة؟
	ونفيده أنه ينبغي إحضار الأم مرة أخرى وسؤالها هل رضعت البنت ما في ثديها رضعة واحدة بمعنى أنها لم تطلق الثدي حتى أخلت ما فيه ولم تعدها مرة أخرى إليه، أم لا؟ فإن ذكرت بأنها رضعت ما في ثديها في نفس واحد ولم ترضعها قبل هذا ولا بعده فهذه رضعة واحدة لا تنشر حرمة، إذا العمل المفتى به عندنا أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان في الحولين وكان خمس رضعات فأكثر وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف 2656/1 في 18/6/1385) مفتي الديار السعودية.
	(3284- رضع من زوجة أخيه وسأل عن أربعة أسئلة)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن سعد بن صفيان. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	كتابك لنا المؤرخ في 10/2/1388 وصل، وقد ذكرت فيه أنك رضعت من زوجة أخيك محمد مدة أسبوع، وعلى أساس هذا سألت عن أربعة أسئلة:
	(الأول): تزوج أخوك محمد زوجات فهل يحتجبن عنك؟
	والجواب: إذا كان هذا الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فإنه محرم، فلا يجوز لهن أن يحتجبن عنك لأن أخاك من النسب صار أباً لك من الرضاع، وزوجة أبيك من النسب سوى أمك لا يجوز لها أن تحتجب عنك، كما أنه لا يجوز لك أن تتزوج بها بعده؛ لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً1). وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"2).
	(الثاني): هل يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لأخيك الذي رضعت من لبنه؟
	والجواب: يجوز لها أن تكشف وجهها له؛ لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم3). وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ولهذا لا يجوز له أن يتزوجها بعدك.
	(الثالث): هل يجوز لأولادك أن يتزوجوا بنات أخيك محمد؟
	والجواب: بنات محمد أخوات لك من الرضاع، فهن عمات لأبنائك، فلا يجوز لهم أن يتزوجوهن لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله تعالى وعماتكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
	(الرابع): هل يجوز لأولاد محمد أن يتزوجوا بناتك؟
	والجواب: أولاد محمد أعمام لبناتك من الرضاع، فلا يجوز لهم الزواج بهن؛ لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله: وبنات الأخ وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسلام.
	(ص/ف 1089 في 13/5/1388) مفتي الديار السعودية.
	(3285- ثلاثة أسئلة في أحكام الرضاع المحرم)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد المحسن بن عبد العزيز العويد. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	كتابك لنا المؤرخ في 18/8/1387 وصل، وقد سألت عن ثلاثة أسئلة:
	(الأول): هل لبنات أخيك من الأم من الرضاع حجاب عنك؟
	(الثاني): هل لزوجات أولادك من الرضاع حجاب عنك؟
	(الثالث): هل لزوجتك حجاب عن أولادك من الرضاع؟
	والجواب: إذا ثبت الرضاع بطريق شرعي وأنه خمس رضعات في الحولين فليس لبنات أخيك من الأم من الرضاع ولا لزوجات أولادك من الرضاع حجاب عنك، كما أن زوجتك ليس لها حجاب عن أولادك من الرضاع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	(3286- أخوات من الرضاع)
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن علي الغامدي. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصلني خطابك الذي تستفتي فيه عن الأمور الآتية:
	1- رضعت طفلة صغيرة من امرأة مع ابنها الصغير، فهل يصح لأحد أبناء المرضعة التزوج بهذه الطفلة؟
	2- رضع طفل صغير من امرأة مع ابنتها الصغيرة، فهل يصح له أن يتزوج بإحدى أخوات البنت التي رضع معها؟
	3- هل يصح الجمع بين الأختين من الرضاع في الزواج؟
	4- هل يصح الجمع بين بنتي الأختين من الرضاع في الزواج؟
	والجواب: الحمد لله. أما ما سألت عنه من جهة المرأة التي أرضعت مع ابنها طفلة هل يصح لأبناء المرضعة التزوج بهذه الطفلة فلا يجوز ذلك؛ لأنها أختهم من الرضاع. وأما الطفل الصغير الذي رضع من امرأة مع ابنتها وتسأل هل يجوز أن يتزوج بإحدى أخوات البنت التي رضع معها. فالجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنهن أخواته من الرضاع. والمراد بالرضاع المحرم إذا كان خمس رضعات فصاعداً، وكان ذلك في الحولين.
	أما سؤالك هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، الجواب لا يجوز لك؛ لعموم قوله تعالى: وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف1). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"2). وأما سؤالك هل يجوز الجمع بين بنتي الأختين، فالجواب لا بأس بذلك في قول أهل العلم بلا كراهة على الصحيح من المذهب. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم.
	(ص/ف 1157/1 في 15/10/1377)
	(3287- أخوة من الرضاعة ولهم أخوة من كل جهة قبلهم وبعدهم)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شفق بن مرزوق الرشيدي. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من قولك بأنه يوجد لديكم أخوة من الرضاعة، ولهم أخوة من كل جهة ذكور وإناث قبلهم وبعدهم، وتسأل هل يحل للأخوات الذين قبلهم وبعدهم الزواج من بعضهم ما عدى الراضع مع من رضع وأخوانه وأخواته.
	والجواب: الحمد لله. إذا رضع زيد مثلاً من لبن بكر وهند مثلاً حرم عليه التزوج من فروعها وأصولها ومن ضمن ذلك بناتهما وبنات بنتهما مطلقاً. ويجوز لاخوان زيد أن يتزوجوا من بنات بكر وهند ما شاءوا إذا لم يكن منهم من رضع من لبنها، وكذلك الأمر إذا رضع خالد من لبن عمرو وزينب أبوي زيد مثلاً يحرم عليه التزوج من فروعهما وأصولهما ومن ضمن ذلك بناتهما وبنات بناتهما مطلقاً. ويجوز لاخوان خالد أن يتزوجوا من بنات عمرو وزينب ما شاءوا إذا لم يكن منهم من رضع من لبنها. والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من العمر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف 1682 في 5/9/1382)
	(3288- اللبن للرجل)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم معيض بن شليويح الروقي. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن طفل رضع من امرأة رجل له منها ولدين وبنت، ثم إن هذا الرجل تزوج امرأة أخرى ورزق منها بنتاً وتزوج ثالثة ورزق منها ست بنات، وتسأل هل يجوز لهذا الطفل بعد أن كبر أن يتزوج من بنات زوجتي هذا الرجل الأخيرتين، علماً أن الطفل رضع من امرأته الأولى خمس عشرة رضعة.
	والجواب: ما دام الأمر كما ذكرته فلا يجوز له أن يتزوج بواحدة من بنات هذا الرجل وإن اختلفت أمهاتهن، حيث أن اللبن منسوب إلى الرجل فهو أخوهن جميعاً من الرضاعة. والسلام.
	(ص/ف 1131/1 في 16/4/1386) مفتي الديار السعودية.
	(3289- أخته من الأم في الرضاع).
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد التميمي. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد جرى الاطلاع على استفتائك عن بنت خالتك التي ولدتها تلك الخالة بعدما أرضعتك لبن رجل أخر سبق أن كانت في عصمته تسأل هل يصح لك أن تتزوجها، أم لا؟
	والجواب: لا يصح لك أن تتزوجها وإن كان والدها غير صاحب اللبن الذي أرضعته؛ لأنها أختك من الأم في الرضاع، وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وأخواتكم من الرضاعة1). هذا كله إذا ثبت الرضاع؛ وأنه خمس رضعات، وأنك رضعت في الحولين، وإلا تتم هذه الشروط فإن لك أن تتزوجها. والله ولي التوفيق.
	(ص/ف 2723/1 في 29/6/1387) مفتي الديار السعودية.
	(3290- بنت أخيه من الرضاع)
	الحمد لله وحده. وبعد.
	فقد تقدم إلينا عبد العزيز بن عبد الرحمن العطا الله، وذكر أن ابن عمه عطا الله العبد الله قد رضع من زوجة محمد العلواني رضاعاً تاماً زائداً عن خمس الرضعات، وذكر أن ابن عمه توفي وله بنت وقد تزوجها عبد الستار محمد العلواني أخو عطا الله من الرضاع.
	فأفتيته بأنه إذا كان الأمر كما ذكر من رضاع عطا الله من لبن محمد العلواني رضاعاً بلغ الخمس مرات فأكثر فإن بنت عطا الله المذكور لا تحل لأحد من أولاد محمد العلواني؛ لأنها بنت أخيهم من الرضاع، فإن كان الأمر كما ذكر المستفتي وأنها قد تزوجها عمها من الرضاع عبد الستار بن محمد العلواني فإن هذا منكر كبير ويجب أن يفرق بينهما في الحال، نسأل الله أن يعصمنا وجميع المسلمين من انتهاك محارمه. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي المملكة العربية السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
	(ص/ف 1099 في 29/8/1381)
	(3291- بنت رضيعة شقيقته)
	واستفتاؤك في رجل له شقيقة رضعت اللبن من امرأة أخرى فجابت رضيعتها بنتاً فأراد الرجل الزواج ببنت رضيعة شقيقته، وتسأل عن حكم ذلك؟
	والجواب: لا يخلو أن تكون رضيعة شقيقة الرجل قد رضعت اللبن مع أخته من ثدي أمه، فإذا كان الرضاع محرماً حرمت عليه بنتها وصار خالاً لها من الرضاعة، أو أن تكون أخته رضعت اللبن من المرأة من ثدي غير ثدي أمه أو جدته أو أخت من أخواته أو زوجة أبيه فلا يؤثر الرضاع المذكور، ويجوز زواج الرجل ببنت رضيعة شقيقته، ويجوز للعم أن يتزوج بامرأة ولد أخيه المطلقة منه. وأما سؤالك عن ملابس الرجال والنساء فسيأتيك الجواب عنه إن شاء الله وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف 832 في 11/7/1381)
	(3292- أخ وعم من الرضاع)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد حجازي غامدي. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المرأة التي أرضعت أولاد أولادها وقالت أنا أرضعت بنت محمد وولد غرم الله. هذا حاصل الاستفتاء.
	والجواب: الحمد لله. متى ثبت هذا الرضاع شرعاً بأن كانت المرضعة أخبرت بذلك وهي عدل حافظة لما تقوله وغير متهمة. وكان خمس رضعات في الحولين لكل من الرضيعين فإن ولد غرم الله يكون أخاً لبنت محمد من جهة وعماً لها من جهة أخرى، كما أنها تكون أختاً له من ناحية وعمة له من ناحية أخرى، ومن هذا يظهر أنه لا يحل زواجه بها. والسلام عليكم. (ص/ف 1228 في 18/9/1379)
	(3293- خالها من الرضاع)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر يحيى أبو شال. المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفي به عن رضاع صفته أن والدتك أرضعت بنتاً مع أختك الكبرى، ثم أن البنت المذكورة أرضعت بنت أخيها. وتسأل هل يحل لك أن تتزوج بنت أخيها، أم لا؟
	والجواب: إذا كان الحال كما ذكر فلا تحل لك بنت أخيها، لأنها بنت أختك من الرضاع، لأن أمها من الرضاع رضعت من أمك، فكانت أمها أختك من الرضاع، فتكون أنت خالها. والله الموفق. والسلام.
	(ص/ف 1944 في 9/5/1386) مفتي الديار السعودية.
	(3294- خالته من الرضاع)
	الحمد لله وحده. وبعد:
	فقد سألني عيسى بن أحمد بن محمد بن غملاس قائلاً: إن والده تزوج بحصة بنت عبد الرحمن بن غملاس وأم حصة اسمها ميثاء، وأتت حصة من أحمد بعيال وهم محمد وعيسى وآخرين، وأن عمه زيد بن محمد بن غملاس تزوج بمنيرة بنت عبد الرحمن بن غملاس من ميثاء بنات أخر غير حصة ومنيرة، وقد أرضعت ميثاء المذكورة محمد بن أحمد أخا السائل وهيا بنت زيد. ويسأل عن بنات خالاته اللاتي ما هن من بنات حصة وبنات خالته منيرة اللاتي سوى هيا هن يفتشن له، أم لا؟
	فأفتيته أن التي تفتش له هي هيا فقط؛ لأن جدته أرضعتها فتكون خالته من الرضاع. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبيا محمد.
	(ص/ف في 25/1/1381)
	(3295- رضع مع أخت زوجته)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبد المجيد حسنين. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إنني تزوجت بامرأة منذ سنوات وأنجت منها طفلة، وهذه الزوجة لها أخت أصغر منه تبين لي أخيراً أنني رضعت معها فقط رضاعة كاملة أي مع الصغيرة. فهل تحرم علي زوجتي الكبيرة الآن، أم لا؟
	والجواب: الحمد لله. إن كنت رضعت مع الصغرى من والدة الكبرى وحدها أو من جدة الكبرى وحدها أو من أمهما. معاً أو من جدتهما معاً أو من لبن نسب إلى أبي الكبرى وحدها أو جد الكبرى وحدها أو إلى أبيهما معاً أو جديهما معاً: فإنها في هذه الحالات تحرم عليك. وأما إن كان ارتضاعك مع الصغرى في غير هذه الصور المذكورة فإنها لا تحرم عليك زوجتك كأن ارتضعت مع الصغرى من أمها وحدها وليس اللبن منسوباً إلى أبي الكبرى أو من أجنبي. ونحو ذلك. والسلام عليكم.
	(ص/ف 278 في 25/3/1378)
	(3296- يمسك ثديي امرأته بفيه)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي الغامدي. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 14/6/1387 وقد سألت فيه عن مسألة وهي: الرجل الذي يمسك بثدي امرأته بفيه وذلك من باب المداعبة، فهل عليه في ذلك حرج؟
	والجواب: إذا لم يرضع منه لبناً فلا شيء فيه، وإن رضع فلا ينبغي له ولا يحرمها عليه قل أو أكثر؛ لقول عليه الصلاة والسلام: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	(ص/ف 4221/1 في 12/11/1387) مفتي الديار السعودية.
	(3297- رضع أخوه من أم زوجته)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مسلم بن سليمان العطوي. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: أنا رجل أبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، ولي اخوة ثلاثة أنا رابعهم وأنا الكبير منهم، وخطبت فتاة من نفس جماعتي، وبعدم دفعي مهرها تبين لي خبر حقيقي أنها قد رضع معها الديس أخوي الصغير من أمها –أي أخوي الصغير بطن وظهر- انتهى كلامك؟
	والجواب: الحمد لله رضاع أخيك الصغير من أم زوجتك لا يؤثر في تحريمها عليك. والسلام عليكم.
	(ص/ف8 في 2/1/1387)
	(3298- وجد ابنة شقيقته عند ثدي زوجته في سن الرضاع وابنه يريد التزوج بها)
	حضرة المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. حفظه الله أمين.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	سيدي: لا يخفاكم أنه في سنة 1357 هجرية بينما زوجتي وشقيقتي نائمين وبينهما طفليهما إذا استيقظت زوجتي فوجدت ابنة شقيقتي عند ثديها، فتوهمت أنه ربما في أثناء النوم تكون رضعت من ثديها وهي لا تشعري، والآن فضلنا نزوج ابني على ابنة شقيقتي، ولكن بسبب الحادث المذكور الذي حدث فنحن مترددين، وأرجوكم تفتونا في ذلك ولكم من الله جزيل الأجر والثواب. ودمتم يا سيدي. جمال بن أحمد قوته.
	لا بأس أن يتزوج ابنك بابنة شقيقتك التي وجدت عند ثدي زوجتك في حال سن الرضاع بالصورة التي ذكرت؛ بل ولا كراهية في ذلك، وخشية أن تكون ارتضعت من ثدي زوجتك هذا لا يؤثر شيئاً لا قليل ولا كثير؛ لأن التحريم إنما هو بالرضاع المحقق الذي قد تم عدده المحرم. والله أعلم.
	(ص/ف 747 في 22/8/1373)
	(3299- بات إلى جنبها وكلما استيقظ أعطته ثديها ولا تعلم العدد)
	من محمد ين إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن الحماد بن عمر. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة حامل في الشهر السابع بات إلى جنبها طفل، وكلما استيقظ الطفل أعطته ثديها فيرضعه حتى ينام، وهي لا تعلم كم عدد الرضعات، ولا هل وجد الطفل في ثديها لبناً أو ماء أو لم يجد شيئاً أصلاً. وتسأل عن حكم هذا الرضاع؛ لأن الطفل كبر ويريد الزواج ببنت تلك المرأة التي أرضعته.
	والجواب: الحمد لله. إذا شك في أصل الرضاع أو شك في عدد الرضعات أو غير ذلك فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع فلا يحكم بثبوته إلا بتعين. والله أعلم.
	(ص/ف 22017/1 في 27/8/1384) مفتي البلاد السعودية.
	(3300- قالت أنه رضاع كثير، ولم تحدده)
	الحمد لله وحده. وبعد:
	فقد سألني فهد دغش قائلاً: لي ابن عم عقد لي على ابنته ثم تبين أنه رضع من زوجة عم آخر لي مرتين فقط، وهذه المرأة التي أرضعته أرضعتني أنا، وامتنعت عن تحديد الرضاع لما سألناها، إلا أنها تقول إنه كثير، فهل هذا الرضاع يمنع صحة العقد؟
	والجواب: العقد صحيح، وهذا الرضاع لا يؤثر عليه، لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات يقيناً وكان في الحولين، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
	(ص/ف 392 في 5/2/1388) مفتي الديار السعودية.
	(3301- لا تدري عدده)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد بن منيع. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن بنت خالتك رضعت من أمك رضعات لا تدري أمك مقدارها هل بلغت خمس رضعات، أو أقل إلا أنها تؤكد ا لرضاع ولا تدري عدده. وتسأل هل يؤثر هذا الرضاع على زواجك ببنت خالتك ههذ المرضعة؟
	والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت من أنه لم يتحقق أن الرضعات قد بلغت خمساً فلا يؤثر الرضاع المذكور على زواجك ببنت خالتك المذكورة في السؤال. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف في 4/7/1381)
	(3302- إشاعة عن رضاع)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد عبود. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
	فقد وصل إلينا كتابك المتضمن استفتائك عن رضاع صفته أنك متزوج من ابنة عمك ومكثت معك أربع سنين وجاءت منك بأولاد، وفي الآونة الأخيرة سمعت إشاعة كلام مفادها أنك رضعت من جدتك أم أبيك وعمك، وتسأل هل يؤثر ذلك على زواجكما؟
	والجواب: الحمد لله وحده. الإشاعات لا يبنى عليها أحكام شرعية، فإن ثبت ثبوتاً شرعياً بشهادة ثقة عدل فأكثر سواء كان رجلاً أو امرأة بأنك راضع من جدتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرمت عليك بنت عمك، لأنك تصبح عمها من الرضاعة، وإن شك في أصل الرضاع أو في عدده أو كانت المرأة التي شهدت بالرضاع غير ثقة فلا تحرم، وإن أشكل شيء مما ذكر فيمكنكم مراجعة المحكمة. والسلام عليكم.
	(ص/ف 2838/1 في 17/9/1388) مفتى الديار السعودية.
	(3303- شرط في المرضعة إذا شهدت)
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فبالإشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ 5/3/1376 المتضمن السؤال بما نصه: تزوج رجل من غامد بنتاً لرجل من غامد أيضاً ودخل بها مدة قليلة ولم يحصل بينهما موافقة،ومن مدة سبع سنين تكلم رجل يقول: إن زوجته تقول إنها أرضعت البنت وقد أرضعت زوجها سابقاً، فسئلت فقالت أنها أرضعتها مرة أو مرتين، وفي هذه الأيام ادعى والد البنت المتزوجة أنها أخت للزوج من الرضاعة، فلزم الأمر إلى سؤالي وأهلي فقالت أنها أرضعت ولداً اسمه راشد مع ولدها اسمه محمد مدة شهرين، وبعد مدة تزوج ولد عمها وأم الزوجة بنت عمها، فحضرت الزواج وسلموا لها البنت وصيت لها وقلت ترى جميلة أخت لراشد من الرضاع –وتركوني لأن بين وبينهم في ذلك الوقت نفسانية، فعليه رفعنا هذا لسماحتكم مؤملين إفادتنا هل يعتبر قول المرأة وتحرم البنت على الزوج، أم لا؟
	الجواب: الحمد لله. إذا كانت المرأة المرضعة عدلاً في دينها وذات نباهة للأمور وحفظ وكانت الآن غير متهمة في تلك الشهادة بما يجر لها أو من لا تقبل شهادتها له "نفعاً" ولا تدفع بذلك عنها أو عن أحد منهم ضرراً، وانتفت الشحناء، وصرحت أنه حصل في اليوم المذكور خمس رضعات، وغير خافيك صفة الرضعة، ولم يوجد ما يعارض تلك الشهادة مما يصلح معارضاً شرعاً فإنها تقبل شهادتها، ويثبت حكم الرضاع، ويتبين أن النكاح من أصله غير صحيح. والله يحفظكم. (ص/ف 175 في 18/3/1376)
	(كتاب النفقات)
	(3304- فتوى في النفقة على الزوجة والأقارب)
	من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المعارف. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص معرفتكم الأشخاص الذين يقعون تحت إعالة الفرد شرعاً، وما هي السن المحدودة لذلك، وما هي الحالات التي يمكن أن يعول فيها الفرد شرعاً أشخاصاً غيرهم.
	والجواب: يجب على الرجل نفقة زوجته بما لا غنى لها عنه، وكذا كسوتها بالمعروف، ومسكنها مما يصلح لأمثالها، وكذلك الحال بالنسبة لمطلقته الرجعية، حتى تنتهي عدتها، والبائن إن كانت حاملاً حتى تضع، والنفقة للحمل لا لها من أجله، وتجب عليه نفقة والديه وسائر آبائه وإن علوا، وأولاده وغن سفلوا، وكل ما يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم بشروط ثلاثة: أحدهما: ألا يكون لديهم مال يستغنون به ولا قدرة لهم على الكسب. الثاني: أن يكون لمن يتجه عليه وجوب النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وامرأته إما من ماله أو من كسبه. الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ومن هذه الشروط يتبين عدم اعتبار السن، وأن النفقة قد تكون للكبير وقد تكون للصغير. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف 86/1 في 7/1/1387) مفتي الديار السعودية.
	(3305- الشاهي والقهوة)
	قوله: وأدما.
	الأدم ما يأدم الأكل ويسوغه ويشهيه، ويكون به تمام الغذاء والقوة، والأدم أنواع عديدة أعلاها اللحم، ويدخل في ذلك الملح، والقهوة والشاهي إلحاقهما بالأدم غير ظاهر؛ لذلك يختاران للهضم بعد المطبوخات. (تقرير).
	(3306- الإسراف والتعدد لا يدخل في العرف، والفساتين)
	ولا يدخل في العرف الإسراف والتعدد كأن يكون من الحرير أعداد، والكتان أعداد؛ كما قد يفعله كثير من الناس يصير لها صناديق كثيرة مملوءة كلها من أنواع اللباس، وقد تحدث منذ خمس عشرة سنة أن امرأة ماتت فوجد عندها ألف دراعة.
	والعادة أنه ملبوسات جمال وملبوسات بذله، وقد يكون ذلك ملبوسات دون البذلة كملبوسات المؤونة الذين يلون القيام بأمور بيوتهن؛ فيكون لها من هذا ما يكفي: وإذا كانت العادة جارية أن يكون من النوع الواحد اثنين ثلاثة. أما ما لا تجري العادة به كأن يكون مئات أو ألوف فإنه من إضاعة المال وإسراف. وبعضه في الوقت الآخر لا يساوي شيئاً، وشيء لا يلبس إلا مرة واحد ، وبعضها فيه ما يساوى عشرة آلاف، ويذكر أن فيه ما يساوي عشرين ألفاً وثلاثين ألفاً؛ لكنه نادر. وفيه الفساتين هذه يجب أن تمنع. وهناك أنواع يجب التفطن لها ومنعها، فكل ناحية أباح لهم ما فيه كفايتهم، أما الأشياء الزائدة على هذا فهي إسراف. (تقرير).
	(3307- س: الذي يحط فيه1) جواهر وفصوص؟
	ج: هذا ليس من الجمال عادة، كما لوضع دسوس فضه صرح العلماء أنه لا يصح المسح عليه. (تقرير).
	(3308- المجوهرات)
	س: الخواتيم التي فيها الماس؟
	ج: بذل الأموال خمسين ألفاً، ستين ألفاً، الظاهر أنه من الإسراف، والمجوهرات ليست فاشية وتطلب في الجملة لكن أسرف فيها، وكثيراً ما يكون في بلاده لا يساوي نصف هذه القيمة، وهي فيها مالية وجمال؛ فالتحريم ما فيه تحريم، لكن الأموال التي تبذل ليست1). (تقرير).
	(3309- قوله: والعدل ما يليق بهما)
	ثم أهل اليسار فيهم انقسام، فالعدل مراعاة هذا الانقسام فيهم، كما أن المتوسطين كذلك، والمفاليس كذلك، وهو زائد على المقدار الواجب، فإن من كمال العدل والقيام ومراعاة المعروف أن يراعى كل المراعاة الدقيقة، وهذا من باب الكمال يرشد إليه وينبغي استعماله. (تقرير).
	(3310- لا يلزم نقلها إلا ثالث)
	قوله: وتنقل متبرمة من أدم إلى غيره.
	تنقل متبرمة من إدام بعينه أو قوت زمناً معيناً إلى آخر، فإذا ملت الأول نقلت إلى الثاني، وإذا ملت الثاني نقلت إلى الأول، وهكذا؛ ولا يلزمها نقلها إلى ثالث. (تقرير).
	(3311- نفقة المطلقة الرجعية الناشز)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أملج. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	جرى اطلاعنا على أسئلتكم الالحاقية أولها: سؤالكم هل للمطلقة طلاقاً رجعياً وهي قبل الطلاق ناشز في بيت أهلها نفقة العدة إن لم تكن حاملاً؟
	والجواب: لا يخفاكم أن المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر في عدتها في حكم الزوج من حيث تعين سكناها في بيت زوجها وخلوته واعتباره محرماً لها، كما أنها يجوز لها أن تتهيأ له بالزينة ونحوها (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وذهب بعض أهل العلم إلى القول بقسمه لها إن كان لديه غيرها؛ فهذه الأمور تعتبر من حقوق الزوج عليها،فإذا ما استمر بها النشوز في بيت أهلها فلا شك أن اعتدادها عندهم سيفوت على الزوج دواعي الرجوع، فضلاً عن أنها باعتدادها في غير بيت زوجها تعتبر متعدية حداً من حدود الله تعالى وهو خروجها من بيت زوجها، قال الله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه1). وعليه فالذي يظهر لنا استمرا سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق ومع هذا فقد سقطت بنشوزها.
	(ص/ف 1152 في 20/5/1388)2).
	(3312- إذا خرجت من بيته بلا مبرر لا تستحق نفقة)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي وزين ...... المحترم.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به زوجتك التي ذكرت أن والدها أخرجها من بيت أبيك بدون سبب، وأن والدك راجعهم بقصد رجوعها إلى بيته أو إلى بيت آخر يجعله لها فامتنعت هي وأبوها، وتسأل هي تستحق عليك نفقة مدة خروجها؟
	والجواب: الحمد لله. إن كانت خرجت من بيت والدك بدون مبرر شرعي فلا نفقة لها، وإن كان هناك أشياء تدعي أنها هي التي سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها المحكمة، أما أولادك فتلزمك نفقتهم على كل حال. والسلام عليكم.
	ص/ف 2155/1 في 1/11/1383)
	(3313- الكسوة يسلك في تسلميها العرف)
	قوله: ولها الكسوة كل عام مرة من أوله.
	واختار ابن نصر الله أنا تجب بقد الحاجة. والله أعلم أن ذلك يسلك فيه العرف، لأن الناس يختلفون، والوقت يختلف، فكل ما صار متعارفاً بين الناس فهو الذي يعمل به، وهو الذي عليه العمل الآن، كل قوم وعرفهم وعادتهم. (تقرير).
	(3314- س: مثل البشت؟)
	ج: إن كان في العرف أن يكفيها سنة دفع إليها من أولها، في السابق بشوت معروفة1) والآن يرغبون من (50) إلى (60) فذهلن عما جبلن عليه من الطمع في الأخذ من الزوج لأجل الجديد!! (تقرير).
	(3315- لا تسقط نفقتها بمضي الزمان)
	"الثالثة": سؤالك عن النفقة المستحقة للأقارب والزوجات هل تلزم من اتجهت عليه قبل المطالبة بها؟
	والجواب: أما الزوجات، فلهن نفقة ما مضى قبل المطالبة؛ لما روى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن عمر كتب إلى رجال الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وأما الأقارب فلا يلزم من وجبت عليه نفقتهم التعويض عن السابق؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها، إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فتجب. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف 1152 في 20/5/1388) مفتي الديار السعودية.
	(فصل)
	(3316- قوله: ومن بذلت التسليم وزوجها غائب)
	ويقع مسألة في بعض القرى والبوادي يتزوج المتزوج ويبذل البعض من المهر أولا يبذل شيئاً ثم يغيب الغيبة الطويلة إما في اكتساب معيشة وبعض الأحيان تمكث عشر سنوات، وبعض الناس لا يطلب احتشاماً، فتمتضي عشر سنوات على التساكت، ظاهر كلامهم أنه لا يجب حتى تبذل، هي التي ضيعت حقها بالسكوت إن الله لا يستحي من الحق متى تركت الطلب ولا حصل تسليم ولا بذل تسليم فلا نفقة لها هذه المدة. (تقرير).
	(3317- إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته أو الكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح)
	من محمد ابن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	نشير إلى خطابكم المرفق رقم 1202 في 13/5/1388 المتضمن أن تضبى بنت عبد الله ...... أنهت إليكم أن زوجها ...... الذي تزوجها منذ خمسة عشر سنة تقريباً بعد أن بقيت عنده ما يقارب تسع سنين اختل عقله منذ خمس سنين ولا زال مختل الشعور، وأنه مع ذلك فقير ليس له مال ينفق عليها منه، وهي فقيرة، وليس لها من ينفق عليها؛ وتطلب فسخ نكاحها من زوجها المذكور، وطلبتم منها البينة فأثبتت ما نوه عنه وتطلبون إشعاركم بما نراه.
	نفيدكم أن العلماء –رحمهم الله- قد نصوا في العيوب في النكاح أن الجنون مسوغ للفسخ، كما نصوا أيضاً في باب النفقات على أنه إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته والكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح؛ لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان1). والإمساك مع ترك النفقة ليس إمساكاً بمعروف،ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما". فعليكم إجراء ما يلزم شرعاً حول ذلك، وبعث صك الفسخ إلى هيئة التمييز لتمييزه كالمتبع. والسلام.
	(ص/ق 2096/3/1 في 23/6/1388) رئيس القضاة.
	(3318- مفقود من عشرة أشهر)
	يذكر حبشان بن وصل آل سويدان أن شويع بن سبا آل سويدان فقد من شهر ذي القعدة عام 1372 وله زوجة، ولا مال له ينفق عليها منه، ولا يمكن الاستدانة عليه، وتطلب زوجته الفسخ.
	الجواب: يسوغ لحاكم وطن الرجل المفقود المنوه عنه فسخ نكاح الزوجة المذكورة إذا كان الأمر كما ذكر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكتبه عن أمره عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
	(ص/م في 13/8/1373)
	(3319- غاب غيبة تزيد على سنة)
	"الثالثة": إذا غاب زوج امرأة غيبة تزيد على سنة ولا يدرى مكانه حتى يكاتب، وحضرت المرأة لدى الحاكم الشرعي وذكرت لها حاجة سوى النفقة تطلب بذلك فسخ نكاحها منه هل تسوغ إجابتها؟
	والجواب: إذا زادت غيبة الرجل عن مقدار ما يسمح له بالغيبة عن زوجته شرعاً وتضررت من غيبته ولا يعرف مكانه لتجري مكاتبته بخصوص حضوره وطلبت فسخ نكاحها منه فلا مانع من إجابتها إلى الفسخ.
	(ص/ف 4264 في 16/11/1387)
	(3320- توجه بها للحج وتركها في الطريق منذ سنة ونصف)
	قد ثبت عندي أنا إسماعيل بن محمد الأنصاري المدرس بمعهد الرياض العلمي بشهادة ثلاثة شهود عدول هم: العالم العلامة المختار بن حوى، ومحمد الأمين بن عبد الله، والسيد أحمد البشير، والجميع عدول لا نغمز في شهادتهم أن فاطمة بنت أحمد مولود الشنقيطية توجه بها زوجها إلى الحج ...... ففي أثناء الطريق تركا للضياع،ولم يتعرض لها بعد ذلك بأي شيء، ولا أرسل لها ولو كتابة، ولا كانت بينهما أدنى صلة، بل هي معلقة، وقد تضررت بسبب ذلك، وطالت المدة بما لا يقل عن سنة ونصف على هذه الحالة الكئيبة، وليس هذا الرجل بمستقر في محل معلوم، بل جوال سياح يتباعد عن المواضع التي هي مظنة وصول خبر هذه الزوجة إليه، وهي تشكو هذا التضرر، وترجو إراحتها من هذا التعب.
	توقيع الشهود: العالم المختار بن حوى، ومحمد الأمين بن عبد الله، والسيد أحمد بن البشير، على هذا أوقع/ ابنكم إسماعيل الأنصاري.
	التوقيع المذكور بذيل البيان الموضح بعاليه هو توقيع الأستاذ إسماعيل الأنصاري، ولا ريب أنه يسوغ للحاكم فسخ نكاح المرأة المذكورة أعلاه من زوجها المنوه عنه، لكن الذي يتولى هذا هو الحاكم، ولا يخفى أن في ضمن هذا البيان وإن لم يصرح به أن المرأة تطلب الفسخ،وأن الزوج المذكور لم يدع لها نفقة، وقد تعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 1872 في 22/12/1374) (الختم).
	(3321- تغيب سنتين)
	من محمد بن اببراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فقد جرى اطلاعنا على استرشادك المبعوث إلينا منك بخصوص امرأة تغيب زوجها منذ سنتين لأنه قاتل ومطلوب، وأنها تقدمت إليكم طالبة فسخ نكاحها منه حيث أنه هرب ولم يترك لها نفقة، كما أنه لم يوكل عليها،وأنها فقيرة الحال، وتسترشد هل تجاب إلى طلبها؟
	ونفيدكم إذا كان الأمر كما ذكرتم من أنه تغيب عنها ولم يترك لها نفقة وأنها لا تقدر له على مال ولا على الاستدانة عليه فلحاكم إجابة طلبها نحو فسخها منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف 1108 في 14/5/1388) مفتي الديار السعودية.
	(3322- تغيب زوجها مدة ست سنوات وتطلب الفسخ)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبياء. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فجواباً لخطابكم المرفق رقم 79 في 8/1/1388 ومشفوعه استدعاء المرأة ...... بنت عبده المتضمن أن زوجها عبده بن ...... قد تغيب عنها بالحجاز من مدة ست سنوات ولم ينفق عليها، وتطلب فسخ نكاحها منه. وتطلبون إرشادكم بما يجب.
	ونشعركم بأنه ينبغي البحث عن الزوج في الجهة التي يسكن فيها من الحجاز لإفهامه بمطالبة زوجته ليقوم باللازم أو يطلق. فإن لم يعثر عليه وكان قد تركها بدون نفقة وليس له مال ينفق عليها منه أو له مال وتعذر أخذها منه وتعذرت استدانتها عليه فإنه لا مانع من فسخ نكاحها منه. والله يتولاكم.
	(ص/ق 3840/1 في 5/8/1388) رئيس القضاة.
	(3323- لم يعثر على الزوج وطلبت الفسخ)
	من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
	فبالإشارة إلى خطابكم رقم 38 وتاريخ 17/2/1383 بخصوص ما قدمه محمد عبده ...... من تظلمه من الإجراءات الخاصة بالتفريق بينه وبين زوجته فقد كتبنا لقاضي القحمة برقم 226 وتاريخ 3/2/1383 لموافاتنا بالحكم وصورة ضبطه، فوردنا ذلك وفق خطابه المرفق برقم 38 وتاريخ 17/2/1383 وبتتبع صورة الضبط ودراسة الحكم المتضمن طلب أبكر بن إبراهيم سهيل تكليف زوج ابنة أخيه بدفع مصاريفها ثلاث سنوات، والتوجه إليها للقيام نحوها بما يلزم لها، وبناء على عدم العثور على المذكور وبناء على مطالبة الزوجة بفسخ نكاحها من زوجها للضرر الواقع عليها، وبناء على استرشادنا سماحة رئيس القضاة حول القضية وإجابته أن فسخ النكاح في مثل هذه الحال سائغ، وبناء على شهادة كل من محمد سهيل وأحمد حسن سهيل الثابتة عدالتهما والمتضمنة تغيب محمد ...... زوج فاطمة محمد إبراهيم سهيل من عام ثمانية وسبعين ولم يترك لزوجته النفقة ولم يرسل لها طيلة تلك المدة وليس له عقارات ولا أملاك يمكنها الاستدانة عليها، مع الكتابة له من وليها وعدم الإجابة عليها، لذلك ولكون النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر الواقع على الزوجة المذكورة، فقد أذن لها الحاكم بفسخ نكاحها من زوجها، ففسخت نكاحها منه، فأنفذ الحاكم لها الحاكم بفسخ نكاحها من زوجها، ففسخت نكاحها منه، فأنفذه الحاكم ذلك، وحكم بصحته وبدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم الزوج. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
	(ص/ف525 في 15/3/1383)
	(3324- تغيب عنها اثنى عشر عاماً)
	من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحثة وتوابعها سلمه الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
	كتابك لنا رقم 450 وتاريخ 4/2/1388 وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية صندلة بنت ...... ضد زوجها ...... وقد ذكرت فيه أنه تغيب عنها من عشر سنوات ولم ينفق عليها ولم يباعلها ولم يخل سبيلها، وبهذا أصبحت ضرورة، وقد ذكرت في إفادتها المرفقة التي قدمتها لكم أنه لا يقصد من مماطلته بها إلا إضرارها، وقد جاء في الفتوى بعد استعراض أوراق المعاملة ما يلي:
	1- إنكم أرسلتم شكوى المرأة إلى قاضي محكمة تبوك لأن زوجها أن هناك وبعد حضوره أمام رئيس محكمة تبوك ضبط إفادته بدفرت ضبط التقارير جلد 6/3 صفحة 45 وتاريخ 21/12/1386 وقد جاء في الإفاردة أن هذه المعاملة لها سابقة في محكمة عرعر وطلب إحالتها إلى عرعر فافهم أنه هذا حيدة عن الجوانب المطلوب فقرر أنه سيسافر إلى مقر زوجته بعد أربعة أشهر وسيضم زوجته إليه ويقوم بحقوقها في الماضي والمستقبل.
	2- بعد تمام المدة التي طلب أمها له فيها لم يأت فكتبتم لرئيس محكمة تبوك برم 4017 وتاريخ 6/10/1387 تطلبون فيه تكليفه بالوفاء بما تعهد به فجاء الجواب بعد البحث أنه لم يعثر عليه.
	3- كتبتم إلى رئيس محاكم الحدود الشمالية بتكليفه فجاء الجواب برقم 2040 وتاريخ 26/12/1387 بأن المذكور يطلب إحضار زوجته إليه بعرعر وسيقوم بجميع تكاليفها وتكاليف والدها الذي سيأتي بها إليه ذهاباً وإياباً، وفي حالة عدم موافقة زوجته ووالدها على السفر فإنه سيتوجه إليها بعد خمسة شهور.
	4- بعد عرض قرار زوجها عليها قررت بإفادتها المرفقة المؤرخة في 29/1/1388 أنها مستعدة لمعاشرته وتطلب حضوره، انتهى.
	(ص/ف 1026 في 10/5/1388) مفتي الديار السعودية
	(3325- فر إلى اليمن وتركها بدون نفقه . الخ)
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة سلمه الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
	فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم 3614 وتاريخ 12/10/1385 ومشفوعه خطاب فضيلة القاضي الشيخ عبدالعزيز العيسى برقم 2144 وتاريخ 4/9/1385 المتضمن استرشاده بخصوص قضية المرأة ....... التي ادعت غياب زوجها ...... اليماني، وأنه فر إلى اليمن وتركها بدون نفقة، وتطلب فسخ نكاحها منه، ويرغب فضيلة القاضي الإفادة عما إذا كان يمكن النظر في موضوع فسخ نكاحها منه لتعذر الاتصال به حيث أنه يقيم في بلدة تابعة للجمهوريين باليمن.
	ونشعركم بأنه يتعين النظر في طلب المرأة المذكورة الفسخ، وإجراء اللازم نحوه بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.
	(ص/ق 4303/3/1 في 26/10/1385) رئيس القضاة
	(3326-كيفية الإعلان عن الزوج الغائب)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة مساعد رئيس محكمة جيزان وتوابعها سلمه الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
	فنعيد لكم مع هذه الأوراق المرفوعة مع خطابكم رقم 2994/1 وتاريخ 17/7/1385 المعطوف على ما وردكم من فضيلة قاضي المسارحة برقم 752 في 8/7/1385 حول غياب محسن بن ....... عن زوجته ...... مدة أربع سنوات، وأنه قد نفذ صبرها، وذكر القاضي أنه قد جرى البحث عنه بواسطة محكمة الرياض في المحل الذي ذكره والد البنت في معروضه المرفق فلم يعثر عليه، ويرغب القاضي إفادته باللازم.
	وعليه نشعركم بأن البحث الذي جرى بحثه قاصر، فينبغي البحث عنه بواسطة الإذاعة والصحافة، وذلك بإعلان خلاصته: أن محسناً المذكور قد غاب عن زوجته فلانة الساكنة في بلدة كذا من مدة كذا، وأن محكمة المسارحة تطلب حضوره في خلال مدة شهر، وأنه إذا مضت المدة ولم يحضر أو يخبر بمانع شرعي يمنعه عن الحضور فإن المحكمة ستجري اللازم، على أن يكرر الإعلان عدة مرات، ومتى مضى الشهر ولم يأت عنه خبر وطالبت المرأة بالفسخ فعلى الحاكم إجراء ما يلزم.. والله يتولاكم.
	(ص/ق 3759/3/1 في 4/9/1385) رئيس القضاة
	(3327- مسألة الظفر)
	قوله: وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت.
	وهي "مسألة الظفر": من أهل العلم من منعها. ومنهم من أوجبها، وتوسط آخرون وهو الذي به تجتمع الأدلة وهو أن يفرق في مسألة الظفر بينما إذا كان سبب الحق ظاهراً، وبينما إذا كان غير ظاهر، فإن كان غير ظاهر فلا، فإن ظهور السبب كالشاهد، وعدم ظهوره فقد شاهد، وهو مما يوهن المقام فيوهم أن استحقاقه ليس بوجيه. وهذا هو الصواب في المسألة، وتكون قد عملت بهذه الفتوى وبقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تخن من خانك"1). (تقرير)
	(باب نفقة الأقارب والمماليك)
	(3328- هل يأثم بالاغتراب عن والدته وهو قائم بحقوقها الشرعية)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سلمان بن عب سلمه الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
	كتابك المؤرخ في 20/1/1388 وصل، وقد ذكرت فيه أنك موظف كجندي في شرطة الأحساء تبع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لك والدة في خميس مشيط ولا تستطيع المجيء إليك لأنها ما تستطيع ركوب السيارة ما تدانيها، وليس لها من الأولاد سواك، وليس لديك وظيفة سوى وظيفتك وتخشى إن تركتها أنك ما تحصل غيرها، وأنك قائم بجميع حقوقها الشرعية، وأن لديها أخاها،وأن عندها بلاد أبيها، وأنك تزورها في كل سنتين مرة، وتسأل هل يلحقك إثم إذا بقيت في الأحساء وهي في خميس مشيط؟
	والجواب: إذا كان الأمر كما وصف ولم تتمكن من المجيء بها في الطائرة ولم تحصل على الانتقال إلى خميس مشيط فلا يظهر لنا أنه يلحقك إثم، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعت 2). وفيما يظهر أنك اتقيت الله ما استطعت، نسأل الله لنا ولك التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	(صمف1012 في 9/5/1388) مفتي الديار السعودية
	(3329- حث ولد على رضا والديه)
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
	جواباً للمعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 14113 في 29/11/1381 وملحقها برقم 1471 في 12/2/1382 بشأن قضية أحمد حسن ...... ضد إسماعيل ........
	نفيدكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما منها القرار الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة جيزان برقم 707 في 23/9/1380 المتضمن عدم إثبات ما ادعاه أحمد علي إسماعيل من تظليله لولده وصرفه له عنه، كما جرى الاطلاع على قرار الهيئة المكونة من مندوب من المحكمة ومن الإدارة والشرطة.
	وبتأمل جميع ذلك، نفيدكم أنه ينبغي حث الولد المذكور على بر والديه والتماس رضائهما وعدم مقاطعتها أو استعمال الجفاء معهما، وإخطاره أنه إن عق والديه فسيعزر، كما وينبه على المدعى عليه بالاستبعاد عما من شأنه إبعاد أو تأنيب الولد المذكور على أبويه، وبذلك تعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم.
	(ص/ق 532/1 في 5/4/1383) رئيس القضاة
	(3330- الواجب على كل من الأب والابن)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن علي طالبي المحترم
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
	فقد وصل غلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية ولد مع والده هل يجوز إحالتها إلى الشرع .. الخ؟
	والجواب: الواجب على الابن بر والده، والصبر على ما يأتي منه، والإحسان إليه بكل حال، وعلى الأب مراعاة ما لابنه عليه شرعاً أو عرفاً، وإن صار هناك إشكال يوجب عرضه على المحكمة فالقاضي لا تخفاه حكم هذه المسائل. والسلام.
	(ص/ف 1907/1 في 14/7/1385)
	(3331- نصيحة لوالد يشكو ولده)
	من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد محمد المحترم
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:

