 ‐ 272845إذا ﻃﻠﻖ ﺟﺎﻫﻼ ﻇﺎﻧﺎ أن اﻟﻄﻼق ﻻ ﻳﻘﻊ إذا راﺟﻊ زوﺟﺘﻪ
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻨﺬ  10أﺷﻬﺮٍ ،و ﻧﻈﺮاً ﻟﺜﻴﺮٍ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻴﻢ ﻓ ﻣﺪنٍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻃﻠﻘﻨ زوﺟ ﻃﻠﻘﺔً واﺣﺪةً  4 ...ﻣﺮات
ﻟﻦ ﻓ أﺷﻬﺮٍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ دون أي ﺷﻬﻮدٍ أﻋﻄﺎﻧ ﻃﻠﻘﺔً واﺣﺪةً  22ﻳﻨﺎﻳﺮ  2017ﺛﻢ ﻋﺪﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ،ﺛﻢ ﻓ26 
ﺷﺒﺎط  /ﻓﺒﺮاﻳﺮ أﻋﻄﺎﻧ ﻃﻠﻘﺔً واﺣﺪةً ،ﺛﻢ ﻣﺮةً أﺧﺮى ﻋﺪﻧﺎ ﻣﻌﺎً ،و ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻋﻄﺎﻧ ﻃﻠﻘﺔً واﺣﺪةً ﻓ 15 ﻣﺎرس وﻣﺮة أﺧﺮى
ﻋﺪﻧﺎ ﻣﻌﺎً ،ﻟﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﻘﻨ ﻃﻠﻘﺔً واﺣﺪةً ﻛﺎﻧﺖ ﻫ اﻟﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ و ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻮدة ﻣﻌﺎً إﻻ ﺑﻌﻘﺪٍ ﺟﺪﻳﺪٍ و ﻣﻬﺮٍ
ﺟﺪﻳﺪٍ )أرﺟﻮ أن ﺗﺼﺤﺤﻮا ﻟ إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺨﻄﺌﺔً( ﻟﻦ ﻟﻢ ﻳﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛ ﺑﺎﻟﻠﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻟ
ﻃﺎﻟﻖ ﻣﺮةً واﺣﺪةً )ﻟﻴﺲ  3ﻃﺎﻟﻖ إي‐ﻃﺎﻟﻖ ﻃﺎﻟﻖ ﻃﺎﻟﻖ( و ﻓ ﻏﻀﻮن  3أﺷﻬﺮ ﻳﻌﻮد ﻟ ﺑﺄنّ ﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﻼﻗﺎً ،ﻟﻨّﻪ ﺳﺄل
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﻓ اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ أنّ اﻟﻄﻼق ﻗﺪ وﻗﻊ ،ﻟﻦ ﻟﻢ ﻳﻦ ﻓ ﻧﻴﺘﻪ اﻟﻄﻼق ،ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻮد ﻟ و ﺣﺘ أﻧﺎ أرﻳﺪ أن أﻋﻮد إﻟﻴﻪ
و ﻟﻦ ﻣﻦ دون أي ﻧﺎح ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻞ ﻫﺬا ﻣﻤﻦ أو ﻣﺎذا ﻳﻤﻦ أن ﻳﻮن اﻟﺤﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﻠﺔ .زوﺟ ﻣﺘﺌﺐ ﺟﺪاً ،و ﻗﺎل أﻧّﻪ ﻟﻢ
ﻳﻦ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﺣﺘ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻟ ﻣﺮة ً أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻠﻴﻘﻪ ﻟ ﻃﻠﻘﺔً واﺣﺪةً ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻄﻼق ﺳﻴﻌﺪ )ﻳﻌﻨ أن اﻟﻄﻠﻘﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻪ إذا
راﺟﻊ اﻣﺮأﺗﻪ( .اﻋﺘَﻘَﺪَ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﺴﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ أرﺟﻌﻨ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮةً أﺧﺮى.و ﻫﻮ ﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎً إذا ﻛﻨﺖ ﺣﻘﺎً أرﻳﺪ ﻃﻼﻗﻚ
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻗﻠﺘﻬﺎ  3ﻣﺮاتٍ ﻓ آنٍ واﺣﺪٍ ،ﻟﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻦ ﻓ ﻧﻴﺘ ﻋﻠ اﻹﻃﻼق أن أﺗﺮﻛﻚ أرﺟﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ و ﻧﺤﻦ ﻋﻠ ﺣﺪٍ ﺳﻮاء ﻧﺮﻳﺪ
اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻌﺎً.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ :
اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﺘﺎﺑﺔ أو ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ أو رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮال ﻳﻘﻊ ﺑﺸﺮط ﻧﻴﺔ اﻟﻄﻼق  ،وأﻣﺎ إن ﻛﺘﺐ ذﻟﻚ ﺗﺠﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﺨﻂ ،أو ﺑﻨﻴﺔ ﻏﻢ
أﻫﻠﻪ دون ﻧﻴﺔ ﻃﻼﻗﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻘﻊ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ:
إذا ﻛﺘﺐ زوﺟﻚ اﻟﻄﻼق ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻄﻼق ،وﻗﻊ اﻟﻄﻼق ،وﻻ ﻳﻌﺬر ﺑﺠﻬﻠﻪ وﻇﻨﻪ اﻟﺨﺎﻃ أﻧﻪ إن أرﺟﻌﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ  :رﺟﻌﺖ
اﻟﻄﻠﻘﺔ وﻟﻢ ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻛﺘﺐ اﻟﻄﻼق ﻗﺎﺻﺪا ﻣﺨﺘﺎرا ،وﻟﻨﻪ ﺟﻬﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ ذﻟﻚ ،ﻓﻼ ﻳﻌﺬر.
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ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ" :ﻫﻨﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﺘﺒﻬﻮا ﻟﻬﺎ ،إذا ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺤﻢ وﻟﻦ ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎذا ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻼ
ﻳﻌﺬر ،ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ أن رﺟﻼ ﻣﺤﺼﻨﺎً ﻣﺘﺰوﺟﺎً وزﻧ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺰﻧﺎ ﺣﺮام ﻟﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺮﺟﻢ ،ﻫﻞ ﻧﺮﺟﻤﻪ أم ﻻ ﻧﺮﺟﻤﻪ؟!
ﻧﺮﺟﻤﻪ؛ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﻘﻮل :ﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺮﺟﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ،ﻧﻘﻮل :ﺟﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﺬراً.
ﻛﺬﻟﻚ رﺟﻞ ﺟﺎﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﻓ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن ،وﻗﺎل :ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أن ﻓ اﻟﺠﻤﺎع ﻛﻔﺎرة ﻣﻐﻠﻈﺔ ،ﻇﻨﻨﺖ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻘﻀ ﻳﻮﻣﺎً
وﻳﻨﺘﻬ ،وﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ أن ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎرة اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ،ﻫﻞ ﻳﻌﺬر أم ﻻ ﻳﻌﺬر؟! ﻻ ﻳﻌﺬر ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﺮ ،اﻟﻤﻬﻢ أن اﻟﺠﻬﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻟﻴﺲ ﻋﺬراً ،ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺬر؟ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﺤﻢ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻌﺬر ،وﻟﻬﺬا ﻟﻮ ﺟﺎﻣﻊ إﻧﺴﺎن زوﺟﺘﻪ ﻓ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن وﻗﺎل :ﻻ أدري أﻧﻪ ﺣﺮام،
إﻧﻤﺎ ﻇﻨﻨﺖ أن اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ﻫﻮ اﻟﺤﺮام ﻓﻘﻂ ،ﻧﻘﻮل :ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺷء ﻻ ﻗﻀﺎء وﻻ ﻛﻔﺎرة" اﻧﺘﻬ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح )/206
.(23
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ.
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