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نص السؤال:
سائل يقول أنه طلق زوجته( :ق  -ع) أربع ( )4مرات ،ثم أبرم عقد زواج مدني بعد الطلقة الرابعة بتاريخ:
 25أوت  ،2016و لم يجتمع و إياها في بيت واحد.
حيث يسأل عن شرعية هذا العقد األخير الذي رفض األئمة إبرامه (عقد الفاتحة)؟
الجواب :نقول و باهلل التوفيق:
يقول هللا تعالى في سورة البقرةَّ " :
ان او اَل يا ِح ُّل لاكُ ْم أا ْن
ساكٌ بِ ام ْع ُروفٍ أا ْو تاس ِْري ٌح بِإِ ْح ا
ان فاإِ ْم ا
س ٍ
الط اَل ُق ام َّرتا ِ
ش ْيئًا إِ ََّل أا ْن ياخاافاا أا ََّل يُ ِقي اما ُحدُودا َّ ِ
تاأْ ُخذُوا ِم َّما آتا ْيت ُ ُموه َُّن ا
علا ْي ِه اما فِي اما
اَّلل فاإِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أا ََّل يُ ِقي اما ُحدُودا َّ
اَّللِ فا اَل ُجناا اح ا
اَّللِ فاأُولائِكا هُ ُم َّ
الظا ِل ُمونا ( )229فاإِ ْن ا
ا ْفتادا ْ
طلَّقا اها فا اَل تا ِح ُّل لاهُ
ت بِ ِه تِ ْلكا ُحدُودُ َّ
اَّللِ فا اَل تا ْعتادُوهاا او ام ْن ياتاعادَّ ُحد ُودا َّ
طلَّقا اها فا اَل ُجناا اح اعلا ْي ِه اما أا ْن ايتا ارا اج اعا ِإ ْن ا
ِم ْن اب ْعدُ احتَّى تا ْن ِك اح زا ْو ًجا اغ ْي ارهُ فاإِ ْن ا
ظنَّا أا ْن يُ ِقي اما ُحدُودا َّ ِ
اَّلل او ِت ْلكا ُحدُود ُ
َّ ِ
اَّلل يُ اب ِينُ اها ِلقا ْو ٍم اي ْعلا ُمونا " (.)230
قال القرطبي :قوله تعالى ":أو تسريح بإحسان" هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ،وإياها عنى بقوله
تعالى ":فإن طلقها فَل تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" .وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو
طلقتين فله مراجعتها ،فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،وكان هذا من محكم القرآن الذي لم
يختلف في تأويله".

وحيث أن السائل كما جاء مصرحا به في األحكام القضائية المرفقة و واضحا وضوحا َل لبس فيه أنه طلق
زوجته ثَلث طلقات متفرقات تكون هذه الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى َل تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وَل يحل له أن يعقد عليها بعد ذلك بأي صورة من الصور شرعية أو مدنية بإجماع الفقهاء ،وأنه َل يوجد في
الشريعة ما يسمى بالطَلق الرابع ،وأن ما أقدم عليه السائل من هذا العقد يعتبر من أكبر المنكرات ،أما حكم
هذا العقد شرعا فيفسخ باإلرادة الشرعية ألنه من التعاقد على الزنا والحرام وَل عبرة باجتماع الزوج
بالزوجة من عدمه ،وعلى الطرفان المبادرة لفسخ هذا العقد والتوبة إلى هللا من هذا العمل.
و هللا تعالى أعلى و أعلم

