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 .التَّفوُوُن بلْمِر الطَّالِق  -501

 اخلطبي األوىل

َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفاَل َهوِدَي َلُه،   ِإنَّ اْْلَْؿَد هلل

ًدا َعبُْدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َوَأْصَفُد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل َوْحَدُه الَ ََشِ

 أمو بعد. 

 فقو أَيو ادممـون.

ثٌر من الـوِس التفووَن بلمِر الطالِق؛ جْفٌل بلحؽوِمهه ، الالعهٌى بهه، إن ممو وقع فقه ك

غػؾٌي عن عواقبِه، إيؼوٌع له يف غر ُمؾِّه، اشتخػوٌف وهتوٌر وضهقٌش، فنكهو هللِ وإكهو إلقهه 

 راجعون. 

 أَيو ادممـون.

 االؼوا اهللَ يف أمِر الطالِق، فنن الطالَق َشيعٌي ُمؽؿٌي، ولهقس أههواً  متحؽؿهًي، وال

 اكػعوالٍت ضوئشًي، وال كؾامٍت فورغًي. 

أَيو ادممـون! إن التالعَى بولطالِق، والتفووَن بلمِره الالعهٌى بؽتهوِ  اهللِ، يوجهُى 

شخَطه وعؼوبَته، فػي اْلديٌ أن الـبيَّ صذ اهلل عؾقهه وشهؾم أخهَز أن رجهاًل ضؾَّهَ  

ههو غضهبوُن، ثهم قهول  امرأاَله ثالَث الطؾقؼوٍت مجقعًو، فؼهوم صهذ اهلل عؾقهه وشهؾم و

 . فؼوم رجٌل فؼول  يو رشوَل اهلل أال أقتؾه؟أُيلعُب بكتاِب اهللِ وأنا بنَي أظُهِركم؟!( )
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ه، فنن اهللَ جل وعال قهد فهرَ  فقهه  فوالؼوا اهللَ أَيو األزواُج، واعرفوا هلذا األمِر حؼَّ

 فرائَض فال الضقِّعوهو، وحدَّ حدودًا فال العتدوهو. 

 األحهالِم هتهووَن يف أمهِر 
ِ
أَيو ادممـون! إن من ادمشِف ادحزِن أن كثرًا مهن شهػفو 

الطالِق، فسى الواحَد من همال  جيهري الطهالُق عهذ لسهوكِه عـهد أدكهى اشهتػزاٍز، 

 وألوهى شبٍى، ال يراعي يف ذلك هللِ أمرًا وال هنقًو، وال يؼقُم فقه لرشِع اهللِ وزكًو.

َمن يطؾُِّ  الطؾؼوِت الؽثرَة، يف مـوشبوٍت عديدٍة، دون أن يؾتزَم  ومن همال  الرجولِ 

بؿؼته هذه الؽؾامِت، فتجُده يعوَُش ادرأَة ويبِؼقفو معه، مع أكه ضؾََّؼفو ِمرارًا والِؽرارًا، 

 وهي ال حتلُّ له ! زكو وشػوٌح، فنكو هلل وإكو إلقه راجعون. 

 العؼهوِل مهن ومن صوِر التفووِن يف أمِر الطالِق  مو يػ
ِ
عؾه بعهُض اهفؾهِي وفهعػو 

عـهَد اللكقهِده  "عهََّّ الطهالُق "اْلؾِف بولطالِق؛ فام أكثَر مو السؿُع من أحِدهم قولهه   

ٌٍّ عؾقه؛ أو مـٍع مـه، وبعُضفم يؼوُل  عََّّ الطالُق بولثالث!  ألمٍر؛ أو كػِقه له؛ أو ح

ده عـهد كهلِّ وال صكَّ أَيو ادممـون أن من جعَل الطالَق يؿقـَه عذ  ضرِف لسوكِه، يردِّ

ٌٍّ أو مـٍع، أكه مستفنٌي هبذا العؼِد، متالعٌى بهه، وأكهه عهذ خطهٍر  اللكقٍد أو كػٍي أو ح

 كبٍر. 

 أَيو ادممـون.

إن من صوِر االشتفوكِي بولطالِق  هتديَد ادرأِة به عـَد كلِّ عورٍ ، فتجُد الواحَد مهن 

ُد زوجَته بولط الِق بؽهرًة وعشهق،و، وال صهكَّ أن ههذا لهقس مهن همال  ادستفسين َيدِّ

بودعروِف، وأكه رضٌ  من التفووِن والتالعِى، فنمو إمسهوٌك بؿعهروٍف أو الحهيٌ  العرشِة 
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 بنحسوٍن. 

 خهرًا، فهنهنن عهواٍن عـهدكم، 
ِ
فقو أَيو األزواُج، االؼهوا ربَّؽهم واشتوصهوا بولـسهو 

 وعظِّؿوا حرموِت اهلل وصعوئَره لعؾؽم الػؾحون. 
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 اخلطبي الثوكقي  

 أمو بعد.  

إن اهللَ العوىل قد َشَع الطالَق ْلؽؿٍي بؾقغٍي، فنن هذه الؽؾؿَي بؼهدِر ! فقو أَيو ادممـون

جهًي إذا مو الؽوُن ممدًي موجعًي قوشقًي، إذا كوكً يف غِر ُمؾِّفو، الؽون  عذبًي مػرحًي مػرِّ

 كوكً يف ُمؾِّفو، عذ الوجِه الذي َشَعه اهللُ العوىل. 

إذا أراد أحُدكم الطالَق يف اْلوِل التي جيوُز فقفو الطهالُق، فؾقطؾِّهْ  مهرًة واحهدًة ال 

ٌم، وإن من العجهِى أن بعهَض  أكثَر، فننَّ مو زاد عذ الطؾؼِي الواحدِة ضالٌق بدعيٌّ ُمرَّ

 ا
ِ
ُ ؛ بحثًو فعػو  ُق ويغرِّ لعؼوِل يطؾِّ  ثالَث الطؾقؼوٍت مجقعًو، ثم يتـدُم بعد ذلك فقرشِّ

 عؿن يػتقه بعدِم الوقوِع، شػٌه وُُحٌْ  وجفٌل وضقٌش. 

إن عذ من أراَد الطالَق أن يطؾَِّ  زوجَته يف ضفٍر مل جيومْعفو فقهه، فهال ! أَيو ادممـون

َ ُحُؾفهو، حيلُّ له أن يطؾَِّؼفو وهي حوئٌض، وال يف  ضفٍر جومَعفو فقه، إال إن كون قد البهنيَّ

 فنن الطالَق يف اْلؿِل جوئٌز واقٌع، ال حرَج فقه. 

أَيو ادممـون! إذا ضؾَ  الرجُل امرأاَله ضالقًو له فقهه رجعهٌي، فهنن الواجهَى عؾقهه أال 

ةِ  هُتو، ففهي زوجُتهه مهو دامهً يف ِعهدَّ ، حتى الـتِفَي ِعدَّ
ًِ الطهالِق  خيرَج ادرأَة من البق

.  الرجعيِّ

فوالؼوا اهلل عبود اهلل يف أمر الطالق، واللكوا فقه، فعسى أن الؽرهوا صقئًو وجيعل   

 اهلل فقه خرًا كثرًا. 

 
 


