
 أسئلة حائرة وإجا�ت شافية                                                              فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 ه ١٤٣٧صفر  ٨موافق  ٢٠/١١/٢٠١٥: اجلمعة - أكتوبر  ٦مدينة                ١

  ما حكم الطالق الشفوي؟: سؤال الثاينال
 ---------------------  

ن الطالق ال يقع إال يف Tيطالب ٌي فقهٌي ، وهو رأهداه هللالدكتور سعد الدين اهلاليل هذا كتاب أخرجه ا
يعين عنده أن الطالق الشافعي ال يقع، وحىت الكتاب وجود شهود ليكون طالقًا رمسيًا، وغري ذلك ال يكون طالقاً، 

فال يقع  - فيما بينه وبينها -طالق  أنتِ  :يعين لو أن رجًال قال لزوجته ".الطالق الشافعي ال يقع": إمسه هكذا
وقد أخذ ببعض اآلراء الفقهية، ولكن علينا ، ثنني شهودايف وجود الطالق، أو يف التليفون، ولكن البد وأن يكون 

واجلماعة ما اتفق عليه  .١)، ومن شذَّ فهو يف النارعليكم �جلماعة(: كما قلنا اليومأن uخذ tمجاع املسلمني،  
  .القانون املعمول به عند{ يف وزارة العدليف األزهر ودار اإلفتاء والذي منهم  ماءالسادة العل

والدولة هلا قانون ويسري يف وزارة حبسب القانون املعمول به اآلن،  -ودائمًا أحترَّى عن ذلك  - !!؟من يُفيت
  .عن رأييفأتنازل والدولة تسري على رأي،  وإذا كان يل رأيٌ ، العدل حتت بند األحوال الشخصية

*******************  
  والزواج الشافعي وزواج الورق؟: سؤال عارض

وذلك ُيصبح زواجًا رمسيًا ويُعمل به يف ا�تمع،  ،وإشهار وويل أمر ،ثنني شهود ُعدولtالزواج الشافعي لو متَّ 
وهذا له أصل إخواين العلماء، ن أظهر يف الفضائيات برأٍي خيالف إمجاع جيوز يل وأ{ عامل أفال  .من الناحية الدينية

ٌص أن يناقش موضوع رجون له خيُ به ون ما يقرُّ و  ،مع العلماءأوًال يناقشه  ،ما اً �بت موجود، ولكن إذا أراد شخ
  يعاً، ويطالبون بتغيري التشريعتشر 

  وصلى هللا على سيد{ دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
****************************  

           
 

                                                           

محد عن ابن عمر رضي هللا عنهما قَالَ  ١ بَِيِة فـََقاَل َ¤ َأيـَُّها النَّاُس ِإّينِ ُقْمُت ِفيُكْم َكَمَقاِم َرُسوِل ا¡َِّ َصلَّى ا¡َُّ َخطَبَـَنا ُعَمُر ِ�ْجلَا: (روى الرتمذي وابن ماجة وأ
رَُّجُل َوَال ُيْسَتْحَلُف َوَيْشَهَد الشَّاِهُد َوَال ُيْسَتْشَهُد و اْلَكِذُب َحىتَّ َحيِْلَف الَعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَنا فـََقاَل ُأوِصيُكْم Tَِْصَحاِيب مثَُّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم مثَُّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم مثَُّ يـَْفشُ 
ُكْم َواْلفُ  نَـْنيِ أَبـَْعُد َمْن َأرَاَد ُحبُْبوَحَة اْجلَنَِّة ْرَقَة فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َمَع اْلَواِحِد َوُهَو ِمْن اِالثْـ َأَال َال َخيُْلَونَّ َرُجٌل ِ�ْمَرَأٍة ِإالَّ َكاَن َ�لِثـَُهَما الشَّْيطَاُن َعَلْيُكْم ِ�ْجلََماَعِة َوِإ¤َّ

ُتُه َفَذِلُكْم اْلُمْؤِمنُ  َم َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل ا¡َِّ َصلَّى ا¡َُّ َعَلْيِه َوَسلَّ : رضي هللا عنهما روى الرتمذي عنهو ، )فـَْليَـْلَزْم اْجلََماَعَة َمْن َسرَّْتُه َحَسنَـُتُه َوَساَءْتُه َسيِّئـَ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َضَالَلةٍ ( :قَالَ    ).َوَيُد ا¡َِّ َمَع اْجلََماَعِة َوَمْن َشذَّ َشذَّ ِإَىل النَّارِ  ،ِإنَّ ا¡ََّ َال َجيَْمُع ُأمَِّيت َأْو قَاَل ُأمََّة ُحمَمٍَّد َصلَّى ا¡َّ


