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 (ثالثه مطلقهدرمورد  ) میرمحمد افضل خان متن استفتاء آرزو بنت 
)دوالا(  کاااد کااااد   مااارل هاااا امااارد  محماااا مساااموا دباود   ماااوال هاااوا   1393محترماااان ه اااال ارساااا  

هماااا 1394هاااوای  ارساااا  ایگااار ار یااار  یااا دغااااب دباود   متاساااها د دباااا  هاسااات  اااد  ورال دیااا  رد 
هاصاااتا ار ماااد  ااابر رد هاااردی  .کااار  ماااوا   وهاااار هاااار کل فرساااتااهاااد ها اااد  اااار  مااارد دب لااات کاااو  
کاااارا  هااااوا هیاااارو ماااارد دب ها ااااد  و تهااااد کلمااااد  اااابر رد هااااردی  .کاااار  مااااواسااااد مرکااااد هااااار دهیاااار 

 ولاای  هااورا ااال ماارد هااد ها ااد هااوا ماای کااوت میداارا  ولاای هماااد   اایما   موصااوب هاراااا ماارد لاات
ار  تیجاااد محداااد هماااا ، مجهور اااا  مو اااوح هاااد محدماااد ک اااا ا   ،دب عملداااراد  اسااات هااارادر   اااا

ا  وجااااد  مایاااا  فیصااالد  ماااوا و سااا ع هاااا کسااای ایگااار  ع اااا دبهررسااای دسااا اا و اااوداا هاااد د هصااا
ولاای  ااوار ساااه   اوهااارل هرعلیاااد مااا ارمحدمااد اعااول رد هاااب  مااوال دساات دمیاااا ادر   ،  دااان  مااوا

  دب رو   ریمت مملومات ادال مم و  سابیا ح ار رده د هد مو و
 

 حد  م ا  محتر  وبدرت:
 )ریاست مجمع علمی ار بمی د دهردب ظر  رعی  راا(

 اااای ار رو اااا ی االیاااا  ت م تمبحظااااد  ااااا، ریاساااات محتاااار : )دمریاااات  فتااااا : ار بمی ااااد دجاااار 
  رعی همم  دیا( 

 ارهارل دقاد   مایا( )هاا (توظیب دمریت دفتا : )مولو  عهادلستار 
 

 حاماد هلل تمالی و مصلیا علی رسو  هللا                                       
 مله  دلصود دلجود  هاس                                              

 
 محتر نتید مسته

  :چ ی  تحریر میگراا ارمورا    .کر  موایاهوا   کد ارمت  دستهتا   چد رد
، هاااا  هااات  ساااد ارصاااورتیدد مو اااوح فاااور چ ا داااد تحریر رایاااال دسااات ح ی ااات اد اااتد ها اااا کاااد 

دساا اا محدمااد رد  امچ ااا و ،هااوا هااا هی و اات کهاار  جاااد  ااال دیااامرتهااد  اابر  ااما دب  ااوار قهلاای 
کااد هااا االیاا  ود هصااا  ار هاای   ااما هااد وقااوح سااد  اابر م لظااد  محدمااد کااد ار اساات ادریااا، حداا 

و اااوداا کامااا  هودااااا هاااوا   افااا. دسااات وهااااار  ظااار اد ااات ماااودرا .کااار  اااال  اااما مساااتح  ح اااور 
ارصااااورتیدد عااااات رد ساااا ر   مااااوال هااااا  ااااه  ایگاااار  دباود   موایااااا  یبهااااوید ماااای ها اااایا و

 ارست دست کاد  م د   رعی  ادرا 
دسااات کاااد   اااوار سااااه ت  اااور  اعاااول رد اوهاااارل هااااب  ماااوال دسااات کاااد ارماااورا قاهااا  یااااا  ور  

محاااااک   کااااامب  اااارعی ودساااابمی دساااات  یدهااااار ارمحدمااااد فیصاااالد صااااورت  رفتااااد دساااات د   کااااد
  ح  هوداا  مواکام  رد هاعادلت مم لد  ما  م مئ  ها یا کد

 
 

 د افغانستان اسالمی امارت
 د ارشاد حج او اوقافو وزارت

 د مجمع علمی ریاست
آمریتإفتاء د   

 



 :والدلیل علی ما قلناه
 
بککارطالد دینککی سکک  امککای ابککو حنیفککه امککای شککاف ی ایککم مجلککں مککیی تککین یککا تککیی سکک  زا ککد ) -( 1)

۔۔۔ امککای مالکککم امکککای احمکککد بکککن حنبککل نکککاروی امکککاموی عککک  نزدیکککم طککالد مغل کککه واقکککع  وجکککاتی  ککک 
مطلقکککه بیکککوی عکککو ایکککن  یکککاں بیکککوی بنکککاعر عسکککی بهکککی امکککای عکککی مزعکککوره تکککورت مکککیی زیکککد عکککیل  

 .(5771 /33الف فتوی نمبر:  247تفحہ 15نزدیم جا ز نہی    ( فتاوای قاسمیہ جلد 
 
أن یطلقهکککا ثالثکککا بالمککک  واحکککد  أو ثالثکککا فکککل طهکککر واحکککد فککک  ا ف کککل  لککک  وقکککع  وطکککالد البدعککک  -(2)

     الطکککککالد واکککککان عاتکککککیا وقکککککال الشکککککاف ل رحمکککککه ( اکککککل الطکککککالد مبکککککا   نکککککه تتکککککرف مشکککککرو ( 
 (227( تفحه 1هدایه جلد )

 
ب ککد الطلقککک  الثالثککک  ) حتککت تکککنا  ( تتکککزوي )فکک ن طلقهکککا ( الککزوي الثنتکککین)فال تحکککل لککه مکککن ب د( -( 3)

  (.47تفحه ) 1( جلد233( جاللین شریف االی  )230) زوجا غیره ( ویطأها (ایات )
  

 
َر لَْفَ  الطَّاَلِد َوقََع اْلُالُّ (،االحتیار لت لیل المختار جلد  -( 4)  .(150تفه  3َارَّ
 
 
(5 )-   ِ ککا إِْن اککان الطَّککاَلُد ثاََلثيککا فککل اْلُحککرَّ ککا َغْیککَرهُ نَِااحي َوثِْنتَککْیِن فککل اْ ََمککِ  لککی تَِحککلَّ لککه حتککت تَککْنِاَ  َزْوجي

ا َویَکککْدُخَل بهکککا ثُکککیَّ یَُطلَِقََهکککا أو یَُمکککوَت عنهکککا َاکککَ ا فکککل اْلِهَدایَکککِ  َواَل فَکککْرَد فکککل  لککک  بکککین َاکککْوِن  َتکککِحیحي
دار  -طبککککع  473تککککفحه  1یکککک   جلککککد اْلُمَطلَّقَککککِ  َمککککْدُخوالي بهککککا أو غیککککر َمککککْدُخول  بهککککا( الفتککککاو  الهند

 .الفار بیروت(
 وهللا دعل  هالصود                                                   

 عهادلستار)هاا (  مولو                                                 


