 ‐ 149592اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق وﺟﺎﻣﻌﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺠﺰم ﺑﺄﻧﻪ أرﺟﻌﻬﺎ ﻓ اﻟﻌﺪة
اﻟﺴﺆال

أﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﻠﺘﻢ أن ﺗﺴﻤﺤﻮا ﻟ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓ ﺣﺎﻟﺘ ﻫﺬه :
ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻴﻦ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﺬه اﻷﺣﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق واﻟﺘ أزﻋﺠﺘﻨ ﺑﺸﺪة
ﺗﺠﺎه ﺣﻴﺎﺗ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  ،و ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺮرت اﻟﺘﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ إن ﺷﺎء اﻟﻪ .
ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ  ،وﺑﺨﻼف اﻟﺴﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻛﻨﺖ أﻋﻴﺶ و أﻋﻤﻞ وﺣﺪي ﻓ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪن ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ واﻟﺪاي ﻓ ﻣﻨﺰﻟ ﻓ ﻣﻮﻃﻨ اﻷﺻﻠ. 
اﻋﺘﺪت ﻋﻠ زﻳﺎرة واﻟﺪاي ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓ اﻟﺴﻨﺔ و ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ  ،وﻣﻀ ﺣﻮاﻟ إﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻋﻠ
ذﻟﻚ .
ﻃﻠﻘﺖ زوﺟﺘ ﻃﻠﻘﺔ واﺣﺪة ﻛﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﻊ واﻟﺪاي ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ ﻓ ﻋﻤﻠ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان  ،ورأى ﻛﺒﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أن ﻣﻦ
اﻟﺤﻤﺔ أن ﺗﻌﻮد زوﺟﺘ إﻟ ﻣﻨﺰل أﺑﻴﻬﺎ و ذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻹﺻﻼح و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أرﺳﻠﻮﻫﺎ ﻟﺒﻴﺖ أﻫﻠﻬﺎ .
و ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﻮﻓ أﺑ و ﻋﺪت ﻷزور أﻣ ، و ﻓ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﻋﻠﻤﺖ أن زوﺟﺘ ﻗﺪ ﻋﺎدت ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻣ ، وﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﺎﻗﻠﺘﻪ ﻛﻠﻤﺔ
واﺣﺪة " و ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ " – أوﻛ ، ‐ وأﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدت أﺛﻨﺎء ﻋﺪﺗﻬﺎ أو ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺪة .
وﻋﻠ أي ﺣﺎل ﻛﻨﺖ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ ﻟﻌﻮدﺗﻬﺎ دون أن أﻟﻐ ﻃﻼﻗﻬﺎ  ،أﻧﺎ ﻟﻢ أﺗﻠﻢ ﻣﻌﻬﺎ أﺑﺪاً  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ أو أﻟﻤﺴﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﺎم  ،وﻟﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أو ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ أو أﻛﺜﺮ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻐﻮط ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻗﺮرت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻌﻬﺎ  ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻨﺖ ﻗﻠﻘﺎ ﻓ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮة  ،و أن ﻫﺬا رﺑﻤﺎ ﻳﻮن ﺣﺮاﻣﺎً  ،وﻇﻨﻨﺖ أﻧﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ أﻗﻞ ﻟﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻼﺛﺎً ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻮن اﻷﻣﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎ .
وﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻛﺄي زوﺟﻴﻦ ﻣﺘ ذﻫﺒﺖ إﻟ اﻟﻤﻨﺰل  ،وأﺛﻨﺎء ﺑﺤﺜ ﻓ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻬﻤﺖ أﻧﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ
أﻟﻎ اﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟ أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻼق ﺑﺎﺋﻨﺎً وﺻﺎرت ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ .
ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻨﻢ إﺟﺎﺑﺘ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳﻠ: 
إذا ﻛﺎن ﻗﻮﻟ " أوﻛ – " و ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ – ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤ ﺑﺮﺟﻮﻋﻬﺎ  ،ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺪﺗﻬﺎ  ،ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إرﺟﺎع ﻟﻬﺎ ) ﻣﻊ أﻧ ﻟﻢ
أﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ و ﻟﻢ ﻳﻦ ﻟﺪي اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ إﻃﻼﻗﺎً (
ﻓﻬﻞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻵن ﺣﺮاﻣﺎً ؟ و ﻫﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﺪ زﻧﺎ ؟ و ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻓﻤﺎذا ﻳﺠﺐ ﻋﻠ أن أﻓﻌﻞ ؟
أرﺟﻮ إﺧﺒﺎري ﻟﻮ اﺣﺘﺠﺘﻢ أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ .
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ﺟﺰاﻛﻢ اﻟﻪ ﺧﻴﺮاً .

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ :
إذا ﻃﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ زوﺟﺘﻪ  ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﻘﺔ ﻫ اﻷوﻟ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﺪة  ،ﻓﻠﻪ أن ﻳﺮاﺟﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل  ،ﻛﻘﻮﻟﻪ  :راﺟﻌﺘﻚ
أو أﻣﺴﺘﻚ  ،أو ﺑﻔﻌﻞ ﻳﻨﻮي ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻌﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻓﺘﺤﺼﻞ اﻟﺮﺟﻌﺔ أﻳﻀﺎً .
وﻋﺪة اﻟﻤﺮأة اﻟﺘ ﺗﺤﻴﺾ  :ﺛﻼث ﺣﻴﻀﺎت  ،ﻓﺈذا ﻃﻬﺮت ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻀﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻏﺘﺴﻠﺖ ﻓﻘﺪ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ .
وﻋﺪة اﻟﻤﺮأة اﻟﺘ ﻻ ﺗﺤﻴﺾ ﻟﺼﻐﺮٍ أو ﻳﺄس  :ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ .
وﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ  :وﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :
ﻗﻮﻟﻚ  :أوﻛ ، ﻋﻨﺪ رؤﻳﺔ زوﺟﺘﻚ وﻗﺪ ﻋﺎدت إﻟ ﺑﻴﺖ أﻣﻚ  ،واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺮد إﻟﻐﺎء اﻟﻄﻼق  ،وﺟﻠﻮﺳﻚ ﺳﻨﺔ ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻬﺎ وﻻ ﺗﻨﻈﺮ
إﻟﻴﻬﺎ  ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠ أن اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮل  ،ﻷﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺮد ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻌﺔ  ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﺤﺴﺎن وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠ وﺟﻮدﻫﺎ
ﻓ ﺧﺪﻣﺔ أﻣﻚ  ،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻢ ﺳﻮاء وﻗﻊ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة أو ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻢ ﻳﻦ رﺟﻌﺔ .
وﻳﻮن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﺎع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎً  ،وﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ أن ﺗﺴﺄل ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﻚ .
وﻋﻠ ﻫﺬا  :ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ أن ﺗﺘﻮب إﻟ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻦ إﻗﺪاﻣﻚ ﻋﻠ اﻟﺠﻤﺎع ﻣﻊ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺮﺟﻌﺔ  ،وﻳﻠﺰﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ ‐
ﺑﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻦ وﻟ وﻣﻬﺮ وﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ‐ إن رﻏﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻤﺎ ﻓ ذﻟﻚ  .وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻚ أن ﺗﻘﺮﺑﻬﺎ ﺣﺘ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺎح ؛ ﻷﻧﻬﺎ أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻋﻨﻚ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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