 ‐ 26163ﻟﻢ ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﻓﻬﻞ ﺗﻔﺎرﻗﻪ وﺗُﻐﻀﺐ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺴﺆال
ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻨﺬ  4ﺳﻨﻮات وﻟﻨﻨ ﻟﻢ أﺗﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ زوﺟ ، أﺧﺒﺮﺗﻪ وأﺧﺒﺮت واﻟﺪي ﺑﺄﻧﻨ ﻟﻢ أﺗﺄﻗﻠﻢ ﻣﻌﻪ  ،زواﺟ ﻛﺎن ﻓ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻣﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺟﺪّاً  ،ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﺗ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧ وﺗﻢ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﻓ ﺑﻴﺖ واﻟﺪ زوﺟﻬﺎ .
ﻛﻨﺖ أﻧﺎ وواﻟﺪﺗ ﻓ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وﻟﻢ ﻳﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟ ﺑﺮؤﻳﺔ واﻟﺪﺗ أو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻬﺎ  ،وأﻗﺘﺮح واﻟﺪي ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أن
أﺗﺰوج  ،ﺣﺎوﻟﺖ أن أﺗﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ زوﺟ ﻓ ﺑﺪاﻳﺔ زواﺟﻨﺎ وﻟﻦ دون ﺟﺪوى  ،ﻻ أرﻳﺪ أن أﺑﻘ ﻣﻌﻪ ﻷﻧﻨ أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻧﻨ ﻟﻦ أﺣﺒﻪ أو
أﺣﺘﺮﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ اﻟﺰوﺟﺔ أن ﺗﻔﻌﻞ  ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨ ﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻻ أرﻳﺪ أن أﺟﺮح ﺷﻌﻮر واﻟﺪي ﺑﻄﻼﻗ ، ﻫﻞ أﻛﻮن ﻣﺬﻧﺒﺔ إذا
ﻃﻠﻘﺖ وﺟﺮﺣﺖ ﺷﻌﻮر واﻟﺪي ؟
ﻫﻞ ﺗﻈﻦ ﺑﺄﻧﻨ ﻳﺠﺐ أن أﻃﻠﻖ أم أﺑﻘ ﻫﺬا أﺣﺎول دون ﺟﺪوى ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
اﻟﺬي ﻧﻨﺼﺢ ﺑﻪ اﻷﺧﺖ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أن ﺗﺤﺎول اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻋﺪم ﺟﺮح ﺷﻌﻮر واﻟﺪﻫﺎ وﺑﻴﻦ إﻋﻄﺎء زوﺟﻬﺎ ﺣﻘﱠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮدة واﻟﻤﺤﺒﺔ
واﻟﻄﺎﻋﺔ .
ﻓﺈن ﻋﺠﺰت ﻋﻦ إﻋﻄﺎء زوﺟﻬﺎ ﺣﻘﻪ وﻟﻢ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺮة ﻣﻨﻪ وﻋﺪم ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻪ  :ﻓﺎﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎل أن ﺗﺨﺎﻟﻊ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﻻ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق .
واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼق واﻟﺨﻠﻊ ﻛﺒﻴﺮ  ،ﻓﺎﻟﻄﻼق ﻳﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوج ﻟﺮاﻫﻴﺘﻪ ﻟﺰوﺟﺘﻪ – ﻣﺜﻼ – وﺑﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐٍ ﻣﻨﻬﺎ  ،وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪة
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﻟﻬﺎ  ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﻓﺤﺘ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ  ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﻴﺮة أو آﻳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴﺾ ﻓﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ  ،وإن
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻴﺾ ﻓﺜﻼث ﺣﻴﻀﺎت  ،وﻋﻠ اﻟﺰوج إﻋﻄﺎء زوﺟﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮﻫﺎ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ .
واﻟﺨﻠﻊ ﻳﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﺘﻌﻄ زوﺟﻬﺎ ﻣﺎﻻ ﻟﻴﻔﺎرﻗﻬﺎ  ،واﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺰوج أﻻ ﻳﻄﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮ اﻟﺬي أﻋﻄﺎه إﻳﺎﻫﺎ  ،وﺗﻮن
ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺣﻴﻀﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﺒﺮاءة اﻟﺮﺣﻢ .
وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺄل ﻋﻨﻪ اﻷﺧﺖ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ :
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ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻗﺎل  :ﺟﺎءت اﻣﺮأة ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ إﻟ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ إﻧ ﻻ أﻋﺘﺐ ﻋﻠ
ﺛﺎﺑﺖ ﻓ دﻳﻦ وﻻ ﺧﻠُﻖ ، وﻟﻨ ﻻ أﻃﻴﻘﻪ  ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  :ﻓﺘﺮدﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﻘﺘﻪ ؟ ﻗﺎﻟﺖ  :ﻧﻌﻢ  .رواه
اﻟﺒﺨﺎري ) . ( 4972
وﻓ رواﻳﺔ )  " : ( 4971ﻻ أﻋﺘﺐ ﻋﻠ ﺛﺎﺑﺖ ﻓ دﻳﻦ وﻻ ﺧﻠُﻖ ، وﻟﻨ أﻛﺮه اﻟﻔﺮ ﻓ اﻹﺳﻼم " .
أي أﻛﺮه أن أﻋﻤﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘ ﺗﻨﺎﻓ ﺣﻢ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﺰوج وﻋﺼﻴﺎﻧﻪ وﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ  ..وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ  .اﻧﻈﺮ ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎري )(9/400
واﻟﺨﻼﺻﺔ  :ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ زوﺟﻚ وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﺣﻘﱠﻪ وإﻻ ﻓﻌﻠﻴﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ وﻳﻤﻨﻚ أن ﺗﺴﺘﺮﺿ واﻟﺪك وﺗﺒﻴﻨ ﻟﻪ أن
ﺑﻘﺎءك ﻣﻊ زوﺟﻚ ﻳﻀﺮك ﻓ دﻳﻨﻚ ودﻧﻴﺎك  ،ﻓﺈن رﺿ ﺑﺬﻟﻚ وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻚ أن ﺗﺒﻘ ﻣﻊ زوﺟﻚ وأﻧﺖ ﺗﺮﻫﻴﻨﻪ وﻻ ﺗﻘﻮﻣﻴﻦ
ﺑﺤﻘﻚ .
ﻧﺴﺄل اﻟﻪ أن ﻳﻔﺮج ﻫﻤﻮﻣﻚ وأن ﻳﻮﻓﻘﻚ إﻟ اﻟﻌﻴﺸﺔ اﻟﻬﻨﻴﺌﺔ وأن ﻳﻌﻴﻨﻚ ﻓ أﻣﻮرك .
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