 ‐ 44923أﻣﻪ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻄﻠﻖ زوﺟﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘ ﻻ ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻪ ﻓ اﻟﺘﻌﺪد
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ ﺳﻴﺪة ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮه ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻷﻧ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﺘﺰوج ﻓﺄﻣﻪ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻄﻠﻘﻨ ﻟﻴﺲ ﻟﺴﻮء ﻣﻨ وﻟﻦ ﻓﻘﻂ ﻛ ﻻ
ﻳﻘﻠﺪه أزواج ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻪ وﺗﻘﻮل إﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﺎ اﻹﺛﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،اﻟﻤﻬﻢ أن ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد ﻓﻤﺎ رأي اﻟﺸﺮع ﻓ
ذﻟﻚ وﻫﻞ ﻟﺰوﺟ أن ﻳﻄﻴﻌﻬﺎ ﻓ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻨ أﻋﻴﺶ ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿ اﻟﻪ.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻟﻴﺲ ﻟﻸم أن ﺗﺄﻣﺮ وﻟﺪﻫﺎ ﺑﻄﻼق زوﺟﺘﻪ  ،ﻟﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ ﻋﺮف اﻷﺳﺮة أو اﻟﻌﺸﻴﺮة ﻓ اﻟﺘﻌﺪد ،أو ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻘﻠﺪه أزواج ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻓ
ذﻟﻚ؛ إذ اﻟﺘﻌﺪد أﻣﺮ أﺑﺎﺣﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ،وأﺑﺎﺣﻪ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
وﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ اﻻﺑﻦ ﻃﺎﻋﺔ أﺑﻴﻪ أو أﻣﻪ ﻓ ﻃﻼق زوﺟﺘﻪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺼﺎدم ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺸﺎرع ﻓ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻨﺴﻞ،
وإﻋﻔﺎف اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت  ،وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻗﺎل ﻓ ﻣﻄﺎﻟﺐ أوﻟ اﻟﻨﻬ ) : (5/320) وﻻ ﺗﺠﺐ ( ﻋﻠ اﺑﻦ ) ﻃﺎﻋﺔ أﺑﻮﻳﻪ وﻟﻮ ( ﻛﺎﻧﺎ ) ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻓ ﻃﻼق ( زوﺟﺘﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮ( اﻧﺘﻬ.
وﺳﺌﻞ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻋﻦ  ) :رﺟﻞ ﻣﺘﺰوج وﻟﻪ أوﻻد  ,وواﻟﺪﺗﻪ ﺗﺮه اﻟﺰوﺟﺔ وﺗﺸﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻼﻗﻬﺎ ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ
ﻃﻼﻗﻬﺎ ؟ اﻟﺠﻮاب  :ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻟﻘﻮل أﻣﻪ  ,ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﺮ أﻣﻪ  ،وﻟﻴﺲ ﺗﻄﻠﻴﻖ اﻣﺮأﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺎ واﻟﻪ أﻋﻠﻢ ( اﻫـ .
اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺒﺮى 3/331
ﻓﻌﻠ زوﺟﻚ أن ﻳﺒﺮ أﻣﻪ وﻳﺤﺴﻦ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﻊ إﻣﺴﺎﻛﻚ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻚ ،إذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ ﺗﻄﻠﻴﻖ زوﺟﺘﻪ.
وﻳﻨﺒﻐ ﻧﺼﺢ ﻫﺬه اﻷم وﺗﺬﻛﻴﺮﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮب اﺗﺒﺎع اﻟﺸﺮع واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ  ،واﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﻗﺘﺮاف اﻹﺛﻢ ،وأن ﺗﻌﻠﻢ أن ﻃﻼق ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ أو ﺣﺼﻮل
ﺿﺮاﺋﺮ ﻟﻬﻦ ،أو ﺳﻼﻣﺘﻬﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،ﻏﻴﺐ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻪ  ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪرا ﻣﻨﻪ ﺳﻴﻮن ،ﻓﻼ وﺟﻪ ﻻرﺗﺎب اﻟﺤﺮام ،وﺗﻔﺮﻳﻖ اﻷﺳﺮة.
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أﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﺘﻨﺎ ﻟﻚ أﻳﻬﺎ اﻷﺧﺖ  ،ﻓﻬ أن ﺗﺴﻌ ﺟﻬﺪك ﻓ اﻹﺣﺴﺎن ﻷم زوﺟﻚ وﻛﺴﺐ ﺣﺒﻬﺎ  ،ﺣﺘ ﻳﻮن ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻚ ﻟﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎً
ﻣﺰﻳﻼ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺮة دﻋﻮة وﻟﺪﻫﺎ إﻟ ﺗﻄﻠﻴﻘﻚ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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