 ‐ 9463إذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻄﻼق ﺛﻢ ﺗﺰوﺟﺖ ﻓﻬﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓ ﺣﻀﺎﻧﺔ أوﻻدﻫﺎ ؟
اﻟﺴﺆال
ﺗﻘﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ إﻧﻬﺎ ﻋﻠ وﺷﻚ اﻟﻄﻼق أو اﻟﺨﻠﻊ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺴء إﻟﻴﻬﺎ وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻔﺎل وﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﻢ .
ﻟﻦ ﺗﺤﺐ أن ﺗﺴﺄل ﻫﺬا اﻟﺴﺆال رﻏﻢ أن ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ :
ﻫﻞ إذا ﺗﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ ﺷﺨﺺ وﺗﺰوﺟﺘﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻋﻠ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ؟ ﻟﻨﻬﺎ ﺗﺨﺎف اﻟﻪ وﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن
ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
أوﻻ: 
اﻷوﻟ أن ﺗﺼﺒﺮ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠ زوﺟﻬﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻃﻔﺎل ﺑﻴﻨﻬﻢ  ،وﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت ؛ إﻻ إن ﻛﺎن زوﺟﻬﺎ
ﻳﺴء إﻟﻴﻬﺎ إﺳﺎءة ﺑﺎﻟﻐﺔ  ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
إذا ﻃﻠﻘﺖ اﻟﻤﺮأة ﻓﺈن ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼث ﺣﻴﺾ  ،وأﻣﺎ إذا اﺧﺘﻠﻌﺖ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﻓﺈن ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺣﻴﻀﺔ واﺣﺪة  ،وﺗﺤﺮم ﺧﻄﺒﺘﻬﺎ ﻓ ﺣﺎل
اﻟﻌﺪة .
ﺛﺎﻟﺜﺎً :
ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﻧﻪ إذا ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﺎﻷم أﺣﻖ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ اﻷوﻻد ﻣﻦ اﻷب  ،ﻓﺈن ﺗﺰوﺟﺖ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻬﺎ ﻓ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ،
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘ ﻃﻠﺒﺖ ﺣﻀﺎﻧﺔ وﻟﺪﻫﺎ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ – ﺑﻌﺪ أن ﻃﻠﻘﻬﺎ ‐ " :
أﻧﺖ أﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺤ. " 
رواه أﺑﻮ داود )  ( 2276ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ  .وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ﻓ ﺻﺤﻴﺢ أﺑ داود ) . ( 1991
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ﻓﺪل اﻟﺤﺪﻳﺚ أن اﻟﻤﺮأة أﺣﻖ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ أوﻻدﻫﺎ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ إﻻ إن ﺗﺰوﺟﺖ ﻓﻬﻮ أﺣﻖ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻓﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻸﺧﺖ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أن ﺗﻔﺮ ﺟﻴﺪا ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق أو اﻟﺨﻠﻊ  ،ﻓﺈن ﻛﻨﺖِ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻴﻦ أن ﺗﺼﺒﺮي ﻋﻠ أذى زوﺟﻚ  ،وﻣﺎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻻﺗﻔﺎق  :ﻓﻬﺬا أﻓﻀﻞ  ،أﻣﺎ إن ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻴﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ  ،ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮه إﻟﻴﻚِ .
وإن ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻌﻠ اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺨﺘﺎر ﺑﻴﻦ أوﻻدﻫﺎ أو زوج آﺧﺮ وﺗﺴﺘﺨﻴﺮ اﻟﻪ ﻓ ذﻟﻚ وﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ وﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء
واﻟﺘﻀﺮع أن ﻳﻬﺪﻳﻬﺎ اﻟﺼﻮاب ﻓ ذﻟﻚ  ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﻢ اﻹﺳﻼم ﻓ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .
وأﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓ ﺑﻼدﻛﻢ ﻳﺤﻢ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ اﻷوﻻد ﻟﻸم ﺣﺘ ﻟﻮ ﺗﺰوﺟﺖ ﻓﻬﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺤﻢ اﻟﺸﺮع وﻻ ﻳﺠﻮز ذﻟﻚ  ،ﻗﺎل اﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟ ) : أﻓﺤﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﻴﻐﻮن  ،وﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻪ ﺣﻤﺎً ﻟﻘﻮم ﻳﻮﻗﻨﻮن ( اﻟﻤﺎﺋﺪة 50 /
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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