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  ما حكم الدين يف إمهال الزوج لزوجته؟: ٥سؤال
 --------------  

، وإن كان يف إن كان يف Yحية اإلنفاق فهذا له حلٌّ  ؛، إمهال الزوج لزوجتهاً حدود ءالدين وضع لكل شي
صلتها لرمحها ما ، وإYحية حاجيا\ا الشخصية فله حلٌّ  مور له من هذه األ ءكل شي .ألهلها فله حلٌّ من Yحية 

   .وٌل شرعيةحل
صون عليه يف بداية هو أ: ؟ وهذا ما نطالب بهولكن من خيرجنا من ذلك كله ن الشباب والفتيات ما حير

ما الذي لك وما . تعاىل جنلس معًا وننظر يف شرع هللا ونعرف ما لنا وما علينا؟: فرتة اخلطوبة، تقول لهالزواج أو 
  .ة سنسرتيح إىل النهايةياعلنا ذلك يف البدإذا ف ،؟، وما الذي يل وما الذي عليَّ ؟الذي عليك

ختتار  بعدهو  ،الشنط ختتاروغدًا  م أن ختتار املالبس،ريد اليو تنشغل �لتجهيز وت، فالبنت !!ومعظمنا ينشغل
، وتسأل هذه وتسأل تلك وتعمل !!برأسها وهذا ما يشغلهايدور وهذا ما األحذية، وبعده ختتار أدوات املطبخ، 

لكن موضوع احلقوق الزوجية ليس على  .!!حىت تشرتي احلاجات األفضل �رخص األسعارحبوث واستقصاءات 
  .�هلا �لكلية

 يتم فيها يتومشغول بتجهيز األساس، ومشغول بتجهيز القاعة ال ،والولد نفس النظام مشغول بتجهيز املكان
وهو حقوق  - ضوع اآلخروأين املو اإلحتفال، ومشغول �ملالبس اليت حيضر فيها اإلحتفال و�لدعوة و�لوليمة، 

ال يوجد   .الزوجة؟ 
الت الطالق للمتزوجني حديثًا ز  كبرية عن احلد،   ادت يف مصر ز�دةولذلك يف هذا العصر الذي حنن فيه حا

ال يعرفون األحكام الشرعية اليت و ثالث، أيتزوجون لشهرين ويتم اإلنفصال ة أشهر ويتم اإلنفصال، ملاذا؟ أل�م 
  .الزوجية اتحتكم العالق

البد منها إما يف فرتة اخلطوبة وإما يف بداية ف توجد  واحلمد � اآلن الكتب ميَّسرة، ، الزوجيةاحلياة هذه أمور 
، إذا عرفنا احلقوق الشرعية فكل واحد يلتزم كتب امسها حقوق الزوجني يف اإلسالم، فنشرتيها ونقرأها ونطلع عليها

صة إذا اجتمع مع احلقوق الشرعية تتلتزم مبا عليها، فلن حيدث هناك خالٌف هي و  ،مبا عليه أبدًا بني الطرفني، وخا
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحَةً ( :القرآنية�آلية التعامل    ).الروم٢١() َوَجَعَل بـَيـْ

تـُلِّح  فال تظل، تلمح له ويف وقت رضا وبطريقة لطيفة، فإذا أرادت منه شيئاً فتكون حكيمة وهو حكيم، 
فجائز عنده ظروٌف  واحد يعذر اآلخر،وكل ، اللطف يف املعاملة بني الزوجنيإىل ن حتتاج األمور لك، و حىت يعاند

  .صرب عليهتريدها، فتُ املنفعة اليت  من حتقيق هذه املصلحة أو متنعه
لن دث خالفات؟ ، ومشينا على املودَّة والرمحة فكيف حتفإذا مشينا §ذه الكيفية وعرفنا احلقوق الشرعية

صة إذا كانوا من البداية حريصني  صاحلني وزوجات حتدث خالفات بينهم أبداً، وخا ال �زواج  ال خيتلطوا إ أن 
  .على أداء هذه املهمة§م صاحلات، يستعينوا 

صحيحة، فتحدث املشاكل صاحب جمموعة على غري هذا النسق، ويستمع إىل أفكارهم ويظن أ�ا   .لكن لو 
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فتعطيها  - فسد عليها حيا\اتُ أن وتريد ولكنها تغار منها  -مصاحبة واحدة وتتظاهر أ�ا حتبها ون تكأو هي كذلك 
ذه األمور يف هلفالبد أن ننتبه  ،أل�ا تريد ذلك ،بينها وبني زوجهافيما �ا جتعل بينهما خالفات ت حبيث أتعليما

  .احلياة الزوجية
***********************  

 


