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اﻟﺴﺆال

ﺳﺆاﻟ ﻣﻦ ﺟﺰأﻳﻦ :
اﻷول  :ﺗﻄﻠﻘﺖ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ زوﺟ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻫﻮ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام واﻟﺪي وواﻟﺪﺗ وﻛﻼﻣﻪ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﻨﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﺮة
واﺣﺪة وﻟﻦ ﻋﺪة ﻣﺮات وﻓﺮت أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮم واﻟﺪاي ﻓﻴﻒ ﺳﻮف ﻳﺤﺘﺮﻣﻨ ؟ أﻧﺎ أﺣﺐ واﻟﺪي ﻛﺜﻴﺮا وﻻ أرﻳﺪ أن أراﻫﻢ
ﻳﺆذون .وﺳﺆاﻟ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ اﻟﺰوج ﺗﺠﺎه أﻫﻞ زوﺟﺘﻪ أﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﺤﺘﺮم أﻫﻞ زوﺟﺘﻪ أﻳﻀﺎ ؟
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺰوج اﻟﻤﺮأة ﻫﻞ ﻳﻌﻨ ﻫﺬا أن اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻵن أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻠﺰوج ﺛﻢ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ؟
اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧ : ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺎح ﻓﻘﻂ وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺰﻓﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻮن ﻓ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻘﺪت ﻋﺬرﻳﺘ.
واﻵن ﺧﻮﻓ ﻣﻦ زوﺟ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻳﻘﻮل ﻫﺬا ﻓ اﻟﻤﺤﻤﺔ وﺳﻴﻮن ﻫﺬا إﺣﺮاج ﻛﺒﻴﺮ ﻟ أﻣﺎم أﻫﻠ وﺧﺼﻮﺻﺎ واﻟﺪي.
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺳﻼم ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ أن أﻓﻘﺪ ﻋﺬرﻳﺘ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻓﺎف ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺣﻖ ﻋﻈﻴﻢ وﻟﻠﺰوج ﺣﻖ أﻋﻈﻢ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف أن ﻳﻌﺘﺪي ﻋﻠ ﺣﻖ ﻃﺮف اﻵﺧﺮ  ،وإذا رأت اﻟﺰوﺟﺔ أن
زوﺟﻬﺎ أﺧﻄﺄ ﻓ ﺣﻖ واﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺼﺤﻪ وﺗﺬﻛﻴﺮه ﺑﺄنّ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) : وﻋﺎﺷﺮوﻫﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ( ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺣﺴﺎن إﻟ أﻫﻠﻬﺎ ﻷنّ
ذﻟﻚ ﻳﻔﺮﺣﻬﺎ وﻋﺪم ﻣﺴﻬﻢ ﺑﺴﻮء ﻷنّ ذﻟﻚ ﻳﺆذﻳﻬﺎ  ،وﻛﺬﻟﻚ إذا أﺧﻄﺄ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻬﺎ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓ ﺣﻖ زوﺟﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺼﺤﻬﻤﺎ
وﺗﺬﻛﻴﺮﻫﻤﺎ ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﻐﻴﺒﺔ واﻟﻈّﻠﻢ واﻻﻋﺘﺪاء  ،وإذا أﻣﺮاﻫﺎ ﺑﺸء وأﻣﺮﻫﺎ زوج ﺑﺸء ﻣﻌﺎرض ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﻘﺪّم أﻣﺮ زوﺟﻬﺎ ﻷﻧّﻪ أﻋﻈﻢ ﻓ
اﻟﺸّﺮﻳﻌﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨ ذﻟﻚ ﻧﺴﻴﺎن ﺣﻘّﻬﻤﺎ وﻟﻦ ﻫﺬا ﺗﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض .
وأﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﺆاﻟﻚ اﻟﺜﺎﻧ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺤﺮام ﻓ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أن ﻳﻄﺄ اﻟﺮﺟﻞ زوﺟﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸّﺮﻋ وﻗﺒﻞ اﻟﺰﻓﺎف ﻓﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺸّﺮﻋ ﻓﻬﻮ ﺣﻼل وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺗﺨﺸﻴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﺎ  ،وإذا ﻃﻠّﻖ اﻟﺮﺟﻞ زوﺟﺘﻪ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ
اﻟﻤﻬﺮ ﻛﺎﻣﻼ .
وإذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﺎن أن ﻳﺴﻌ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻟﺘﻌﻮدا إﻟ ﺑﻌﻀﻤﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸّﺮﻳﻌﺔ وﻋﻤﻼ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺂداﺑﻬﺎ ﻓﻬﺬا ﺧﻴﺮ
وأﻗﻮم ﺳﺒﻴﻼ  ،واﻟﻪ وﻟ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .

1/1

