
 الحقوق الزوجیة
 هجر الزوجة أكثر من ثالثة أشهر

 
 سمعتُ  قدو  ،عن زوج هجر زوجته وهو معها في بیت واحد أكثر من ثالثة أشهر أسأل :السؤال

علًما �أن الزوجة  ،فهل هذا صحیح ،أن من هجرها أكثر من أر�عة أشهر �أنه طلقها �هللا أعلم
 ؟في أمس الحاجة لزوجها إال أنها تصبر من أجل أطفالها

البقرة: [ ِ�اْلَمْعُروِف} َعَلْیِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  {َوَلُهنَّ اجب بین الزوجین العشرة �المعروف الو  :الجواب

 واستوصوا �النساء« ،�ما جاء في الحدیث ]١١٦٣[الترمذي:  »َعَوان عند�م«فالمرأة ]، ٢٢٨

فال �جوز للزوج أن �حبسها  ،-علیه الصالة والسالم-�ما قال النبي  ]٥١٨٦[البخاري:  »اخیرً 

إمساك �معروف أو تسر�ح و�نما في بیته وال �عاشرها وال ینفق علیها وال �عاملها �الحسنى، 

 .فال �جوز له �حال أن �حوجها إلى غیره مع قدرته على ذلك ،�إحسان

السؤال من أنه هجرها ثالثة أشهر فهذا ال �جوز إذا �ان المراد شیر إلیه في وأما ما أُ 

وأما �النسبة إذا عاشرها ش وغیر ذلك، الهجر �جمیع أنواعه في الكالم وفي الفرا :�الهجر

ومن أهل العلم من  ،�المعروف و�قي مسألة الفراش فإنه یلزمه أن �كفیها �حیث ال تتطلع إلى غیره

حلف � أناإلیالء هو و  ،مدة التر�ص في اإلیالء أر�عة أشهر اء على أنذلك �أر�عة أشهر بن دُّ حُ �َ 

ونه هذا �سم ،فإن فاء ورجع و�ال تفسخ منه ،مدة أر�عة أشهرفُینتظر  ،الزوج أال �طأ زوجته

َسآِئِهمْ  ِمن ُیْؤُلونَ  {لِّلَِّذینَ اإلیالء  ِحیمٌ  َغُفورٌ  للااََّ  َفِإنَّ  َفآُؤوا َفِإنْ  َأْشُهرٍ  َأْرَ�َعةِ  َتَر�ُُّص  نِّ  َوِ�نْ  . رَّ

ولها  ،فالمرأة لها نصیب من زوجها]،  ٢٢٧ - ٢٢٦البقرة: [ َعِلیٌم} َسِمیعٌ  للااََّ  َفِإنَّ  الطََّالقَ  َعَزُمواْ 

فمتى ما  ،فال �جوز له أن یؤذیها وال أن �ضیق علیها وال أن �حوجها إلى غیره ،علیه حقوق 

شرة لزمه أن احتاجت إلى نفقة أو احتاجت إلى �سوة أو احتاجت إلى سكن أو احتاجت إلى عِ 

 -و�أن المراد �ه الهجر في الفراش-فإذا استمر على هذا الهجر  ،یلبي جمیع رغباتها وحاجاتها

أما �ونها  النكاح من قبل القضاء،أر�عة أشهر فإن عاد إلى رشده ولّبى رغبتها و�ال فلها أن تفسخ 

فهي لها أن تفسخ  )�أنه طلقها أن من هجرها أكثر من أر�عة أشهر�ما جاء في السؤال (ق لُ طْ تَ 

 �مجرد ذلك. َتْطُلقوال �عد أن تطلبه في القضاء، 
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