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احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده وبعد: 

مقدر   ... واأجًلًلالاً ا  وقًلًلدراً و�سبباًا...  حكمة  �سيء  لكل  جعل   
أ
ال اهلل  فاإن 

الزواج  االأ�سباب وخلق اخللق حلكم واأ�رسار ومن ذلك  االأقدار وم�سبب 

 وحتقيق العهد وامليثاق زب ڄ   
أ
اإبقاء للجن�س الب�رسي الإقامة العبودية هلل ال

ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃرب  )الذاريات:56(.
فالزواج نعمة و�سعادة واأن�س وبر وت�سحية و�سرب ووفاء وبذل. 

الًلًلزواج حب واأخًلًلًلالق، ودرو�ًلًلس وحًلًليًلًلاة... الًلًلزواج اأمًلًلل وم�ستقبل 

طريق  الزواج  وُجنة...  وَجنة  ورحمة  مودة  الزواج  وراحًلًلة...  و�سكينة 

الدارين  �سعادة يف  الزواج  االآخرة...  للدار  والتزود  الدنيا  اأعباء  لتحمل 

ورحلة يف احلياة... الزواج منحة ربانية ال يعرف قدرها اإال من فقدها... 

الزواج ميثاق غليظ... الزواج عبادة وطاعة واإتباع لل�سنة بل اأجر وثواب 

وزيادة يف احل�سنات وهو �سنة االأنبياء. 

- الزواج طماأنينة وا�ستقرار وبناء ال هدم. 

- الزواج م�سرية طموحات واآمال.

- الزواج �سرت وعفاف وطهر ونقاء وحكم واأ�رسار. 

االإن�سان، عمله وطعامه ونومه  لتنظيم حياة  الزواج ق�سة جناح وطريق   -

وعالقاته وعبادته مع ربه. 

املقدمــــــــــــة
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- الزواج ذرية �ساحلة وتاريخ م�رسق وبناء جمد.

- الزواج �سبب يف عالج كثري من االأمرا�س النف�سية واالجتماعية والع�سوية.

- الزواج �سبب يف الهداية والثبات والبعد عن ال�سياع بل الأهمية احلياة 

بل  فقط  الدنيا  احلياة  يف  تكن  مل  االإن�سان  نف�س  يف  وعظمها  الزوجية 

حتى يف االآخرة حيث جعله اهلل من اأنواع النعيم واملب�رسات الأهل اجلنة 

واملرغبات فيها واملحفز لالأعمال ال�ساحلة يف هذه الدنيا. 

واأمر جاءت ال�رسيعة بالعناية به عناية كبرية بل دقيقة يف اأ�سغر جزئياته 

اأمر عظيم و�رسيف واملتاأمل لن�سو�س الكتاب وال�سنة يجد  اأنه  يدل على 

ا جلياًا بل اإن علماء االإ�سالم جعلوا اأبواباًا وف�سوالاً �سمن اأبواب  ذلك وا�سحاً

كانت  �سواء  بعدها  وكذلك  نهايتها  حتى  الزوجية  احلياة  بداية  من  الفقه 

الفرقة باملوت اأو الطالق ومن العلماء من اأفرد ذلك بكتب واأ�سفار م�ستقلة 

ومن عظيم الرب ودميومة الوفاء جاز لكل من الزوجني اأن يغ�سل االآخر بعد 

الوفاة بل جعل اهلل الزواج �سبباًا يف التوارث بني الزوجني واأعظم من ذا 

وذاك، ويف الدار االآخرة اإن كتب اهلل لهم اجلنة فيكون فيها اللقاء.. فما 

اأعظمه من دين! 

وما �أعظمه من عقد وعهد وميثاق ورحلة بر ورحمة ووفاء!! 

بل اإن الدول م�سلمة كانت اأو كافرة ت�سن اأنظمة وقوانني لكل ما يتعلق 

باحلياة الزوجية فاأين حرمة عقد الزواج يف نفو�س كثري من االأزواج واأين 

املتقّولة اأن االإ�سالم مل يعط الزوجة حقوقها ومل يعطها كرامتها.
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 هذ� هـــــو �لإ�ســــــالم يف عليــائه

ُمثــــل ٌ و�أعــــــالم وديـــن قّيــــم

وهــل �أنــــكرو� �إل ف�ســـــائل جمـــة

وهــل يب�سر �خلفا�ش و�لنور �ساطـــــع

فكيف تكون احلياة بدون زوجة؟ 

كيف ت�ستقيم احلياة وينتظم العي�س؟ 

كيف تهداأ النفو�س وتاأوي اإىل �سكن وظل؟ وال يعرف الفرق اإال من 

عا�س احلياتني. 

ولكن امل�سيبة العظمى والكارثة الكربى والطامة اأن تنقلب هذه الرحلة 

وا�ستكبار  وعناد  وا�سطراب  وقلق  و�سقاء  عذاب  اإىل  واحلياة  والرحمة 

و�سوؤم و�سياع و�سجن وانحراف وهالك وهدم و�سكوك وق�سايا ونكران 

ا لالأ�ستار. وجحود، اإف�ساء للعيوب وهتكاً

اإنه ال يت�سور اأن توجد رابطة تتمثل فيها تلك االأهداف والغايات كرابطة 

الزواج االإ�سالمي وما يدعو اإليه الغرب من االرمتاء يف اأح�سان ال�سذوذ 

واتخاذ االأخدان فلن يحقق �سيئااً من ذلك بل حتى االأ�رسة الغربية ال حتقق 

كل ذلك وال اأكرثه  وال ينكر ما تعاين منه االأ�رس الغربية من نك�سة وتفكك 

وانحراف و�سياع وا�سطراب وعدم االأمان اإال مكابر، فالنموذج االإ�سالمي 

يف  ومنتظمة  و�سعيدة  مطمئنة  اأ�رسة  لتكوين  منوذج  واأف�سل  واأمثل  اأرقى 
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حياتها منذ بداية انعقاده حتى نهاية االفرتاق وبعد االفرتاق وفق �سوابط 

وقواعد تكفل لها كل ذلك ولذا ما ذهبت اإليه بع�س املذاهب الفقهية من 

اأقوال اجتهادية وتنادت االأ�سوات لالأخذ بها  فال ميكن تنتظم بها اأو تتحقق 

املقا�سد العظمى يف احلياة الزوجية مهما كانت املربرات والظروف .واإن 

املتاأمل جلميع اأركانه و�رسوطه وواجباته حتى �سننه ليجد فيها ذلك وا�سحااً 

وجليااً وكلما كان �سيء من ذلك خمتالاً ظهرت فيه الفو�سى  و املفا�سد 

وامل�سكالت.
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ا بل املحزن اأنك ت�سمع عرب  )1( لالأ�سف اأن الطرح املتزن املبني على اأ�سول ال�رسع والعقل والعادة قليل جداً

بع�س القنوات واالأ�رسطة ماال ينبغي وال يليق ذكره بل كل مبناها على االأمور العاطفية فاأ�سبح مرتقى 

يرتقيه كل �سخ�س وال يعرف عنهم تخ�س�س يف اجلوانب االأ�رسية اأو اأنهم من طالب العلم واأ�سبح 

لهذا الطرح ردود اأفعال يف حياة املتزوجني. 

الأ�سباب الداعية لتاأليف هذا الكتاب: 

ويف  العربي  العامل  يف  �سيما  وال  االأخًلًلرية  االآونًلًلة  يف  الطالق  انت�سار 

اخلليج العربي على �سبيل اخل�سو�س. 

جوانبه  بع�س  اأهمل  والبع�س  املو�سوع  هذا  يف  كتب  من  قلة 

والعربية  الغربية  املجتمعات  بع�س  من  م�ستقاة  بطريقة  طرحه  اأو 

املنفتحة ومن الكتب املرتجمة، بعيدة عن املنهج الرباين والنبوي، 

اأو  اأو كان هناك ميل مع الزوجة وهجوم على الزوج اأو العك�س 

.
)1(

طرح كله عاطفي وغري ذلك

من  كبرياًا  ا  قدراً وراأيًلًلت  االأ�رسية  اال�ست�سارات  بع�س  يف  �ساركت  ملا 

ا  جداً الكثرية  الق�سايا  من  املحاكم  اإىل  يرد  وما  الزوجية  امل�سكالت 

ووجدت الكثري يبحث عن النجاح يف رحلة احلياة بني الزوجني وقبل 

اأن يت�سدع اجلدار ويتهدم البنيان وليكون الوفاق قبل الطالق ولئال 

الدفع  اأ�سهل من  والرفع  ال�سقاق وللرفع والدفع  ويبداأ  الوثاق  يحل 

ا على املجتمع  والتخلية قبل التحلية والوقاية خري من العالج وحفاظاً

امل�سلم والفرد واالأ�رسة وبحثاًا عن احلياة الزوجية ال�سعيدة ولئال يت�سع 

واحد  والهم  الًلًلدواء  وي�سعب  الًلًلداء  ويعظم  الرقع  ويًلًلزداد  اخلًلًلرق 

وامل�سئولية م�سرتكة. 
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املحدق  واخلطر  امل�سكلة  هذه  عالج  يف  امل�ساركة  حاولت  كله  لذلك 

بل  واالأوالد  واالأ�ًلًلرسة  للزوجني  خطره  ي�رسي  الذي  امل�سلمة  باملجتمعات 

املجتمع واالأمة... الأن االأمة هي عبارة عن اأ�رس واأفراد... ا�ستعنت باهلل يف 

ڦ    الذكرىزب  �سبيل  على  واالإجمال  االخت�سار  من  بنوع  املو�سوع  كتابة 

ڦ   ڦ   ڦرب  فجاءت  بعنوان: )رحلة �لنجاح بني �لزوجني(. 

اأحملها واأهديها واأبعثها لل�سغري والكبري واملتزوج وغري املتزوج ولكل 

فتاة  لكل  وللوالدين وكل ويل  الًلًلزواج...  النجاح يف رحلة  باحث عن 

ولكل �ساحب قرار...لكل متزوج اأياًا كان من�سبه وعلمه الأين وجدت حتى 

بع�س املثقفني والف�سالء يعانون من م�سكالت داخل اأ�رسهم وبيوتاتهم بل 

�ساأنه  وعظيم  النكاح  باأمر  والعابثات  منهم...وللعابثني  ن�ساوؤهم  ت�ستكني 

والذواقني والذواقات. 

من  ويكفي  يفهم  باالإ�سارة  واللبيب  ا  وم�رسحاً ا  وملمحاً ومنادياًا  حادياًا 

القالدة ما اأحاط بالعنق وقليل القول يغني عن كثريه والعاقل ملّاح كّي�س 

وملّا كان  وال�سري  ال�رس  للخري دون  اأوعاها  اأوعية فخريها  والقلوب  فطن 

القلب وعاء واالأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان ح�سول العلم واالنتفاع 

به موقوفاًا على ح�سن اال�ستماع وعقل القلب. 

احلديث  فلي�س  واأرعنيهما:  اأعرنيهما  قلبك  وقلبك  عقلك  عقلك  اهلل:  عبد 

بنيانه  تهدم  ملن  اأو  فقط  والت�سدع  ال�سقاق  مرحلة  اإىل  و�سلوا  للذين 

ولالرتقاء  للجميع  النا�س...بل  من  والدهماء  العامة  اأو  وثاقه  وانحل 

واأجمل  واأكمل  اأف�سل  هو  ما  اإىل  امل�سلم  والبيت  الزوجية  احلياة  مب�ستوى 

واأ�سمى واأهناأ واأبهى حياة ورحلة يف هذه احلياة واجلميع بحاجة اإىل هذا: 
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الرئي�س واملروؤو�س واجلاهل والعامل وال�سغري والكبري وابن الع�رسين وابن 

اخلم�سني... الأن الزواج مقوم من مقومات احلياة يف هذه الدنيا والرحلة 

للدار االآخرة...فمن رزق امراأة تقية ،نقية ،طاهرة ، زكية كانت عوناًا له 

ا  ا و�سياعاً ا وهالكاً ا وقلقاً ا وكدراً على احلياتني واإن مل تكن كذلك كانت �سوؤماً

يف كال احلياتني اإن مل تدركه رحمة اهلل ولطفه... وخري متاع الدنيا املراأة 

ال�ساحلة العاقلة احل�سيفة.

�إذ� مل يـــكن يف منزل �ملـرء حـــــرة

تدبــــره �ساعـت عليه م�ساحلـــه

واملف�سول  الكبري  ال�سغري  يذكر  اأن  باأ�س  للتذكري...»وال  بحاجة  وكلنا 

الفا�سل« كما يقول النووي رحمه اهلل واأ�سكر بعد �سكر اهلل كل من عر�ست 

عليه هذه الر�سالة فاأفاد براأيه وقلمه ودعائه.

�لنــا�ش يهــــــدون على قدرهـــم

و�إننــي �أهـــــدي على قــــــدري

يهــدون ما يفنــى و�أهــــدي �لذي

يبـــقى مـــــدى �لأيام و�لدهـــر

�سائالاً اهلل اأن جتمع القلوب وت�سلح العيوب، حتقق االأمل وتقتل االأمل. 

ا وتفرج  ا لالأدواء وتذكرة للعقالء، تك�سف غماً �سائالاً اهلل اأن تكون بل�سماً

 . ا، ت�سلح بيتاًا وجتمع �سمالاً هماً

�سائالاً اهلل اأن حتقق النجاح لكل زوجني يبحثان عن النجاح. 
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م�سلم  وكل  اهلل  يف  اأحببته  من  وكل  ولوالدّي  يل  تكون  اأن  اهلل  �سائالاً 

احل�سنات  فيه  تعز  ليوم  ال�ساحلات  الباقيات  من  الأمته  يحرتق  غيور 

ا يف الدنيا واالآخرة.  ا واأجراً ا وذخراً ونوراً

نختار  وكيف  الًلًلزواج  من  والغاية  الهدف  هو  ما  تعلمنا  رحلة 

املنا�سبة؟  الزوجة 

تعلمنا كيف نتعامل مع الوالدين حينما يلزمان االبن اأو الفتاة بالزواج 

من معني ال يرغبانه؟ 

تعلمنا كيفية تعامل الزوجني يف فرتة العقد؟ 

حتدونا اإىل االرتقاء باحلياة الزوجية؟ 

ا؟  ا ناجحاً رحلة حتدونا اإىل اأن ن�سنع بيتاًا �سعيداً

تعلمنا ماذا يريد كل من الزوجني من االآخر؟ 

تدعونا اإىل كيف نتعامل مع م�سكالتنا الزوجية؟ 

تعلمنا املنهج الرباين والقواعد الرتبوية النبوية للحياة الزوجية مع �سيد 

الب�رسية پ. 

تعلمنا الوفاء بني الزوجني. 

وقفات تاأمل وتدبر مع االآيات يف منهج القراآن يف احلياة بني الزوجني. 

حماولة اإنقاذ لالأ�رس التي على �سفا حفرة من الدمار وال�سياع. 

ا وا�سطراباًا داخل اأ�رسهم.  فتح اآفاق للذين يعي�سون قلقاً

دعوة للرتقي والنجاح يف رحلة احلياة بني الزوجني. 

�سور م�سيئة وم�رسقة للحياة الزوجية. 
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�سور حمزنة ومظلمة للحياة الزوجية. 

اأثر اأحد الزوجني على االآخر يف الثبات على املبادئ اأو التنازل عنها. 

كيف نكون دعاة وقدوات داخل بيوتنا؟ 

ا من مقومات ال�سعادة يف الدنيا واالآخرة؟  كيف يكون الزواج مقوماً

كيف نبني اأ�رسنا وكيف نبني بيوتاًا مطمئنة؟ 

كيف جنمع بني العقل والعاطفة يف احلياة الزوجية؟ 

ملاذا جنعل من اخلالف م�سكلة؟ 

یرب    ی    ىئ    ىئ    زب  تعاىل:  قال  لكن  الكي  العالج  اآخر 

)�سورة �لبقرة، �لآية:237(.

عذاباًا  ال  واإح�ساناًا  رحمة  وجنعله  �سلبية  اآثًلًلار  دون  الطالق  جنعل  كيف 

ونكراناًا؟ 

كيف جنعل من الطالق بداية انطالق؟ 

م�سائل فقهية يحتاجها الزوجان. 

حتذير ومنا�سدة للعابثني باأمر النكاح. 

�إليــك يا رب قـد وجهــــت حاجاتــــي

وجئـــت بابك يا ربــــــــي بـــــزلتــي

�أنــــت �لعليم مبا يحـــــوي �ل�سمــري له

يا عالـــــم �لغيب عــــــــالم �خلفــيات
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�قـ�ش �حلو�ئـــــج يل ربــي فل�ست �أرى

�ســو�ك يا رب مــــن قا�ش حلاجاتـــي

�أنــــر قلبـــي ودربــي كي �أعيـ�ش بـه

يا هـــادي �خللــق من فـوق �ل�سماو�ت

�ســهل �أمــــــوري ويـ�سرها ملنقلــبي

بعـــد �ملمـات �إىل رو�ســــات جنــات

حــــقق بجــودك �آمالــــي ومّطلبـــي

وبّلغنـــــــي �إىل �أق�ســـــى �إر�د�تـــي

يا خالــــق �خللـــق يا من ل �ســبيه له

��ســــــمع دعائــــي وي�سر يل مهماتي

على �ملـــرء �أن ي�سـعى ويبذل جهـــده

ويق�ســـي �إله �خللــــق ما كان قا�سيــا

واأي  يكبو؟  ال  جواد  واأي  ينبو؟  ال  �سارم  واأي  يهفو؟  ال  كاتب  فاأي   

الرجال املهذب؟ ومن الذي يعطى الكمال فيكمل.؟ 

�إن جتــــــد عيــــًبا ف�ســــــد �خلـــلال

جـــــــل من ل عيــب فيـــه وعـــــال

ذهـــــب �هلل بالكمــــــال و�أبقــــــــى 

 كـــــــــل نقــ�ش لذلك �لإن�ســــــان
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عبد اهلل واأمة اهلل: وبعد هذه املقدمة، فاإليكما اإ�سارات �رسيعة وهم�سات 

ي�سرية، تكون عوناًا باإذن اهلل للنجاح يف الرحلة بني الزوجني، بدايتها منذ 

التفكري يف اإرادة الزواج وعلى قدر اخللل بها تعرتيها املكدرات والهزات 

ون�سبة الف�سل واالإخفاق وعلى قدر قوتها والتم�سك بها تكون قوة النجاح 

والفالح والنجاة باإذن اهلل. 

واأبداأ باالأ�سباب التي تكون �سبباًا يف فقد جناح احلياة وعلى قدر املئونة 

تكون من اهلل املعونة وعلى اهلل تعاىل اأعتمد ومنه املعونة اأ�ستمد: 

مــن ��ستـــعان بغــــري �هلل يف طلــــب

فـاإن نا�ســـره عجــــز وخــــــــــذلن

و��ســـدد يديـــك بحبـل �هلل معت�سـًما

فاإنــــه �لركـــــن �إن خانتــك �أركــان
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اأ�سباب فقد النجاح يف رحلة احلياة بني الزوجني: 

اأو االختيار من قبل الزوجني وعدم التحري  1- اال�ستعجال يف املوافقة 

والدقة يف �سوؤال كل منهما عن االآخر واأ�رسته وقد جتد اأن اأهل الزوجة 

ي�سرية  اأ�سياء  عن  اإال  ي�ساألون  ال  الًلًلزوج  اأهًلًلل  ولكن  بدقة  يتحرون 

وظاهرة. ومن الغريب اأن البع�س يت�ساهل يف بع�س ال�سفات ال�سيئة 

بل املحرمة واملف�سدة للنف�س واالأ�رسة والذرية. 

ل تعجـــــــلن فرمبــــــا

عجـل �لفتى فاأ�ساب ريثا

لها  فقالت  ابنتهم  منهم  خطب  �ساب  عن  امًلًلراأة  ت�ساأل  الن�ساء  اإحًلًلدى 

اأوالدي يقولون: ال ي�سلي مع النا�س بامل�سجد فقالت لها ويدخن فقالت لها 

االأمر �سهل اأهم �سيء اأال يتعاطى املخدرات...  

ولالأ�سف اأننا جند بع�س االأ�سخا�س حينما ي�ساألون عن اأ�سخا�س بق�سد 

بينه  يكون  حينما  الطامة  بل  فيه  مدحهم  يف  يبالغون  فتجدهم  الزواج 

ا... ويجب اأن نفرق بني موا�سفات ال�سداقة  واإياه معرفة �سطحية جداً

فهناك  موا�سفات  من  حتتاجه  وما  الزوجية  احلياة  ومتطلبات  واالأخوة 

موا�سفات دقيقة لل�سعادة الزوجية قد ال يتفطن لها كثري من النا�س ولذا 

وعلى  جممالاً  ا  مدحاً االآخرين  مدح  يف  ي�ستعجلوا  اأال  اإخواين  اأن�سح 

بيوت  من  وكم  الزوجية..  للحياة  املهمة  االأ�سئلة  يف  يدقق  اأن  ال�سائل 

كانت حياتها موؤملة يف قلق وهم دائم واأخرى انتهت بالطالق وال�سياع 

ال�سوؤال  يف  الدقة  عدم  يف  املًلًلراأة  اأولياء  من  التفريط  ال�سبب  وكًلًلان 

مل  الذي  املجيب  ذلك  ا  اأي�ساً ال�سبب  وكان  املوافقة  يف  واال�ستعجال 
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ا يف ن�سحه.. واجلواب بكل �رساحة ودقة وذكر بع�س  يكن اأميناًا ودقيقاً

فكونه  واخلديعة..  اخليانة  عني  هو  كتمها  بل  الغيبة  من  لي�س  العيوب 

اأو �ساحب جاه ومال لي�س كافياًا يف كونه  اأو ظاهره اال�ستقامة  ي�سلي 

منا�سباًا للزواج بل البد اأن يكون من ذوي االأخالق املرجوة يف تكوين 

اأ�رسة �سعيدة.. والدليل قوله پ: »�إذ� �أتاكم من تر�سون دينه وخلقه 

البد  بل  فقط  بالدين  يكتف  فلم  �لألباين(،  وح�سنه  �لرتمذي  )رو�ه  فزوجوه« 

املعا�س  ال�سندي يف حا�سيته: »الأن عليه مدار ح�سن  قال  من االأخالق 

ا واإن كانت االأخالق من الدين  والدين عليه مدار اأداء احلقوق« واأي�ساً

فن�س عليها الأهميتها يف احلياة الزوجية. 

پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ٱ    زب  تعاىل:  اهلل  قًلًلول  وتاأمل 

كل  ي�سمل  عام  فهو  باأل  حملى  ال�سالح  ولفظ  )�لنور:32(،  پپرب 
الظاهر  يف  �سالح  االأخًلًلالق،  يف  و�سالح  الدين  يف   �سالح  �سالح، 

والباطن وغري ذلك..

اأتاه، فقال: اإن يل بنتاًا اأحبها وقد خطبها غري  ورد عن احل�سن اأن رجالاً 

اإن  فاإنه  اأزوجها؟ قال: زوجها رجالاً يتقي اهلل،  اأن  واحد، فمن ت�سري علي 

اأحبها، اأكرمها، واإن اأبغ�سها، مل يظلمها. )�سرح �ل�سنة للبغوي )11/9(. 

يقول اأحد الف�سالء: لقد طلب مني اأحد ال�سباب االأخيار اأبحث له عن 

زوجة، فبحثت له وقلت له تلك االأ�رسة �ستجد فيها بغيتك، يقول كاأنني 

عادتهم  ممن  ال�ساب  هذا  عائلة  اأن  ال�سوؤال  بعد  يل  فات�سح  ا�ستعجلت، 

الداللة  امل�ستعان فو�سيتي عدم اال�ستعجال يف  املراأة وبكرثة واهلل  �رسب 

وتزكية االأزواج اأو الزوجات واالأ�رس. 
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واإنك لتعجب من بع�س النا�س ل�سدة �سدقه واأمانته اإذا خطبت اأخته اأو خطب 

اأخوه ف�سئل عنهما فيخرب بكل �سفافية وو�سوح عن بع�س ال�سفات ال�سلبية. 

لئن تعي�س املراأة معززة مكرمة يف بيت والدها خري من اأن تعي�س مظلومة 

ا..  مقهورة مهانة ليالاً ونهاراً

لئن يتاأخر القطار خري من اأن تركبه فيدمرها ويقتلها. 

قد يـــدرك �ملتاأين بع�ش حاجتــه

وقــد يكـــون مع �مل�ستعجل �لزلل

عجلة  من  وكم  فتندم  ت�ستعجل  اأن  من  خري  الًلًلزواج  يف  تتاأخر  الأن 

ا... ومن تاأنى اأ�ساب ومن  ا.. وتريث اأورث �سعادة وجناحاً اأورثت ندماً

تاأنى نال ما متنى ومن �سرب ظفر. 

�إن �لنجــــــاح مـع �لأناة ببطئـه  

خـــــري مــن �لإخفـاق بالإ�ســـر�ع

ا من ال�سباب اأو الفتيات يبالغون يف ال�سفات املطلوبة  ويف املقابل اإن كثرياً

وكلما وجد �ساب فتاة اأو تقدم �ساب لفتاة اعتذروا حتى يتقدم بهم العمر 

التنازالت  لهذه  يكون  اأن  االأمر  ي�سل  حتى  تنازالت  يقدمون  فيبدوؤون 

عواقب �سيئة ثم تكون الرحلة موؤملة والنهاية اأ�سد اأملاًا لكن الو�سط مطلب ال 

اإفراط وال تفريط وكل من الزوجني ي�ستطيع اأن يرتقي باالآخر ويكون كل 

منهما عوناًا لالآخر للرتقي مب�ستوى االأخالق والتعامل والرتبية الذاتية وكل 

منهما مكمل لالآخر وتكمل تلك ال�سفات يف اأثناء احلياة الزوجية. 

و ينبغي اأن يكون هناك تالوؤم بني الزوجني يف بع�س ال�سفات ويف املقابل 

م�سادة يف ال�سفات كما لو كان الزوج �رسيع الغ�سب فيختار امراأة ال تكون 

ب�سفة  لتوّلد حريق وانفجار  لو كان كالهما كذلك  الغ�سب.. الأنه  �رسيعة 

م�ستمرة ودائمة وكذلك لو كان الرجل �سديد احل�سا�سية يف التعامل فال يختار 

ا اأو متو�سط احلال واملراأة  امراأة تكون كذلك... وكذلك لو كان رجالاً �سحيحاً

تعي�س يف رغد و�سعة ونوع من االإ�رساف والتبذير فال يتوافقان �سيعي�سان 

ا يف حياته ومواعيده فيختار  ماً
ا منَظّ يف �رساع دائم.. كما لو كان الزوج دقيقاً

من هي قريبة منه اأو ت�ستطيع اأن تتاأقلم معه مع مرور الزمن... وهناك من 

يطمح اإىل موا�سفات دقيقة كم�ساألة العلم والثقافة واملعرفة والذكاء.. 

ورد يف �سحيح م�سلم اأن فاطمة بنت قي�س قالت للر�سول پ  اأن معاوية 

بن اأبي �سفيان واأبا جهم خطباين، فقال ر�سول اهلل پ : » �أما �أبو جهم، 

فال ي�سع ع�ساه عن عاتقه ، و�أما معاوية ، ف�سعلوك ل مال له، �نكحي 

�أ�سامة بن زيد« قالت : فكرهته ، ثم قال : » انكحي اأ�سامة«  فنكحته ،فجعل 

اهلل فيه خريااً، واغتبطت به( ويف رواية ) طاعة �هلل ور�سوله خري لك (.

من فوائد احلديث :

ذكر االإن�سان مبا فيه من العيوب عند اخلطبة لي�س من الغيبة.

 اأن العربة باحلكم على ال�سيء بغالب حاله.

بذل الن�سيحة للم�ست�سري وداللته للخري واإر�ساده للبديل واالأف�سل.

اإن العربة وامليزان: هي االأخالق والتقوى ال االأح�ساب وال االأن�ساب.

اإن االإن�سان ال يلتفت كثريااً ملا تكرهه نف�سه واإمنا ياأخذ بالن�سيحة اإذا جاءت 

من ثقة و�ساحب خربة و�سدق.  

بركة االمتثال الأمر اهلل واأمر ر�سولهپ حيث �سعدت يف حياتها مع زوجها.
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واإنك لتعجب من بع�س النا�س ل�سدة �سدقه واأمانته اإذا خطبت اأخته اأو خطب 
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وكلما وجد �ساب فتاة اأو تقدم �ساب لفتاة اعتذروا حتى يتقدم بهم العمر 

التنازالت  لهذه  يكون  اأن  االأمر  ي�سل  حتى  تنازالت  يقدمون  فيبدوؤون 

عواقب �سيئة ثم تكون الرحلة موؤملة والنهاية اأ�سد اأملاًا لكن الو�سط مطلب ال 

اإفراط وال تفريط وكل من الزوجني ي�ستطيع اأن يرتقي باالآخر ويكون كل 

منهما عوناًا لالآخر للرتقي مب�ستوى االأخالق والتعامل والرتبية الذاتية وكل 

منهما مكمل لالآخر وتكمل تلك ال�سفات يف اأثناء احلياة الزوجية. 

و ينبغي اأن يكون هناك تالوؤم بني الزوجني يف بع�س ال�سفات ويف املقابل 

م�سادة يف ال�سفات كما لو كان الزوج �رسيع الغ�سب فيختار امراأة ال تكون 

ب�سفة  لتوّلد حريق وانفجار  لو كان كالهما كذلك  الغ�سب.. الأنه  �رسيعة 

م�ستمرة ودائمة وكذلك لو كان الرجل �سديد احل�سا�سية يف التعامل فال يختار 

ا اأو متو�سط احلال واملراأة  امراأة تكون كذلك... وكذلك لو كان رجالاً �سحيحاً

تعي�س يف رغد و�سعة ونوع من االإ�رساف والتبذير فال يتوافقان �سيعي�سان 

ا يف حياته ومواعيده فيختار  ماً
ا منَظّ يف �رساع دائم.. كما لو كان الزوج دقيقاً

من هي قريبة منه اأو ت�ستطيع اأن تتاأقلم معه مع مرور الزمن... وهناك من 

يطمح اإىل موا�سفات دقيقة كم�ساألة العلم والثقافة واملعرفة والذكاء.. 

ورد يف �سحيح م�سلم اأن فاطمة بنت قي�س قالت للر�سول پ  اأن معاوية 

بن اأبي �سفيان واأبا جهم خطباين، فقال ر�سول اهلل پ : » �أما �أبو جهم، 

فال ي�سع ع�ساه عن عاتقه ، و�أما معاوية ، ف�سعلوك ل مال له، �نكحي 

�أ�سامة بن زيد« قالت : فكرهته ، ثم قال : » انكحي اأ�سامة«  فنكحته ،فجعل 

اهلل فيه خريااً، واغتبطت به( ويف رواية ) طاعة �هلل ور�سوله خري لك (.

من فوائد احلديث :

ذكر االإن�سان مبا فيه من العيوب عند اخلطبة لي�س من الغيبة.

 اأن العربة باحلكم على ال�سيء بغالب حاله.

بذل الن�سيحة للم�ست�سري وداللته للخري واإر�ساده للبديل واالأف�سل.

اإن العربة وامليزان: هي االأخالق والتقوى ال االأح�ساب وال االأن�ساب.

اإن االإن�سان ال يلتفت كثريااً ملا تكرهه نف�سه واإمنا ياأخذ بالن�سيحة اإذا جاءت 

من ثقة و�ساحب خربة و�سدق.  

بركة االمتثال الأمر اهلل واأمر ر�سولهپ حيث �سعدت يف حياتها مع زوجها.
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الثبات على املبادئ: 

�سليم  اأم  طلحة>فخطب  اأبًلًلو  جاء  النبوة:  زمن  يف  حدث  واإليك 

اأبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك امروؤ كافر واأنا  فكلمها يف ذلك فقالت : يا 

امراأة م�سلمة ال ي�سلح اأن اأتزوجك قال: وما ذاك دهرك قالت : وما دهري 

قال: ال�سفراء والبي�ساء قالت : فاإين ال اأريد �سفراء وال بي�ساء ، اأريد منك 

اأبو  فانطلق  بذلك ر�سول اهللپ  قالت: لك  بذلك  قال: فمن يل  االإ�سالم 

قال:  راآه  فلما  اأ�سحابه  يف  جال�س  اهللپ  ور�سول  پ  النبي  يريد  طلحة 

جاءكم اأبو طلحة غرة االإ�سالم بني عينيه، فجاء فاأخرب النبي پ مبا قالت 

اأعظم منه  ا كان  اأن مهراً اأم �سليم فتزوجها على ذلك قال ثابت: فما بلغنا 

ا فتزوجها وكانت امراأة مليحة العينني فيها �سغر  اأنها ر�سيت باالإ�سالم مهراً

ا، فمر�س  فكانت معه حتى ولدت منه ابنااً وكان يحبه اأبو طلحة حباًا �سديداً

اإىل  طلحة  اأبو  فانطلق  له  ت�سع�سع  اأو  ملر�سه  طلحة  اأبو  وتوا�سع  ال�سبي 

ينعنّي  ال  عنها:  اهلل  ر�سي  �سليم  اأم  فقالت  ال�سبي  ومات  پ  اهلل  ر�سول 

وو�سعته  ال�سبي  فهياأت  له  اأنعاه  اأنا  اأكون  حتى  ابنه  اأحد  طلحة  اأبي  اإيل 

ابني؟  اأبو طلحة من عند ر�سول اهلل حتى دخل عليها فقال : كيف  وجاء 

فقالت: يا اأبا طلحة ما كان منذ ا�ستكى اأ�سكن منه ال�ساعة قال: فلله احلمد، 

فاأتته بع�سائه فاأ�ساب منه ثم قامت فتطيبت وتعر�ست له فاأ�ساب منها، فلما 

ا اأعاروا  علمت اأنه طعم واأ�ساب منها قالت: يا اأبا طلحة اأراأيت لو اأن قوماً

ا عارية لهم ف�ساألوهم اإياها اأكان لهم اأن مينعوها فقال: ال قالت: فاإن اهلل  قوماً
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ثم  ابنك وا�سرب فغ�سب  فاحت�سب  اإليه  قب�سه  ثم  ابنك عارية  اأعارك  كان 

قال: تركتني حتى اإذا وقعت مبا وقعت به نعيت ىل ابني ثم غدا اإىل ر�سول 

اهلل پ فاأخربه فقال ر�سول پ: »بارك �هلل لكما يف غابر ليلتكما« ثم ولد 

لهما ولد اأ�سموه عبد اهلل وحنكه الر�سول پ بالتمر. )رو�ه �لبيهقي وجزء منه 

يف �لبخاري(، وقال �سفيان: »قال رجل من �لأن�سار فر�أيت لها ت�سعة �أولد 

كلهم قروؤو� �لقر�آن« )رو�ه �لبخاري(.

ويف الق�سة حدث كبري نحتاج اأن نقف عنده ونتاأمله طويالاً وهو اأن اأم 

املهر  ونعم  االإ�سالم  مهرها  بل جعلت  ومبدئها  دينها  تتنازل عن  �سلمة مل 

تلو  التنازالت  الذين يقدمون  ال�سباب والفتيات  فاأين حال كثري من  كان 

التنازالت ويبيعون دينهم بعر�س من الدنيا قليل.

الغاية ل تربر  الو�سيلة :

اإنه ولالأ�سف جند اأن كال الزوجني قد يتخذ قاعدة الغاية تربر الو�سيلة يف 

حياتهما، فرييد كل منهما ي�سل للحياة ال�سعيدة وك�سب االآخر ور�ساه باأي 

و�سيلة كانت ولو حمرمة فقد يتنازل الزوج اأو الزوجة عن واجبات دينية 

اأو ارتكاب �سيء من املخالفات للو�سول كما يقال لقلب االآخر وهذا اأمر 

ال يجوز بل ينقلب االأمر اإىل ال�سد ، فتنقلب ال�سعادة اإىل �سقاء والود اإىل 

كراهية والتوفيق اإىل خذالن.

يعكر  مبا  تاأت  ومل  واملباحات  البدائل  اأوجدت  ال�رسيعة  اأن  �سك  وال    
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هل اجلمال كل �سيء؟ 

اإن النظرة اجلمالية البحتة، �سواء من قبل الزوج اأو الزوجة خطاأ ال يدخله 

جمال  اجلمال  بل  احلياة  رحلة  يف  �سيء  كل  اخللقي  اجلمال  فلي�س  �سك، 

االأخالق وهو كل �سيء يف هذه احلياة فالو�سط مطلب، فاجلمال يذهب 

ال�سايف  املعدن  فاخرت  االأخالق  وتبقى  التعرية  لعوامل  ومعّر�س  ويفنى 

لكن  فيها  النظر  وجهات  وتختلف  ن�سبي  اأمر  واجلمال  احل�سن  واملنبت 

االأخالق والدين ال تختلف وجهات النظر فيه، فاظفر بذات الدين تربت 

يداك واجلمال يعّو�س ولكن االأخالق ال تعو�س وح�سبي هذه االإ�سارة يف 

هذا املقام لكل عاقل لبيب. 

الروحي  اجلمال  لكن  النفو�س  ووقع يف  اأهمية  له  الظاهري  اجلمال  اإن 

تافهة يف  اإذا كانت جوفاء يف روحها  �سكلها  يغني اجلميلة يف  اأكمل وما 

اأحاديثها واهتماماتها �ساذجة يف اآرائها. 

فهمنا  يكون  قد  ولكن  الب�رسية.  وي�سعد  ي�سلحها  مبا  اأتت  بل  احلياة  �سفو 

لذلك وعر�سنا للدين وجهلنا به يوؤدي اإىل خالف ذلك. 

فالت�سديد على االأ�رسة يف اأمور قد �سكت ال�رسع عنها اأو كانت �سمن 

اإىل  الحمالة  �سيوؤدي  الأنه  �رسعية  غري  وطريقة  اأ�سلوب  املباحات،  دائرة 

النفرة من الدين وكره اأهله والقائمني عليه وتكون هناك ردة فعل مغايرة 

الدين يف اجلميع ودعوتهم  باحلكمة واللني وحتبيب هذا  ونحن مطالبون 

اإليه واالرتواء مبعينه واال�ست�سفاء به وتفيء ظالله . 
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عظـــة وعبـــرة: 

بينهم  اإليها اخلطاب ومن  واأحد طالب العلم يحدثني عن قريبة له تقدم 

غري  مدينة  من  ثري  رجل  لها  فتقدم  ثرياًا،  رجًلًلالاً  وتريد  فرتف�س  اأخيار 

اأحد  يف  االأوىل  الليايل  يف  واأ�سكنها  لبلدته  بها  و�سافر  فوافقت  مدينتها، 

�سكران، فخافت وجل�ست يف  به  واإذا  الثانية  الليلة  الفخمة ويف  الفنادق 

ا اإال وطلبت الطالق، فكانت ردة  بكاء وحرية وقلق وخوف، فما لبثت اأياماً

فعل لها ، وقدر اهلل واأجنبت منه ابناًا ثم بعد فرتة من الزمن تزوجت برجل 

م�سن اأ�سغر اأوالده كعمرها وليكن لنا يف هذه الق�س�س عظة وعربة فهذه 

نهاية موؤملة!! �سيعي�س ابنها يف ثراء لكن اأب �ساحب م�سكرات و مانهاية 

االبن اإن مل تدركه رحمة اهلل؟ 

نهايتها  عاطفة  نظرة  ال  وحكمة  تعقل  نظرة  تنظر  اأن  الفتاة  على  اإن 

عا�سفة قاتلة.. 

احذري اأيتها الفتاة من تقليد بع�س الفتيات الالتي �سيعن دينهن واأخالقهن 

الأجل اأن يع�سن يف الق�سور الفارهات.. وزخرف احلياة وزيفها.. 

بيت مليء  احلال يف  مي�سور  دين وخلق  العي�س مع زوج �ساحب  اإن 

بالطاعة واخلري، خري من العي�س مع ثري م�سّيع لل�سالة وما اأمر اهلل، بيته 

مليئ باملوبقات واملنكرات... 

باملنكرات واملخدرات والقنوات واملحرمات؟ فكيف  بيوت ت�سج  كم 

تقول  امًلًلراأة  من  كم  كذلك؟  واحلًلًلال  ا  وتوفيقاً وطماأنينة  �سعادة  ترجو 
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الغرف حتى  اإحدى  واأوالدي ونختفي يف  اأنا  �سكر نذهب  اإذا  زوجي 

يفيق خ�سية اأن يعتدي علينا !؟

كم من امراأة ت�ستكي من زوجها املدخن واأذاه لها والأوالدها برائحته املنتنة!؟

�سوى  ي�سلي  ال  تقول  واأخًلًلرى  ي�سلي  ال  زوجي  تقول  امًلًلراأة  من  كم 

اجلمعة واأحياناًا وهّن يف قلق وخوف وي�ساألن هل يجوز لنا البقاء معهم 

ب�سبب تركهم ال�سالة؟ 

كم من امراأة ت�ستكي وتئن من زوجها املتعاطي للقات �سيع اأمواله فيه 

ويغيب عن اأ�رسته وبيته ليايل اآخر االأ�سبوع من كل اأ�سبوع!؟

كم من امراأة مغلوب على اأمرها تعي�س بني نارين: نار الطالق وهدم 

بيتها ونار البقاء والعي�س مع ذلك الزوج الظامل امل�سيع حلق اهلل وحق 

زوجته واأوالده!؟ 

اأين هم من اهلل واملوعد اهلل ؟ فاتقوا اهلل مع�رس االأزواج من كانت حاله 

كذلك وليتق اهلل مع�رس االأولياء يف بناتهم.. 

اإىل متى هذا ال�سياع؟

اإىل متى هذا الظًلًلًللم؟

هل انعدم االإح�سا�س واخلوف من اهلل؟ 

بهذه  �سرت�سون  هل   !! واأوالدكًلًلم  زوجاتكم  مكان  اأنف�سكم  �سعوا 

احلياة وهذا الظلم؟  
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ت�ســــــلية: 

اإن كثرياًا من الفتيان والفتيات يت�سجرون وي�ستكون من تاأخر الزواج فعلى 

كل فتى وفتاة تاأخرا يف الزواج اأن ي�سربا ويعلما اأن كل ذلك بق�ساء اهلل وقدره 

وال يدري االإن�سان اأين اخلرية هل يف التاأخر اأم التقدم؟ هل من فالن اأم من 

فالنة؟ واإن حكمة اهلل وقدره تتجلى وا�سحة يف الزواج. وليلجاأ االإن�سان يف 

باأن ميلئوا  للجميع  فما خاب من دعاه ورجاه وو�سيتي  اإىل مواله  كل ذلك 

اأوقاتهم بكل نافع ومفيد من موا�سلة للدرا�سة حيث وقف االإن�سان وااللتحاق 

العلمية  التدريبية  والدورات  اخلريية  كاجلمعيات  اخلريي  اأو  النظامي  بالعمل 

واملهارية وغريها فكل ذلك يخفف من حدة التوتر النف�سي والذهني.

ولالأ�سف  الأنه  للبنات  املنا�سب  اجلو  تهيئة  عدم  من  الوالدان  وليحذر 

ذلك يحدو بالبنات لقبول اأي �سخ�س يتقدم لهن فرارااً من واقع االأ�رسة 

عليهن  التقتري  اأو  للنزهة  اأخذهن  عدم  من  نف�سي  �سغط  من  يجدنه  وما 

يف النفقة وكرثة امل�سكالت داخل البيت وكذلك االآباء يريدون الفرار من 

بناتهم فيقبلون باأي متقدم ثم تكون النتيجة موؤملة والواقع األيم وم�سكالت 

معقدة وهذا حديث موجه لالأخوان اأي�سااً.
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ر�سالة من عمر الفاروق > لكل ويل واأب وللمجتمع امل�سلم: 

ميوت زوج ابنة عمر>فيذهب عمر ويعر�س ابنته حف�سة على اأف�سل 

خلق اهلل بعد ر�سول اهلل پ فيبداأ بعثمان فيعتذر لعدم تفكريه بالزواج ثم 

يعر�سها على اأبي بكر في�سكت لعلمه اأن لر�سول پ رغبة فيها فيتزوجها 

�لبخاري[.  ر�سول اهلل پ. ]رو�ه 

علـــى �آثارهـــم �ســـــــريو�

تــكونو� خــــــري ركبـــــان

ا البنته وهو اأمر  مل يرتدد الفاروق يف اأن يبحث عن اأف�سل الرجال زوجاً

يدل على ن�سج فاعله وعقله وحكمته واأنه موفق م�سدد باإذن اهلل وجند البع�س 

يرتدد اأو يرتفع عن ذلك ويظن اأن هذا ينق�س من قيمته وقيمة ابنته وكم من 

ا!؟  اإن�سان عر�س ابنته على االأخيار الف�سالء وال حرج وكان توفيقاً

وكم من �سخ�س عر�س ابنته على ابن �سديقه وجاره اأو �سديق عر�س 

اأخته على �سديقه !؟ 

وكم من عامل عر�س ابنته على طالب له يف م�سجده اأو يف جامعته اأو 

اإدارته اأو �سديقه !؟ 

فمحمد بن اأحمد ال�سمرقندي احلنفي زوج ابنته للكا�ساين تلميذه احلنفي 

�ساحب بدائع ال�سنائع وابن امل�سيب تزوج بنت اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 

و�سمع منه كثريااً من االأحاديث واأعلم النا�س باأحاديثه وزوج ابنته اأحد طالبه  

واملزي زوج ابنته البن كثري املف�رس واأبو جعفر القعقاع اأحد القراء الع�رسة 
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زوج ابنته ل�سيبة بن ن�ساح �سيخ نافع و�سيخنا ابن عثيمني زوج  بناته لبع�س 

طالبه وهذا كثري ال يح�رس. 

     وكم من اأم عر�ست ابنتها على ابن �سديقتها وجارتها!؟ 

ال  من  اإليهم  يتقدم  اأو  بناتهم  يكربن  اأن  قبل  واالأمهات  االآبًلًلاء  فليبادر 

يرت�سى، فيقعون بني نارين وقد كربن بناتهم وتقدم بهّن العمر.. وكم من 

�ساب كل يتمناه البنته، �ساحب خلق ودين.. 

وعلى كل اإن�سان يبحث عن م�سلحة اأوالده وال يلتفت لل�سنم اجلاهلي 

)�لعاد�ت و�لتقاليد( والقالة من النا�س. 

وبنات!؟ وامل�سيبة  بنني  باأعراف جاهلية من  الذين مت�سكوا  اأوالد  فاأين 

حينما تلب�س لبا�س الدين والعقل واحلكمة والدين منها براء..�سلكوا دروب 

الردى والهوى وانتهت حياتهم بامل�سكالت والف�سل. 

و�للبيب بالإ�سارة يفهم و�لتلميح يغني عن �لت�سريح..! 

لبيوت  األيمة..فمن  والعاقبة  اهلل  مب�ساخط  النا�س  واأر�سوا  الرب  فاأغ�سبوا 

تئن من الفتيات العوان�س..والظلم ظلمات يوم القيامة واأي ظلم اأ�سد على 

الفتاة من ظلم يقع عليها من والدها ووالدتها اللذان هما اأرحم النا�س بها... 

اأو مواقع التزويج  ما الذي جعل الفتيات يلجاأن ملا ي�سمى باخلطابات 

على االنرتنت !؟ 

ما �لذي جعل �لفتيات يلجاأن لالأخذ ببع�ش رخ�ش �لفقهاء!؟ 

تاأتي  ما  �رسعان  �سيطانية  واأوهام  متبع  وهوى  مقيتة  جلاهلية  واأف  فتباًا 
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اإىل عزمية وحكمة..  فتحتاج  والتاريخ.  الزمن  مرور  مع  وتن�سى  وتزول 

فمن يعلق اجلر�س!؟ 

يلفظها  اأن  الواعي  االأمًلًلة  جيل  يف  االأمًلًلل  ولكن  منتنة.  فاإنها  دعوها 

ويحطمها ويتحرر من اأغاللها واآ�سارها وهاهي بوادر منهم وا�سحة جلية، 

وربحوا  فازوا  بل  االآخًلًلرة  وعظيم  الدنيا  حطام  من  �سيئاًا  واهلل  خ�رسوا  ما 

اأذنه  و�سع  كذلك..ومن  بعدهم  من  اأوالدهًلًلم  وكان  و�سعدوا  واطماأنوا 

لكل ناعق وناقد ما م�سى على هذه االأر�س واإن م�سى فم�سي ال�سعيف، 

ا من نواق�س  الهزيل، اخلائف ، الوجل، املتهم وكاأنه اأتى والعياذ باهلل ناق�ساً

ا ما قيل فيه �سيء اأو التم�ست له املعاذير وهكذا تنقلب  الدين ولو فعل ناق�ساً

املوازين يوم اأن تبتعد االأمة عن منهج رب العاملني. 

ِبـْن فاخلـــــري يف �لت�سريـــح
َ
ح �أ �سِرّ

قد تـــــــرب�أ �لعــــلة بالت�سـريـــح

اإنك لتعجب كل العجب حينما يتزوج الرجل فتاة من خارج البالد جتده 

ال يراعي فيها بع�س االأمور وال اأحد ي�ساأل اأو يعيب وحينما تكون من داخل 

اأنكروا عليه وهجروه وذموه.. فيا �سبحان  البالد وخالف بع�س العادات 

اهلل ما هذا التناق�س !؟ 

2- عدم اال�ستخارة واال�ست�سارة وكالهما مطلب �رسعي. 

قدم على �لأمر ر�أًيا ت�ست�ســـيء به

�إن �لكنــائــن قبل �لرمي تذخــر
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ورد يف بع�س االأحاديث: »من �سعادة �بن �آدم ��ستخارته �هلل تعاىل ومن 

�سقاوته تركه ��ستخارة �هلل تعاىل« )رو�ه �لرتمذي و�حلاكم(. وال�سك اأن املعنى 

�رسيح وم�ساهد وملمو�س وقد تقدم معنا ا�ست�سارة فاطمة بنت قي�س ر�سول 

اهللپيف من خطبها .

بالن�ساء )اخلطابات( �سبب يف كثري من  ي�سمى  ما  الزواج عن طريق   -3

الطالق ولو تبنت ال�سوؤون االجتماعية قيام جمعيات خريية متخ�س�سة 

يف هذا املو�سوع حتت اإ�رساف كوكبة علمية واجتماعية وتربوية لكان 

م�رساعيه  على  مفتوح  االأمًلًلر  اأن  ولالأ�سف  لكن  واأعظم  فائدة  اأكرث 

ا ب�سبب هذه الفو�سى... وعلى  ا ونتجرع علقماً وهانحن جنني �سوكاً

�ساحب القرار اأن ي�سارع ويبادر يف و�سع اآليات لهذا املو�سوع قبل اأن 

ي�ستفحل الداء وتغرق ال�سفينة ال�سيما اأنه وجد بع�س هوؤالء من اتخذ 

والتجاوزات  واخلداع  واخليانة  الكذب  منه  ذلك م�سدر رزق وعهد 

ال�رسعية وتتبع الرخ�س الفقهية وزالت العلماء لكي ي�ستفيد اأكرث ما الاً 

و�سهرة فكان ما كان واهلل امل�ستعان. 

كفى يكفي لقد طفــح �لإنــــاء

و�ســج لهذه �لفو�سى �لف�ســـاء

�أرى نــاًر� ت�ســب على يفــــاٍع

 لهــا يف كـــل ناحيـــة �ســــعاع

وقـد رقدت بنو �لعبـا�ش عنـها

 وباتـــت وهــــي �آمــنٌة رتــــاع
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كما رقـــدت �أميـــة ثــم هبـت

تد�فـــــع حني ل يغـني �لدفـاع

من  ا  كثرياً اأذكر  اأن  اأردت  ولو  االنرتنت  �سا�سات  طريق  عن  الًلًلزواج   -4

امل�سكالت كانت ب�سبب هذه الطريقة الحتجت اإىل كثري من الوقت 

الق�سية وعلى  لهذه  ينربي  القوم من  لعل يف  وكتاب م�ستقل ولكن 

العلماء اأن يبينوا هذه امل�ساألة بياناًا �سافياًا مع معرفة الواقع ويكون احلكم 

نا�سئاًا عن معرفة الواقع ودرا�سة االأمر وم�ساركة اأ�سحاب التخ�س�س 

الأن احلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره واأما الفتوى من غري درا�سة 

باالأمة ملزالق خطرية ومفا�سد عظيمة ال�سيما ما  للواقع تهوي  ومعرفة 

من  ن�سمعه  وما  ال�رسيعة  اأمر عظيم يف  وهو  النكاح  مبو�سوع  يتعلق 

اآراء مغلوطة فجة هي نتيجة للبعد عن معرفة الواقع.. ! 

ل�سو�ص يف مواقع الزواج: 

اإحدى الن�ساء من الدول العربية تعرفت عن طريق االنرتنت على رجل 

ال�سور وكان عندw ها حمل جتاري �سغري  يتزوجها وتبادال  اأن  فاأراد 

اأن والدته  ب�سبب  لبلده فلما قدمت اعتذر منها  ببيعه وانتقلت  فقامت 

ا؟ اأير�سى هذا الظامل ذاك البنته واملوعد  رف�ست ذلك. األي�س هذا ظلماً

اهلل وعند اهلل جتتمع اخل�سوم ولتحذري يا اأمة اهلل من �رساق االأعرا�س 

اأفعالهم  من  وهو  الدين  لبا�س  لب�سوا  ولو  كانوا  مهما  بهم  تغرتي  وال 

ومنهم براء. 
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اإن روؤية من يريد اأن يتزوجها بتبادل ال�سور عن طريق االإنرتنت له مفا�سد 

ا  �سوراً واأر�سلت  واغرتت  انخدعت  امًلًلراأة  من  فكم  وخطرية،  عظيمة 

فاتخذها و�سيلة �سغط لهتك عر�سها، خدعها وغرها على اأنه �سيتزوج 

بها،  والتلذذ  لل�سور  ولعب وجمع  اأو جمرد عبث  ذئباًا  انقلب  ثم  بها 

فاحلذر احلذر اأيتها الفتاة مهما زخرفوا لك القول وحلفوا ووعدوا فال 

تثق، فكثري منهم خونة، ظلمة، جمرمون وقد ينتحل بع�سهم �سخ�سية 

اأحد طالب العلم اأو ذوي اجلاه واملكانة فكوين على حذر. 

يعرفون  ال  اأ�سحابها  املواقع  هذه  من  ا  كثرياً اأن  العجب  كل  العجب 

فكيف تقدم الفتاة اأعظم ما متلكه ملواقع جمهولة ال يعرف لها زمام وال 

اأ�ساب االأمة؟ وما الذي جعلنا ن�سل لهذا امل�ستوى؟  خطام! ما الذي 

فهل من موقظ ومتكلم و�سامع ومعترب!؟ 

الثالثة والع�رسين تعرف على فتاة من اإحدى الدول العربية  �ساب يف 

لها فعلم  التاأ�سرية  بتجهيز  ال�سور وا�ستعد  تبادال  عن طريق االنرتنت، 

والداه بذلك فرف�سا بقوة وحزم. 

5- العالقات املحرمة قبل الزواج كاأن تكون نتيجة للتعارف عرب اجلوال 

اأو االنرتنت اأو غري ذلك الأنه بعد الزواج يحدث ال�سك من الطرفني يف 

االآخر اأو اأحدهما وغالباًا ما يكون من الزوج الأنه يبداأ يجول يف خاطره 

وقلبه اأنها قد تكون لها عالقات مع اآخرين وهكذا ت�ستمر ال�سكوك حتى 

تنتهي احلياة بالطالق واأذكر اأن بع�س الن�ساء بعد الزواج تقول: يطلب 
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جتارب فا�سلة: 

التمثيل  �سقطة  وبع�س  التغريبني  اأو  الغربيني  بع�س  اإليه  يدعو  ما  اإن 

ف�سله  ثبت  فقد  يعنونه  الذي  باملعنى  الًلًلزواج  قبل  احلب  من  والقنوات 

تعاىل:  قال  االأوىل  االأ�سهر  يف  عليه  بنيت  التي  االأ�رس  من  كثري  وانهارت 

زبڎ   ڈ   ڈ    ژ   ژ   ڑ    ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   
گ    گ   گ   ڳ   ڳرب   )�لتوبة:109(. 

ومـــــردود كـــالمهم عليــهم 

كمـــا رد �لنـــكاح بـــــال ويل

فكم من �ساب تزوج بفتاة كانت له بها عالقة حمرمة وحب كاذب قبل 

واملكاملات  الر�سائل  مطمئناًا..اأتذكر  ل�ست  يقول:  الًلًلزواج  وبعد  الًلًلزواج 

التي كانت بيننا قبل الزواج في�سيبني اخلوف والهم والقلق..اأ�سعر ب�سيء 

جاهدت  معها...كلما  البقاء  اأ�ستطيع  ال�سك...ال  اإىل  ويدفعني  يرتابني 

الفتيات  اإحدى  تقول  والتفكري...بل  والقلق  ال�سكوك  تعاودين  نف�سي 

اأخ�سى اأن يعريين بذلك بعد الزواج..ما احلل وما العالج؟ 

ولذا ين�سح العقالء واحلكماء والرتبويون اأن اأي اثنني كانت بينهما عالقة 

مني زوجي اأن اأحلف على طالقي اأنه مل تكن يل عالقة باأحد غريه قبل 

الزواج واهلل امل�ستعان..فاإن حلفت كاذبة وق�سد وقوع الطالق طلقت 

واأكون معه على احلرام..اأجارنا اهلل واإياكم من احلرام..
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و�سوح وجناح: 

والتو�ضيح بني الزوجني نوعان: 

- عام ويكون قبل الزواج. 

- نوع من التف�سيل يف بع�س ال�سفات ال�سخ�سية ومنط احلياة ويكون بعد 

الزواج لتت�سح كثري من اأمور احلياة ويف امل�ستقبل يزيدها تف�سيالاً فلي�س 

من ال�سليم كما يفعل البع�س من اأول ليلة اأو قريب منها يح�سد لها كما 

ا من التعليمات واالأنظمة. كبرياً

ياأتيك منه ريح �سده لت�سرتيح  حب عدم الزواج ببع�سهما والباب الذي 

وال�رسورة تقدر بقدرها.

ا واأذكر  ا جداً 6- عدم تو�سيح منط احلياة من اأحدهما لالآخر وهذا مهم جداً

الأجل  املنزل  يف  واملكوث  القراءة  من  ا  مكرثاً وكان  العلم  طلبة  اأحد 

ذلك وعدم رغبته يف كرثة االرتباطات االجتماعية والذهاب واالإياب 

فقال لوالدته يا اأماه اأنا اأريد هذه املراأة اأن تعلم عن منط حياتي مف�سالاً 

ا لها اأو تن�سدم بخالف ما مل تكن تت�سوره  وبدقة حتى ال اأكون غا�ساً

وهذا ثوبي اإن نا�سبها وقبلته فاحلمد هلل واإال اأعادته يل..!!؟ واحلمد هلل 

على كل حال فاأخربتها بكل �سيء فر�سيت بذلك واأذكر �ساباًا كان عنده 

�سداع مزمن وتتعبه االأطياب القوية فقال لوالدته اأخربيها بذلك حتى 

ا لها.. بل كان الزواج �سبباًا يف قلة ال�سداع. ال اأكون غا�ساً
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رحلة بني زوجني: 

ا مع رحلة بني زوجني باخت�سار الإمام من اأئمة الهدى اإنه  ولنقف ي�سرياً

ال�سعبي يتحدث فيقول: تزوجت بفتاة ويف اأول ليلة قمت الأ�سلي ال�سنة 

خلفي  هي  واإذا  �سلمت  فلما  ركعتان  وهي  الزواج  ليلة  اأول  يف  الًلًلواردة 

اإن احلمد هلل... وبعد لقد كتب  ت�سلم بت�سليمي، واإذا بها تخطب وتقول 

اهلل لنا الزواج وقد تقدم اإيل كثري من اخلطاب فكنت اأرف�سهم واإنا على 

العهد وامليثاق فاأخربين مبا حتب وما تكره فاأفعل ما حتب واأدع ما تكره فاإن 

فعلت ما تكره فلك اللوم... يقول فلما راأيت االأمر اأن البد منه قلت اإن 

احلمد هلل... وبعد فاإين اأحب كذا وكذا واأكره كذا وكذا وبداأت اأعدد ذلك 

ا فقالت : اإن  يقول فمكثت �سنني ما عبت عليها �سيئاًا قط ، فجاءتني اأمها يوماً

ابنتي فتاة مغرورة وحتتاج من التعامل كذا وكذا فاأثنيت عليها وقلت لها ما 

عبت عليها �سيئاًا قط.. يقول فمكثت بعد ذلك �سنني ثم توفيت وما راأيت 

ا يعاب اإال اأنه ذات مرة وجدت عقرباًا بالبيت فاأتيت باإناء فو�سعته  عليها اأمراً

عليه وذهبت لل�سالة وقلت ال حتركيه حتى اأعود من ال�سالة فلما رجعت 

واإذا بها حركته وذهب العقرب فاأخذت اأ�سبعها ففركته عقاباًا لها ثم اأتيت 

مباء بارد فو�سعته فيه رحمة بها بعد العقاب.

اأين  العقاب...  اإىل طريقة  يعاقبها ثم يرحمها وانظر  فيا �سبحان اهلل: 

ب�رسبهن  يقومون  الذين  اأين  وجوههن؟  على  ب�رسبهن  يقومون  الذين 

بطريقة وح�سية ؟ اأين الذين يخرجونهن من بيوتهن يف �ساعة متاأخرة من 

الليل؟. اأين العهد وامليثاق؟ واهلل امل�ستعان.. اأين الذين ي�سبون وي�ستمون 
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ويلعنون؟ فقدوا كل معاين االإن�سانية واملروءة والرجولة وال�سهامة وركبوا 

كل معاين الدناءة والوقاحة. كيف يكون ذاك زب ٹ   ٹ    ٹ   

ٹ   ڤرب )�لن�ساء:21(. 
اأيفعلون هذا حينما يختلفون مع االآخرين بل حينما يخطئون عليهم؟ 

ا ملكارم االأخالق اأمام االآخرين  ا اأو اإظهاراً كال لن يفعلوا اإما خوفاًا و�سعفاً

ا  ا �سارية واأ�سباحاً وداخل بيوتاتهم ومع زوجاتهم واأوالدهم يكونون اأ�سوداً

خميفة، لي�ست واهلل برجولة وال �سهامة...ال يعرف �سيئاًا من االأخالق... 

الباب ودخل بدونها  تفقد وت�سيع وتن�سى...فاإذا دخل منزله جعلها عند 

ونزع جلبابها ولب�س جبة ال�رسط والظلمة وال�سالطني... 

ي�سمى  ما  من  بزوجاتهن  االأزواج  بع�س  اإجًلًلرام  من  تتعجب  اإنك 

بالعنف االأ�رسي. 

امراأة يحرقها زوجها ب�سجارة الدخان واأخرى ي�رسبها ب�سلك الكهرباء 

واأعظم من ذلك من يقدم على قتل زوجته وظهرت حاالت يف املجتمع 

والعك�س كذلك اإقدام بع�س الزوجات على قتل اأزواجهن وباأب�سع �سور 

اجلرمية والعياذ باهلل. وكانت يف زمن من االأزمان حاالت نادرة و�ساذة ال 

وما  ال�سبب؟  امل�ستعان ومن  واهلل  كان  ما  فكان  اليوم  واأما  تعرف  تكاد 

ال�سبب؟ يا ترى! 

7- �سغر �سن الزوجني حيث ال يدركان معنى احلياة الزوجية ويذكر اأن 

اأ�سباب الطالق يف بع�س الدرا�سات التي  ا من  ا كبرياً هذا ي�سكل جزءاً

اأجريت يف ق�سايا الطالق الأنهم ال يدركون معاين احلياة الزوجية وكيفية 
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التعامل مع امل�سكالت الواقعة وال يعرفون قدر امليثاق قال اهلل تعاىل: 

زبڤ   ڤ   ڤ    ڦرب )�لن�ساء:21(.
ا..ولالأ�سف انتقل االأمر يف  وتاأمل قوله ميثاقاًا ثم اأكده بقوله غليظاً

االأزمنة االأخرية اإىل الكبار ، فاأ�سبحوا ال يقدرون وال يعظمون احلياة 

الزوجية ، فنجد الطالق بني الزوجني بعد حياة دامت ع�رسين �سنة 

واأخرى ثالثني �سنة. 

باحلياة  وعناية  وحماية  ا  تعظيماً يجد  ال�رسيعة  لن�سو�س  واملتاأمل 

الزوجية بل تعال وتاأمل يف حديث الر�سول پ ملا اأباح كذب الزوج 

على زوجته )رو�ه �لرتمذي(. 

ا الأجل احلفاظ على احلياة الزوجية التي هي ميثاق  فال�سارع اأباح حمرماً

باحلياة  مرتبط  واإمنا  البع�س  يفهم  كما  تو�سع  بدون  ومتني..ولكن  غليظ 

الزوجية فقط اأما التعدي على حقوقها وواجباتها بالكذب فهذا ال يجوز. 

8- عدم معرفة االأحكام ال�رسعية يف م�سائل النكاح والطالق واجلوانب 

قبل  �سواء  واالجتماعية  الرتبوية  كالنواحي  بها  ترتبط  التي  االأخًلًلرى 

العقد اأو بعد العقد اأو يف اأول ليلة من الزواج وهكذا وال نق�س يف اأن 

ي�ساأل االإن�سان من يثق بعلمه وعقله وجتربته لئال يحدث اخللل والزلل 

اأ�سد  امل�سائل يف مرحلتني هما من  اأن عدم معرفة كثري من  ولالأ�سف 

مراحل احلياة الزوجية : ما بعد العقد ويف اأول ليلة لذا كان ذلك �سبباًا 

يف كثري من الطالق وامل�سكالت. 

9- ترف الزوجة وداللها الزائد وتلبية كل �سيء من الزوج للزوجة بحيث 
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وقفة حما�سبة :

10- البعد عن اهلل: زبڎ   ڈ   ڈ    ژ   ژ   ڑ    ڑ   کرب 

)�لتوبة:109(، ووجود املنكرات داخل البيوت وما امتالأ بيت من املنكرات 

ا به..ال يغادره حلظة من اللحظات.. وورد عن  اإال وال�سيطان كان راب�ساً

اأحد  اأهله ودابته، ويقول  اأثرها على  املع�سية يكون  اأن  ال�سلف  بع�س 

الذي  الذنب  هو  ما  اأفكر  بداأت  بيتنا  يف  م�سكلة  حدثت  اإذا  االأزواج 

ارتكبته واأفت�س يف نف�سي وحايل؟ وتاأمل قول اهلل: زبی   ی   

ی   جئ    حئ   مئ   ىئرب )�ل�سورى:30(. 

وال�سيطان اأكرث ما يكون يف البيوت اخلاوية من ال�ساحلني والعبادة وذكر 

اهلل واملليئة باملنكرات والقنوات املحرمة واأبعد ما يكون من البيوت املليئة 

بذكر اهلل... واأح�سن ما بينك وبني اهلل يح�سن مابينك وبني اخللق... وعلى 

قدر ال�سالح يكون التوفيق والنجاح واإذا عرفت فالزم رحمك اهلل. 

واإن االإن�سان اإذا ع�سى ربه ومواله لتكاد نف�سه التي بني جنبيه تنفر منه 

الروؤوف  واأنت  بنا  ورحمتك  و�سرتك  لطفك  فاللهم  حوله..  مبن  فكيف 

الرحيم يا خري من عفا و�سرت.

ا لتلبية بع�س االأ�سياء من غري حاجة وال تقبل هي اأن يرف�س  ي�سطر ا�سطراراً

لها طلب بعد ذلك.. ولو كان يف االأزمات الوقتية واملالية والنف�سية ال 

تقوم مبراعاته وقد تطلب الطالق ب�سبب عدم تلبيته حلاجاتها. 
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 التوافق �سرورة : 

11- عدم توافق الزوجني يف بع�س املبادئ االأ�سا�سية يف حياتهما التي ال 

ميكن التنازل عنها وكذا الفروق العمرية واإنك لتتعجب من زوج يف 

االأب  واإرغام  الع�رسينات  يف  بفتاة  يتزوج  وال�سبعينات  ال�ستينات 

الرثاء  من  الًلًلزوج  لدى  ما  يف  ا  طمعاً توافق  هي  اأو  ذلك  على  ابنته 

هي  بفتاة  يتزوج  الأن  ال�سن  كبري  يحدو  الذي  ما  اأدري  وال  واجلاه 

مبنزلة اأوالد اأوالده؟ فاللهم لك احلمد على نعمة العقل والهداية وما 

الذي يحدو االأولياء لذلك؟ وقد ظهرت حاالت يف املجتمع كهذه 

فيها نوع من الظلم والتعدي. 

قتل للفتيات ال�سغريات: 

الثمانني  يف  رجل  يتزوجها  الع�رسين  من  قريبااً  عمرها  الفتيات  اإحدى 

ولك اأن تنظر كم الفرق بينهما �ستون �سنة؟ فهي اإن مل تكن حفيدة له فاأقلها 

ابنة له. تقدمت بطلب الطالق لعدم االن�سجام يف التفكري ومنط احلياة.. 

له  ال�سداد فزوجها والدها  ديناًا فعجز عن  واأخرى يطلب رجل والدها 

مقابل الدين وكانت فتاة �سغرية وهو كبري يف ال�سن فلم حتلو احلياة  يف 

هذه الرحلة فكان الطالق والفراق... 

ا واآخر خم�سيني يتزوج  ورجل �سبعيني يتزوج فتاة عمرها اثنا ع�رس عاماً

فتاة يف العا�رسة من عمرها فهل يعقل هذا؟؟
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ي�سف الداء والدواء: 

ا  يقول ال�سيخ علي الطنطاوي رحمه اهلل: »ال�سباب خمتلفون غنى وفقراً

ا وهزالاً ويف كل �سنف من هوؤالء مثيله  وثقافة وجهالاً وتقى وت�ساهالاً وجداً

من البنات ولو اأن كل �ساب يريد الزواج خطب من متاثله يف تفكريه وو�سعه 

االجتماعي ملا كان ع�رس هذا االختالف الزوجي الذي نراه اليوم«.

بيـــــــوت حمـــــــزنة: 

زوجها  كتب  املًلًلراأة  تتحمل  ومل  بامراأة  تًلًلزوج  علم  طالب  واأذكًلًلر 

فما كان  االأمور،  يتوافقا يف كثري من  العلمية ومل  وارتباطاته  وبحوثه 

منه اإال اأن طلقها.

على  واأ�رست  فرف�س  حليته  حلق  منه  فطلبت  بامراأة  تزوج  و�آخـر: 

فطلقها.  راأيها 

وثالـث: تزوج بامراأة فطلبت منه حلق حليته فاأخذ ن�سفها فقالت بل كلها 

فرف�س فاأ�سبح يف حرية من اأمره واهلل امل�ستعان. 

ور�بــع: تطلب منه اأن يطيل ثوبه وال يجعله على ال�سنة.. 

وخام�ش: تطلب منه اأن يدخل القنوات الف�سائية ال�سيئة.

و�ساد�ش: تفرق بينه وبني والديه واإخوته. 

و�سابع: كدرت �سفو ا�ستقراره يف عمله واجناز اأعماله فكل اأ�سبوعني اأو 
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ا،  دوماً اإجازات  ويقدم  مدينتهم  اإىل  الأهلها  بها  ي�سافر  �سهر جتعله 

اأهلها حتى بع�سهن خريته بني  ا ما يكون لوحده وهي عند  ودائماً

يف  يطمئن  ولن  بعمله  مطمئن  اأنه  مع  الطالق  طلب  اأو  االنتقال 

الذي �سينتقل اإليه. 

وح�سن  والوفاء  والبذل  الت�سحية  الوفيات:  العاقالت،  اأيتها  فاأين 

الزوجية وال�سحبة. 

اإنه ولالأ�سف كثري من االأزواج يبيع مبادئه من االأ�سبوع االأول من زواجه 

من  يبداأ  التنازالت،  تلو  بالتنازالت  فيبداأ  عقده.  كتابة  منذ  يكون  وقد 

ال�سكل والظاهر حتى ي�سل للقعود والك�سل والدعة والركون ال بل الفكر 

واملنهج. اإما خ�سية اأن ترف�سه زوجته اأو يظن ذلك ولي�س االأمر كذلك اأو 

ا اأو  ا ثرياًا منفتحاً توؤثر عليه اأو مواكبة ملجتمع زوجته ال �سيما اإذا كان جمتمعاً

ذا مكانة وجاه وم�سئولية. فاحلذر احلذر.

بيـــــوت م�سيئــــــــة: 

ويف املقابل اإليك مناذج رائعة و�سور م�رسقة من ن�ساء نريات، عاقالت، 

تقيات، نقيات، زكيات:

�أولهـــا: امراأة تكون خري معني لزوجها يف موا�سلته الدرا�سات العليا. 

وثانيــة: تكون خري معني له على الدعوة اإىل اهلل يف درو�سه وحما�رساته.

وثالثــة: تعينه على بر والديه بل تزيل اأذى والدته وترعاها كاأنها والدتها.
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ور�بعـة: تكون خري معني له على احلفاظ على اأوقاته وتنظيم حياته.

وخام�سة: تكون خري معني له على ال�سالة وترك املخدرات. 

و�ساد�سة: ت�سحي بكل ما متلك الأجله.

و�سابعة: تبذل مالها يف م�ساعدته يف �رساء بيت و�سيارة ونحوها. 

وثامنـة: تكون �سبباًا يف هدايته وا�ستقامته. 

اأو  ملدينة  معه  االنتقال  اأو  اململكة  خارج  بعثاته  يف  معه  ت�سافر  وتا�سعة: 

واملكاره،  امل�ساق  اأنواع  معه  وتتحمل  وظيفته  ب�سبب  نائية  قرية 

غربة الدين واالأهل والوطن واللغة وغري ذلك، تكون معه على 

اأجمل بر ووفاء دون تاأوه اأو تاأفف اأو مّنة، حتى قالت اإحداهن: 

لو �سكنت بخيمة ل�سكنت معك، فاأين الذين ي�سرتطون البيوت 

الفارهة الوا�سعة؟ 

ال�سنة  على  احلفاظ  على  وتعينه  ال؟  اأم  م�سبل  اأهو  ثوبه  تتفقد  وعا�سرة: 

ا اأعانته  ا وق�سوراً من قيام لليل و�سيام للنوافل فاإذا راأت منه �سعفاً

و�سددته وكانت �سبباًا يف ثباته بعد اهلل. 

و�أخـرى تقول: »اتق اهلل فينا وال تطعمنا اإال حالالاً فاإنا ن�سرب على اجلوع وال 

ن�سرب على النار« تعينه على ك�سب احلالل، تعينه على االن�سباط 

يف عمله ودوامه ال الغياب والتاأخر وعدم املباالة. 

ترتكه  وال  لل�سالة  زوجها  اإيقاظ  على  حتر�س  ا  دائماً �لزوجات:  �إحدى 

الذهاب  قبل  يوقظها  اأن  فاإما   ، اإيقاظها  على  ا  دائماً يحر�س  كذلك  وهو 
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للم�سجد اأو بعد عودته اأو يت�سل بها الإيقاظها واإذا ن�سي غ�سبت وقالت 

واهلل  ذلك  لكل  م�سيع  والبع�س  احلياة  هذه  اأجمل  فما  بذمتك..  تراين 

امل�ستعان. 

فلما  الًلًلزواج،  قبل  قليالاً  ال�سالة  تفوتني  كانت  �لأزو�ج:  �أحد  يقول 

ال�سغرية            بنيتي  تاأتي  ويقول  ا  نًلًلادراً تفوتني  ال�سالة  اأ�سبحت  تزوجت 

والتفكر توقظني. 

بيتها ودينها  تهدم  لئال   ، الف�سائية  القنوات  اإدخال  و�أخرى: متنعه من 

واأخالقها وقالت له: لن اأجل�س يف البيت ويكون طالقي اإذا اأدخلتها. 

و�أخرى: عجزت به النفقة عن عمل خريي فقالت ال تتوقف و�ساأعينك 

باملال وكم من زوجني يقومان باأعمال خريية م�سرتكة .؟ 

الدار  الدار عن  الرجال، حال غياب رب  به  يقوم  مبا  تقوم  و�أخرى: 

اأف�سل قيام من �رساء لالأغرا�س وذهاب لالأوالد بامل�ست�سفى ومتابعتهم 

باملدار�س وغري ذلك. 

ومـــن مل يـــكن يف بيته قهرمانة

فــذلك بيت ل �أبا لك �ســـائـع
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اأم �ســـــــليم: 

واأعيدك اأخرى لق�سة اأم �سليم تلك الزوجة العظيمة التي �رسبت اأروع 

االأمثلة مع زوجها ووفاة فلذة كبدها، حيث اأبدعت يف كل ما�سبق، اأخذته 

بيدها فغ�سلته وكفنته وو�سعته وكل ذلك وهي تنظر للجنة بقلبها واإ�سعاد 

اإ�سعاده هو جنتها ونارها،  زوجها الأمرين: الإ�سعاده وطلب ر�سا ربها يف 

على  واحلفاظ  معه  والتلطف  زوجها  مع  اأخالقها  بجميل  اهلل  اإىل  تتقرب 

من  تخرجت  امًلًلراأة  من  اأعظمها  فما  البالء  عظم  على  و�سربها  م�ساعره 

مدر�سة حممد پ ما تتلمذت على كتب الغرب واليونان. 

مدار�ص منوذجية: 

تلك  لنا  اأخرجوا  الذين  االأمهات  وتلك  االآباء  اأولئك  ا  خرياً اهلل  فجزى 

ا  النماذج الرائعة والكواكب امل�رسقة والدراري امل�سيئة ، الالتي كّن بل�سماً

ا وعوناًا لهن.  الأزواجهن و�سماماً

اأزواجهن على املبادئ والثبات  فلله در تلك الن�ساء كّن �سبباًا يف ثبات 

على دين اهلل. 

يا رب �أنثـــى لها دين لها �أدب 

 فاقــــت رجـاًل بال عزم ول �أدب
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املراأة ال�ساحلة بني الأمواج: 

ا ب�سالح زوجها وال اأدبها  املراأة ال�ساحلة ال جتعل �سالحها وثباتها مرتبطاً

نتيجة الأدبه ، فهي متميزة يف زمن الغربة ويف و�سط بيت مليء باملنكرات 

بل يف الو�سط الن�سائي الأنها كالذهب ال يتغري باختالف االأجواء والهزات 

واملناخات وهاهي اآ�سيا بنت مزاحم زوجة الطاغية فرعون، ت�رسب اأروع 

االأمثلة يف الثبات يف بيت مليء بالكفر والظلم والعدوان. 

ۉ         ۉ    ۅ    ۅ    ۋ    ۋ    ٴۇ    زب  ل�سانها:  على  اهلل  قال 

ې رب  )�لتحرمي:11(. 

يا مع�سر �لإ�سالم �أوبو� للهــدى

و�قفو� �سبيل �مل�سطفـى �لآد�ب

�إن �لهـــدى يف قفو �سرعة �أحمد

وخالفـــــها رد على �لأعقـــاب

 ا�ستطاعت بحكمتها وعقلها ا�ستيعاب املوقف وح�سن طرحه واختيار وقته 

فكانت النتائج مثمرة.. رزقت بت�سعة من االأوالد كلهم حفظة لكتاب اهلل. 

وكل م�سيبة عظمــت وجلـــت

تخف �إذ� رجــــــوت لها ثــو�ًبا
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م�ساألة فقهية:

ا اأو ت�سدد  هل يجوز للمراأة اأن تعطي زوجها من زكاتها اإذا كان حمتاجاً

العلم  اأهل  اأقوال  ال�سحيح من  نعم يجوز ذلك على  الذي عليه؟  الدين 

الأنها ال تنفق عليه واأما العك�س كون الزوج يعطيها من الزكاة فال يجوز 

ا لدينها فجائز الأنه ال يجب  اإذا كان �سداداً الأن النفقة واجبة عليه لها واأما 

عليه اأن ي�سدد دينها. 

يقول اأحد االأزواج: جاءين ابن بعد ع�رس �سنوات ثم اأ�سيب بعدة اأمرا�س 

الطبيب يتعجب من  له عدة عمليات خطرية جدااً وكان  متتابعة واأجريت 

حال هذا االبن واأمه و�سربها ، يقول فقلت له هذه املراأة منذ تزوجتها منذ 

ت�سعة ع�رس عامااً مل ترتك قيام الليل اإال لعذر الن�ساء.

فانظروا جميعااً رحمكم اهلل : كيف كانت هذه الزوجة بركة  على اأهل 

الذرية   البيوت من �رسور دفعت وخريات جلبت و�سالح  بيتها.فكم يف 

ب�سبب الن�ساء الالتي داخل البيوت : ب�سبب �سالحهن ودعائهن و�سجداتهن 

يف االأ�سحار وذكرهن وا�ستغفارهن .فما اأعظمها من بيوت. 

التقيات   ، ،ال�ساحلات  الفتيات  يختاروا  اأن  لًلًلالأزواج  ر�سالة  اإنها 

النقيات، الزكيات.

اإنها ر�سالة للزوجات باأن يكّن كذلك واأن يكّن خريااً وبركة على بيوتهن.
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عقول متحجرة: 

الزواج،  قبل  ذلك  يعلم  وهو  ا  ق�رساً عمها  ابن  خطبها  الفتيات  اإحدى 

الهروب من  اأخرياًا فكرت يف   ، الطرق دون جدوى  ب�ستى  حاولت احلل 

بيت والدها؟؟ فمن ال�سبب وهي تعي�س يف هذه املاأ�ساة واجلحيم؟؟ وكثري 

من هذه احلاالت نهايتها الطالق. 

اأبناء عم تزوجا بناء على العادة ال�سابقة، مل يقتنع  فتاة و�ساب كالهما 

اأحدهما باالآخر، جل�سا فرتة من الزمن وكالهما كاأنه اأجنبي عن االآخر لي�س 

اخلرقاء  والعادات  املتحجرة  العقول  نهاية  هكذا  فقط،  الطعام  اإال  بينهما 

واجلاهلية اجلهالء وال�سنم اجلاهلي، فهل ي�ستفيق بع�س عباد العادات؟؟ 

ومن العجب اأننا ونحن يف زمن الثقافة والعلم والتقدم والن�سج الفكري 

مازالت كثري من العوائل واالأ�رس تتم�سك بهذه العادات البائدة وهم يهدمون 

ڻ    ڻ     ڻ    ں    ويف�سدونزب  يح�سنون  وال  وي�سيئون  يبنون  وال 

ڻرب  )�لكهف:104(، فهل من يقظة وعودة وانتباه يا مع�رس العقالء؟ ليتق 
اهلل مع�رس االآباء فهذا من الظلم والعدوان.

12- املوافقة على الزواج اإر�ساء للوالدين اأو عدم القناعة التامة اأو كونها 

االأخالق وحتب�س  االأخيار وذوو  اأو خالها ويرد  حمجوزة البن عمها 

الفتاة �سنني الأجل ذلك... !! ثم النهاية املوؤملة.. طالق اأو وقوع يف 

اخليانة الزوجية.
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فتاة يف حرية: 

اإحدى الفتيات تقول خطبها ابن خالتها وهي فتاة م�ستقيمة وهو �ساب 

رف�ست  اإن  وتقول  املوافقة  على  والدتها  واأجربتها  العود  على  يعزف 

�ساأكون غا�سبة عليك وهي يف حرية من اأمرها وهذه ال�سورة ونظائرها 

كثري �سواء اإلزام الفتى اأو الفتاة؟ 

حلول للم�سكلة: 

والتعامل مع هذه امل�ضكلة يف نقاط اأخت�ضرها وهي: 

اأ  (  الدعاء وكرثة اال�ستغفار �سبب رئي�س يف رفع الهموم وحل امل�سكالت 

واإذا عرفت فالزم. 

ب(  اأن طاعة الوالدين لي�ست واجبة هنا على ال�سحيح �سواء يف قبول 

والرب  بالطالق..  يلزمانهم  بحيث  الطالق  اأو  الًلًلزواج  يف  قولهم 

درجات ولكن قد يرتتب على الزواج بدون ر�سا الوالدين اأو عدم 

طاعتهم مفا�سد كثرية. 

ج(  التعامل باحلكمة مع الوالدين وحماولة اإقناعهم باللني واغتنام اأوقات 

راحة نفو�سهم وطماأنينتها ال�سيما اأن الوالدين من اأحر�س النا�س على 

�سعادة اأوالدهم. 

د (  اإدخال بع�س االأخوان اأو االأخوات املقربني للوالدين ملحاولة اإقناعهم. 

هًل(  اإدخال بع�س االأقارب املوؤثرين كذلك. 
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نداء عاجل للآباء: 

وليعلم االآباء اأنهم يبحثون عن �سعادة اأوالدهم.. ولهم حق الرف�س اإذا 

ا  �رسعاً معتربة  الأ�سباب  اأكبادهم  لفلذات  منا�سب  غري  الزوجني  اأحد  كان 

وعقالاً ويرتتب على ذلك مفا�سد ولكن اإذا كان دون �سبب فاإنهم �سيجنون 

ا ومفا�سد اأعظم وهذا من الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، فكم من  علقماً

فتاة ت�ستكي من ذلك واهلل امل�ستعان. 

قال اهلل تعاىل: زبېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   یرب 

)�إبر�هيم:42(. 

َمْن ال�سحية؟

يهدمون  اأنهم  راف�سات  وهن  اإليهن  تقدموا  من  اأن  االأزواج  وليعلم 

ا وليجعلوا اأنف�سهم مكان تلك الفتيات  بيوتهم باأنف�سهم و�سيعي�سون جحيماً

وليعتذر بنوع من احلكمة والهدوء.. ولالأ�سف اأن ذلك قد يدخله نوع من 

العناد اأو املجامالت ومن ال�سحية حينها !؟ 

جتد االأب ال يريد يرد ابن اأخيه اأو االأم ابن اأختها وال�سحية البنت!! 

و (  حماولة اإي�سال الرف�س للزوجني بطريقة منا�سبة كاأن ير�سل للخاطب 

باأن الفتاة ال ترغبه اأو العك�س.
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بقدر فهمك للآخرين تكن ناجًحا: 

ا  13- عدم معرفة نف�سيات كل من الزوجني لالآخر وهذه ق�سية مهمة جداً

الأن كثرياَ من ت�رسفات النا�س مبنية على التعامل النف�سي والعاطفي 

ال العقل واحلكمة، فاإذا عرف اأحد الزوجني اأن االآخر �رسيع االنفعال 

ا معيناًا  والغ�سب كان االآخر مراعياًا ذلك، اأو كان اأحدهما ال يحب اأمراً

كان على االآخر اأال يفعله واإن كان والبد فال يفعله اأمامه... على اأن 

ما كان يف اأحدهما من �سفات حمل نظر، فيتطلع كل من الزوجني 

على اإعانة االآخر على معاجلتها وبذل الو�سع يف ذلك ب�ستى الو�سائل 

منهما جزء من  الأن كالاً  الرائعة  واالأ�ساليب  واالأناة  باحلكمة  املنا�سبة 

االآخر  �سعادة  �سبب يف  منهما  لالآخر وكالاً  منهما مكمل  االآخر وكالاً 

وكالاً منهما �سبب يف بناء البيت على اأجمل حال. 

جميلة  اأ�سبحت  كربت  فلما  الر�ساع  من  لها  اأخ  عمها  ابن  يكون  فتاة 

فاأعجبت اأخاها من الر�ساع وقال: لي�ست اأختي غطوها عني. اأريدها يل. 

فحدثت فتنة كبرية يف العائلتني افرتقوا ق�سمني والدها يريدها البن اأخيه 

وينكر ذلك واالأم و�سائر من يف البيت معار�س لذلك. اأين العقول يا اأهل 

العقول؟ اأين اخلوف من اهلل؟ 

هي  ما  ا؟  اأوالداً واأجنبت  غفلته  من  الزوج  اأفاق  ثم  الًلًلزواج  مت  لو  ماذا 

النتيجة؟ ومن امل�سئول؟ 
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الزوجة احل�سيفة: 

ي�ساركه  من  وخري  زوجها  يفهم  من  خري  العاقلة  احل�سيفة  الزوجة  اإن 

و�سكناته  وحركاته  و�سمته  نظراته  يفهم  من  وخري  همومه  وين�سيه  ثقافته 

وعلى الزوج اأن ي�ساعدها يف ذلك حتى ال تكون حياتهم م�سطربة، كثري 

من االأزواج قريبون لكنهم بعيدون ب�سبب عدم فهم النف�سيات. 

اأو  الرخاء  �سواء حال  الزوجية  احلياة  اخلارجية يف  االأطراف  تدخل   -14

حني امل�سكالت يف اإيجاد حلول خاطئة. 

اأنف�سهما يف حل م�ساكلهما هي اأف�سل طريقة  اإن اعتماد الزوجني على 

اأال  ويجب  بينهما،  والتفاهم  والنف�سي  العقلي  الن�سج  ودليل  ل�سعادتهما 

ا اإىل عر�س م�ساكلهما على االأهل اإال اإذا ا�ستع�سى االأمر  يلجاأ الزوجان اأبداً

بينهما، واأ�سبح تدخل االأهل ال بديل عنه. 

وقد وجد كثري من االأزواج والزوجات الذين كانوا �سبباًا يف تغيري االآخر اإىل 

ما هو اأف�سل واأجمل بل كانوا �سبباًا يف هدايتهم وا�ستقامتهم واالرتقاء باأخالقهم 

 وطلب العون منه �سبحانه وتعاىل، فاالأمر يحتاج اإىل نوع من ال�سرب 
أ
بعد اهلل ال

واحلكمة والدعاء وا�ست�سارة الف�سالء، احلكماء ذوي االخت�سا�س. 
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طرفـــــــــــــة: 

وقع بني االأعم�س وزوجته وح�سة، ف�ساأل بع�س اأ�سحابه من الفقهاء اأن 

ير�سيها وي�سلح ما بينهما. فدخل اإليها وقال: اإن اأبا حممد �سيخ كبري فال 

كفيه.  وجمود  ركبتيه،  و�سعف  �ساقيه،  ودقة  عينيه،  عم�س  فيه  يزهدنك 

تعرفه..  تكن  ما مل  عيوبي  اأريتها من  فقد  اهلل،  قبحك  االأعم�س:  له  فقال 

»حما�رسات االأدباء )494/1(«.

اأو يقراأ من الكتب  15- طلب املثالية الزائدة يف التعامل نتيجة ملا ي�سمع 

الغربية وكل بيئة وجمتمع له تقاليد اأو التكلف يف التعامل ووجدت 

اأ�رسطته  يف  املنحى  هًلًلذا  نحى  قًلًلد  واملتخ�س�سني  الًلًلدعًلًلاة  بع�س 

وكتبه، فاأ�سبحت الزوجة تريد من زوجها كل ما حتمل تلك الكتب 

لردود  نتيجة  االأطروحات  من  جملة  تكون  اأنه  وامل�سكلة  واالأ�رسطة 

االأفعال، نتيجة لالجتاه اأق�سى الي�سار يخرج احلل االآخر باجتاه اأق�سى 

اليمني... ولي�س عندنا اأن�ساف حلول يف كثري من ق�سايانا الأ�سباب 

كثرية لي�س هذا جمال ب�سطها... وال �سك اأن كل جمتمع له عاداته 

واأعرافه واأخالقه وقد تزيد امل�سكلة يف ت�سوري حينما ال تراعى هذه 

االأ�سياء يف اأطروحات التعامل الزوجي وقد وجد �سيء من ذلك.
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توحيد املنهجية :

16- االختالف بني الزوجني يف منهجية وطريقة تربية االأوالد من ناحيتني: 

ا.  اأ   ( كناحية الفكر وال�سلوك وهذه خطرية جداً

الطريقة  يف  يكون  االختالف  لكن  ال�سلوك  على  متفق  اجلميع  ب( 

والو�سيلة. 

فال بد من االتفاق على منهج وطريقة واحدة واإال �ستكون نهاية االأوالد 

موؤملة وا�سطراب يف حياتهم ونف�سياتهم وم�ستقبلهم . 

نظـــــام الأ�ســــرة :

اإن كثريااً من االأ�رس والبيوتات تعي�س فو�سى يف نظامها الرتبوي والتعليمي 

ونوعه  والطعام  النوم  واأوقات  والرتفيهي  واالجتماعي  واملايل  وال�سحي 

النتائج حمزنة ، ف�سل اأو�سعف يف كثري من االأ�رس �سواء يف  ولذا كانت 

جميع نظامها اأم مفرداته :�سياع يف االأوالد يف كثري من نواحي احلياة اأو 

يف  �سعف  اأو  وف�سل  �سحية  ووعكات  واأمرا�س  مرتاكمة  وديون  بع�سها 

التعليم وم�سكالت متنوعة وتنتج لنا تلك االأ�رس ن�سخااً مكررة يف املجتمع 

تعي�س بال نظام يف مناحي حياتها اإال اأن ت�ستفيق.

وين�سئ نا�سئ �لفتيان فينا         على ما كان عوده �أبــــــوه

وال يعني ذلك اأن يكون تطبيق تلك املعامل واالأنظمة كالعي�س داخل نظام 
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دولة اأو دائرة ر�سمية مائة باملائة .فاالأهم اأن ترتبى االأ�رسة على نظام وحتمل 

فكرة التنظيم وهناك ا�ستثناءات وظروف وموا�سم تغري ما مت االعتياد عليه.

حرف  تعلم  القراءة  وبداية  خطوة  بدايته  ميل  األًلًلف  قطع  يقال  وكما 

الرتبية  و�سائل  من  و�سيلتان  والرتهيب  والرتغيب  قطرات  يبداأ  واملطر 

والنجاح.

وجناح االأمم يكون بقدر ما عندها من جودة يف االأنظمة وو�سائل متطورة 

ومبدعة يف تطبيقها و عدالة يف تنفيذها. 

املدر�سة والعمل  املنزل يف  االأ�رسة خارج  اأفراد  يعي�سه  الذي  اإن منط احلياة 

واحلي هو مثال للنمط املعي�سي داخل االأ�رسة ، اإن كان على م�ستوى من االأخالق 

والنظام كان كذلك واإن كان على م�ستوى من الفو�سى كان كذلك. 

فال�سورة اخلارجية هي ن�سخة من ال�سورة الداخلية يف الغالب.

ويف املقابل تعجب كثريااً حينما ت�ساهد كثريااً من االآباء متميزااً يف اإدارة 

عمله وتنظيمه ودقته ومن دعاة ذلك ويف املنزل ال يعرف �سيئااً من ذلك بل 

قد يكون العك�س متامااً ، ف�سل واإخفاق وامل�سيبة حينما يكون االإهمال.

م�سائل يف احلمل والإجها�ص: 

م�ضاألة: حكم تنظيم الن�سل وترتيبه جائز وكان ال�سحابة يعزلون والقراآن 

ينزل وهذا الذي عليه الفتوى واأما قطعه فال يجوز اإال لل�رسورة كاأن يكون 

ذلك اإال بعمليات قي�رسية توؤدي بالزوجة اإىل اخلطر وغري ذلك. 
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بدون علم  العمل  منع  ت�ستخدم حبوب  اأن  للمراأة  هل يجوز  م�ضاألة: 

الزوج؟ 

ا.  اجلواب: ال يجوز الأن االإجناب حق لهما جميعاً

م�ضــاألة: هل يجوز اإ�سقاط اجلنني ؟  له حاالت: 

من  جمع  ذهب  احلمل  من  االأوىل  يومااً  االأربعني  مدة  يف  الأولــى: 

العلماء اإىل التحرمي من احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابلة  

واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمني وهيئة كبار العلماء 

وا�ستثنت الهيئة اجلواز مل�سلحة �رسعية اأو دفع �رسر متوقع 

على االأم اأو وجود ت�سوهات يف اجلنني خطرية متحققة بتقرير 

من جلنة طبية معتربة واأما مل�سقة تربية االأوالد فال يجوز. 

الثانية:  مابني االأربعني حتى قبل متام اأربعة اأ�سهر وحكم االإجها�س 

نف�س احلكم يف احلالة االأوىل.

االإجها�س  يجوز  ال  الروح  فيه  ونفخ  اأ�سهر  اأربعة  له  مت  اإذا  الثالثة: 

بقاء االأم  اإذا كان  اإال  العلماء   اإجماع بني  مطلقااً وهو حمل 

يوؤدي اإىل وفاة االأم بتقرير من جلنة طبية معتربة  وهذا الذي 

عليه قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية. 

م�ضاألة: ما حكم من اأجه�ست متعمدة كمن �رسبت دواء اأو �رسبت 

بطنها اأو حملت ثقيالاً وكل ذلك الأجل اإ�سقاطه اأو اأ�سقطته 

خطًلًلًلاأ؟
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اأ  ( اإن كان قبل نفخ الروح وقبل متام اأربعة اأ�سهر اإن كان بغري �سبب معترب 

فعليها التوبة اإىل اهلل واإن كان ب�سبب فال �سيء عليها .

ب( اإن كان بعد متام اأربعة اأ�سهر فعليها الكفارة وهي عتق رقبة فاإن مل جتد 

ف�سيام �سهرين متتابعني مع التوبة اإىل اهلل الأنها متعدية وهذا من قبيل 

جمهور  مذهب  وهو  واخلطاأ  العمد  فيه  ي�ستوي  واالإتًلًلالف  االإتالف 

ابن  االإ�سالم  �سيخ  واختاره  املغني  يف  قدامه  ابن  ذكره  كما  الفقهاء 

تيمية وابن باز مع اللجنة الدائمة.  

م�ضاألة: ما حكم الدم الذي يكون مع االإ�سقاط ؟ 

حمل خالف وال�سحيح اإن كان اجلنني مت له واحد وثمانون يومااً كان دم 

نفا�س ياأخذ حكم النفا�س واإن كان اأقل من ذلك فيعترب دم ف�ساد ال حكم له 

وهو مذهب احلنابلة وعليه العمل وفتوى اللجنة الدائمة. 

تنبيهات يف ت�سمية املولود: 

ت�سمية  على  الزوجان  يختلف  حينما  كثرياًا  ن�سمع  املحزن  املوؤ�سف  من 

املولود يحدث خالف كبري وهجران وو�سل يف بع�س احلاالت اإىل الطالق 

واهلل امل�ستعان مهما كان االأمر فال ي�سل لهذا احلد وا�ستيعاب اخلالف �سهل.

ذكر الفقهاء رحمهم اهلل اأن الت�سمية حق لالأب. 

بع�س االأزواج يجعل ت�سمية االبن الأبيه والبنت الأمها والبع�س يجعل 
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لطيفــــــــة: 

ا من اأمراء العرب يقال له: اأبو حمزة طلب من امراأته اأن  يذكر اأن اأمرياً

ا، مر بعد ذلك بخبائها )بخيمتها(  ا، فولدت جارية فهجرها عاماً تلد له غالماً

ف�سمعها تداعب وليدتها وتقول: 

ما لأبــي حمـــزة ل ياأتينا

يظـــــل يف �لبيت �لذي يلينا

غ�ســبان �أل نلـــد �لبنينا

تــاهلل ما ذلك يف �أيديـــــــــنا

قرعة على اال�سم من باب الو�سط يف احللول واإر�ساء للطرفني والت�ساور 

مطلب واإر�ساء للنفو�س .

من املحزن اأننا بداأنا ن�سمع اأ�سماء بع�س االأوالد من بنني وبنات غري 

ا والح�سناًا وال لغة وال عرفاًا بل اأ�سماء اأجنبية م�ستوردة  مقبولة ال �رسعاً

وال  ا  جديداً اال�سم  يكون  اأن  يحر�س  والبع�س  م�ستهجنة  م�ستقبحة 

االأ�سماء  وخري  معنى؟  يحمل  ال  اأم  ا  جيداً معنى  يحمل  هل  يلتفت 

لقولهپ:  ا�سمه  يح�ّسن  اأن  وي�سن  العلماء  يقول  وحمد،  ماعبد 

فاأح�سنو�  �آبائكم  و�أ�سماء  باأ�سمائكم  �لقيامة  يوم  تدعون  »�إنكم 

�أ�سماءكم« )رو�ه �أبو د�ود(.
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ل ت�سخط ول ت�سجر: 

بع�س االأزواج تكون ذريته بنات اأو اأغلبهن فيغ�سب ويت�سخط ون�سي 

بالب�سارة العظمى من �سيد  اأو بيدها وليفرح  اأن هذا بقدر اهلل ولي�س بيده 

الب�رس و�ساحب البنات پ.

ثبت عن عائ�سة ل اأن امراأة دخلت عليها ومعها ابنتان لها فاأعطيتها مترة 

ف�سققتها بينهما فذكرت ذلك لر�سول اهلل پ فقال: »من �بتلى ب�سيء من 

هذه �لبنات فاأح�سن �إليهن كن له �سرًت� من �لنار« )متفق عليه(، ويف رواية: 

»من كن له ثالث بنات ف�سرب عليهن كن له �سرًت� من �لنار« وقال پ: »من 

�هلل  �أدخله  عليها،  ولده  يوؤثر  ومل  يهنها،  ومل  يئدها،  فلم  �أنثى  له  ولدت 

بها �جلنة« )رو�ه �أبو د�ود و�سححه �حلاكم(، وقال پ: »ما من م�سلم تدركه 

�أدخلتاه �جلنة« )رو�ه �لبخاري يف �لأدب و�سححه  �إل  �بنتان فيح�سن �سحبتهما 

�حلكم وح�سنه �لألبايٍن(. 

فيا عبد اهلل: ال تت�سجر من ذلك، فهنيئاًا لك تلك االأحاديث والف�سائل 

وعليك بال�سرب والر�سا مبا قدره اهلل واحذر من م�سابهة امل�رسكني قال اهلل: 

زبڦ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ چ چ   چ   چ       
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ڍڍ  رب )�لنحل:59-58(.

ونحن كالأر�ش لز�رعيـــنا

نخــــرج ما قد زرعوه فيـــنا

ا فدخل وقّبل وليدته ور�سي بعطاء اهلل.  فكاأنها نبهت يف نف�سه اأمراً
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وكم من فتاة واهلل اأف�سل من مائة ابن يف برها بوالديها ورعايتها وحبها 

لهم ويف �سالحها وهداها واأخالقها. 

الن�ساء  بعقيلة  و�سهالاً  »اأهالاً  الفتاة:  ا  وا�سفاً عباد  بن  ال�ساحب  يقول 

واأم االأبناء وجالبة االأ�سهار واالأوالد االأطهار واملب�رسة باأخوة يتنا�سقون 

وجنباء يتالحقون«. 

ق�ســـاء وقـــــدر: 

يا من مل ترزق االأوالد عليك بالر�سا بق�ساء اهلل وقدره وال يدري املرء 

ذرية  رزق  لو  يدري  ال  عدمهم؟  يف  اأم  االأوالد  يف  ال�ساحلة  اخلرية  اأين 

لكانوا مر�سى اأو معاقني اأو عاقني؟ كم من اأب واأم اأتعبهم اأوالدهم يتمنون 

ب�سببهم  بهم  حلق  ما  �سدة  من  موتهم  يتمنون  بل  ا  اأوالداً يرزقوا  مل  اأنهم 

ال�سهوات  يف  بع�سهم  انخرط  ورمبا  واملتابعة  وال�سهر  واملعاناة  االأمل  من 

املبتلني  اأجر  ولك  االبتالء  من  وهذا  اهلل  عبد  يا  اهلل  فاحمد  واملخدرات، 

اإن �سربت واحت�سبت االأجر عند اهلل وال مانع من اأن يبحث االإن�سان عن 

ی         ی    ی     ی    زب  اهلل:  قول  وتاأمل  هلل  فاحلمد  وجد  اإن  العالج 

جئ            حئ   مئ   ٱ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ           
ڀ   ڀ   ڀ      ٺ   ٺرب )نوح:10-12(، ومن �سور الوفاء امل�رسقة اأن 
ا ووفاء  ا وزوجته ت�سرب على ذلك وال تطلب الطالق براً يكون الزوج عقيماً

االبتالء  من  وهو  اهلل  عند  واالأجر  الوفاء  فنعم  لزوجها  وت�سلية  وت�سحية 

زبىث    يث    حج   مج   جح   محرب )�لزمر:10(. 
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قال اهلل: زبۇ   ۆ   ۆ   ۈۈ   ٴۇ   ۋ   ۋۅ   ۅ   ۉ   ۉ   

ې    ې   ې     ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ   
ی      ی    ی    ی    ىئ     ىئ           ىئ    ېئ    ېئ    ېئ    ۈئ    ۈئ        ۆئۆئ    ۇئ   
جئ   حئ   مئ   ىئ   يئ   جب   حب   خب   مب   ىب    يب   جتحت   خت      مت   

ىترب )�ل�سورى:51-49(.

ويف الآية درو�س وفوائد منها: 

من  �سفة  اأي  على  االبتالء  من  هًلًلذا  وكًلًلل  املف�رسين  من  جمع  قًلًلال   -1

ال�سفات التي يف االآية واالأوالد ابتالء وفتنة زبڱ   ں   ں   

ڻرب )�لتغابن:15(، وهذا كله يدل على كمال قدرته ًل، وعلى نفاذ اإرادته 
وحكمته، اإذ اأعطى من ي�ساء اإعطاءه بف�سله، ومنع من ي�ساء منعه حلكمة 

يعلمها، ال راد لق�سائه، وال معقب حلكمه وا�سع العلم باأحوال عباده ومبا 

ي�سلحهم، لي�س الأحد مدخل فى اختيار نوع معني من الذرية، ولي�س 

عند اأحد القدرة على اإجناب �سيء منها، اإذا اأراد اهلل منعه من ذلك. 

ا على ما كان يعتقده النا�س يف اجلاهلية.  2- بداأ باالإناث يف االآية رداً

يقول ابن القيم: »وتاأمل كيف نكر �سبحانه االإناث وعرف الذكور فجرب 

نق�س االأنوثة بالتقدمي وجرب نق�س التاأخري بالتعريف فاإن التعريف تنويه« 

)تف�سري �بن �لقيم(.

وقيل قدم االإناث تو�سية برعايتهن ل�سعفهن ال �سيما وقد كانوا قريبي 

العهد بالواأد. 
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م�سكلة وحلولها :

اأو  الزوج  عن  ال�سدود  اأو  النف�سي  االإعرا�س  من  الن�ساء  بع�س  تعاين 

وتعالج  اأ�سهرفقط  بعد  اأو  االأوىل  االأيام  الفرح يف  اأو  الوئام  عدم وجود 

امل�سكلة على النحو التايل :

1- البد من ال�سرب واملقاومة وهو اأمر طبعي يحدث اأحيانااً ب�سبب دخول حياة 

جديدة وقد يكون نوعااً من امللل فال يعطى اأكرب من قدره اأو جتعل م�سكلة 

ال�سيما اأن فرتة العقد قد تطول وت�ستنزف كثريااً من اخل�سائ�س.

2-الذهاب اإىل االأهل واجللو�س لديهم اأيامااً ي�سرية.

3- ال�سفر لبع�س االأماكن اجليدة.

4- الوئام اأو ما ي�سمى باملحبة قد ال ياأتي مبا�رسة وقد ياأتي بالتدرج اأو بعد فرتة 

من الزمن ولرياجع مبحث مودة ورحمة من هذا الكتاب.

احلكمة  من  نوعااً  يتطلب  فاالأمر  االأمًلًلر  وتفاقم  م�سكلة  االأمًلًلر  اأ�سبح  اإذا   -5

والهدوء وال�سرب من الزوجني واأ�رسهم وكتمان االأمر الأنه ولالأ�سف كثري 

من املجتمعات ال ترحم بل تزيد املر�س علة وتتدخل يف ما ال يعنيها.

ا اإىل اأن االأمر بيد اهلل الأن النفو�س حتب الذكور اأكرث من  وقيل تاأكيداً

االإناث. 

3- وقال واثلة بن االأ�سقع: »اإن من مين املراأة تبكريها باالأنثى قبل الذكر« 

)تف�سري �لقرطبي(.
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6- ا�ستخدام الرقية ال�رسعية اأو الذهاب الأحد الرقاة املوثوقني الأنه قد يكون 

نوعااً من العني وهناك حاالت وقد �سفيت باإذن اهلل ولذا اأكرر مرارااً احلر�س 

على الرقية ال�رسعية والتح�سني باالأذكار عند العقد اأو ليلة الزواج.

7- ي�ستح�سن عر�س �ساحب امل�سكلة على طبيب نف�سي اأو اجتماعي متخ�س�س 

وجيد الأنه قد يكون االأمر نف�سيااً فيحتاج اإىل معاجلة.

8- عدم اال�ستعجال وطلب الطالق اأو التطليق مبا�رسة من الزوج.

وعوًدا على الأ�ضباب ومنها: 

16- احلماقة الزائدة و�رسعة االنفعال والغ�سب. 

اأين العقــــل؟ 

جاء رجل اإىل منزله فجل�س يطرق الباب واجلر�س فتاأخرت زوجته يف 

فتح الباب فلما فتحته فما كان من حمقه اإال اأن طلقها بالثالث بعد ع�رسة 

دامت ثالثني �سنة... وحينها ال ينفع الندم.. حاول اإرجاعها ب�ستى الطرق 

الغ�سب  من  بك  نعوذ  اإنا  اللهم  فرف�ست.  اأوالده...  وو�ساطة  والو�سائل 

وقهر الرجال واحفظ بيوتنا ون�ساءنا وذرياتنا واأل�سنتنا من كل �سوء. 

ا!! وما اأقل ما يقع الطالق  ا و�رسراً ما اأكرث ما يقع الطالق حماقة و�سفهاً

ا فاحللم احللم وال ياأتي اإال بخري.  حكمة وعالجاً
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جمال الأنف�ص وعزها: 

اأن  منذ  زوجتي  راتًلًلب  مقدار  كم  اأعلم  ال  �لأزو�ج:  �أحد  يقول 

تزوجت.. وكذا زوجة تقول ال اأعلم مامقدار راتب زوجي ومل اأ�ساأله 

ا من االأيام.  يوماً

�سراع حمموم: 

17- بناء العالقات الزوجية على الطمع والتك�سب كراتب ومال وغريها. 

فال�رساع على مو�سوع الراتب من �سعاف النفو�س من االأزواج ي�سكل 

وتكون  الزوجني  بني  امل�سكالت  من  كثري  حدوث  �سبب  يف  كبرية  ن�سبة 

حرية  يف  فتكون  له  الًلًلزوج  وطلب  للراتب  الوالدين  طلب  بني  الزوجة 

وقلق وبني نارين وقد وجد من االأزواج من ياأخذ راتبها كامالاً وبيده بطاقة 

ال�رساف وكم من زوجة كان ياأخذ زوجها راتبها كامالاً ويهددها بالطالق 

اإذا مل تعطه فلما طلقها رفعت دعوى �سده تطالبه بجميع رواتبها !؟ فاحلذر 

لتطلب  ابنته  على  �سغط  اأب  من  وكم   .. ذليالاً ال  ا  عزيزاً وكن  احلًلًلذر.. 

الطالق الأن زوجها ياأخذ راتبها حتى يتمتع االأب براتبها. 

فهل تر�سى اأيها الزوج اأن ياأخذ اأحد مالك بالقوة اأو ب�سيف احلياء. !! 

والظلم ظلمات واملوعد اهلل..؟
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م�ساألة فقهية :  هل من حق الزوج ؟ 

هل يجوز للزوج اأخذ �ضيء من راتب زوجته؟له حالت : 

اأ   ( اإن كان بر�سا منها بدون اأي �رسط جاز ذلك. 

ا من الراتب اأو تقوم  ب( اإن كان اأذن لها بالعمل ب�رسط اأن تعطيه جزءاً

بنفقة ال�سائق اأو اخلادمة جاز هذا وامل�سلمون على �رسوطهم. 

�سواء  االأحوال  من  اأي حال  يجوز يف  منها ال  ر�سا  بغري  كان  اإن  ج( 

يجوز  فال  لها  ملك  املال  الأن  اإذنه  بدون  اأم  باإذنه  للعمل  خرجت 

باأنه  يقال  ما  واأما  اآثم  ظامل  فهو  اأخذ  واإن  ا  مطلقاً عليه  االعتداء 

اإذنه  اإذا كانت تعمل بدون  اإذنها  يجوز له االأخذ من راتبها بدون 

فلي�س ب�سحيح .

د ( اإن هددها بالطالق اإذا مل تعطه واأعطته خ�سية طالقها فهو ظامل اآثم ولها 

اأن ترجع عليه مبا اأعطته خ�سية طالقها واإىل هذا ذهب بع�س الفقهاء 

رحمهم اهلل وهو رواية يف مذهب احلنابلة واختارها ابن قدامة وحكاه 

الزهري عن الق�ساة ]�ملغني )278/8([. 

تزوجتها  منذ  ريال..  االآف  ع�رسة  قرابة  زوجتي  تاأخذ  �آخر:  ويقول 

ا ومتر بي  اأطلب منها رياالاً واحداً ا مل  حتى االآن قرابة خم�سة ع�رس عاماً

بع�س االأزمات املالية ومل اأطلبها وال ميكن اأن اأطلبها اإال اإذا هي بذلت 

اإذا احتجت  واأقرت�س  البيت  التزامات  واأقوم بجميع  نف�سها  تلقاء  من 

من غريها.
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ما  االأ�ًلًلرسار  من  الزوجني  بني  ويوجد  الزوجية  االأ�ًلًلرسار  اإف�ساء   -18

اأ�سدقائهم..  مع  واالأ�سدقاء  واأوالدهًلًلم  الوالدين  بني  اليوجد 

رب  ٺٺ  ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    تعاىل:زب  اهلل  قًلًلول  وتًلًلاأمًلًلل 

)�لبقرة:187(، فكل من االآخر لبا�س لالآخر واللبا�س �سرت وجمال 

احلرام  اإىل  التخطي  عن  االآخر  ي�سرت  منهم  فكل  ووقاية،  وزينة 

عيوب  ي�سرت  به،  م�سترت  باالآخر  متعفف  منهما  واحد  وكل  ويقيه 

االآخر ويزينه ويجمله ويعطي عن االآخر �سورة ح�سنة اأو �سيئة.. 

ين�سب  الزواج  وبعد  لوالديها  ين�سب  الزواج  قبل  الفتاة  فخطاأ 

لزوجها وهكذا يف املدح والثناء وهكذا بالن�سبة للزوج.. فيقال 

ا.  ا واإما ذماً هذا زوج فالنة اإما مدحاً

وقيل املعنى هن �سكن لكم واأنتم �سكن لهن وقيل ال �سرب عنهن كاللبا�س 

وكل منهما حمتاج لالآخر.

اأ�ســـــرار: 

اأمر  اإطالع االآخر عليها وهذا  اأ�رسار ال يرغب  الزوجني  قد يكون عند 

يجب احرتامه وعدم التج�س�س ملعرفته، وعدم معرفته واإخفائه ال يوجب 

الن�ساء  اأمر طبعي بل جتد بع�س  اأو ال�سكوك ، فهو  اأو احل�سا�سية  الغ�سب 

تريد تطلع على كل ر�سالة ترد جلوال زوجها وكذا الزوج يريد يطلع على 

كل ر�سالة ترد لزوجته وهذا ال�سك ينايف املروءة واالأخالق. 
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اإياك وكثـرة الأ�سئلة: 

كثري من االأزواج يت�سجر من كرثة اأ�سئلة زوجته مما يوؤدي اإىل هروبه منها 

ومنها: اإىل اأين �ستذهب؟ متى �ستعود؟ اأين اأنت؟ ملاذا تاأخرت؟ من عندك؟ 

قبيلة  اأي  بلد هو ومن  اأي  من  زارنا؟ من �ساحبك هذا؟  الذي  ال�سيف  من 

وكيف تعرفتما؟ كلما ذهب للم�سجد لل�سالة وتاأخر اأينك؟ حتى اإنها لتحرجه 

مع اأ�سدقائه بكرثة ر�سائلها وات�ساالتها اإذا خرج وتاأخر، حب ف�سول وتطفل اأو 

تتبع وعمل ا�ستخباراتي واأحياناًا زيادة خوف ال مربر لها ويف غري حملها..!! 

واأخواتها  وخ�سائ�سها  �سديقاتها  عن  االأ�سئلة  نف�س  من  يكرث  الزوج  وكذا 

يعنيه،  ماال  اإىل  يتعدى  وقد  ات�سلن  اإذا  �سديقاتها  مع  ويحرجها  وتاريخها 

فيتحرج اأ�سدقاوؤه و�سديقاتها من زيارتهم اأو االت�سال بهم واللقاء بهم ب�سبب 

اأحدهما  يلجئ كذب  لالآداب واملروءة !! وكل ذلك  ذلك وكل ذلك منايف 

على االآخر، فاحلذر احلذر مع�رس االأزواج !! 

معـــول الهـــدم: 

19- ال�سك بني الزوجني وعدم الثقة واأذكر جمموعة من االأزواج ياأتون 

عند الكعبة ويطلبون من زوجاتهم احللف على اأنه ال توجد لها عالقة 

مع اآخرين زب ۈ   ٴۇ   ۋرب  )�حل�سر:2(، ومن فتح على نف�سه 

اإليه واإال  اإن مل يجاهد نف�سه على تركه وعدم االلتفات  باب ال�سك 

فالنهاية الطالق واحلياة جحيم وعذاب. 
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ا على النوافذ واأغلقها ويجعل  واأذكر رجالاً من �سدة �سكه و�سع األواحاً

لزوجته نقطة �سيقة يف البيت للتنقل داخله وو�سل به ال�سك اأنه كان اإذا 

ا يف قدمها فملت الزوجة من حياة ال�سك  خرج من املنزل ي�سع حديداً

فرفعت دعوى ف�سخ نكاحها منه. 

واال�سطراب  والقلق  والهالك  والدمار  للو�سوا�س  جملبة  ال�سك  اإن 

فاحلذر احلذر.

الظامل  ومن  قا�سية  و  موؤملة  النهاية  وكانت  اإال  الزوجني  بني  دخل  وما 

واملظلوم يا ترى؟؟ 

يخربون بيوتهم باأيديهم: 

جواالت  يف  التفتي�س  من  االأزواج  بع�س  يفعله  ما  ال�سك  �سور  ومن 

احلرية  يورث  مما  اأزواجهن  جًلًلواالت  يفت�سن  الزوجات  وكذا  زوجاتهم 

والقلق واآخر املطاف الطالق وكان بع�س االأزواج مينع زوجته من تفتي�س 

اأم�سكت جوايل  اإن  ويقول:  وتفتي�سه  مب�سك جواله  ويعلق طالقها  جواله 

ا اإمنا غرية فكر  فاأنت طالق واآخر ملا اكت�سف اأن زوجته تفت�س جواله لي�س �سكاً

يف طالقها ، يا �سبحان اهلل اأين العقول واالأخالق واالآداب ؟ األهذا امل�ستوى 

و�سل بنا االأمر ونحن ندعي االأخالق والتقدم..؟ اإن بع�س النا�س يفهم اأن 

الزوجية تبيح جت�س�س اأحد الزوجني على االآخر وهذا حمرم وال يجوز. 
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ولقد وجدت بع�س الزوجات حينما قراأت بع�س ر�سائل جوال زوجها 

اأ�سابتها الغرية من بع�س زمالئه.. وكادت حتدث م�سكلة وال�سك اأن هذا 

ينبئ عن �سغر عقلها يف مثل هذا الت�رسف وال تعذر ب�سبب غريتها الأن 

هذه اأمور طبيعية ومن رجل لرجل الأن الغرية الزائدة مذمومة. 

كم من زوج قراأ يف هاتف زوجته بع�س الر�سائل التي يظن اأن لزوجته 

ب�رسبها  فيقوم  باخلواطر؟  ال�سيطان  ياأتيه  اأحواله  اأقل  اأو  حمرمة  عالقات 

و�سلت  اأو  قريباته  اأو  قريباتها  اإحًلًلدى  من  اأنها  االأمًلًلر  يت�سح  ثم  وطالقها 

ا اأراد اأن يف�سد العالقة بينكما  ا وحا�سداً خطاأ.. وهب اأنه رجل اأال يكون عدواً

بالعالقة مع زوجته  ويدمر حياتكما وقد ير�سل على جواله ر�سائل توحي 

وكذا العك�س، بع�س الن�ساء قد تر�سل ر�سائل على جوال الزوجة وتوحي 

الثقة  وجدت  ومتى  البيوت  وتدمري  االإف�ساد  لق�سد  زوجها  مع  بالعالقة 

و�سيطرا  حالهم  و�سلحت  الزوجني  بني  �سيء  كل  هان  واحلكمة  والعقل 

ا.  على كل م�سكلة ومل تعق حياتهما وتقلبها جحيماً

ما �أح�ســــن �لغــرية يف حينها

 و�أقبــــــح �لغرية يف غري حــني

واإنني كنت اأحكي الأحد امل�سايخ ق�سة زوجني بينهما �سكوك فقال: هذه 

ا يف بنات امل�سلمني.  عقوبة من اهلل يف الغالب للذين كانوا يعيثون ف�ساداً
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زوجة حكيمة: 

اأنها حتب  اإحدى الزوجات كانت ت�سل جلوالها ر�سائل من امراأة تذكر 

ا ولكن كانت الزوجة عاقلة واثقة بزوجها وكان ت�رسفها  زوجها واأقلقتها كثرياً

ا ، فلم حتدث م�سكلة واإمنا قال لها الزوج ال اأعرفها، فاقتنعت الزوجة  حكيماً

ا فانخن�ست تلك املراأة املف�سدة ومل ت�ستطع  بذلك ومل تعط املو�سوع اهتماماً

ا باأمر اهلل ولكن لو اأطاعتها  تهدم البنيان اأو تخرتقه الأنه كان قوياًا ، متما�سكاً

واجنرت ورائها ماذا �ستكون النتيجة؟ 

ثبت عنه پ اأنه قال: »من �لغرية ما يحبه �هلل، ومنها ما يكرهه �هلل، 

ا ما يحُبّ �هلل فالغرية يف �لريبة و�أما ما يكره فالغرية يف غري ريبة« )رو�ه  فاأَمّ

�أبو د�ود وح�سنه �لألباين(. 

جميلة  ح�سنة  غرية  غريتان  »�لغرية  قًلًلال:  عنه  اهلل  ر�سى  علي  وعن 

ي�سلح بها �لرجل �أهله، وغرية تدخله �لنار حتمله على �لقتل فيقتل« 

)رو�ه �ل�سياء �ملقد�سي(.

فتنة يف بيت النبي پ: 

حادثة  وفرا�سهپيف  عر�سها  ودن�س  ال�سديقة  عائ�سة  املرباأة  اتهمت 

االإفك امل�سهورة. 

يا �بنة �ل�سديق طيبي و�نعمي

ذ�ك حكم �هلل خري �حلاكمـــني
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اأن �سمع اخلرب وقد وجد اخلرب  پ منذ  الر�سول  تاأمل قليالاً: مل يطلقها 

ا بني بع�س اأ�سحابه ومل يقم ب�رسبها واإخراجها من البيت وغري ذلك..  رواجاً

نزل  حتى  وي�ساأل  ي�ست�سري  وبداأ  القرار  اتخاذ  يف  ي�ستعجل  ومل  �سرب  بل 

 .. ا كامالاً عليه الوحي من ال�سماء وانك�سفت الغمة وكانت مدة الفتنة �سهراً

املدينة كلها ت�سطرب وتنتظر، قيل وقال وترب�س من املنافقني ليبحثوا عن 

الثغرات وهدم الر�سالة املحمدية.. 

20- ت�سخيم امل�سكالت وت�سعيدها اأو اختالق م�سكلة من ال �سيء. 

اأو  تاأخر غداء  يقال  االأ�سباب كما  اأتفه  ما تكون على  ا  ولذا جندها كثرياً

بع�س  اأو �رساخ  مف�سدة  عليه  اعتذار عن موعد ال يرتتب  اأو  ي�سري  طلب 

ا فاعتذر اأو اأجلها اأو رف�س اأن تذهب ملنا�سبة اأو  االأطفال اأو طلبت اأغرا�ساً

زيارة وغري ذلك. 

حماقـــــة: 

ليالاً فجعل ي�رسب ب�سوت  لياأخذ زوجته  اأهل زوجته  لبيت  جاء رجل 

فتاأخرت  االآن  �ستاأتيك  فقالوا:  فرف�س  الع�ساء  تف�سل  له:  فقالوا  ال�سيارة 

فذهب وتركها ويف الطريق ات�سلت به اأينك؟ حدث نقا�س دخل ال�سيطان 

وقع الطالق واهلل امل�ستعان. 

اأين العقول يا اأهل العقول؟؟ نعوذ باهلل من عجلة وغ�ضب 

احلمقى.
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الدائرة الوا�سعة: 

وهناك كلمة جميلة يكررها اأحد الف�سالء لالآخرين ولزوجته واأ�سدقائه 

باالآخر  اأحدهما  وقناعة  موجودة  الزوجني  بني  احلب  ثقة  مادامت  يقول: 

ثابتة ، يهون كل �سيء داخل الدائرة الوا�سعة )دائرة احلب  والوفاء والثقة 

واالحرتام والتقدير( وهكذا حتى بني االأ�سدقاء واالإخوان فاخلالف ياأتي 

ويذهب والغ�سب واالأخطاء والعيوب كذلك فتدفن وت�سيع داخل هذه 

الدائرة العظيمة. 

و�إذ� �حلبيــب �أتى بذنــب و�حد

جـــاءت حما�سنــه باألف �سفيــع

21- احل�سا�سية والعاطفة الزائدة ، فتجد الغ�سب الأدنى �سيء والأدنى 

كلمة ويرتجم بعدة معان و�سور واأ�سكال : اإما �سكوك اأو عدم رغبة اأحد 

اإذا  الزوجات  فبع�س  الظن.   �سوء  من  ذلك  غري  اأو  االآخًلًلر  يف  الطرفني 

اأو كثري التفكري ، �ستظن مبا�رسة  اأو غ�سبان  وجدت زوجها مكدر اخلاطر 

اأنها هي ال�سبب اأو مت�سايق منها وتبداأ تفكر طويالاً وقد تكتم هذا وت�سبح 

العك�س قد يكون الزوج كذلك. في�سبح هناك  م�سكلة دون �سبب وكذا 

نوع من القلق الدائم وتوتر يف احلياة الزوجية..
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الحتمالت النادرة ل يلتفت اإليها:

نعم ال يتلفت اإليها وال ياأبه بها وال ينظر فيها واليعترب بها ولي�س لها قيمة 

املتوفر  العظيم  االأ�سل  ذلك  اإلغاء  اإىل  �ستوؤدي  كانت  اإن  اعتبار  اأدنى  وال 

اأ�سبابه والظاهر اأحواله يف تلك الزوجة اأو ذلك الزوج.

هل جتيد ال�سباحة ؟

22- تعدد الزوجات ملن ال يح�سن الت�رسف والعدل فتحدث امل�سكالت 

ا يف  ولذا على من يقدم على الزواج من الثانية وغريها اأن يكون حازماً

باب العدل وعدم غيبة اإحداهما لالأخرى عنده اأو ينقل ما فعله عند 

اإحداهما لالأخرى ، فالغرية بني الن�ساء �سبب يف كثري من م�سكالت 

فال  الزوجات  مع  التعامل  جتيد  اأن  ت�ستطيع  ال  كنت  واإذا  املعددين 

تف�سد بيتك بل قد تف�سد بيوتك كلها .

موقف حازم: 

يف  تتكلم  ال�سغرية  فبداأت  اأوالده  اأم  على  بفتاة  تزوج  رجالاً  واأذكًلًلر 

اأن  واعلمي  ا  مطلقاً بذلك  لك  اأ�سمح  ال  وقوة  حزم  بكل  لها  فقال  االأوىل 

ا لها وبعدها اأ�سبحت لها  كالمك يف اأم فالن هو طالقك، يقول فكان در�ساً

حمرتمة ومقدرة كاأنها والدتها وهكذا ينبغي اأن يكون االأزواج والزوجات 
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واأن يكون الوفاء لالأوىل اأكرث من الثانية يف الغالب ولكل قاعدة ا�ستثناء 

لكربها واأم اأوالده و�سابقتها حتى بعد الوفاة ال يدع الأحد اأن يتكلم فيها 

وي�سل اأهلها ولنا يف ر�سول اهلل پ اأ�سوة ح�سنة واملربي االأول واالأمنوذج 

االأمثل، فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، قالت: قلت: يا ر�سول اهلل: اإن �سفية 

امراأة، فقالت بيدها: اأي: اإنها ق�سرية، فقال ر�سول اهلل پ: »لقد مزجتيها 

مزجته  ومعنى:  د�ود(،  �أبو  )رو�ه  ملزجته«  �لبحر  بها  مزجت  لو  بكلمة 

نتنها وقبحها، وهذا من  ل�سدة  اأو ريحه  بها طعمه،  يتغري  خالطته خمالطة 

ا لكنها عظيمة، حيث اإنها يف  اأبلغ الزواجر عن الغيبة وهي كلمة ي�سرية جداً

�رستها، وحيث اإنها قد يحدث من هذه الكلمة اأن يكره النبي پ �سفية، 

وهذا در�س تربوي بليغ لعائ�سة وحفاظ على االأ�رسة الواحدة.

ورد يف ال�سري للذهبي اأن �سفية بنت حيي ل : اأن النبي پ حج بن�سائه، 

فربك ب�سفية جملها ; فبكت، وجاء ر�سول اهلل پ ملا اأخربوه، فجعل مي�سح 

دموعها بيده، وهي تبكي، وهو ينهاها، فنزل ر�سول اهلل پ بالنا�س ; فلما 

�أختك جمال « -  �أفقري  بنت جح�س: »  لزينب  قال  الرواح،  كان عند 

وكانت من اأكرثهن ظهرا - فقالت: اأنا اأفقر يهوديتك- تعريها بوالدها الأنه 

كان يهوديااً-! فغ�سب پ، فلم يكلمها، حتى رجع اإىل املدينة، وحمرم 

و�سفر ; فلم ياأتها، ومل يق�سم لها، ويئ�ست منه.فلما كان ربيع االأول دخل 

عليها ; فلما راأته، قالت: يا ر�سول اهلل، ما اأ�سنع ؟ قال: وكانت لها جارية 

اإىل  پ  النبي  پ، فقالت: هي لك.قال: فم�سى  تخبوؤها من ر�سول اهلل 

�رسيرها، وكان قد رفع، فو�سعه بيده، ور�سي عن اأهله .233/2
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اأروع الأمثلة: 

ا، وامتد حبه لها  كان النبي پ يحب اأم املوؤمنني خديجة ل ُحباًّا �سديداً

بعد وفاتها، فكان يكرث من ذكرها، ويكرم اأقاربها، ويح�سن اإىل �سديقاتها، 

ا عند عائ�سة، فاأخذتها الغرية، فقالت: هل كانت اإال  وقد ذكرها النبيغ يوماً

ا منها. فغ�سب النبي پ وقال: »ل و�هلل ما �أبدلني  ا اأبدلك اهلل خرياً عجوزاً

خرًي� منها، �آمنت بي حني كفر �لنا�ش، و�سدقتني �إذ كذبني �لنا�ش، 

وو��ستني مبالها �إذ حرمني �لنا�ش، ورزقني منها �لولد دون غريها من 

ا ]رو�ه  �لن�ساء« قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف نف�سها: ال اأذكرها بعدها اأبداً

�أحمد[، وهذا من ح�سن الرب والوفاء والعدل ومكارم االأخالق. 

وفـــاء �زد�نـــت به �لنــــــو�دي

وذ�ع يف �حل�ســر ويف �لبــــــو�دي

�سـلى عليـــه باري �لعبـــــــاد

ما �أمطرت �سحب و�ســــال و�دي
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وقفة وتنبيه: 

بطبيعتها ال ترغب ذلك والغرية  املراأة  باأن  �سنة ون�سلم  التعدد  اإن م�ساألة 

جبلت عليها الن�ساء، فكوننا نطلب منهن غري ذلك فهذا حمال، لكن احلكمة 

�سالة املوؤمن، اأنى وجدها اأخذ بها وعلى املراأة ال�سرب واحلكمة والتعقل وال 

جتعل الغرية ت�سيطر عليها فتف�سد دينها وبيتها ب�سبب ذلك... وال يلزم من 

التعدد اأن االأوىل مق�رسة يف حقه اأو كاره لها اأو لي�س هناك توافق وحب 

وان�سجام بينهما فالتعدد �رسع حلكم كثرية لي�س هذا جمال ب�سطها وهناك 

ن�سبة من الطالق ب�سبب الزواج من الثانية بل جند ولالأ�سف بع�س الن�ساء 

ت�سرتط اأال يتزوج عليها اأو اإذا تزوج الثانية تقول له طلقها والر�سول نهى 

عن ذلك فقال: »ل ت�ساأل �ملر�أة طالق �أختها لتكفاأ ما يف �سحفتها ولتنكح 

فاإمنا لها ما قدر لها« )رو�ه �لبخاري(، اأي: كل ياأخذ ما قدره اهلل لها من النفقة 

وح�سن املعا�رسة فال تخف وال تقلق وال تطلب طالق اأختها. 

درا�سة م�سروع التعدد: 

بع�س االأزواج ال يدر�س مو�سوع التعدد اإذا اأراد اأن يقدم عليه بل يقدم 

عليه مبجرد تفكري وقتي، ال يدر�س القدرة املالية والناحية االجتماعية واالآثار 

واالإن�ساف  العدل  وقدرته هو على  واأوالده  االأوىل  النف�سية على زوجته 

والغرية  االأمًلًلور  الأوازن  التحمل  اأ�ستطع  مل  يقول  البع�س  الأن  والتعامل 

�سهر  مي�سي  ال  ثم  ويقلق  فيتعب  وم�سكالتهن  الزوجات  بني  التي حتدث 
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اأو �سهران اإال ويطلق الثانية ومل يكن منها ظلم اأو تق�سري وبهذا يكون دمر 

حياتها ونف�سيتها وقد تنحرف فمن الظامل واملفرط!؟ فاحلذر احلذر. 

ميني  عن  نور  من  منابر  على  �هلل  عند  »�ملق�سطون  پ:  قوله  تاأمل: 

�أهليهم  ويف  حكمهم  يف  يعدلون  �لذين  ميني،  يديه  وكلتا  �لرحمن، 

وماولو�« )رواه م�سلم(.

واأح�سن ما ف�رس به العادل: الذي يتبع اأمر اهلل بو�سع كل �سيء يف مو�سعه 

بغري اإفراط وال تفريط. فهل عدل االأزواج بني زوجاتهم؟ هل عدل االآباء 

بني اأوالدهم؟ هل عدل االأزواج يف زوجاتهم فما ظلموهم؟ 

احذر: ورد عنه پ اأنه قال: »�إذ� كانت عند �لرجل �مر�أتان فلم يعدل 

بينهما جاء يوم �لقيامة و�سقه �ساقط« ويف رواية: »مائل« )رو�ه �لرتمذي 

و�سححه �لألباين(. 

فما اأ�ضد هذا الوعيد واأعظمه !؟ 

ولنعلم اأن هناك مناذج رائعة من العدل بني الزوجات ومناذج من الن�ساء 

�سامية، بينهن من احلب والوفاء و االيثار والتعاون والتناف�س على خدمة 

الزوج واأوالده بل كل واحدة منهن ترعى اأوالد االأخرى وكاأنهم اأوالدها 

�سواء االأخرى زوجة اأو مطلقة اأو متوفاة، ال كما يفعل البع�س من االإهمال 

داخل  وامل�سكالت  القلق   و جند  االنتقام  ورمبا  االأخرى  الأوالد  والكراهية 

اأ�رس املتعدد وهن جنني على اأنف�سهن بذلك.
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الرجل  اأوالد  بني  والفتنة  امل�سكالت  اإيقاد  من  العاقالت  اأيتها  فاحذرن 

الواحد وعلى االأزواج عدم التف�سيل بني االأوالد ح�سب اأمهاتهن من غري 

اعتبار �رسعي فهذا يزيد الطني بلة واملر�س علة ويحدث ال�سقاق واالفرتاق 

وبالعدل ي�سود االجتماع واحلب والوئام. 

م�ضاألة: هل يجب العدل بني االأوالد ؟ له حالتان:

قوله  ال�سحيح  يف  ورد  واجب  والعطية  الهبة  يف  العـدل  الأوىل: 

اأوالدكم(   بني  واعدلوا  اهلل  اتقوا   وال�سالم:  ال�سالة  عليه 

اإعاقة  به  الذي  الولد  اإعطاء  بجواز  العلماء  بع�س  وا�ستثنى 

متنعه عن العمل.

واختاره  حاجته  قدر  على  يعطى  فكل  جتب  ال  النفقة  الثانية: 

جمع من فقهاء احلنابلة وابن تيمية وابن باز وابن عثيمني 

باب  واملعتاد من  احلاجة  النفقة فوق  زادت  واإذا  وغريهم 

احليلة لئال تكون عطية منفردة فال يجوز. 

م�ضاألة: هل يجب العدل بني الزوجات يف الهدايا والنفقة ؟

جتب الت�سوية بينهن يف النفقة واختاره �سيخ االإ�سالم ابن تيمية و�سيخنا 

ابن عثيمني.

جتب الت�سوية بني الزوجات يف الهدية والعطية واختاره ابن عثيمني.
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ف�سًل �ساعة وت�سمن رحلة ناجحة: 

معتدلة  مفيدة  اأ�رسطة  �سمع  اأو  كتباًا  الزواج  مقدم على  قراأ كل  23- هل 

حتى بعد الزواج؟ اإننا نحتاج اأن نقراأ؟ اإنك جتل�س �ساعة تقراأ كتاباًا اأو 

ا يحل لك كثرياًا من امل�سكالت وير�سم لك منهج رحلتك  ت�سمع �رسيطاً

مع زوجتك. 

هل اأحد دخل على بع�س مواقع النرتنت املوثوقة واملن�ضبطة؟ 

قبل  ويتعب من جتهيزات  يكل وميل  والزوجات  االأزواج  ا من  كثرياً اإن 

الزواج وقد ي�سهر الليل والنهار الأجل ذلك وقد ي�ستنجد باالآخرين ولي�س 

اأو  ل�ساعة  كتاباًا  ويقراأ  يبحث ويجل�س  اأن  التفكري يف  اأو  اال�ستعداد  عنده 

�ساعتني يف كيفية الدخول والتعامل مع هذه الرحلة واحلياة وكيف يبني 

ا مطمئناًا؟ يريد يبني الظاهر وال يريد يبني الباطن !!  بيتاًا �سعيداً

اأنف�سهم  يح�سنوا  اأن  الزوجني  على  ولذا  والعني  واحل�سد  ال�سحر   -24

ذلك،  على  واملحافظة  القراآن  وقًلًلراءة  باالأذكار  وبيوتهم  واأوالدهًلًلم 

فاإن كل ذي نعمة حم�سود من �سياطني االإن�س واجلن. كم ن�سمع من 

امراأة  من  كم  ؟  االأزواج  وبني  الن�ساء  بني  والعني  ال�سحر  اإ�سابات 

م�سابة بكرثة اإ�سقاط االأوالد ب�سبب ذلك؟ كم من امراأة جل�س زوجها 

بنيانها  تهّدم  اأ�رس  من  كم  ذلك؟  ب�سبب  ياأتيها  اأن  ي�ستطيع  ال  �سنني 

وكيانها ب�سبب العني وال�سحر ؟ قاتل اهلل ال�سحرة واحل�ساد وكفى اهلل 

امل�سلمني �رسهم. 
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بني البخل والإ�سراف: 

مما  لالآخرين  والنظر  والتقليد  العادات  وجمارات  الزائدة  املظهرية   -25

يبخل  اأال  الزوج  فعلى  والنفقة،  بالديون  الزوج  اإثقال  اإىل  يوؤدي 

هذه  ال�سيما  ذلك  يف  م�رسفة  تكون  اأال  الزوجة  وعلى  بيته  على 

االأزمان مع ارتفاع االأ�سعار وعلى الزوجة اأن ت�سرب على حلو احلياة 

ا  ومرها ونعيمها وبوؤ�سها مع زوجها، مادام احلب وال�سفاء موجوداً

وال تهدم بيتها، الأجل اأزياء ومو�سات وعادات واأمور تافهة ، زائفة 

اأيتها  فلننظر  النتيجة؟  وما  واأقاربها  زميالتها  اأمًلًلام  ومباهاة  وفخر 

العقل واحلكمة.. نريد من  اإىل االأمور مبيزان  الزوجات واالأمهات 

مايقال  لكل  اآذانهن  اليرخني  واعيات  عاقالت  يكّن  اأن  الزوجات 

لبع�س  خراباًا  يكّن  الالتي  الن�ساء  بع�س  وجد  ولالأ�سف   ، وي�ساهد 

البيوت، فتجتمع الن�ساء وكل واحدة تتحدث مبا ي�سرتي لها زوجها 

ثم ترجع تلك امل�سكينة ثائرة على زوجها تريد وتريد وقد يكون ما 

اأيتها االأخوات العقل  ذكرنه يف جمال�سهن كذب وفخر ، فلنحّكم 

ا  واأن�ساً �سعادة  حياتهم  كانت  بًلًلزواج،  عهد  حديثا  االأزواج  من  اثنان 

، فجاأة ينقلب ذلك النعيم اإىل جحيم، ت�ساب املراأة ب�سيء غريب  وجماالاً

ا وهو اأنها اإذا راأت وجه زوجها ت�سنجت واأغمي عليها وبعد طول زمن  جداً

ذهب بها زوجها الأحد القراء و�سفيت باإذن اهلل. 
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مراعاة الظروف: 

ولتعلم اأن الزوج قد يكون عليه التزامات كاإيجار منزل وق�سط �سهري 

نف�سها يف  الزوجة  فلت�سع  ذلك...  واإخوانه وغري  والديه  ورعاية  وديون 

مكانه وكيف �ستكون يف النفقة؟ 

ا الأجل ال�سفر للنزهة اأو  كم من امراأة اأحرجت زوجها يف اأن يقرت�س مبالغاً

اأثاث منزل اأو�رساء �سيارة اأو �سيء تافه اأو ميكن اأن يوؤجل لوقت الحق!؟ 

بلبا�س  تذهب  اأن  يقرت�س الأجل  اأن  اأقلقت زوجها يف  امراأة  كم من 

بلبا�سها  وتتباهى  وقريباتها  زميالتها  لتجاري  فًلًلرح!؟  ملنا�سبة  جديد 

والزوج يذوق مرارة الدين وذل القر�س وهّم �سداده... جاءين رجل 

اأربعيني من عمره ودموعه على خده يعلوه احلزن والقلق يحكي ق�سته 

وال تهدمن بيوتكن وكل بيت وظروفه ومن اأعجب ما راأيت اأن بع�س 

الفتيات تطلب بع�س االألب�سة من بع�س املدن التي تبعد عنها مئات 

ا من احللويات من مدينة تبعد  الكيلوات وبع�س الن�ساء تطلب نوعاً

عنها اأكرث من األف كيلو الإقامة حفل البنها اأو ابنتها واهلل امل�ستعان ولو 

قيل لها يوجد فقراء يف احلي نف�سه ولي�س يف البلد االآخر ما مدت 

لهم ولو مبائة ريال !!

يا قوم اإىل متى نعي�س على مثل هذا !؟
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مع زوجته واأم اأوالده ال�ستة فيقول: يف يوم من االأيام يقول ات�سلت 

نحتاجك  جدة  يف  كنت  وقد  مكة  يف  البيت  اإىل  الأرجًلًلع  زوجتي  بي 

قالت  املنزل  اإىل  اأتيت  فلما  ا  م�رسعاً فانطلقت  يقول  هام  مو�سوع  يف 

ا ل�رساء مالب�س يقول قلت اأهذا  ا ونحتاج مبلغاً عندنا منا�سبة زواج غداً

اأملك  كنت  ما  وواهلل  االأ�سوات  �سي...فعلت  عندي  وما  ال�رسوري 

�ستار  وان�سدل  بالثالث!!  وطلقتها  فاأغ�سبتني  ال�سيارة  بنزين  قيمة  اإال 

كيان  ت�ستت   !! ف�ستان  الأجل  �سنة  ع�رسين  من  اأكرث  دامت  حياة  ق�سة 

اأ�رسة وتفرق االأوالد الأجل منا�سبة واهلل امل�ستعان.!! اأين العقول يا اأهل 

العقول؟! ملاذا هذا اأيتها االأخوات؟ ومثلها كثري ولالأ�سف، اأين مراعاة 

حال الزوج؟ اأم هو حب النف�س فقط؟ واهلل ما تنفعك املظهرية واالأزياء 

والتفاخر و�سديقاتك اإذا وقع الطالق اأو اأغ�سبت زوجك! 

مطبخ بيت النبوة: 

يا اأمة اهلل: اإن على الزوجة اأن تراعي الظروف املادية التي متر بزوجها 

وتعايل لنعي�س �سوياًا مع بيت النبوة:

فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأنها كانت تقول: »و�هلل يا �بن �أختي �إن كنا 

لننظر على �لهالل ثم �لهالل. ثم �لهالل ثالثة �أهلة يف �سهرين وما 

يا خالة فما كان يعي�سكم؟  نار. قلت  �هلل پ  �أبيات ر�سول  �أوقد يف 

پ جري�ن  �أنه قد كان لر�سول �هلل  �إل  �لتمر و�ملاء  قالت: �لأ�سود�ن: 
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من �لأن�سار وكانت لهم منايح وكانو� ير�سلون �إىل ر�سول �هلل پمن 

�ألبانها في�سقينا« )متفق عليه(.

عن اأبي هريرة>قال: »خرج ر�سول اهلل پمن الدنيا ومل ي�سبع من 

خبز ال�سعري« )رو�ه �لبخاري(. 

طعام  من  املدينة  قدم  منذ  پ  حممد  اآل  �سبع  »ما  قالت:  عائ�سة  عن 

ثالث ليال تباعا حتى قب�س« )متفق عليه(. فما ت�سجرن من العي�س معه 

پ وما طلنب الفرقة والطالق بل �سربن وفزن يف الدنيا واالآخرة فهل 
اقتدى بهن الفتيات املوؤمنات العاقالت ال�سابرات؟ 

26- قلة ال�سرب فالأدنى خالف اأو �سبب يحدث الغ�سب وامل�سكالت وقد 

ال  غ�سبت  اإذا  لزوجته:  االأزواج  اأحد  يقول  الطالق.  النهاية  تكون 

تناق�سيني، قد حتدث مفا�سد واإذا كنت غ�سبان ال تفتحي باباًا للنقا�س 

وال تطلبي مني �سيئاًا حتى اأهداأ. 

احذري:  يقول الكثري من االأزواج ولالأ�سف اأن كثرياًا من الزوجات تفقد 

حلم زوجها ببع�س الت�رسفات والكلمات ، فاحلذر احلذر اأيتها امل�سلمة 

واحذري  اخل�سارة  اإىل  توؤدي  التي  الرعناء  والت�رسفات  واإياك  العاقلة 

من اإهانة زوجك اأو جرحه بفعل اأو عبارة ، حينها تطي�س العقول ويحار 

احلليم وينهدم البنيان واهلل ما ينفعك ل�سانك اإذا وقع الطالق !! 

فــال �أقـار�ش جهاًل بجهلهم 

و�أكظم �لغيظ و�لأح�ساء نري�ن



82

 27- عدم فهم الزوج لرتكيبة املراأة التي خلقها اهلل عليها ومن ذلك مثالاً 

نف�سياًا و�رسعة  ا  توتراً تعي�س  واحلمل،  الدورة  اأوقات  تكون يف  حينما 

انفعال وحدة يف الطبع وقد ي�سل االأمر اإىل درجة الكراهة مما يجعل 

ال�سرب والهدوء والتحمل والعك�س كذلك عدم  دائرة  الزوج يو�سع 

فهم الزوجة لرتكيبة الزوج.. 

وال  واالأوقًلًلات  االأحوال  م�ساعرها يف هذه  �سبط  املراأة حماولة  وعلى 

جتعل ذلك مربرااً الأفعالها .

28- ترك بع�س العادات والتقاليد اأو التم�سك والت�سدد بها يف املقابل وكال 

االأمرين يوؤدي اإىل مفا�سد وم�سكالت على امل�ستوى االأ�رسي والعائلي 

والنا�س يف هذا على طريف نقي�س والقاعدة يف ذلك مراعاة امل�سالح 

واملفا�سد ما مل تتعار�س مع ن�س �رسعي... 
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اأزواج اأم اأطفال؟ 

يف  املطلوب  الزوجني  بني  املتبادل  واالأدب  االحًلًلرتام  عدم   -29

الزوجية.  احلياة 

اأتعجب كل العجب حينما حتكي بع�س الزوجات اأو بع�س االأزواج ما 

وبع�س  اجلارح  والكالم  وال�رسب  والنقائ�س  ال�ستائم  من  بينهما  يحدث 

االأر�سفة  على  االأطفال  من  ن�ساهده  ما  اأو  اأطفال  وكاأنهم  الت�رسفات 

الرجال بل االأطفال  اأقول  فيا �سبحان اهلل بل قد يرتفع عنها ال  وال�سوارع 

واأبناء ع�رس. 

فاأين االأخالق؟ اأين االآداب؟ اأين العقل؟ اأين احلياء؟ اأين االأمانة؟ اأين 

املروءة؟ اأين العهد وامليثاق؟ 

اأهله  غري  ومع  منزله  خارج  االأزواج  من  كثري  الف�سالء:  اأحد  يقول 

االآداب، همة يف ق�ساء حوائج  االأخالق، روعة يف  واأوالده: قمة يف 

واملوازنة  وملمو�س  م�ساهد  ا..وهذا  متاماً العك�س  اأهله  النا�س...ومع 

مطلب و�سددوا وقاربوا واأعط كل ذي حق حقه. 
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�سور م�سرقة: 

ويف املقابل يجد االإن�سان عجباًا عجاباًا من التعامل الراقي واالأدب الزاكي 

بني بع�س االأزواج.. يقول اأحدهم: منذ �سنوات ال اأذكر اأن زوجتي رف�ست 

يل طلباًا بل تقوم به على قدر ا�ستطاعتها وعلى اأح�سن حال. 

وتقول اأخرى: مل اأ�سمع منه كلمة جترحني منذ اأن تزوجنا... واخلالف 

بيننا طبعي وال يتجاوز حدود املعقول. 

يقول اأحد االأزواج: ال اأنام بعد الفجر وزوجتي تنام وتقوم من النوم 

الفجر وال  بعد  لها: جهزيه  فقلت  للعمل،  الذهاب  قبل  االإفطار  لتجهز 

تتعبي نف�سك بالقيام من النوم يقول فرف�ست وقالت ال، اأقوم واأجهزه 

االإفطار  املرات جهزت  من  مرة  بل  �سنوات  منذ  احلال  على هذه  وهي 

ونامت وغلبها النوم فاأفطرت وذهبت للعمل فعاتبتني بعد ذلك ملاذا مل 

توقظني..؟ ومرة اأيقظها ومن �سدة النوم مل ت�ستيقظ فعرف اأنها م�ستغرقة 

ومل يرغب االإكثار عليها فذهب للعمل فلما ا�ستيقظت اأر�سلت له ر�سالة 

جوال تعتذر باأنه قد غلبها النوم. 

فما اأجمل هذا التعامل الراقي؟ وما اأجمل هذه الرحمة وهذا الرفق؟ وما 

اأجمل هذه احلياة؟ وما اأباأ�س الق�سوة؟ ويف املقابل �سور حمزنة وموؤ�سفة. 

يقول كثري من االأزواج متى وجد االأدب بني الزوجني يهون كل خالف 

وم�سكلة فال يتعدى اخلالف اإىل  اإهانة كل منهما االآخر. 
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�ســـــــكاكــني: 

زوجاتهن  األ�سنة  حًلًلدة  من  ي�ستكون  ولالأ�سف  االأزواج  من  وكثري 

و�سالطتهن يقول اأحدهم: 

اأ�سمع منها ما يكدر اخلاطر وكاأنها �سكاكني يف قلبي لكني  اأحياناًا  اإنني 

اأكتمها وال اأدخل معها يف نقا�س. 

يجنــى عليه ويحنو �سافًحا �أبًد� 

ل �سيء �أح�سن من حان على جـان

فاحلذر احلذر يا اأمة اهلل وكوين قمة يف اخللق واالأدب وانتقاء العبارات 

كرامة  على  التعدي  اإال  يهون  �سيء  فكل  والنقا�س:  الغ�سب  وقت  حتى 

كثرياًا،  ل�سانها، �سربت  اأحتمل  اأن  اأ�ستطع  يقول مل  الزوج وكم من زوج 

فنفذ ال�سرب، فقمت بتطليقها. 

اأيتها الزوجة املباركة: كوين لينة القول، هينة اجلانب حني النقا�س، 

ا  ا، عذباًا، زالالاً وبل�سماً ا، �سهل اال�ستعال بل كوين ماء بارداً فال تكوين وقوداً

�سافياًا، ليكن النقا�س لالإي�ساح ال املنازعة. 

ال تهدمي بيتك ب�سوء ل�سانك ومنطقك!! ال تهدمي اأ�رستك بالعناد !! 

يقول اأحد الف�سالء: ال مانع حينما حتدث م�سكلة بني الزوجني اأن ياأخذا 

ا اأو يومني، اأن ين�سغل اأحدهم  يف خواطرهما، اأال يكلم اأحدهم االآخر يوماً

عن االآخر، كل ذلك يهون ب�رسط اأال يتعدى ذلك اإىل ال�رسب اأو االإهانة 



86

اأنت زوج واإن كنت ملًكا: 

البخاري عن عائ�سة  پ ورد يف �سحيح  اأكرم اخللق  اإىل  تعال وانظر 

ر�سي اهلل عنها قالت: قال ر�سول اهلل پ: »�إنى لأعرف غ�سبك ور�ساك« 

قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا ر�سول اهلل؟ قال: »�إنك �إذ� كنت ر��سية 

�إبر�هيم« قالت:  قلت بلى ورب حممد و�إذ� كنت �ساخطة قلت ل ورب 

قلت: اأجل ل�ست اأهاجر اإال ا�سمك.

كان پ يًلًلًلدرك م�ساعًلًلًلر زوجتًلًلًله ويتفهًلًلًلم نف�سيتها وحالهًلًلًلا يف الر�سا 

والغ�سب. 

ا بل يكون يف الظاهر وال ي�سل اإىل القلب.  ما كان الهجر منها جمحفاً

�إين لأمنــحك �ل�ســـدود و�إننـي 

  ق�سًما �إليك مع �ل�سدود لأميـل

ولو بالكالم اأو انتقا�س اأحدهما لالآخر. 

ا�ستمع الإمام اأهل ال�سنة اأحمد بن حنبل ورد يف ترجمته وبعد مدة من 

اأم عبداهلل تذكرها يومااً يف جمل�س فدمعت عيناه ف�سئل عن  وفاة زوجته 

ذلك فقال رحمه اهلل: 

) رحم اهلل اأم عبداهلل ..عا�رستها اأربعني �سنة مل اأختلف اأنا وهي على 

كلمة واحدة (.فما اأعظم هذا الوفاء!؟ 
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ا  خارجاً يكن  مل  زوجته  مع  الزوج  تعامل  كان  پ  معه  زوجاته  تعامل 

ليتعجب االإن�سان كما �سيمر معنا يف  التعامل الزوجي املعهود بل  عن 

التعامل وهو  بهذا  معه  بزوجاتهپيتعاملن  يليق  املواقف كيف  بع�س 

نبي االأمة وهذه ر�سالة للجميع: اأن التعامل الزوجي له خ�سائ�سه الأن 

تعامله  اأن  زوجته  من  يريد  جاه  ذا  اأو  م�سئوالاً  كان  اإذا  االأزواج  بع�س 

كم�سئول اأو �سلطان يف دائرته فال تناق�سه وال حتاوره وال تغ�سب ولكن 

االأخالق واالآداب واالأمر  يتجاوز  املعقول فال  كل ذلك يكون بحدود 

ا يف النا�س اأو  املعهود بني الزوجني ومن املوؤ�سف اأن يكون الزوج وجيهاً

عاملاًا يجد التقدير واالحتفاء حيثما حل وارحتل، تتناقل االأفواه واالأقالم 

ا وهذا  جميل وعظيم علمه ونبله ثم يجد يف بيته واأ�رسته عك�س ذلك متاماً

وقعه على النف�س عظيم فاحذري كل احلذر من عدم تقديره واإجالله. 

اإرادة البع�س حياة زوجية بدون م�ساكل وبيت النبوة اأعظم بيت مل   -30

يخل من م�سكالت وخالفات وغرية بني زوجاته پ. 

يقول اأحد االأزواج لزوجته: اإذا حدثت م�سكلة بيننا وغ�سب فال يطل 

الأنه اإذا ا�ستمر يرتتب عليه مفا�سد. 

ماز�لـــت �لدنــيا لنـــا د�ر �أذى

 ممزوجـــة �ل�سفو باألو�ن �لقـذى
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عليك بالن�سيان:

31- عدم ن�سيان االأخطاء وكلما حدث خطاأ ذكر كل منهما االآخر باالأخطاء 

املا�سية، فيبقى يف ذهنهما ذلك الركام الهائل من االأخطاء حتى ي�سال 

اإىل طريق م�سدود وهو الطالق، فكيف حينئذ تنعم احلياة بني الزوجني 

وكل يعد ويح�سب االأخطاء وكاأنهما فريقان عدوان كل يرتب�س باالآخر 

ويعد عليه غلطاته و�سقطاته. 

مـــن ذ� �لذي ما �ســـــاء قـــط

ومـــــن له �حل�سنــــــى فقـــط

ل ت�ستخدم ال�سلح !! 

32- اال�ستغراق يف حلظة النزاع باأال يكون اأمامهم اإال حل واحد هو الطالق 

ويف املقابل اأن يكون ال�سالح الوحيد هو الطالق حني امل�سكالت اأو 

التهديد وهذا يدل على ال�سعف يف عقلية بع�س الرجال ولذا كلما 

اأراد اأن يهدد قال علي الطالق في�ستخدمه ك�سالح �سد الزوجة واهلل 

امل�ستعان وكثري من الن�ساء اإذا هددها زوجها بالطالق قالت له طلق، 

الوحيد،  ال�سالح  هو  يكون  حينما  ذلك  بعد  فماذا  �سالحه،  فانهار 

فهو �سعف وخور ولالأ�سف جتد البع�س يلعب باأع�ساب زوجته يف 

التهديد بالطالق اإن فعلت كذا فاأنت طالق حتى من امل�سحك املبكي 
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طالب  اأحًلًلد  �رسب  اأردت  القرى  اإحًلًلدى  يف  املدر�سني  اأحًلًلد  يقول 

ال�سف ال�ساد�س فقال: يا اأ�ستاذ علي الطالق ما ت�رسبني؟؟ انظر كيف 

اأمهم  ومي�ّسي  ي�سّبح  ووالدهم  ال�سغار  عقول  يف  حتى  االأمر  تر�سخ 

بتلك الطلقات النارية وال�سواريخ القاتلة. 

ول �سك �أن عندنا خلاًل كبريً� يف ذلك. 

اأكرث  اأن: »من  اإىل  املالكية ك�ساحب )بداية املجتهد(  وقد ذهب بع�س 

من احللف بالطالق فاإن ذلك موجب لف�سخ النكاح«، ولك اأن تنظر اأ�سئلة 

ا كبرياًا عن الطالق  الكثري من النا�س يف االآونة االأخرية جتدها يف جملتها عدداً

املعلق اأو ميني الطالق واهلل امل�ستعان ، فالكثري يت�ساهل باحللف بالطالق وال 

يعلمون اأن جمهور الفقهاء يرون اأن الطالق املعلق ب�رسط متى وجد وقع 

الطالق وال ينظر اإىل نية الزوج فاحلذر احلذر وم�سائل الفروج من امل�سائل 

النا�س  عند  االأمًلًلور  اأ�سهل  من  اأ�سبح  ولالأ�سف  ولذا  الدين  يف  العظيمة 

التجروؤ عليها وارتكابها وجت�سمها وهي �سعبة وعرة ولكن من ال�سبب يف 

ا ما يقع اأما اليوم فاهلل  ذلك ياترى كنا قبل �سنوات ال ن�سمع بذلك اأو نادراً

امل�ستعان اأ�سبح الطالق تلوكه االأل�سن كما تالك قطعة العلك يف الفم. 

فلما راأى  بلفظ واحد،  بالثالث  الطالق  بالطالق:  التالعب  ومن �سور 

عمر الفاروق تالعب النا�س بالطالق واأ�سبحوا يخو�سون فيه بال روية وال 

ا وعقوبة ونكاالاً  ا وزجراً توؤدة اأم�ساه عليهم ثالثاًا ال واحدة )رو�ه م�سلم(، ردعاً

وكم اليوم من امل�سلمني من طلق ثالثا بلفظ واحد كقوله طالق بالثالث، 

العلم  وطالب  االإفتاء  هيئات  بني  متنقالاً  ا  اأ�سهراً يعي�س  األًلًلف...؟!  طالق 
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ومن  اهلل  �رسع  خالف  من  عقوبة  وهذه  ا  حائراً ا،  قلقاً ا،  خمرجاً له  ليجدوا 

الغريب املبكي املحزن املوؤمل املفجع: اأننا يف ال�سنوات االأخرية لو �ساألت 

طالب العلم وامل�سايخ واملفتني هل يردهم يومياًا م�سائل الطالق لقالوا نعم 

ال�سيما من عرف عنه الفتوى يف الطالق. 

اأنا يف حرية: 

اإخوانها وال  تزور  اأنها ال  بالطالق  ي�ستفتي حلف على زوجته  �سخ�س 

يدخلون بيته وناوياًا الطالق يقول وقد طلقتها قبل هذا طلقتني ومل تزرهم 

ا  ا ومل اأترك �سيخاً ومل يدخلوا بيتي منذ ع�رس �سنوات واأنا اأجترع اأملاًا وغ�س�ساً

اإال وقد اأتيته ولكن ال فائدة وال خمرج، قد جنيت على زوجتي واأوالدي 

وكنت �سبباًا يف هذه امل�سكلة الكبرية واأنا يف حرية من اأمري... فاأوجدوا 

...!!  اإذا اأرادت اأن تلتقي بهم تلتقي يف مكان غري بيتهم وبيتها  يل حالاً

ولك اأن تتخيل حجم هذه املعاناة وهذه النريان. 

33- قلة طرح موا�سيع احلياة الزوجية والطالق ومعاجلته من خالل و�سائل 

االإعالم بنوع من الواقعية ال املثالية. 

حل  يف  التخ�س�س  وذات  والواقعية  واجلًلًلادة  املطروحة  املًلًلواد  قلة   -34

امل�سكلة وبناء احلياة الزوجية. 

34- غياب و�سعف دور الدعاة واخلطباء واأئمة امل�ساجد يف تذكري النا�س 

بحقوق الزوجني والتحذير من الطالق وعواقبه. 
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الليليات والنهاريات: 

هناك  اأ�سبح  حتى  فيه  التو�سع  اأو  )بامل�سيار(  ي�سمى  ملا  اخلاطئ  الفهم   -36

اأ�سبح  حتى  وحكمه  واأ�ًلًلرساره  و�سننه  النكاح  �رسوط  بع�س  يف  خلل 

وال  عليها  يغار  اأنه  جتد  ال  بل  والفتيات  بالفروج  لعب   ، متعة  جمرد 

ي�ساأل عنها مت�سي ال�سهور ثم ال�سهور وكثري من احلاالت باءت بالف�سل 

وامل�سكالت ولقد �سبهه بع�سهم بنكاح املتعة ويف كثري من احلاالت هو 

زواج بنية الطالق.. وزواج امل�سيار االأ�سل اأنه ال يقدم عليه الطرفان اإال 

يف احلاالت ال�سيقة واخلا�سة وقد كان ناجحاَ يف بع�س احلاالت ب�رسط 

اأال يكون بنية الطالق والزواج بنية الطالق املوجود ب�سورته احلا�رسة 

ذهب جمع من العلماء اإىل حترميه واأيده املجمع الفقهي واللجنة الدائمة 

برئا�سة ال�سيخ عبد العزيز اآل ال�سيخ وال�سيخ �سالح اللحيدان  و املفا�سد 

املرتتبة عليه اأكرث من اأن حت�رس واأ�سهر من اأن تذكر الأويل االألباب وقد 

ن�رس يف جريدة الريا�س يف عدد )14880( اأنه وجد يف اإحدى الدول 

وجدت  واإن  االأ�رسية  اخلالفات  بحل  تعنى  التي  املوؤ�س�سات  قلة   -35

فالتخ�س�س �سعيف ومن هذا املنرب واملنطلق اأنادي الدعاة والرتبويني 

واالجتماعيني باالهتمام باالأمر قبل ا�ستفحاله وانت�سار اآثاره و�سلبياته 

العالج والرفع قبل  الفرد واالأ�رسة واملجتمع والوقاية خري من  على 

الدفع والتخلية قبل التحلية. 



92

العربية 122طفالاً نتيجة الزواج بنية الطالق ال يعلمون عن اآبائهم �سيئاًا 

والظلم ظلمات يوم القيامة واأين املفر من اهلل يوم الوقوف بني يديه؟ 

رجل قدم من مدينته الإحدى املدن يطلب الزواج )م�سيار( فقام بالزواج 

وال  الزوج  غاب  فجاأة  واأقاربه،  اأهله  من  ا  اأحداً يح�رس  ا ومل  اأ�سبوعاً وجل�س 

يعلم له مكان حملت املراأة وولدت، اأ�سبح االبن جمهوالاً واالأب مل يعرف 

مكانه، بعد عدة �سنوات عرث على االأب وقد كرب االبن قدمت دعوى �سده 

بطلب ف�سخ النكاح واإ�سافة االبن يف حفيظة والده...جاء االأب قال هذه 

زوجتي وقد طلقتها منذ زمن...واأما االبن فلي�س ابني حيث دخلت بها وهي 

من  ق�سة  هذه  ا،  و�رساخاً بكاءاً  وقامت  الزوجة  فانهارت  ا  بكراً ولي�ست  ثيب 

نهاية  االإفتاء...هكذا  للمحاكم ودور  ترد  التي  الق�س�س  مئات  بل  ع�رسات 

امل�سيار...يا دعاة امل�سيار، متى ن�ستفيق؟ من امل�سئول عن هذه الفو�سى؟ اأال 

من رادع وزاجر؟ كما اأن كثريااً منهم يقع يف حماذير الكذب مع زوجته اأو 

من حوله والبع�س اإذا مات ومل يخرب اأحدااً بذلك حدثت امل�سكالت  فكم من 

زوجة بعد وفاة زوجها جاءت اإىل اأهله باأوالدها فاأنكروا ذلك ومل يعرتفوا بها 

وحينها لك اأن حت�سي ما يرتتب على ذلك من االآثار والق�سايا.
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نهايـــة ظــامل: 

وذكر �ساحب كتاب الزواج العريف: اأن رجالاً تزوج امراأة ًل من غري 

قبيلته ًل فقام جماعته منكرين عليه هذا الزواج ب�سدة ، فلما راآهم هكذا 

اأراد اهلل  بتطليقها ولكن  ا من الرباءة من هذا الزواج، فقام  بداً مل يجد 

العاقد  �سوى  اإثبات  يوجد  ال  اأنه  منه وحيث  اأن حتمل  وتعاىل  �سبحانه 

وال�سهود وقد توفوا جاءت لزوجها الإثبات ن�سب ابنها ولكنه قام بالرباءة 

منه فجاءت هي اإىل بع�س طلبة العلم واالإخوان ليقوموا بوا�سطة ال�سلح 

اإليه  اأن تذهب  فاأ�سار عليها �سيخ  مع الزوج ولكنه مل يرجع عن راأيه، 

وتخوفه باهلل وقال لها اذهبي اإليه يف مزرعته ونا�سديه باهلل، فجاءت اإليه 

بالتكبري  مدوية  �رسخة  ف�رسخت  ابنه  واأنكر  وطردها  فهددها  ت�ستعطفه 

والدعاء والن�رسة عليه فما اأن بات تلك الليلة حتى اأر�سل اهلل عليه ثعباناًا 

ا فلدغه ف�رسخ ومات من �ساعته، وملا ق�سوا اأثر الثعبان وجدوا اأنه  كبرياً

ظامل  كل  فليحذر  ظامل  كل  نهاية  وهكذا  بعيدة،  م�سافات  من  جاء  قد 

االآخرة  ينجو يف  فلن  الدنيا  واإن جنا يف  مكلوم  دعوة كل مظلوم  من 

ولعذاب االآخرة اأ�سد. 
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ثلثون امراأة: 

هي  وكم  امل�سيار؟؟  حلها  التي  امل�سكالت  ن�سبة  كم  العقالء:  مع�رس  يا 

االآثار التي خلفها؟؟ 

له وكم عدد من  ما�سة  الذين هم بحاجة  االأزواج والزوجات  كم عدد 

اأقدم عليه عبثاًا ولعباًا وتذوقاًا، يجب اأن نكون �رسيحني يف طرح م�سكالتنا 

وبكل �سفافية ال�سيما يف امل�سائل العظيمة وال نخفي االأمور وهي ظاهرة، 

نكون  وال  ا  تكرارهاً على  وي�سجع  ا  انت�ساراً يزيدها  االأخطاء  على  فالت�سرت 

اأ�سحوكة للعامل. 

وق�س�س امل�سيار حمزنة ومبكية، يقول اأحدهم: لقد تزوجت ثالثني امراة 

ا والواحدة ال جتل�س عندي اأكرث من اأ�سهر.. ومن على �ساكلته كرث،  م�سياراً

لعبوا  الذين  اأولئك  ير�سى  فهل  اهلل..  املوعد  مابني مقل وم�ستكرث ولكن 

تدان واجلزاء  تدين  واأخواتهم؟ وكما  ببناتهم  يلعب  اأن  امل�سلمني  بفتيات 

املراأة  ا لوقوع  امل�سيار طريقاً العمل..وقد كانت بع�س زواجات  من جن�س 

منه هو متعة جن�سية  يف كثري من االنحرافات واملخاطر...واأ�سبح جملة 

وتذوق لي�س البحث عن ال�سرت والعفاف.. بل ا�ستكت اإحدى الن�ساء اأن 

اأ�سدقائه  اأحد  عليها  دل   ، وطلقها  منها  رغبته  ق�سى  ملا  ًل  بامل�سيار  ًل  زوجها 

ليتزوجها.. واهلل امل�ستعان. اأهذا من الدين والعقل والرجولة وال�سهامة يف 

�سيء؟ كال واهلل. غ�س وتدلي�س وخداع. 
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نداء للعقلء: 

الو�سع  يتداركوا  مل  اإن  منها  والعقالء  والعلماء  امل�سلمة  االأمًلًلة  اإن 

والفو�سى فاإن ال�سعوب تتجه ملزلق خطري وعظيم بداأنا نح�سد ثماره، علم 

ن�سمعه ون�ساهده من  ملا  يعلموا؟ ويخ�سى واهلل من عقوبة  اأم مل  العقالء 

فو�سى االأعرا�س واللعب بالفتيات.. فالبد من اليقظة واحلزم.. وهاهي 

الدول من حولنا تئن وبع�سها ت�ستيقظ ، فمالنا اإىل انحدار و�سياع !؟ 

ال بد من حما�سبة ما ي�سمى باخلطابني واخلطابات الذين جتاوزوا ال�سوابط 

ال�رسعية والنظامية.

هاهي املواعظ والعرب من امل�سائب والفنت باالأمة من كل حدب و�سوب، 

ا لت�سجيل اأكرب  فهل من معترب ومتعظ!؟ اإنك لت�سمع من بع�س القوم تفاخراً

رقم من الزوجات الالتي تزوجهن بامل�سيار.. اأ�سيبوا بهو�س وجنون ولكن 

اهلل �سديد العقاب. 

وراء كل م�سكلة: 

العاطفة  وطلب  وت�سيدها  االأخطاء  وجود  يف  �سبباًا  يكون  الفراغ   -37

االآخرين  اأخطاء  يف  يفكر  ال  ا  وفكراً بدناًا  فامل�سغول   ، م�ستمر  ب�سكل 

يف  اأن  وجد  ولذا  يقال  )يطن�س(كما  واإمنا  يت�سيد  وال  يدقق  ال  فهو 

الق�سايا  اأو  الفتوى  عرب  والطالق  الزوجية  امل�سكالت  تكرث  ال�سيف 

وتفرغ  يكونان يف عطلة  الزوجني  الأن كال  ؟  ملاذا  باملحكمة وغريها 
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لالآخر وحتدث امل�سكالت على اأ�سغر االأ�سياء واأحقرها. 

ا لزوجها :  ا دائماً اإن كثرياًا من الن�ساء ولالأ�سف ب�سبب فراغها تعمل قلقاً

اإما بكرثة اخلالفات التافهة اأو كرثة الذهاب واالإياب وال�سفريات والطلبات 

اهلل  فلتتق  االآخرين  يوؤثر يف حياته ونف�سيته وعمله وعالقته مع  وهذا كله 

تلك الزوجات يف اأزواجهن. 

38- الظلم من الطرفني والظلم ظلمات فكم من زوج ظامل وكم من زوجة 

ظاملة وكم من بيوت تعج بالظلم والبغي... !؟

 وظلم ذوي �لقربى �أ�سد م�سا�سة ... على �ملرء من وقع �حل�سام �ملهند

اإن  الليل  ا وقد الينام  اأحداً اأال يظلم  النا�س يحر�س كل احلر�س  بع�س   

اأخطاأ على اأحد. 

فاأين احلر�س والورع من ظلم االأزواج بع�سهم لبع�س واهلل امل�ستعان 

اهلل  وعند  اهلل  واملوعد  وي�ستلذه  االآخر  ظلم  ي�ستبيح  بع�سهم  وكاأن 

جتتمع اخل�سوم. 

اتقوا اهلل فيهن، فاإنهن �سعيفات، ك�سريات، اأ�سريات وكذا على املراأة 

اأن تتقي اهلل يف زوجها. 

فليتق اهلل مع�رس االأزواج من كانت حاله كذلك. 

اإىل متى هذا الظلم؟ هل انعدم االإح�سا�س واخلوف من اهلل؟ 

�سعوا اأنف�سكم مكان زوجاتكم واأوالدكم !! هل �سرت�سون بهذه احلياة 

وهذا الظلم؟ 
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قــف وانتبــه: 

الوقت  ي�سمح  ال  التي  واآثًلًلاره  الطالق  خلطورة  اجلميع  اإدراك  عدم   -39

مرارتها  يح�سد  والتي  الواقع  اأر�س  على  لها  مناذج  وذكر  بذكرها 

االأبوان واأوالدهما واملجتمع باأ�رسه واهلل امل�ستعان ومن ذلك باإيجاز: 

�أ  (  فرح �ل�سيطان: ورد عنه پ اأنه قال: »�إن �إبلي�ش ي�سع عر�سه على �ملاء، 

�أحدهم  يجيء  فتنة  �أعظمهم  منزلة  منه  فاأدناهم  �سر�ياه  يبعث  ثم 

�أحدهم  �سيئا ويجيء  ما �سنعت  فيقول  فيقول: فعلت كذ� وكذ�، 

فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبني �أهله فيدنيه منه ويقول: نعم 

�أنت«، قال االأعم�س: اأراه قال: »فيلتزمه« )رو�ه م�سلم(.

ب( هدم �لأ�سرة وتفككها. 

وقد  و�لأخطاء   �ملعايب  و�إخر�ج  �لتهامات  وتبادل  �لعد�وة  ج( غر�ش 

ي�سل االأمر اإىل االعتداء من اأ�رسة الزوجني وقد ح�سل بجميع اأنواعه 

واهلل امل�ستعان. 

ا من الزوجني حينما يقوالن كل منا  د  (  �سياع �لأولد ولذا يعجبني كثرياً

�سابر على االآخر الأجل االأوالد وهذا هو يف اجلملة عني العقل واحلكمة 

وقد وجد كثري من االنحراف يف �سفوف االأبناء والفتيات �سببه طالق 

االأبوين.. وكم �سيعاين االأوالد ويت�ستتون فكرياًا ونف�سياًا ب�سبب ذلك 

فهل وعى كثري ممن يقدمون على الطالق ق�سية االأوالد؟؟ 

عنيفة  �سدمة  ي�سبب  قد  الطالق  الأن  �أنف�سهما  �لزوجني  �سياع  هـ( 
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للزوجني اأو اأحدهما يوؤدي اإىل ترك وظيفته اأو مر�س بدين اأو نف�سي 

اأ�سيب  ممن  كثري  وقد وجد  واملفا�سد  املخاطر  بع�س  االنزالق يف  اأو 

بهذا بل امتنع عن الزواج ردة فعل للتجربة التي انتهت بالطالق.. 

و   (  عزوف بع�ش �لفتيات عن �لزو�ج نتيجة ملا ت�سمعه من ق�س�س الطالق 

واأ�سبابه وبع�س الظلم الذي يقع على الزوجات نتيجة ملا عاي�سته من 

حاالت داخل اأ�رستها واأقاربها و�سديقاتها واهلل امل�ستعان. 

ز  (  بدء م�سل�سل �ل�سرط و�ملحاكم بحق �أو بغري حق والدعاوى الكيدية 

ال�رسط  على  امللقاة  التبعات  من  ذلك  على  يرتتب  وما  واالنتقامية 

واملحاكم وجهات التنفيذ. 

ح ( تقطع �ل�سالت بني �أ�سرتي �لزوجني اإن كانوا اأقاربااً اأو جرياناًا وغري 

اأقاربااً حتى ال  الزوجان  يكون  اأال  الفقهاء  بع�س  ا�ستحب  ولذا  ذلك 

يرتتب على ذلك مفا�سد. 

الأنه اإذا مل يتفقا يف حياتهما وخ�سيا اأن الطالق يف�سد القرابة، ا�ستمرا 

بني  العداوة  يف  وقعا  الطالق  على  عزما  واإن  وظلم  م�س�س  على 

ولذا  االآخر  من  واأ�سد  األهب  اأحدهما  نارين  بني  فيكونان  االأقًلًلارب، 

حتر�س كثري من العوائل واالأ�رس اأال يتزوجوا من اأقاربهم كاأبناء العم 

واخلال وغريهم وهذا فقه �سديد وحكمة �سائبة يف الغالب وقد ا�ستحب 

الفقهاء اأن يتزوج امراأة غري قريبة وحتى االأطباء ين�سحون بذلك من 

ا�ستثناء  قاعدة  ولكل  االأخالقية  وكذا  الوراثية  لل�سفات  النظر  حيث 

وقد يكون الزواج من االأقارب اأف�سل لوجود عدة م�سالح واعتبارات 

ويوجد جملة كبرية من االأوالد م�سابني باآفات واأمرا�س نتيجة للزواج 
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من االأقارب كالرب�س وال�سلع واأمرا�س الدم والعيون وغريها واأذكر 

اأحد ال�سباب تزوج قريبتني له بنت عمه وبنت خالته وكالهما من عائلة 

واحدة وكلما اأجنبتا له ابناًا تويف واكت�سفوا اأن هناك عامالاً وراثياًا كان 

�سبباًا يف ذلك، فهو االآن بني نارين وال يدري ماذا ي�سنع؟ 

ط( تفكك �ملجتمع الأنه عبارة عن اأ�رس واأفراد. 

االنتقام  اهلل: »من طلب  االإ�سالم رحمه  �سيخ  يقول  �لنتقام،  ي( حماولة 

لنف�سه �ساع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من م�ساحله ما ال ميكن 

ا�ستدراكه ولعل هذا اأعظم من امل�سيبة التي نالته من جهتهم« )بد�ئع 

�لفو�ئد(. 

ك( �نت�سار �جلرمية حيث اإنه بعد الدرا�سة لواقع كثري من ال�سباب والفتيات 

اأن  االنحرافات جند  بع�س  اجلرائم ووقعوا يف  بع�س  ارتكبوا  الذين 

االأوالد  يع�س  فلم  بالطالق  مفرتقني  اأو  دائمة  م�سكالت  والديهم يف 

النف�سي وان�سغل  االأمن واال�ستقرار  بعد اهلل  لهم  توؤّمن  حياة م�ستقرة 

اأخرى مع زوج  اأو تفرغ كل منهم حلياة  الوالدان مب�سكالت بع�سهم 

اآخر واأ�سبح االأوالد يف �سياع تتخطفهم �سياطني االإن�س واجلن اإال من 

رحم اهلل. 

40- عدم قيام كل من �لآخر باحلقوق �ل�سرعية �ملنوطة به وعدم حتمل 

االأم  وحتمل  اأ�رسته  عن  وعزوفه  ومتطلباتها  االأ�رسة  م�سئولية  الزوج 

جميع ذلك ويف املقابل مع بع�س الزوجات ال تعتني بزوجها وتخرج 

من غري اإذنه وتع�سيه وال تطيعه وتفعل ما يكره.
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قال پ: »حق �لرجل على زوجته �أن تطيع �أمره و�أن ترب ق�سمه و�أن ل تهجر 

فر��سه و�أن ل تخرج �إل باإذنه و�أن ل تدخل عليه من يكره« )رواه الطرباين(. 

على  الًلًلزوج  حق  ما  اهلل  ر�سول  يا  النبيپفقالت:  اإىل  امًلًلراأة  جاءت 

الزوجة؟ فقال: »ال متنعه نف�سها واإن كانت على ظهر قتب« قالت: يا ر�سول 

اهلل ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: »ل ت�سدق من بيته ب�سيء �إل باإذنه 

فاإن فعلت كان له �لأجر وعليها �لوزر« قالت: يا ر�سول اهلل ما حق الزوج 

توؤجر«  ومل  �أثمت  فعلت  فاإن  باإذنه  �إل  يوًما  ت�سوم  »ل  قال:  الزوجة؟  على 

قالت: يا ر�سول اهلل ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: »ل تخرج من بيته 

�إل باإذنه فاإن فعلت لعنتها مالئكة �هلل ومالئكة �لرحمة ومالئكة �لغ�سب 

حتى تفيء �أو ترجع« )رو�ه �لطيال�سي(. 

وقال پ: »لو �أمرت �أحًد� �أن ي�سجد لأحد لأمرت �ملر�أة �أن ت�سجد لزوجها 

ملا جعل �هلل لهم عليهن من �حلق« )رو�ه �أبو د�ود(. 

قال  عليه؟  اأحدنا  زوجة  حق  ما  اهلل،  ر�سول  يا  ال�سحابة:  اأحد  وي�ساأل 

�لوجه  �كت�سيت ول ت�سرب  �إذ�  �إذ� طعمت، وتك�سوها  »�أن تطعمها  پ: 
ول تقبح ول تهجر �إل يف �لبيت كيف وقد �أف�سى بع�سكم �إىل بع�ش و�أخذن 

منكم ميثاقا غليظا« )رو�ه �أحمد و�لبيهقي(. 

اأوالدها  بالنفقة على  تقوم  التي  الزوجات هي  بع�س  اأن  ولالأ�سف جند 

اأين  املًلًلروءة؟  اأين  العدل؟  اأين  ذلك.  وغري  وال�سواق  املنزل  اأجرة  ودفع 

الرجولة واحلياء؟ 

قال پ: »كفى باملرء �إثما �أن ي�سيع من يقوت« )رو�ه �أبو د�ود(، اأي ي�سيع 
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من تلزمه نفقته فال ينفق عليهم وال يرعاهم بل بع�س العلماء قال ويدخل 

يف ذلك من ي�سافر عن اأهله لغري حاجة ويف رواية عند م�سلم: »كفى باملرء 

ا اأن يحب�س عمن ميلك قوته«.  اإثماً

زوجاتهم  وتًلًلرك  بيوتهم  خًلًلارج  االأزواج  من  كثري  �سهر  ذلك  ومن 

واأوالدهم بني اجلدران وقد ال يجدون من يق�سي حوائجهم ومتطلباتهم 

يف  اأوقاتهم  وق�ساء  اأزواجهن  �سهر  من  ت�ستكي  الزوجات  من  وكثري 

اال�سرتاحات طيلة اأيام االأ�سبوع اأو غالبه واإذا طلب منه اأن يذهب بهن 

للنزهة قال لي�س عنده وقت واملراأة مقرها منزلها فال هو الذي يخرجها 

للنزهة وال هو الذي يجعلها تق�سي وقتها عند اأهلها اأو تذهب معهم. 

ظلم وظلمات واهلل امل�ستعان. 

بل اإن بعد االأزواج كان �سبباًا يف انخراط االأوالد يف كثري من االنحرافات 

بل والزوجات �سلكن العالقات املحرمة... 

لك ثلثة ويل واحدة: 

لالآخر  ومكمل  عون  منهما  فكل  التعاون  على  مبنية  الزوجية  واحلياة 

االآخر  اأحدهما على  يرمي  فال  م�سرتكة...  وامل�سئولية  يتجزاأ..  وجزء ال 

بجميع االأعباء.. 

وكل ي�سرّب االآخر وي�سّليه وياأخذ بيده... يقول اأحد الف�سالء يوم من 

تتذمر..  فبداأت  طفلنا  من  ا  جداً متعبة  وهي  زوجتي  على  دخلت  االأيًلًلام 

فلك  اأبوك«  ثم  اأمك،  ثم  اأمك،  ثم  »اأمك،  غ:  قوله  لك  هنيئاًا  لها  فقلت 
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ثالث ويل واحدة... واالأجر على قدر امل�سقة... ف�سحكت وقالت: اللهم 

ارزقنا برهم واالأجر وكاأن الهم جزء منه قد زال.. 

ومازال  طفلي  ب�سبب  البارحة  منت  ما  يل:  يقول  الف�سالء  اأحد  واأذكر 

فاأر�سلت  كذلك  والدته  وبالتاأكيد  ي�سيح  وكان  ينم  ومل  الثاين  ال�سهر  يف 

االأم  برب  الو�ساية  اأن  ال�سابق  بع�س �رساح احلديث  نقل  له  قلت  ر�سالة  له 

فقال  الر�ساع،  وحمنة  الو�سع  وم�سقة  احلمل  اأمل  من  تعاين  الأنها  ثالثا 

ا..  جميعاً لنا  ت�سلية  وكانت  املنا�سب  الوقت  يف  اأر�سلتها  ا  خرياً اهلل  جزاك 

فالكلمة الطيبة مفتاح للتعاون وت�سد من االأزر وت�سجع على العمل واملدح 

والت�سجيع حاجة فطرية يحتاجه ابن �سبع �سنني وابن ع�رسين وابن اأربعني 

النا�س  ال�رسعية... ومن ال ي�سكر  ال�سوابط  الثمانني وليكن بحدود  وابن 

ال ي�سكر اهلل. فتقدمي الدعاء وال�سكر من اأحد الزوجني لالآخر مطلب فكل 

منهم ي�ستحق ذلك ملا يبذله يف حق االآخر. 

ورد عنه پ اأنه قال: »ل ينظر �هللُ �إىل �مر�أة، ل ت�سكر لزوجها، وهي ل 

ت�ستغني عنه« )رو�ه �لن�سائي و�حلاكم و�سححه و�لألباين(.
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مابني كرمي ولئيم: 

النهار  اأرعاه يف نوم  اأنا  اأحدهم  زوجان كرميان يرزقان مبولود فيقول 

واأنت ترعينه يف نوم الليل.. 

زوج كرمي بل هو اأ�ستاذ كر�سي واأحد العلماء والدعاة يقول: اإذا �ساح 

وال  اأمه  اأوقظ  وال  الغريب  وماء  له  احلليب  باإعداد  اأقوم  بالليل  ابني 

اأنتظرها تقوم الأجل ذلك.. 

�ســور للحــــب ما �أ�سدقــــها

ومـــن �لت�سويـر تزييف ومـــني

ع�رسات  وينفق  االأوربية  الدول  اإحدى  يف  امراأته  بعالج  يقوم  كرمي 

ا بعالجها والذهاب  االآالف عليها واآخر لي�س بكرمي يقول: ل�ست ملزماً

بها للم�ست�سفى.. 

يحتاج  مري�سا  كان  وقد  امل�ست�سفى  يف  فريافقها  زوجته  متر�س  كرمي 

بيته واأ�رس على اجللو�س وعدم جلو�س والدتها معها..  اإىل راحة يف 

واآخر لئيم يدخل امراأته امل�ست�سفى لكونها حامل ويرتكها اأ�سبوعني يف 

وامل�ست�سفى  عملية  اإجراء  اإىل  حتتاج  خطرية  حالة  يف  وهي  امل�ست�سفى 

تقول ال ن�ستطيع اإجراء العملية اإال بعد موافقة الزوج ومل تره ومل ي�سع 

لها ماال.. اأيوجد يف االأمة كهوؤالء قلوب قا�سية وميتوا ال�سمري ومعدموا 

االإح�سا�س واالإن�سانية واإن وجدت بينهما امل�سكالت مهما كانت؟؟ 



104

واآخر  قا�سية  كلمة  زوجتي  مني  ت�سمع  �سنة مل  ثالثون  يقول يل  كرمي 

يقول يل ثالث �سنني مل ت�سمع مني كلمة تعاب مع اأنها ت�سمعني اأحياناًا 

ما يكدر خاطري فاأكتمه وال اأظهر �سيئاًا من ذلك وكاأن مل يكن �سيئاًا وكم 

اأتفه االأ�سباب.. بل  من لئيم ي�ستم وي�رسب ليالاً ونهارا، ويلعن على 

مي�سيها وي�سبحها على ال�سباب وال�ستام.. 

�إمنــــا �ملــــرء مـــــع �آد�بــــه 

 كــزناد حيث ما حـك قـــدح

ويف احلديث: »ول تقبح« قال البغوي يف �رسح ال�سنة: اأي ال ت�سمعها ما 

تكره وتقول قبحك اهلل ونحوه من الكالم اجلايف. 

الليل ووجد زوجته قد  اإىل منزله يف �ساعة متاأخرة من  اإذا قدم  كرمي 

نامت ومل يكن قد تع�سى اأكل ما وجده ونام اأو بدون ذلك واآخر: ياأتي 

واأيقظها  واللوم  العتاب  من  �سيالاً  عليها  اأهال  نامت  قد  وجدها  واإذا 

ا واإمنا له  وهي يف �سدة نومها لت�سنع له ع�ساء وقد يكون لي�س كله جوعاً

ا فالتنام قبلي وكاأنه  ماآرب اأخرى.. ولئيم اآخر يقول مادمت م�ستيقظاً

ا فال اأ�ستطيع  ا�ستعبدها وكرمية تقول ال ياأتيني النوم حتى يكون موجوداً

النوم وفاء واأدباًا وهو يقول لها ال تنتظريني وال ي�سمح بذلك.. 

ع�ساء  بدون  مبا�رسة  نام  للمنزل  العودة  عن  زوجته  تاأخرت  اإذا  كرمي 

ميوت  ولن  وم�سكلة  ق�سية  االأمر  يجعل  ومل  الفاكهة  من  �سيئاًا  اأكل  اأو 

بكل غ�سب  انتظرها  قد  البع�س  بدون ع�ساء بخالف  نام  اإذا  ومير�س 

وحماقة ورمبا ب�رسب واإهانة وقد تكون النهاية موؤملة. 
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مينع الزوجة من الذهاب للمنا�سبات وغريها من غري مربرات منطقية، 

اأي ارتباط  ا ما عنده  اأو لكونه فارغاً اأو تنفيذ �سلطة  اإما من باب العناد 

يف  يوم  وكل  قرار  وال  اأر�ًلًلس  له  لي�س  وهو  باملنزل  لوحده  و�سيبقى 

مكان.. 

الباب ومل  الليل وطرق  تاأخر عن منزله حتى �ساعة متاأخرة من  رجل 

ت�ستيقظ زوجته لفتح الباب وقد غلبها النوم، ذهب ودخل منزله من 

وتعجبت  زوجها  فوجدت  قامت  ال�سبح  اأ�سبح  فلما  النوافذ  اإحدى 

ا وكاأنه مل يكن �سيئااً فاأكربت  كيف دخل؟ تقول ومل يقل يل �سيئااً مطلقاً

يف نف�سه هذا التغافل وما اأحوجنا له يف بيوتنا ومع جرياننا واأ�سدقائنا، 

قيل  وقد  العالقات  وت�سدع  وامل�سكالت  للهموم  جملبة  فالتدقيق 

عظموا مقداركم بالتغافل وقيل التغافل يرفع بالء كثرياًا. 

وتغافـــل عـــــن �أمــــور �إنه

مل يفز باحلمــد �إل من غفـــل

لي�ش �لغبــي ب�سيد يف قومــه

لكـــن �سيد قومه �ملتغابـــي



106

موقف وفاء وبطولة: 

زوج يتحدث مع �سديق له يطلبه ماالاً ويعتذر منه على عدم ال�سداد الأنه مير 

بظروف �سعبة ، فت�سمع الزوجة ذلك احلديث ويذهب لل�سالة ويركب 

�سيارته فريى قطعة من الذهب يف جيبه فتعجب من اأين وفجاأة واإذا تر�سل 

له زوجته ر�سالة تخربه اأن يبيع القطعة ويق�سي بها حاجته يقول فما كان 

مني اإال اأن ذهبت وا�سرتيت لها اثنتني منها فما اأجمل هذا الوفاء. 

بع�ش �ملو�قف يا رجال حر�ئـــر 

و�لبع�ش يا �بن �لأكرمني �إمــاء

وقد �ساألت اأ�سماءر�سي اهلل عنها ر�سول اهلل پ، فقالت: يا ر�سول اهلل، 

لي�س يف بيتي �سيء اإال ما اأدخل على الزبري، فهل علي جناح اأن اأر�سخ 

( مما اأدخل علي؟ فقال پ: »�ر�سخي ما ��ستطعت، ول  )اأعطي قليالاً

توكي فيوكي �هلل عليك« )�أي: ل تبخلي في�سيق �هلل عليك( ]متفق 

عليه[ فهذه اأ�سماء ملا راأت �سعف حال زوجها املادي قامت مب�ساعدته 

ومد يد العون له. 

طابـت منابتها فطاب �سنيعهـا 

 �إن �لفعــال �إىل �ملنابت ُتن�سـب

فقامت  عنه،  تخلت  فما  الديون،  ب�سبب  ال�سجن  زوجها  دخل  امراأة 

رمز  ديونه..هكذا  عنه  ي�سدد  من  عن  لتبحث  وهناك  هنا  باالت�سال 
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الوفاء والت�سحية والبذل والعطاء..ون�سمع من الزوجات من تطلب 

الطالق الأنه مل ياأت لها بخادمة واأخرى تقيم الدنيا وتقعدها الأنه ما جدد 

اأثاث املنزل اأو مل ي�سدد لها فاتورة اجلوال. !! 

يقول اأحد االأ�ساتذة يف اإحدى اجلامعات كنا نخاف من اأحد امل�سئولني 

يف اجلامعة رجل مهيب، ال جنيد الكالم اأمامه من �سدته وهيبته، ذات 

اأميا  منه  يبكي، فتعجب  ا  متاأثراً الدكاترة فوجده  اأحد  يوم دخل عليه 

االأمر  يكون  اأن  اأرجو  فالن  يا  له  فقلت  والقوة؟  ال�سدة  اأين  عجب 

اأميا  لها عملية.. فتعجبت  امل�ست�سفى يجرى  خرياًا.. قال زوجتي يف 

گ    گ    زب  تعاىل:  اهلل  و�سدق  والقوة  ال�سدة  اأين  عجب 

گ   ڳرب )�لروم:21(.

و�لدمع يعرب ما ل يعرب �لكلم

و�لدمع عدل وبع�ش �لقول متهم

من  االأجًلًلالف  الغالظ  بع�س  اأين  االأزواج؟  من  املتجربين  بع�س  اأين 

االأزواج؟ اأين الذين نزعت من قلوبهم الرحمة؟ 

وعن علي ر�سى اهلل عنه قال: »ما �أكرم �لن�ساء �إل كرمي وما �أهانهن �إل 

لئيم« )رو�ه �بن ع�ساكر(.

اأمور  الزوجني  بني  احلقوق  يف  اهلل  رحمهم  الفقهاء  يقول  فائــدة: 

مهمة وهي: 



108

1-يجب بذلها. 

2-حترمي املماطلة يف اأدائها من غري عذر. 

3-عدم التكره لبذله اأي ال يبذلها بنوع من العنف والقوة اأو املنة. 

يقول �ل�سافعي : »وجماع املعروف بني الزوجني كف املكروه، واإعفاء 

�ساحب احلق من املوؤنة يف طلبه، ال باإظهار الكراهية يف تاأديته، فاأيهما مطل 

بتاأخريه ، فمطل الغني ظلم«

الت�ســــــامح: 

 ، االآخًلًلر  حق  يف  الطرفني  اأحًلًلد  من  ا  تق�سرياً االأحيان  بع�س  يكون  قد 

فينبغي عدم التدقيق وحتى التلميح يف ذلك وال تنبغي املحا�سبة كما يفعل 

ال�رسكاء واإمنا التجاوز والعفو وال�سفح والكرم ال�سيما اإذا وجدت اأ�سباب 

منهما يف  ويكرب كل  ودميومتها  الع�رسة  يزيد ح�سن  التق�سري وهذا  لذلك 

املعاذير  يلتم�س  كيف  االأ�سخا�س  بع�س  من  لتعجب  واإنًلًلك  االآخًلًلر  عني 

لالآخرين ويعفو عنهم يف التق�سري واأما بني الزوجني فلي�س يف القامو�س ، 

األي�س الزوجان اأحق النا�س بذلك؟ واإن بع�س احلقوق الزوجية قد تخ�سع 

اإذا ق�رس  فينبغي مراعاة كل من االآخر  النف�سية يف بع�س االأحيان  لالأمور 

االآخر فيها حتت �سغوط نف�سية وان�رساف القلب والذهن مل�سكالت اأخرى 

واللبيب باالإ�سارة يفهم. 

ف�ســـامح ول ت�ستوف حقــك كله

و�أبـــق فلـــم ي�ستوف قط كـــرمي
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ول تغل يف �سيء من �لأمر و�قت�سـد

كــــال طـــريف ق�ســد �لأمور ذميم

و�أب�سري بوعد �لكرمي �سبحانه: قال پ،: »�أل �أخربكم بن�سائكم من 

�أهل �جلنة؟ �لودود ، �لولود ، �لعوؤود، �لتي �إذ� ُظلمت قالت: هذه يدي يف 

ا حتى تر�سى« )رو�ه �لد�رقطني وح�سنه �لألباين(. يدك، ل �أذوق غم�سً

»�لتي �إذ� ُظلمت«  قال �ملناوي: العوؤود: التي تعود على زوجها بالنفع 

اأو جور يف ق�سم ونحو ذلك،  اإنفاق  اأي: ظلمها زوجها بنحو تق�سري يف 

»ال  قب�ستك،  يف  ذاتي  اأي:  يدك«  يف  يدي  »هذه  له  م�ستعطفة  »قالت« 

ا، »حتى تر�سى« عني فمن ات�سفت بهذه  اأذوق ُغم�سا« اأي: ال اأذوق نوماً

االأو�ساف منهن فهي خليقة بكونها من اأهل اجلنة وقلما نرى فيهن من هذه 

�سفاتها فاملراأة ال�ساحلة كالغراب االأع�سم. 

�أيوجد يف فتياتنا من حالها كهذه!؟ �أ�أجنبت �لأمهات لنا كهذه!؟

يف  يق�رس  اأن  الأحدهما  يجوز  فال  الزوجان  تخا�سم  اإذا  تنبيه:  

واجباته اجتاه االآخر واإذا ق�رس اأحدهما يف حق االآخر فال يجوز لالآخر 

اأن يق�رس يف حقه والأنه ال ت�ستقيم احلياة بذلك فالتنبه ملثل هذا. 

م�ضاألة فقهية:  هل يجوز للمراأة اأن تاأخذ من مال زوجها من غري 

ا بدون عذر؟ نعم يجوز ولكن على قدر حاجتها  علمه اإن كان مق�رساً

بنت  پ، جاءت هند  املفتني  �سيد  بهذا  واأفتاها  تاأخذ فوق ذلك  وال 

يكفيني  ما  يعطيني  ال  �سحيح  رجل  زوجي  اهلل  ر�سول  يا  وقالت  عتبة 

وولدي فقال: »خذي ما يكفيك وولدك باملعروف« )رو�ه �ل�سيخان(. 
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كن حا�سر النية: 

اأن ما تنفقه على زوجتك واأ�رستك هو من النفقة املاأجور عليها  واعلم 

عند اهلل واقراأ مالك عند اهلل:

قال ر�سول اهلل پ: »دينار �أنفقته يف �سبيل �هلل ودينار �أنفقته يف رقبة 

ودينار ت�سدقت به على م�سكني ودينار �أنفقته على �أهلك �أعظمها 

�أجر� �لذي �أنفقته على �أهلك« )رو�ه م�سلم(.

عياله  على  ينفقه  دينار  �لرجل،  ينفقه  دينار  »�أف�سل  پ:  وقال 

ودينار ينفقه على د�بته يف �سبيل �هلل ودينار ينفقه على �أ�سحابه يف 

�سبيل �هلل« )رو�ه م�سلم(، وهنا قدم نفقة االأهل. 

ا الأنها واجبة وباقي  وقال �رساحه: جعل نفقة االأهل اأعظم النفقات اأجراً

ما ذكر نافلة والأنه �سدقة و�سلة. 

وقال پ: »و�إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه �هلل �إل �أجرت بها حتى 

ما جتعل يف يّف �مر�أتك« )متفق عليه(. 

وقال پ: »�إذ� �أنفق �لرجل على �أهله نفقة يحت�سبها فهي له �سدقة« 

)متفق عليه(، اأي: يريد بها وجه اهلل فال يدخل من ينفق وهو ذاهل عنها 

�لنووي بت�سرف  )�سرح  اإليهم.  الواجب عليه واالإح�سان  اأداء  به  يق�سد  بل 

.))88/7(

وقبل ذلك كله قول اهلل: زب ی   ی   ی   ی   جئ   حئمئ   ىئ   يئ         

جبرب  )�سباأ:39(. 



111

اأو  نفقتهم  اأ�رسته  يعطى  حينما  النية  هذه  ا�ستح�رس  منا  واحد  كل  فهل 

حني دفع قيمة م�سرتيات االأ�رسة اأو اأجرة املنزل والكهرباء والهاتف وغري 

حينما  اأجلها،  من  امل�ست�سفى  يف  الطوال  ال�ساعات  يقف  وحينما  ذلك؟ 

يقف ال�ساعات يف انتظار اأوالده يف املدار�س وغريها، حينما يخرج بهم 

للنزهة واإدخال ال�رسور عليهم وكذا الزوجة حينما ت�ستح�رس النية يف اأداء 

وغ�سلها  طبخها  يف  الطوال  ال�ساعات  تقف  حينما  عليها،  التي  احلقوق 

وتنظيف منزلها وتربية اأوالدها وتنوي بكل ذلك اأداء ما افرت�س اهلل عليها 

والتقرب اإىل اهلل بها حتى طاعة زوجها تنوي بها التقرب اإىل اهلل بل حتى 

يف اأمر الفرا�س قالوا يا ر�سول اهلل اأياأتي اأحدنا �سهوته ويكون له فيها اأجر؟ 

قال: »نعم« )رو�ه م�سلم(، فا�ستح�سار النية يخفف من اأعباء هذه احلياة وانو 

اخلري فاإنك بخري ما نويت اخلري.

ا: »احر�س على اأال  يقول حممد بن اإ�سحاق لوالد ابن حزم وكان وزيراً

تعمل �سيئاًا اإال بنية: اإذا اأكلت فانو التقوى لطاعة اهلل وكذلك نومك و�سائر 

اأعمالك فاإنك ترى ذلك يف ميزان ح�سناتك يقول ابن حزم: مازلت منذ 

ا به« )جذوة �ملقتب�ش للحميدي )50((. �سمعت ذلك منتفعاً

احت�سبت  اإن  الرحلة وي�سعد ركابها  االأجر وت�سمو هذه  �سننال من  كم 

االأجر فيها..؟ 

وهذا فرق كبري بني منوذج احلياة الزوجية يف ظل االإ�سالم واحلياة يف 

ظل احلياة االأوربية. 

اأن يق�سد الزوج  ابن عثيمني رحمه اهلل يف ممتعه: »وينبغي  قال �سيخنا 
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مبعا�رسته التقرب اإىل اهلل بفعل ما اأوجب عليه وال يكون ق�سده فقط املتعة 

ومن ق�سد االأمرين دامت الع�رسة الطيبة«.

فنحتاج اإىل ا�ست�سعار االأجر يف هذه الرحلة. 

تدعو  الرجوع  بعد  وزوجها  هي  لل�سوق  نزال  كلما  الزوجات  اإحدى 

وتقول جزيت خرياًا وعو�سك ربي خرياًا... 

بل بع�س االأوقات تقوم هي ب�رساء بع�س االأغرا�س وهي جمرد م�ساركة 

لكن لها اأثر كبري يف احلياة بينهما.

من  للبيت  به  يوؤتى  وما  البيت  اأجرة  اأن  الزوجة  لتعلم  تنبيه: 

كله  واالأثًلًلاث  والعالج  الكهرباء  واأجرة  وامللب�س  وال�رساب  الطعام 

من النفقة الواجبة واأما اأجرة الهاتف واخلادمة وال�سائق والتو�سع يف 

االأثاث والتنزه وال�سفر له فلي�ست من النفقة الواجبة فهي تربع من 

الزوج واإح�سان  ولذا على املراأة اأن تراعي كل ذلك ولتعلم اأن الزوج 

اأن  اأ�سعاف ما يجب عليه فلتحفظ له ذلك وال ينبغي للزوج  يبذل 

مين بذلك ولي�س ذلك من الوفاء واالإح�سان.
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اتهام بالبخل والإ�سراف: 

فتجد  الكبرية  امل�سكالت  من  وامل�رسوفات وهذه  الغذاء  االإ�رساف يف 

الزوج يتهم الزوجة باالإ�رساف والزوجة تتهم الزوج بعدم النفقة وقد ي�سل 

للبخل والو�سط مطلب ال اإ�رساف وال تقتري ولت�سع الزوجة نف�سها مكان 

زوجها حينما تكرث عليه امل�رسوفات وااللتزامات ويوجد من الزوجات بها 

من البخل ما ال يكاد يو�سف فال ت�ساركه وال تهديه ويوجد من الزوجات 

بها من الكرم ما ال يكاد يو�سف. 

طرفـــــــــة:

ا، فا�سرتوه، فاأمرهم  ا: ا�سرتوا يل حلماً قال رجل من البخالء الأوالده يوماً

بطبخه، فلما ا�ستوى اأكله جميعه حتى مل يبق يف يديه اإال عظمة، كل هذا 

ا منكم حتى يح�سن  وعيون اأوالده ترمقه. فقال: لن اأعطي هذه العظمة اأحداً

واأم�سم�سها حتى ال  اأبِت  يا  اأم�سم�سها  االأكرب:  ولده  فقال  اأكلها.  و�سف 

االأو�سط:  فقال االبن  ب�ساحبها.  ل�ست  الرجل:  قال   . فيها مقيالاً للذر  اأدع 

األوُكها يا اأبِت واأحل�سها حتى ال يدري اأحد لعام اأو لعامني. فقال الرجل: 

ها ثم اأُدقها واأ�سّفها. قال: اأنت  ل�ست ب�ساحبها، فقال االأ�سغر: يا اأبِت اأُم�سُّ

ا !.  �ساحبها وهي لك. زادك اهلل معرفةاً وحزماً
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زوج اأم �سائق طلبات !! 

اختيار االأوقات املنا�سبة لطلب �رساء الطلبات املنزلية، فال تختار الزوجة 

االأوقات غري املنا�سبة وليتفق الطرفان على ذلك وبع�س الن�ساء جتعل زوجها 

كاأنه �سائق )ليموزين(.

كل �ساعة وهو ذاهب ل�رساء االأغرا�س وليتفقا على يوم يف االأ�سبوع 

ل�رساء االأغرا�س العامة اأو كل اأ�سبوعني اأو كل �سهر واأحد االأزواج ذات 

مرة مل تذكره زوجته ب�رساء اخلبز اإال يف وقت متاأخر فعاقبهم بعدم ال�رساء 

ا.  ومل يتع�سوا، فبعدها كان در�ساً

ونزول  الطلبات  بكرثة  تهدره  وال  الزوج  وقت  على  الزوجة  فلتحافظ 

االأ�سواق فكم من زوج ي�ستكي من �سياع وقته يف الطلبات واإن مل يكن 

ا على االأوقات فهو اإرهاق واإتعاب.  حفاظاً

ال�سروط بني الزوجني: 

ا والنا�س  ال�رسوط بني الزوجني وتوثيقها حني كتابة العقد اأمر مهم جداً

باب  من  �سيئاًا  ي�سرتط  ال  فبع�سهم  وتفريط،  اإفراط  بني  ال�رسوط  اأي  فيها 

الثقة ، فيحدث اخلالف بني الزوجني وبع�سهم ي�سرتط كل �سيء وبع�سهم 

اأعجب  ا تعكر �سفو احلياة الزوجية وهم ال ي�سعرون ومن  ي�سرتط �رسوطاً

ا  ما �سمعت اأن اإحدى الفتيات ا�سرتطت خادمة واأخرى تلفازا وثالثة مطبخاً

مبوا�سفات معينة ورابعة �سواقاًا وغري ذلك. 
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لطيفــــــــة:

عمر>تزوج عاتكة بنت زيد، وكان يقول لها: واهلل اإنك لتعلمني اأين 

ما اأحب هذا اأي الذهاب لل�سالة بامل�سجد وكانت حتب ال�سالة بامل�سجد 

وتقول له: واهلل ال اأنتهي حتى تنهاين. وملا تويف عمر بن اخلطاب، وانق�ست 

اأن  عليه  وا�سرتطت  ا،  غيوراً وكان رجالاً  ًل  العوام  بن  الزبري  عدتها خطبها 

اإىل  تخرج  اأن  اأرادت  فلما  وتزوجها،  فوافق  بامل�سجد،  ال�سالة  مينعها  ال 

الع�ساء، �سق ذلك على الزبري، فلما راأت ذلك، قالت: ما �سئت اأتريد اأن 

الزبري،  ف�سبقها  الع�ساء،  اإىل  ليلة  نفذ �سربه، خرجت ذات  فلما  متنعني؟ 

فقعد لها على الطريق من حيث ال تراه، فلما مرت جل�س خلفها ف�رسب 

املقبلة،  الليلة  كانت  فلما  وم�ست؛  ذلك  من  فنفرت  عجزها،  على  بيده 

�سمعت االأذان فلم تتحرك، فقال لها الزبري: ما لك؟ هذا االأذان قد جاء؟ 

فقالت: ف�سد النا�س ومل تخرج بعد. )اأ�سد الغابة 18/7( 

ا قد ي�سعب تطبيقها اأو لها اآثار �سلبية. واإن من النا�س من ي�سرتط �رسوطاً

ا يف قرية وخطب  وخذه هذه الق�ضة املحزنة: رجل كان يعمل مدر�ساً

فتاة قريبة له يف منطقة اأخرى وبني البلدتني اأكرث من األف كيلو، فا�سرتط 

والدها اإكمال الدرا�سة اجلامعية وكانت يف بداية الدرا�سة اجلامعية، فتم 

�سقة  ا�ستاأجر  قد  الرتدد على زوجته وكان  الزوج من  الزواج ومّل وكّل 

الرتدد  واإما  طويالاً  زمناًا  عنها  الغياب  اإما   : نارين  بني  فهو  اأهلها،  بجوار 

ا وذات يوم  �سديداً نارين وكان والدها  الزوجة بني  امل�ساق وكذا  وحتمل 

القلق  دّب  تاأت،  فلم  اجلامعة  من  للرجوع  ابنتهم  ينتظرون  الفتاة  واأهل 
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اإليهم، م�سى يوم ومل يعلموا عنها �سيء والثاين ومل يعلموا عنها �سيء 

ويف اأحد االأيام اأخربهم �سخ�س باأن ابنتهم جاء زوجها واأخذها من اجلامعة 

اإىل منطقته فثارت الثائرة وهجرها اأههلها قرابة اأربع �سنوات وكانت حياة 

حلل  اجلميع  اأقًلًلارب  تدخل  اهلل،  اإال  يعلمه  ال  وجحيم  ماأ�ساة  يف  اجلميع 

ا على عدم الو�سال وكان قد طلب من جميع  امل�سكلة فكان والدها م�رساً

اأ�رسته اأن يهجروا اأختهم مع اأنها كانت اأكربهم �سناًا وبعد حماوالت طالت 

�سنوات وتدخل بع�س طالب العلم حتى جمع ال�سمل والتاأم اجلرح واهلل 

ا فر�س عليه نف�س ال�رسط ولكنه يرتدد على  امل�ستعان واأحد ال�سباب اأي�ساً

زوجته يف بلدها منذ �سنتني الأجل اإكمال درا�ستها فهما بينا نارين.

لتكن نظرتك بعيدة: 

بع�س ال�سباب قد يتزوج بفتاة من بلد بعيد واإن كانت قريبة ن�سباًا ال�سيما 

ا هو واأهله يف هذا البلد فاإن هذا ي�سق عليه من عدة جوانب  اإذا كان م�ستقراً

: كرثة ال�سفر بها الأهلها يف املنا�سبات واالإجازات واالأعياد وحني الوالدة واإذا 

اأراد اأن ي�سافر هو وقع يف حرية وقد يح�سل خالف ي�سري ترغب الزوجة يف 

، فال يدري اأين ي�سعها، قد ال تكون على وفاق مع اأهله اأو  تغيري اجلو قليالاً

ا يف  �سعوبة بقائها عند اأهله، ملا يرتتب على ذلك من م�سكالت حتدث دائماً

املجتمعات الن�سائية والأن البع�س قد ال يرتاح اإال يف منزله اأو منزل والديه 

اإال  االآن  فماله  باالأمر  �سعر  ال�سباب  من  وكثري  كثري،  له  اليتنبه  قد  اأمر  وهذا 

البلد  نف�س  اأهلها يف  اأ�رسة يكون  يتزوج من  اأن  االإن�سان  فليحر�س  ال�سرب، 
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امل�ستقر فيه اأو ال يقدم اإال بعد انتهاء الفتاة من درا�ستها وكثري ما تقع م�سكالت 

بني  الزوجان  فيبقى  اآخر  لبلد  واالنتقال  الدرا�سة  مو�سوع  ب�سبب  الطالق 

نارين وعذابني اأحدهما اأ�سد واأمّر من االآخر.

41- تعدي اأحدهما على حقوق االآخر وقد تقدم �سيء من ذلك و�سياأتي 

ا ومن ذلك:  الحقاً

من ميلك لنب الر�ساع؟ 

م�ســـ�ألة: هل يجوز اأن تر�سع الزوجة طفالاً من غري علم زوجها؟ 

بعد طول تاأمل يف امل�ساألة الذي يظهر اأنه ال يجوز الأن اللنب حق للرجل 

املحرمية وكل ذلك  ا الأوالده و�سترتتب  واأخاً الر�ساع  له من  ابناًا  و�سيكون 

االإذن من والدّي  العك�س البد من  الزوج وكذا  ا�ستئذان من  اإىل  يحتاج 

الطفل اإذا اأرادت الزوجة اأن تر�سع طفالاً اإال اإذا خ�سيت عليه الهالك فال 

يحتاج اإىل اإذن بل يجب واهلل اأعلم. 

اإخفاء عيوب الزوجني: 

م�ساركة  وكذا  اخللقية  عيوبهم  االأزواج  اأو  الزوجات  بع�س  اإخفاء   -42

 . ا وعقالاً االآباء يف ذلك وهذه خيانة ال جتوز �رسعاً

يقول �أحد �ل�سباب: تزوجت امراأة وكانت نحيلة وبعد الزواج باأ�سابيع 

ا وتنبعث منها رائحة كريهة... فجل�ست  فجاأة واإذا باملراأة اأ�سبحت بدينة جداً
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ما بني العقد والزواج: 

43- طول الفرتة الزمنية بني العقد والزواج وجملة من العالقات الزوجية 

بع�س  يف  النظر  وجهات  اختالف  ب�سبب  املرحلة  هذه  يف  تنتهي 

ف�ساأنهي  كذلك  االأمر  مادام  �سيقول  منهما  كالاً  الأن  الي�سرية  امل�سائل 

العالقة منذ البداية قبل اأن يقع الفاأ�س على الراأ�س، اأما بعد الدخول 

منه  يحذر  مما  ا  واأي�ساً الدخول.  قبل  اأو�سع من  التحمل  دائرة  فتكون 

يكون  مما  الفرتة  هذه  يف  الزوجني  بني  واللقاءات  االت�ساالت  كرثة 

�سبباًا يف كثري من اخلالف وظهور بع�س املعايب التي لو ظهرت بعد 

احلياة  اال�ستمرار يف  موؤثرة يف  تكن  طبعياًا ومل  ا  اأمراً لكانت  الزواج 

ال�سائغ..  املقبولة واخلالف  الزوجية وعدت من االأخطاء والعيوب 

اأهلها من ذلك  ومن امل�سكالت كرثة زيارة الزوج لزوجته فيت�سجر 

مو�سوع  وكذلك  يريدها  ال  اأنًلًله  وتظن  الزوجة  فتغ�سب  يقل  اأو 

االت�ساالت فقد يكون االإكثار اأو االإقالل م�سكلة. 

على م�س�س ال الذي اأ�ستطيع اأن اأ�ساأل وال اأ�ستطيع التحمل وال�سكوت... 

�سربت لعل احلال يتغري.. حتدثت معها بهذا اخل�سو�س... قالت يل: اأمل 

يخربك اأخي ووالدي فقلت: ال.. !! 

قالت: اإين امراأة بدينة وعملت عملية ربط معدة والرائحة تنبعث ب�سبب 

العملية فما كان منه اإال اإن طلقها... واأخرى كانت م�سابة بالرب�س فاأخفته.. 

واأخرى كانت مري�سة نف�سياًا..واآخر عقيم.
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قبل  زوجها  مع  املراأة  خروج  الزمنية  الفرتة  هذه  م�سكالت  من  واأي�سا 

الزواج وقد يح�سل �سيء من املعا�رسة وحينئذ قد يحدث خالف اأو غريه 

البنت  واأهل  ذلك  من  ب�سيء  تعلم  مل  والنا�س  الزواج  قبل  الطالق  فيقع 

مل يعلموا بخروجها اأو ما حدث.. ويرتتب على ذلك مفا�سد عدة.. فقد 

ا فيبداأ يطعن يف �رسف البنت... ولذا مما ينبغي:  يكون الزوج خائناًا لئيماً

اأن يكون العقد قبل الزواج بفرتة ي�سرية تالفياًا للمظاهر ال�سابقة وهذا عرف 

وعادة جيدة يف بع�س املجتمعات والبع�س يجعله يف يوم الزواج وهذا 

حمل نظر ولكن ال اإفراط وال تفريط.

الطلق قبل الدخول واخللوة: 

بانت  فاإنها  واخللوة  الدخول  قبل  واحدة  الرجل زوجته طلقة  اإذا طلق   

منه بينونة �سغرى ال حتل له اإال بعقد ومهر جديد وهذا  الذي عليه جمهور 

ا طلق  الفقهاء ، فعلى االإن�سان احلذر احلذر ومن اأعجب ما راأيت �سخ�ساً

ا  زوجته قبل الدخول واأفتاه جاهل باأنها زوجته ل�سبب معني غري معترب �رسعاً

ومل يقل به اأحد من الفقهاء وا�ستمرت احلياة الزوجية بينهما ورزقا باأوالد 

ويف يوم من االأيام تنبه لهذا االأمر وبداأ ي�ساأل وجل�س يف حرية من اأمره، 

يتنقل بني طالب العلم. فيا �سبحان اهلل من ت�ساهل النا�س يف ق�سايا النكاح 

والطالق فاحلذر احلذر. 
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كــن لـّمــــاحــــــًا :

44- كرثة النقد من اأحدهما لالآخر واإن كان والبد فلمح وال ت�رسح واللبيب 

باالإ�سارة يفهم بل التجاوز عن االأخطاء �سمة النفو�س العالية ال�سامية 

وكما يقولون العوام: )ال تدقق حتى ت�سهل احلياة(، )وال تدقق حتى 

تعي�س مطمئنا(.

:زب چ   ڇ   ڇ         ڇ   ڇرب )�لتحرمي:3(، يف ق�سة 
أ
وتاأمل قول اهلل ال

الع�سل مع زوجاته پ. 

كـــــــن متغافــــــًل:

التغافل واالإعرا�س عن العيوب واالأخطاء مطلب يف غاية االأهمية ال�ستمرار 

العالقات االجتماعية اأيا كانت بني الزوجني واالأ�سدقاء وغريهم. 

يف  منها  ت�سعة  �أجز�ء،  ع�سرة  �لعافية   « يقول:  زائًلًلدة،  بن  عثمان  عن 

�لتغافل«، قال: فحدثت به اأحمد بن حنبل، فقال: » العافية ع�رسة اأجزاء، 

كلها يف التغافل. )رو�ه �لبيهقي(. ومن الغريب اأن هذا االأثر يذكره الفقهاء 

يف باب الع�رسة الزوجية.. 

ومن ل يغم�ش عينــه عــن �سديــقه

وعن بع�ش ما فيــه ميت وهو عاتــب

�أغم�ش عينــــي عن �سديقي تغافـاًل

كــاأين مبا ياأتــــي من �لأمـــر جاهــل
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وقـــد قيــــل: 

�إذ� ما بــــدت من �ساحــــب لك زلة

نت حمتــــاًل لزلتـه عـــذر�
َ
َفكــــن �أ

حب �لَفتى ينفي �لفو�ح�ش �ســمعه
ُ
�أ

كــــــاأَنّ به عن كل فاح�سـة وقـــــر�

ذى
َ
�سليــم دو�عــي �ل�سرب ل با�ســط �أ

ول مانـــــع خــــرًي� ول قاِئل َهجـر�

لُّف 
َ
و�لد�عي �إىل هذ� �لتاأْويل �سيئان: التغافل احلادث عن الَفِطَنة، والتاأ

ال�سادر عن الوفاء

كرث اأمور الدنيا ال جتوز اإال بالتغافل«. 
َ
وقال بع�ش �حلكماء: »وجدت اأ

لَّف، وال�رسف 
َ
ر، ومن تراخى تاأ َد نََفّ وقال �أكثم بن �سيفّي: »َمْن �سَدّ

يف التغافل«.

وقال �سبيب بن �سيبة �لأديب: »العاقل هو الفطن املتغافل«. 

45- عدم متكني اخلاطب للنظر من خمطوبته اأو اإذا نظر ال ياأخذ حريته يف 

ذلك بحدود ال�سوابط ال�رسعية واأعجبني اأحد االآباء العقالء، جاءه 

له: تكلم معها فتعجب اخلاطب من ذلك  خاطب ونظر البنته، فقال 

�سوتها  يعجبك  ال  قد  وجمال  معنى  له  ال�سوت  باأن  اأخربه  وبعدها 

والكالم معها جائز على قدر احلاجة على ال�سحيح واإذا جوزنا النظر 
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فالكالم جائز كذلك وقد يلحقه العيب. 

ورد يف بع�ش �لآثار: »اإذا تزوج اأحدكم املراأة فلي�ساأل عن �سعرها، كما 

ي�ساأل عن وجهها، فاإن ال�سعر اأحد اجلمالني« )رو�ه �لعجلوين يف ك�سف �خلفاء(. 

تعجبه  مل  الزواج  وبعد  البنته  اخلاطب  ينظر  اأن  رف�س  ويل  من  كم 

فوقع الطالق !؟

واإنك لتعجب من بع�س االأولياء حجته لي�س يف عاداتنا ذلك!؟ ويرف�س 

اأراأيتم  ابنته الأجل تعنته ورف�سه..  باتاًا ويرتاجع اخلطاب عن خطبة  ا  رف�ساً

كيف تقدم العادة على �رسيعة اهلل !؟ 

تكرار النظرة: 

والقلق  اخلوف  من  ا  نوعاً هناك  فيكون  للنظرة  يذهب  ال�سباب  بع�س 

فيخرج  النظر  يف  وكفايته  راحته  ياأخذ  فما  والفتاة،  ال�ساب  الطرفني  من 

وهو مرتدد اأو غري مقتنع في�ستحي ال �سيما اإذا كانوا اأقارب من طلب النظر 

مرة اأخرى اأو يوافق وهو غري مقتنع فيحدث الزواج ثم بعد ذلك يحدث 

الطالق وله النظر ثانية اإذا احتاج ذلك وجوزه جمع من الفقهاء واختاره 

ال�سيخ ابن عثيمني رحمه اهلل. 

من  اأ�سهر  م�سي  وبعد  اإليها  ونظر  فتاة  خلطبة  ذهب  ال�سباب  من  �ساب 

الزواج طلقها وال�سبب اأنه كان غري مقتنع بها... وال �سك اأنني اأخ�سى على 

مثل هذا الزوج االإثم الأن هذا نوع من التفريط والظلم وكم �سيرتتب على 
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ل تت�ساهل باألفاظ الطلق: 

46- اجلهل باأحكام الطالق والت�ساهل باألفاظ الطالق، فكثري من النا�س جتده 

يطلق ويقول مل اأق�سد الطالق اإمنا ق�سدت املزاح اأو التخويف وغري 

النكاح  ذلك ويف احلديث: »ثالث جدهن جد وهزلهن جد ومنها 

والطالق« )رو�ه �أبو د�ود و�لرتمذي وح�سنه وكذ� �بن حجر و�حلاكم و�سححه(. 

ا اإىل بلدك قال ال  واأذكر �ساباًا من ال�سباب �ساأله �سديق له هل �ستنزل غداً

قال اأال تريد اأن ترى زوجتك وكان ذلك بعد العقد وقبل الدخول فقال اأنا 

ا فاأجيب باأن زوجته طلقت منه وعليه اأن يرجع  مطلق. ويقول كنت مازحاً

لها بعقد ومهر جديد ومبوافقتها الأنه ميلك طلقة واحدة قبل الدخول واخللوة 

ا يبحث عن حل ويتنقل من مفتي اإىل �سيخ اإىل طالب علم  فجل�س اأ�سهراً

الأنه يعي�س بني نارين: اإن اأخربهم مبا ح�سل ومبا يجب من جتديد العقد قالوا 

ذلك من �سدمات ومفا�سد على حياة الفتاة واأهلها؟ وبع�س املجتمعات عندنا 

ا وكذباًا وبهتاناًا..  ا بل تزيد الطني بلة واالأمر قبحاً ال ترحم وال تكفكف دمعاً

فاحلذر احلذر من عدم االإقدام من غري قناعة �سواء من حيث اجلمال اأو 

النواحي االجتماعية االأخرى.. ففتيات امل�سلمني ل�سن لعباًا وحقل جتارب 

ا لك بنات وكما تدين تدان واجلزاء  وحديقة لال�ستمتاع ولك اأخوات وغداً

زبېئ    اهلل  واملوعد  القيامة...  يوم  ظلمات  والظلم  العمل  جن�س  من 

ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   یی   ی     ی   جئ       حئ   
مئ   ىئرب )�إبر�هيم:42(.
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حكم الطلق مازًحا:

ا وهازالاً فالطالق يقع  مذهب جهور الفقهاء اإذا طلق الرجل زوجته مازحاً

التالعب بحدود اهلل  االإن�سان من  فلينتبه  واإن كان جاهالاً فال عربة بجهله 

وحمارمه للحديث ال�سابق. 

ا البنتنا واإن مل يخربهم  اأن يكون زوجاً هذا م�ستهزئ وم�ستهرت ال ي�سلح 

ا يف حرام ومثله كثري من ال�سباب غري املبايل بق�سايا الطالق  عا�س حراماً

واهلل  تعاىل يقول:زب ڤ   ڤ   ڤ    ڦرب )�لن�ساء:21(.

حكم الطلق بر�سالة اجلوال: 

اإذا اأر�سل الزوج الطالق عرب ر�سائل اجلوال بلفظ �رسيح كاأنت طالق يقول 

الفقهاء  يقع طالقاًا ولي�ستفتي من فعل ذلك جهة االإفتاء للنظر يف مو�سوعه.

حائـــــــــــرات: 

ا ما يتلفظ بالطالق  كثري من الزوجات ت�ساأل وت�ستكي وتقول زوجي كثرياً

بل ع�رسات املرات وال اأدري ماذا اأ�سنع؟ 

اجلواب:  اأن تذكره باهلل وتخوفه ومتتنع عنه حتى يذهب هو واإياها 

الأحد العلماء اأو الق�ساة وي�ستفتونه ، فاإن رف�س الزوج اال�ستفتاء فالبد 

العلم  ا من طالب  اأحداً اأو تخرب  منه وتخرج وتذهب الأهلها  اأن متتنع 
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الإعـــلم الكاذب:

ا خاطئاًا وفا�سالاً  47- االإعالم كان له دور كبري يف وجود الطالق.. الأنه ير�سم طريقاً

للطرفني  ال�سعادة  اهلل  باإذن  ت�سمن  التي  احلقيقة  الزوجية  احلياة  ملقومات 

بيوت  اأف�سدوا  وقد  )�لكهف:104(،  ڻرب   ڻ    ڻ     ڻ    ں    زب 
امل�سلمني، يظنون اأنهم ر�سموا النجاح بل ر�سموا الف�سل وال�سياع.

املمثلة  كتلك  وكالمها  وتعاملها  ولبا�سها  جمالها  يف  امراأة  الزوج  يريد 

وتلك االإعالمية ون�سي اأن ذلك كله متثيل وكذب ودجل... 

تريد الزوجة رجالاً يف جماله ولبا�سه وف�ساحته و�سعره و�سخ�سيته كذلك 

ي�ستخدمون  واأنهم  تقم�س وكذب  كله  ذلك  اأن  ون�سيت  واملقدم،  املمثل 

اأدوات التجميل كالن�ساء ولي�ست هي �سخ�سيته احلقيقية... 

يف  �سيء  اأ�سهل  ولالأ�سف  ال�سباب  من  كثري  عند  الطالق  اأ�سبح   -48

يف عائلتها وقرابتها حلل امل�سكلة اأو ترفع دعوى �سده باملحكمة للنظر 

ا طلقت منه  يف مو�سوع الطالق ولالأ�سف اأنه وجد حاالت اأن اأزواجاً

ا وال اأدري اأين  زوجته منذ �سنني وهو واقع معها باحلرام جهالاً اأو تعمداً

داعي االإميان واخلوف من الرحمن؟ 

االأمر  و�سل  احلد  هذا  اإىل  اأدري  ال  امليتة؟  القلوب  هذه  ما  اأدري  ال 

ببع�س امل�سلمني؟ 

نعوذ باهلل من ال�سالل واخلذالن وغ�سب الرحمن.
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اأدركنا  تقال وقد  الل�سان واأ�رسع عبارة  حياتهم واأخف كلمة على 

ا فاإنها  ا يف ال�سن كلمة الطالق من اأ�سعب الكلمات ولو تهديداً كباراً

لي�ست يف قامو�سهم.

اأدب �سائع و�سنة غائبة: 

ا: »يا بني اإذا دخلت على اأهلك ف�سلم  عن اأن�س ر�سي اهلل عنه مرفوعاً

�لرتمذي وقال: ح�سن �سحيح، وقال  )رو�ه  بيتك«  اأهل  بركة عليك وعلى  يكن 

�لألباين: ح�سن، �سحيح �لرتغيب( )122/3((. 

�إىل  دخلت  »�إذ�  اهللپ:  ر�سول  يل  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�سيى  اأن�س  عن 

�سعف(،  وفيه  و�خلر�ئطي  �لطرب�ين  )رو�ه  بيتك«  خري  يكرث  عليهم  ف�سلم  �أهلك 

ويف دعاء دخول املنزل: »ثم لي�سلم على اأهله« )رو�ه �أبو د�ود(. 

ۋ     ٴۇ    تعاىل:زب  بقوله  املق�سود  اأن  املف�رسين  بع�س  عن  ورد 

رب  ىى   ې    ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ۋ   
)�لنور:61(، اإذا دخل االإن�سان بيته فلي�سلم على اأهله وعياله.

ورد عن جابر ت: »اإذا دخلت على اأهلك ف�سلم عليهم حتية من عند اهلل 

مباركة طيبة، قال: ما راأيته اإال توجيه قوله: زب ی   جئ   حئ          مئ   

و�سححه  �ملفرد  �لأدب  يف  �لبخاري  )رو�ه  )�لن�ساء:86(«  رب  حب  جب     يئ    ىئ   
�لألباين )�ش:375(.

عن عطاء بن �أبي رباح: اأحّق على الرجل اإذا دخل على اأهله اأن ي�سلم 
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ۋ    ۋ     وتلوا:زبٴۇ    دينار،  بن  عمرو  وقالها  نعم.  قال:  عليهم؟ 

قال  ىرب  ې    ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ   
عطاء بن اأبي رباح: ذلك غري مّرة.

عن �بن طاو�ش �أنه كان يقول: »اإذا دخل اأحدكم بيته فلي�سلم«. 

�سئل عطاء: اإذا خرجت اأواجب ال�سالم، هل اأ�سلم عليهم؟ فاإمنا قال: 

اأحد  اأثر عن  اأعلمه واجباًا، وال  زبٴۇ   ۋ    ۋ   ۅرب؟ قال: ما 
وجوبه ولكن اأحّب اإيّل وما اأدعه اإال نا�سياًا )تف�سري �لطربي )251/19(.

دخل  »رجل  ومنهم:   »... اهلل  على  �سامن  كلهم  »ثالثة  ا:  �أي�سً وورد 

األقى  اأي يف حفظ اهلل ورعايته من  �أبو د�ود(، واملعنى  )رو�ه  بيته ب�سالم« 

ال�سالم وهو داخل بيته وقيل اأي لزم بيته طالباًا ال�سالمة من الفنت )مرقاة 

�ملفاتيح �سرح م�سكاة �مل�سابيح )440/2(. 

عودوا اأولدكم:

اإن بذل ال�سالم على االأهل حني دخول البيت �سنة غائبة وخلق مفقود 

واأدب �سائع، فتجد البع�س يدخل اإىل بيته ويخرج منه وال يلق حتية وال 

ا وال�سك اأن يف بذل ذلك من الثمرات ال�سيء الكثري ومنها:  �سالماً

اإحياء �سنة ال�سالم ونيل االأجر املرتتب على ذلك. 

تعويد االأوالد واالأهل على ذلك. 

ن�رس االألفة واالأخالق الفا�سلة والتعامل الراقي واالأدب الزاكي. 

ن�رس الطماأنينة يف البيت. 
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م�سكلة وحلها :

يف ال�سابق كان ب�سبب �سيق املعي�سة و�سالمة النفو�س جتد عدة اأ�رس تعي�س 

يف منزل واحد واأما يف زماننا هذا فالنفو�س تغريت و�سحت وا�سطربت 

و�ساقت فال يكاد اأحد يحتمل االآخر ووجود الزوجة مع والدي الزوجني 

اأو اأخوانه اأ�سبح �سببااً كبريااً يف كثري من امل�سكالت اأو حتمل الزوجة احلال 

املحبة جمموعة قيم :

هي جمموعة قيم ترتجم هذه الكلمة واقعيااً من خالل: امل�ساعر والوفاء 

والتوجيه  والن�سح  واملوؤان�سة  والت�سحية  والبذل  املخالفة  وعدم  والطاعة 

والتعاون على اأمور الدنيا واالآخرة .

واإن من االأخطاء يف ذلك :

ح�رسه وق�رسه على املعنى العاطفي فقط .

اإرادة الزوجة اأو الزوج اأن يكون ذلك حم�سورااً الأحدهما من االآخر 

الغرية  حتًلًلدث  وعليه  وغريهم  واالأخًلًلًلوان  للوالدين  يبذل  فقط.فال 

وامل�سكالت، فرتيد جتيري كل �سيء منه لها ح�سيااً ومعنويااً. 

الطاعة العمياء دون الوقوف عند االأوامر ال�رسعية.

ال�سخ�سية  املبادئ  على  البقاء  دون  االآخًلًلر  يف  اأحدهما  �سخ�سية  ذوبًلًلان 

املحمودة. 
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و�سوح  يف  يكون  اأن  الزوج  على  ولذا  وال�سيق  امل�س�س  من  نوع  على 

من اأمره بهذا اخل�سو�س مع زوجته بحيث يخربها باأن والداه �سي�سكنان 

معه اأو هو �سي�سكن معهما من قبل العقد وال يخدعها فالبيت امل�ستقل حق 

من حقوقها واإذا تنازلت فلها ذلك وال ي�ستخدم اأ�سلوب التحايل  فتكون 

النتيجة ظلم وهدم لبيته وقلق وم�سكالت �سباحااً وم�ساء .

تركهما  اأو  معه  والديه  �سكنى  بني  حرية  يعي�س  قد  الًلًلزوج  اأن  ال�سك 

لوحدهما فعليه حينئذ اأن يكون من�سفااً يف اإعطاء كل ذي حق حقه وليحذر 

اأن يكون اأذنااً اأو يتدخل يف كل م�سكلة بني زوجته ووالديه واأخواته فكل 

واحد منهم يريده الع�سا الذي ي�رسب وينت�رس بها وليكن وا�سع البال ، 

مت�سع ال�سدر وال يحرق نف�سه ويهدم بيته جراء ال�سماع لكل دمعة و�سيحة 

امراأة ، فما اأكرث دموعهن و�سيحاتهن !! 

حارها  يتولني  اجعلهن   : الرجال  مع�رس  احلكمة  واحلكمة  العقل  العقل 

وقارها  وليكن التدخل عند ال�رسورة بنوع من العدل والعقل واالإن�ساف 

وعدم الظلم واالإجحاف . 

اأحد ال�سباب حتدث م�سكلة بني زوجته واأمه واأخواته فطلنب من الزوج اأن 

يلزم زوجته باالعتذار منهن فرف�ست فكانت النتيجة الطالق بالثالث!!

ماذا جنى ؟ اأطاع الن�ساء وهدم بيته و�ستت اأ�رسته واأوالده الأجل اأحاديث 

ن�ساء لي�س لها عقل وال زمام وال كثري فائدة  !!

ذهبت اأمه واأخواته كل واحدة اإىل فرا�سها وقد يكّن تلك الليلة منن وهن 
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دون قلق وتفكري وهو يتجرع الغ�س�س والندم ويتنقل بني مكاتب االإفتاء.

العربي وكذا  العامل  بالقلق وخميفة يف  ناطقة  اأرقام الطالق  خطر: 

اخلليج العربي.ففي دولة م�رس تبلغ عدد حاالت الطالق �سنويا قرابة اثنني 

ويقول   %20 الن�سبة  بلغت  ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف  حالة  مليون 

األف  اأربعني  من  اأكرث  نظر  ال�سيخ  اآل  عبدالعزيز  ال�سيخ  املفتي  �سماحة 

حالة طالق منذ توليه رئا�سة االإفتاء ويف املغرب العربي الن�سبة %25.

      وهذا كله موؤذن بخطر كبري وعظيم اإن مل يتداركه العقالء ف�ستكون 

ا واأ�رساًا وجمتمعات.  النهاية موؤملة وقاتلة وحمرقة على اجلميع اأفراداً

�أرى خلل �لرماد ومي�ش جــمر 

ويو�سـك �أن يـكون لها �ســــر�م
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العــــودة العـــودة:

العودة اإىل املنهج الرباين والنبوي يف حياتنا كلها فقد ر�سم لنا احلياة يف 

ا ال ُي�سقي وال ُي�سل بل ي�سعد الب�رسية كلها وتركب به  جميع جوانبها ر�سماً

قارب النجاة وت�سل به بحر ال�سعادة واالأمان يف الدنيا واالآخرة وخرجت ثلة 

تريد اأن تربط االأمة بفل�سفات علماء الغرب وت�سدها عن منهج اهلل مع اأن 

ا عليها يف الكتاب وال�سنة ومع ذا  تلك الفل�سفات قد جتد بع�سها من�سو�ساً

ال يعني عدم اال�ستفادة من اأي فل�سفة وعلم مادام ال يتعار�س مع ن�سو�س 

الوحي ولكن امل�سكلة اأن نعر�س عن �رسيعة اهلل وفيها النور والهدى والفالح 

والنجاح و�سعادة الب�رسية ونتم�سك بغريها واهلل امل�ستعان بل الطامة والفاقرة 

اأن يقال اأن القراآن �سالح لزمان دون زمان وتاريخ دون تاريخ، ردهم اهلل اإىل 

ا جميالاً وك�سف عنهم الران والغ�ساوة واجلهل والهوى. احلق رداً

بتنا على ظماأ وفينا �ملنــهـل

وحي �لنبوة و�لكتـاب �ملـنزل

الثالثة  القرون  عن  تاأخر  من  تو�سع  »وقد  �هلل:  رحمه  حجر  ابن  يقول 

الفا�سلة يف غالب االأمور التي اأنكرها اأئمة التابعني واأتباعهم ومل يقتنعوا 

عوامل النجاح يف رحلة احلياة:

النجاح  يكون  املتقدمة  االأ�سباب  من  ذكر  وما  االأ�سياء  تتبني  وب�سدها   

والفالح والطماأنينة ب�سده وقد جتد زيادة تو�سيح: 
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بذلك حتى مزجوا م�سائل الديانة بكالم اليونان وجعلوا كالم الفال�سفة 

اأ�سالاً يردون اإليه ما خالفه من االآثار بالتاأويل ولو كان م�ستكرهااً ثم مل يكتفوا 

بذلك حتى زعموا اأن الذي رتبوه هو اأ�رسف العلوم واأوالها بالتح�سيل 

فال�سعيد من  فهو عامي، جاهل،  عليه  ا�سطلحوا  ما  ي�ستعمل  واأن من مل 

مت�سك مبا كان عليه ال�سلف واجتنب ما اأحدثه اخللف وان مل يكن له منه 

بد فليكتف منه بقدر احلاجة ويجعل االأول املق�سود باالأ�سالة واهلل املوفق« 

)�لفتح )253/13(. 

فكلنــا يا �أخــي ظامـــــــئ

ودون ذ�ك �ملنحنـــى �ملنهــل

فعنـدنا يا �أمتــــي م�ســـعل

فكيـف يخبو عندنا �مل�سـعل

ا  ا وي�سعا قواعد وحدوداً ا ومنهجاً وهاهو القراآن وال�سنة ير�سمان لنا خططاً

للحياة الزوجية يف اأي مرحلة من مراحلها ، منذ البداية حتى النهاية وال 

ا من القوانني الب�رسية  اإن كثرياً ا ب�رسياًا متكامالاً ك�رسيعة اهلل بل  جتد ت�رسيعاً

ا يرجع  ا ود�ستوراً ا�ستطاعت اأن ت�سن قوانني يف احلياة عامة وجعلتها نظاماً

ينادي مبلء  فلم تخرج عن �رسيعة اهلل واليوم من  الزوجية  احلياة  اإال  اإليه 

فيه بدون عقل وال روّية وال حكمة للخروج عن �رسيعة اهلل يف كل ق�سية 

�سعف  اإال  واهلل  هو  وما  وانفتاح  وح�سارة  ورقي  تقدم  ويظنونه  للمراأة 

من  منا  واالآن  فيه  نحن  ملا  وت�ستيقظ  تتقدم  االأمة  وهوى،  وحماقة  وجهل 

يفكر ويدعو لن�رس ح�سارة الغربيني اأو من تاأثر بهم بعد اأن ذاقوا مرارتها 

وجترعوا غ�س�سها �سنني. 
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فماذ� دهانا رجعنا �لقهقرى ك�ساًل

�أ�ســك يا دهـر يف قومـي ويف بـلدي

�إقر�أو� �لتاريـــــخ �إذ فيــه �لعـــرب 

�ســــل قـوم ليــ�ش يدرون �خلـــرب

اأدنى �ساحب علم اأن هناك مفارقات بني العالقة  اإنه مما ال يخفى على 

الزوجية امل�سلمة والعالقة الزوجية الكافرة وبالتايل فهناك مفارقة بني من 

منظور  من  يكتب  ومن  اإ�سالمي  منظور  من  الزوجية  العالقة  عن  يكتب 

ومعاند  مم�سو�س  اأو  مكابر  اإال  املح�سو�س  ينكر  وفل�سفات غربية وال  غربي 

وم�ستكرب ولوال خ�سية االإطالة لذكرت �سيئاًا من تلك املفارقات. 

كلمات رب �لعاملــــــني بها �سـما

عقــــل وفيها للظــالم كو��ســـف

بيوت ذاكرة هلل: 

اهلل  وذكر  واال�ستغفار  والدعاء  العبادة  على  والبيوت  النفو�س  اإقامة 

واال�ستعاذة من ال�سيطان الرجيم وهذا اأعظم �سبب للنجاح يف رحلة احلياة 

اهلل:  و�سدق  اهلل  ذكر  ال�سيطان  وطرد  النفو�س  لتهدئة  احللول  اأعظم  ومن 

زبىت   يت      جث   مث   ىث   رب، وقد �سمعت بع�س االأزواج يقول 
حينما حت�سل م�سكلة بيننا اأجل�س اأ�ستغفر اهلل فتهداأ النفو�س و�سدق ر�سول 

»من لزم �ل�ستغفار جعل �هلل له من كل هم فرًجا ومن كل �سيق  پ:  اهلل 
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خمرًجا« )رو�ه �أبو د�ود(، وهذا عالج ناجح وجمرب ومفيد واإذا عرفت فالزم 

ت�سعد وتفلح. 

كم من م�سكلة وقعت بني اثنني من زوجني وغريهما وي�سل االأمر اإىل 

اأحدهما فتهداأ امل�سكلة ويطرد  اأو  ال�سيطان  درجة اخلطورة في�ستعيذان من 

ال�سيطان وحتل ال�سكينة والطماأنينة.. وتاأمل قول اهلل: زبچ   ڇ   ڇ    

ڇ   ڇ   ڍ   ڍڌ   ڌ   ڎ   ڎ   رب )�لأعر�ف:200(. 

بيني  اإثر م�سكلة  الطالق على  ترددت يف طلب  �لن�ساء:  �إحدى  تقول 

وبني زوجي ويف حال غ�سب تقول فا�سرتجعت وا�ستعذت من ال�سيطان 

فما هي اإال دقائق وانحلت امل�سكلة.

يقول �أحدهم: كلما كنت مقبالاً على اهلل اأنا وزوجتي نكون يف �سعادة 

وطماأنينة وبعد عن امل�ساكل واخلالفات واإن وجدت اخلالفات فتنحل بي�رس 

و�سهولة واأما اإذا كان التق�سري منا اأو من اأحدنا فيظهر اخلالف وي�ستد. 

ويقول �آخر: كلما وجدت زوجتي حمافظة على الطاعات ازداد حبي لها. 

فا�سمع �إذ� حدثت و�فـــ   ...    ـهم كيف عاقبة �لأمور

قال �حل�سن: »هب لنا من اأزواجنا يف طاعة اهلل، وما �سيء اأقر لعني موؤمن 

من اأن يرى حبيبه يف طاعة اهلل« )�سرح �ل�سنة للبغوي )11/9((.

االمتنان،  �سياق  يف  ېرب  ۉ     ۉ      اهلل:زب  قًلًلول  وتًلًلاأمًلًلل 

ف�سالح الزوجني من اأهم مقومات احلياة ال�سعيدة، فعلى االإن�سان اأن يكون 

داعياًا قبل الزواج باأن يرزقه اهلل زوجة �ساحلة وبعده كذلك باأن ي�سلح له 

االأ�رسة  وبناء  فال�سعادة م�سرتكة  بذلك،   
أ
الزوجة تدعو اهلل ال زوجته وكذا 
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وامل�سئولية م�سرتكة قال ابن تيمية: زب ۉ     ۉ    ېرب.وتاأمل يف 

عود ال�سمري يف له ف�سالح الزوجة نفعه عائد للزوج و�سالح له وكذلك 

�سالح الذرية  وتاأمل قوله تعاىل: زب ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   

ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چچ   چ    
چ   ڇ     ڇ   ڇ   ڇ   رب )�لأحقاف: 15(.

الدعاء  اأنه كان يكرث من  االإمام حممد بن عبدالوهاب  وورد يف �سرية 

بالعلماء  حافلة  ن�سل  بعد  ن�سالاً  اأ�رسته  وهاهي  �سجوده  يف  ال�سابقة  باالآية 

والق�ساة واأهل ال�سالح .

قال بع�ش �لعلماء: »ينبغي للرجل اأن يجتهد اإىل اهلل يف اإ�سالح زوجه« 

)�قت�ساء �ل�سر�ط �مل�ستقيم )516/2((، وكان من دعاء اأبي االأنبياء: زب ۉ   ۉ   

ې   ې   ې   ېى   ى   ائ   ائرب )�إبر�هيم:40(.
وتاأمل اأخرى قولهپ: » �أل �أخربكم بخري ما يكنز �ملرء؟ �ملر�أة �ل�ساحلة 

�إن نظر �إليها �سرته، و�إن �أمرها �أطاعته، و�إن غاب عنها حفظته يف نف�سها 

وماله« )رو�ه �أبو د�ود و�حلاكم(.

و  ذاكرااً  ول�سانااً  �ساكرااً  قلبااً  اأحدكم  ليتخذ  پ  منه  وتاأمل هذا احلديث 

زوجة موؤمنة تعني اأحدكم على دينه ويف لفظ على االآخرة ويف لفظ على 

اإميانه ()رو�ه �لرتمذي و�أحمد(.

اأمة اهلل: تاأملي قول اهلل: زبگ   گ   گ    گ   ڳ     ڳ    ويا 

احلديث:  يف  پ  قوله  وتاأمل  )االأحًلًلًلزاب:34(،  ڳ   ڳ   ڱڱ   رب 
»و�لدنيا متاع وخري متاعها �ملر�أة �ل�ساحلة« )رو�ه م�سلم(. 
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قال �ملناوي يف في�ش �لقدير: »الأنها حتفظ زوجها عن احلرام وتعينه على 

القيام باالأمور الدنيوية والدينية وكل لذة اأعانت على لذات االآخرة فهي 

حمبوبة مر�سية هلل، ف�ساحبها يلتذ بها من جهة تنعمه وقرة عينه بها ومن 

وجهة اإي�سالها له اإىل مر�ساة ربه واإي�ساله اإىل لذة اأكمل منها، قال الطيبي: 

وقيد بال�ساحلة اإيذاناًا باأنها �رس املتاع لو مل تكن �ساحلة وقال االأكمل: املراد 

بال�ساحلة النقية امل�سلحة حلال زوجها يف بيته املطيعة الأمره« )732/3(. 

اإذا  التي  بقوله:  احلديث  يف  ف�رست  القرطبي:  »قال  �ل�سيوطي:  قال 

نظر اإليها �رسته واإذا اأمرها اأطاعته واإذا غاب عنها حفظته يف نف�سها وماله« 

)�لديباج على م�سلم 81/4(.

وورد »من �سعادة ابن اآدم ثالثة: املراأة ال�ساحلة وامل�سكن ال�سالح واملركب 

ال�سالح ومن �سقاوته املراأة ال�سوء«، قال املناوي يف )الفي�س(: »ال�ساحلة: 

املوطاأ:  �رسح  يف  الزرقاين  وقال  تعفه«،  التي  العفيفة  الدينة  امل�سلمة  اأي 

»املراأة ال�سوء: �سوء اأخالقها«. 

ويف احلديث امل�سهور: »تنكح املراأة الأربع ملالها وحل�سبها وجلمالها ولدينها 

فاظفر بذات الدين تربت يداك« ويف رواية: »وخلقها فعليك بذات الدين 

واخللق« )متفق عليه(، ويف االأثر: »تخريوا لنطفكم« )رو�ه �بن ماجه وهو �سعيف(، 

وهو  �لدليمي  )رو�ه  د�سا�س«  العرق  فاإن  ال�سالح  احلجز  فى  »تزوجوا  وورد 

لكن  �سعيفان  احلديثان  كان  واإن  والع�سرية  االأ�سل  اأي:  واحلجز  �سعيف(، 

معناها �سحيح والواقع خري �ساهد. 

واإنك جتد بع�س ال�سباب الذين لي�س ظاهرهم اال�ستقامة وال�سالح كما 

يقال يقولون ال نريد اإال زوجة �ساحلة حتفظ لنا بيوتنا واأوالدنا يف م�سهدنا 
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وغيبتنا وتعيننا على اأمور ديننا ودنيانا وكذا الفتيات تقول واإن كنت ل�ست 

الدين  بذات  فاظفر  �ساحلاًا...  يكون  زوج  عن  اأبحث  اأنني  اإال  م�ستقيمة 

تربت يداك واظفري ب�ساحب الدين تربت يداك.. 

لهما والأوالدهما  اهلل عوناًا  يكن  الزوجني  بقدر �سالح  اأنه  ا  ولنعلم علماً

فب�سالحهم ت�ستجلب النعم وتدفع ال�رسور عن دارهم وحياتهم وقد يكون 

يف اأحدهم مع�سية حترمه الرزق واالأن�س وال�سعادة مع االآخر والربكة يف 

حياتهم فاحلذر احلذر مع�رس االأزواج. 

ورد يف �ل�سري للذهبي: اأن ابن املنكدر قال: اإن اهلل يحفظ العبد املوؤمن 

يف ولده وولد ولده، ويحفظه يف دويرته ودويرات حوله، فما يزالون يف 

حفظ اأو يف عافية ما كان بني ظهرانيهم.)355/5(

ر�أيت �سـالح �ملــرء ي�سـلح �أهلــه 

ويعديهـم د�ء �لف�سـاد �إذ� ف�ســــد

وي�سرف يف �لدنيا بف�سل �سالحـــه

ويحفظ بعد �ملوت يف �لأهل و�لولد

پ تورث  فالعي�س يف كنف الطاعة واملحبة هلل واالقتداء بالر�سول 

االأوقات  يف  وبركةاً  االأموال  وبركةاً  االأعمار  يف  وبركةاً  احلياة  يف  بركةاً 

حتى مع قلة ذات اليد بل وحتى مع توارد االأمرا�س وتتابع امل�سائب 

حياة  من  بها  اأكًلًلرم  تعاىل  هلل  كرمية  حياة  الأنها  ذلك  كل  والنكبات.. 

ۈ     زبۈ    تعاىل  قال  والزوجة  الًلًلزوج  ل�ساحبيها  بل  ل�ساحبها 

ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ    ۉ   ۉ    ېې رب .
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بيـــوت حمـــرومة : 

اإن بيوتااً يف عاملنا االإ�سالمي - قد حرمت نف�سها من معنى االإميان وغفلت 

و�سيق  احلياة،  ق�سوة  من  ونهارااً  ليالاً  لت�سكو   ،- العبودية  رونق  عن 

ال�سدر، وظالم الداخل، وق�سوة نفو�س اأبنائها على بع�سهم البع�س، 

 - الباهرة،  التكنولوجية  واإمكاناتها  املتكاثرة،  اأموالها  برغم   - فرناها 

وقد تف�سخت اأو�سالها، و�سكن ال�سيطان يف �سدور اأفرادها، ف�ساروا 

اأمناطااً متفردة م�ستقلة متنازعة، ال رابط بينها، اإال ماديات احلياة.

ومن تاأمل البيوت التي خلت من االإميان والهدى، علم كم لالإميان 

من قيمة يف بناء االأ�رسة املوؤمنة، وفهم مقدار التاأثري االإيجابي لتعاليم 

االإ�سالم على نفو�س الكبار وال�سغار فيها.

القدوات  وتكتنفه  ال�سكينة  وتعلوه  االإميان  يغمره  الذي  البيت  اإن 

والتقوى،  الًلًلرب  على  فيتعاونوا  اأبًلًلنًلًلاوؤه  يجتمع  الناجحة،  ال�ساحلة 

ل�سلة  ال�سدقة، وي�سنعوا منظومة  اإىل  لل�سيام، ويتداعوا  ويت�سابقوا 

االأرحام ورعاية اجلار، ويكونوا اأجندة للطاعات، ويخرجوا يف ظالل 

اإىل اهلل واالإ�سالح  احلب والعبودية لدعوة اخللق ممن حولهم للعودة 

لبلدانهم واأوطانهم .

 فما اأح�سن اأثرهم على من حولهم من النا�س، وما اأطيب عطرهم العبق 

الفائح تهذيبااً وتاأديبااً، وما اأعمق ب�سماتهم  بني النا�س اإ�سالحا وتقوميا.
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 اإن تلك البيوت على احلال التي ذكرناها، لتعد منوذجااً نورانيااً يف 

جمتمعاتنا، ولبنة �سلبة تقيم عود املجتمع وت�سد جيده، وتقوي عزمه، 

وترفع قدره وقيمته نحو االإجنازات العاليات.

ذاك  مثل  تنجب  االأيًلًلام  متى  وقًلًلارئًلًلي:  نف�سي  اأ�سائل  اأن  يل  فهل 

النموذج الرتبوي ال�ساحر؟ ومتى املجتمع امل�سلم املعا�رس يرعى اأمثال 

تلك اللبنات املجتمعية الفائقة الروعة؟ فال يقت�رس حديثنا حولها حول 

الرجاءات واالآمال واالأمنيات، بل نريد اأن تتحول من اأمل اإىل واقع، 

ومنهجنا  التنفيذ،  مقدور  مي�سور  ديننا  اأن  ذاك  تطبيق،  اإىل  منى  ومن 

الرتبوي قابل العمل �رسيع االأثر، وبني اأيدينا كالم ربنا، وو�سايا نبينا، 

وقلوبنا الناب�سة بالوحدانية والدعاء. )بيوتنا ال�ساحلة للرو�سة (.

لنعلم يقينااً اأنه هما جتملت االأ�رسة وازدانت دارها وتفاخرت مبراكبها 

بيوت �سعيفة من االإميان وال�سالح   ومنا�سبها وجاهها ون�سبها وهي 

يغنيها  وما  وا�سطرابااً.  وفرقة  قلقااً  �ستعي�س  حقااً،  �سعيدة  تكون  فلن 

ذلك كله عند رب العاملني.

ماذا يريد الزوج والزوجة؟ 

اإن الزوج ال�سالح يريد اأن تكون زوجته �ساحلة وحمافظة والعك�س كذلك. 

اإن الزوج العامل يريد اأن تكون زوجته ذات علم والعك�س كذلك. 

القراآن  اأهل  من  زوجته  تكن  اأن  يريد  اهلل  لكتاب  احلافظ  الزوج  اإن 

والعك�س كذلك. 
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مثل احلي وامليت: 

القران  كقراءة  العام  الذكر  �سواء  البيت  داخل  االأذكار  على  املحافظة 

والنوم  واحلمام  منه  واخلًلًلروج  املنزل  دخًلًلول  كدعاء  واملقيد  والت�سبيح 

وغريها. ورد عنه پ قال: »ل جتعلو� بيوتكم مقابر �إن �ل�سيطان ينفر من 

�لبيت �لذي تقر�أ فيه �سورة �لبقرة«.

ول  ح�سرة  وتركها  بركة  �أخذها  فاإن  �لبقرة  �سورة  »�قرءو�  پ:  وقال 

ي�ستطيعها �لبطلة«، والبطلة: ال�سحرة، وقال پ: »مثل �لبيت �لذي يذكر 

�هلل فيه و�لبيت �لذي ل يذكر �هلل فيه مثل �حلي و�مليت« )رو�ها جميعها م�سلم(. 

لقد  اهلل،  ذكر  فيها  يقام  وال  واملحرمات  باملنكرات  مليئة  ببيوت  فكيف 

امتالأت ب�سياطني االإن�س واجلن ثم ت�ستكي من ظنك احلياة و�سقاء الرحلة 

وتطلب الراحة وال�سعادة. 

الر�سا والت�سليم بق�ساء اهلل مبا كتب بينهما من الزواج الأنه قد ال يجد اأحد 

الزوجني يف االآخر ما كان يطلبه ويتمناه من جمال اأو اأخالق اأو غري ذلك 

واالأخالق  ال�سرب  ب�سيء من  اأو  بدونه  بينهما  والرحلة  احلياة  ت�ستقيم  لكن 

اأن  زوجته  من  يريد  وقته  يف  والدقيق  حياته  يف  م  املنَظّ الزوج  اإن 

تكون كذلك. 

وقتها  من  ا  جزءاً وتعطيه  به  تعتني  اأن  زوجته  من  يريد  الزوج  اإن 

الزوجة. وكذا 
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وهي �سعادة كل �سيء. 

اأحد ال�سباب تفاجاأ ببع�س االأمور بعد الزواج ، فقال : احلمد هلل على 

مارزقني واللهم قنعني مبا اآتيتني وبارك يل فيه. 

ورد يف احلديث: »من �سعادة ابن اآدم ر�ساه مبا ق�سى اهلل له ومن �سقاوته 

�سخطه مبا ق�سى اهلل له« )رو�ه �حلاكم و�لرتمذي(.

حني الأزمات :

امل�سلمة، تهزها  كثريااً ما حتدث االأزمات وامل�سائب وامل�سكالت لالأ�رس 

يخور  منها  كثري   ، وقوتها  اإميانها  و  ثباتها  تخترب  و  متتحنها  بها،  وتع�سف 

ويتهدم على �ساكنيه في�سبح يبابا ، فتتفرق االأ�رس و�سط العوا�سف وتذوب 

عالقاتها اأمام الهزات، وقليل منها الثابت  اأمام الزالزل  فيتثبت بالت�سبث 

باإميانه بربه وعالقته مبواله اإذ علموا اأنه الملجاأ اإال اإليه و المفرج للكربات 

اإال هو وال نا�رس اإال قدرته �سبحانه.

اإن كثريااً من بيوتنا التي حتت�سن قدوات �سامية ومتاألقة ويرتبى فيها اأبناوؤنا 

الطيبون كلما مرت بها �سدة اأو اأزمة وكاأنها خاليا نحل، تبداأ تدور تبحث 

القربى من  اإجنازه وترجو  فت�سارع يف  العمل  �سبحانه من  عما ير�سي اهلل 

ربها ليفرج عنها كربتها.
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بني العقل والعاطفة:

اإن احلياة الزوجية ال بد اأن تكون مبنية على اأ�سا�سني من التعامل: العقل 

والعاطفة، اأما اأن تكون عقالاً فقط اأو عاطفة فقط فهذا �سبب يف عدم جناح 

احلياة الزوجية وطريق لالإخفاق يف التعامل مع امل�سكالت داخل االأ�رسة، 

ولقد  تفريط  وال  اإفراط  ال  وم�ستقيم  متواز  بخط  االأمًلًلران  ي�سري  اأن  فالبد 

ا من امل�سكالت داخل العالقات الزوجية اأو االجتماعية اأو بني  تاأملت كثرياً

االأ�سدقاء وجدت اأن اخللل اإعمال العقل املجرد اأو العاطفة املجردة واحلكمة 

املنا�سب، فبع�س املواقف حتتاج عاطفة  املنا�سب يف املكان  ال�سيء  و�سع 

واأخرى عقالاً وثالثة مزيجااً بينهما زب   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ     وئ   

ا من الزوجات تريد كل �سيء بالعاطفة  وئۇئ رب )�لبقرة:269(، وجند كثرياً

ا من  ب�سبب تركيبة خ�سائ�سها و�سفاتها ويف املقابل كذلك الرجل يريد كثرياً

االأ�سياء بالعقل وال بد من و�سع كل �سيء وما ينا�سبه. 

اإن كوننا نتعامل مع احلياة الزوجية وامل�سكالت الزوجية بحلول عاطفية 

جمردة عن العقل واحلكمة، فهذا يوؤدي اإىل عدم النجاح والرقي بهذه احلياة 

وتكرار امل�سكالت وعدم انتهائها بل هو ا�ستهانة بالعقول ولكن حينما ن�سع 

لكل حالة ما ينا�سبها فامل�سكالت ال تتكرر وكل يعرف اخلطاأ من ال�سواب 

واحللول املثلى عند وقوع امل�سكالت اأو تالفيها ابتداء وهذا جمرب ومفيد 

العاطفة �رسعان  ين�سبط، الأن  الغالب  تن�سبط والعقل يف  العاطفة ال  الأن 

ما تنتهي والعقل ثابت وقليل التقلب.. الأن العاطفة ال ميكن التحاكم اإليها 

والعقل ميكن التحاكم اإليه يف ما ال يخالف ال�رسع. 
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ال�ســــــــــورى:

ال�سورى يف كثري من �سوؤون احلياة بينهما وهذا مطلب و�سبب يف تاليف 

وهو  بذلك  اإال  االأمًلًلان  بر  وت�سل  ال�سفينة  تنجو  فلن  امل�سكالت  من  كثري 

وال  وتك�سب  ي�رس  وال  وينفع  �سيئاًا  يكلف  وال  واخلواطر  للنفو�س  اأطيب 

تخ�رس.. فكن اأملعياًا... واللبيب باالإ�سارة يفهم... وتاأمل قول اهلل: زب ۆئ   

ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ    رب )�لبقرة:233(. 
ا، فكيف مبا هو اأجل واأعظم  وهذه االآية يف الر�ساع..يف اأمر ي�سري جداً

يف قيام كيان االأ�رسة وتربية االأوالد على املنهج ال�سحيح.. 

ا  قا�سداً مكة  اإىل  املدينة  من  خرج  ملا  احلديبية،  ق�سة  يف  اأخرى  وتاأمل 

العمرة ف�سده امل�رسكون عنها فغ�سب ال�سحابة وحدثت الفتنة واخلالف 

باأن  عليه  فاأ�سارت  �سلمة  اأم  ف�ساور  ا،  حمتاراً حزيناًا،  پ  الر�سول  فدخل 

وفعل  امل�سكلة فخرج  وتنحل  ال�سحابة ي  و�سيمتثل  راأ�سه  يخرج ويحلق 

ذلك وهداأ اخلالف وكانت ق�سية اأمة ولي�ست ق�سية فرد واأ�رسة.

وال يلزم اال�ست�سارة يف كل �سيء..

احلياة الزوجية ال بد اأن تكون مبنية على ال�سفافية وال�رساحة والو�سوح 

الأنها بطبيعتها البد اأن تكون كذلك واأما التعامل باأ�سلوب التكلف واخلفاء 

يتحمل  االأزواج  من  فكثري  والف�سل...  لالنفجار  طريق  فهو  والتحايل 

وي�سرب ويكتم وكل من االآخر قد ي�سعر باأن ما ي�سدر منه اأمر طبعي ومعتاد 

اأو ال ي�سل االأمر اإىل الغ�سب واالآخر ي�سرب حتى ينفذ �سربه والنهاية قد 
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 ال�ســــــــــرب:

املتاعب  من  فيها  حياة  الأنها  الزوجني  حياة  اأ�سا�سية يف  ق�سية  ال�سرب 

ال�سيء  ذلك  وغري  واحلقوق  وااللتزامات  وامل�سكالت  واالختالف 

التزامات  به من الطرفني واملراأة عليها كذلك  التحلي  الكثري والبد من 

كما على الرجل. 

طبعت على كدر و�أنت تريدها

�سفًو� من �لأقـذ�ء و�لأكـــــد�ر

ومكلف �لأيام �ســد طبـــاعها

متطلــب يف �ملاء جــــذوة نــار

اإن ال�سرب على امل�سكالت وحلها وحتمل الطرف االآخر باب عظيم من 

اأبواب االأجًلًلر والثًلًلواب من اهلل عز وجل الأن ما ي�سيب املوؤمن من ن�سب 

اأو و�سب اأو هم اأو غم فاإن له بذلك اأجر عند اهلل

اأورد القرطبي يف تف�سريه عند قوله تعاىل )فاإن كرهتموهن فع�سى( 

املنزلة  يف  والدين  العلم  من  زيد  اأبي  بن  حممد  اأبو  ال�سيخ  كان  قال 

تكون �سدمة موؤملة... ويكون النجاح غالباًا مفتاحه وبابه )ويف ال�رساحة 

تكون الراحة ولنكن �رسيحني(.
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واملعرفة وكانت له زوجة �سيئة الع�رسة وكانت تق�رس يف حقوقه وتوؤذيه 

فكان  يلومونه  اأي  عليها  بال�سرب  ويعذل  اأمرها  يف  له  فيقال  بل�سانها 

اأن تنزل بي  اإن فارقتها  يقول: فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي فاأخاف 

عقوبة هي اأ�سد منها(.  

م�سكلة يف بيت النبوة: 

والغرر  الدرر  لن�ستقي  النبوة  بيت  لنقف على حدث يف  تعال معي 

النبوية ال الفل�سفة الغربية واليونانية فعن اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه 

املوؤمنني  اأمهات  اإحدى  فاأر�سلت  ن�سائه  پ عند بع�س  النبي  قال: كان 

ب�سحفة فيها طعام ف�رسبت التي يف بيتها يد اخلادم ف�سقطت ال�سحفة 

فانفلقت فجمع ر�سول اهلل پ بني الفلقتني ثم جعل يجعل فيهما الطعام 

الذي كان يف ال�سحفة ويقول: »غارت اأمكم« وحب�س اخلادم حتى اأتى 

ب�سحفة من عند التي هو يف بيتها فدفع ال�سحفة ال�سحيحة اإىل التي 

ك�رست �سحفتها واأم�سك املك�سورة يف بيت التي ك�رست )رو�ه �لبخاري(، 

ويف احلديث درو�س وعرب: 

حلم النبي حممد پ وما اأحوجنا اإىل حلمه وخلقه فما قام بال�رسب 

التي  الغرية  پ ولكن حلم وتغا�سي واإعذار ملعرفته  وال�ستم وحا�ساه 

جبلت عليها الن�ساء. 

ومـاذ� ع�ســـى يف حلمه �أنا قائــــــل

ولو جئـــــت فيه مطنـــًبا بالفر�ئـد
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و�سية نبوية:

ا�ستمع اإىل التوجيه النبوي والو�سية منه پ بقوله: »��ستو�سو� بالن�ساء 

فاإن ذهبت  �أعاله  �ل�سلع  �أعوج ما يف  و�إن  �ملر�أة خلقت من �سلع  فاإن  خرًي� 

تقيمه ك�سرته و�إن تركته مل يزل �أعوج فا�ستو�سو� بالن�ساء« )متفق عليه(، ويف 

رواية يف ال�سحيحني: »املراأة كال�سلع اإن اأقمتها ك�رستها واإن ا�ستمتعت بها 

ا�ستمتعت وفيها عوج« ويف رواية مل�سلم: »اإن املراأة خلقت من �سلع، لن 

ت�ستقيم لك على طريقة فاإن ا�ستمتعت بها ا�ستمتعت بها وفيها عوج واإن 

رواية حتى  االإناء ويف  الزوجات حيث غرمها  بني  واالإن�ساف  العدل 

الطعام تاأديباًا. 

احلكمة يف معاجلة املوقف بدون ت�سعيد امل�سكلة واحتوائها ولنعلم اأن 

احتواء امل�سكلة والتغافل اآثاره االإيجابية اأكرث من الوقوف عندها وهذا 

اأمر م�ساهد وواقع وملمو�س يف كثري من االأحيان والعالقات واإذا عرفتم 

فالزموا رحمكم اهلل. 

فارفـــق و�أح�ســـن ما ��ستطعت فاإنـه 

بالرفـــق يطمع يف �سالح �لفا�ســد.

التي  باأنها هي  ياأمرها  والطعام ومل  ال�سحفة  فقام بجمع  پ  توا�سعه 

تفعل ذلك لعلمه اأن نف�سيتها ثائرة غائرة. فلو كان هذا احلدث يف بيت 

اأحدنا فما نحن ب�سانعني وفاعلني !؟ 
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ا  ذهبت تقيمها ك�رستها وك�رسها طالقها« وانظر اإىل تكرار الو�سية بهن خرياً

وال�سرب عن ما ي�سدر منهن والتعامل الو�سط ومراعاة اأحوالهن. 

�رسائع  من  ا  كثرياً يقرر  وهو  عرفات  خطبة  ويف  الًلًلوداع  حجة  يف  ثم 

االإ�سالم واأ�سول ر�سالته وال ين�سى الو�سية باملراأة يف هذا املوقف العظيم 

وجميع وفود اجلزيرة ت�ستمع اإليه وتتلقى منه.

»�أل و��ستو�سو� بالن�ساء خرًي� فاإمنا هّن عو�ن عندكم لي�ش  پ:  فيقول 

فعلن  فاإن  مبينة  بفاح�سة  ياأتني  �أن  �إل  ذلك  غري  �سيًئا  منهن  متلكون 

فال  �أطعنكم  فاإن  مربح  غري  �سرًبا  و��سربوهن  �مل�ساجع  يف  فاهجروهن 

�إن لكم على ن�سائكم حًقا ولن�سائكم عليكم  �أل  تبغو� عليهن �سبياًل 

يف  ياأذن  ول  تكرهون  من  فر�سكم  يوطئن  ل  �أن  عليهن  فحقكم  حًقا 

بيوتكم ملن تكرهون �أل وحقهن عليكم �أن حت�سنو� �إليهن يف ك�سوتهن 

وطعامهن« )رو�ه �لرتمذي(. 

فيبني بعد الو�سية كيفية التعامل معهن حني اخلطاأ ويبني حق كل واحد 

على االآخر. 

ومعنى عو�ن عندكم: اأي اأ�سريات ويف مواقف اآخر يقوم فيعظ النا�س 

ويقول: »اتقوا اهلل يف الن�ساء فاإنهن عوان عندكم، اأخذمتوهن باأمانة اهلل، 

وا�ستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، ولهن عليكم رزقهن وك�سوتهن باملعروف« 

)رواه م�سلم(.

كلمة �هلل: قيل االإ�سالم وقيل قوله تعاىل: زب ہ   ھ   ھ   ھ   

)م�سكاة  الوجوه«  اأح�سن  »وهذا  اخلطابي:  قال  )�لبقرة:229(،  ھےرب  
�مل�سابيح )49/9(.
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اأمثـــال وحكـــم: 

جميالاً  يكون  اجلميلة  االأزهًلًلار  من  مامتلوؤه  بقدر  احلديقة  مثل  بيتك 

وت�ستن�سق رائحة زكية والعك�س بالعك�س. 

اأنت ت�سب امراأتك اإذا امتدحت امراأة اأخرى اأمامها. 

رب نزهة ق�سرية مع عائلتك حتل لك الكثري من امل�سكالت. 

اإذا جنح زواج ابنتك فقد ك�سبت ابناًا واإذا ف�سل فقد خ�رست بنتاًا. 

البيت الذي متار�س فيه الدجاجة عمل الديك ي�سري اإىل اخلراب. 

املراأة ظل الرجل عليها اأن تتبعه ال تقوده. 

الزوجة مدر�سة الأوالدك فاخرت مدر�سة �ساحلة. 

ا.  ا وناجحاً ا �ساحلاً الزوج املعلم الأوالدك فاختاري معلماً

تكمن ال�سعادة والراحة يف بيتك فال تبحث عنها يف حديقة الغرباء. 

غرية املراأة الزائدة هي مفتاح طالقها. 

ا يكن لك �سماء.  ا وكوين له اأر�ساً كوين له اأمة يكن لك عبداً

كل امرئ هو يف بيته �سبي. 

الزوجة الذكية هي التي ت�ستعبد الرجل بخ�سوعها له. 

النزاع الطويل يعني اأن كال الطرفني على خطاأ. 

لي�س هناك خطاأ اأكرب من عدم االعرتاف باخلطاأ. 

خ�سام املحبني جتديد املحبة. 

ال  االإطفاء  رجال  اأن  الحظت  اإذا  احلياة  درو�ًلًلس  من  الكثري  �ستتعلم 

يكافحون النار بالنار. 
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جددا ولتتكلفا: 

�سواء  ا  �رسيعاً متل  النفو�س  فبع�س  الزوجية  احلياة  منط  يف  التجديد 

نف�سه  االإن�سان من  فقد ميل  ا..  �سبب وهذا طبعي جداً بدون  اأو  ب�سبب 

التي بني جنبيه واأ�سالعه، فعلى كل من الزوجني اإيجاد حلول لذهاب 

امللل وال ينبغي التكلف يف اإذهابه اإذا كان طبيعياًا فهو ياأتي ويزول بنف�سه 

واحلمد هلل على كل حال.

جتارب مفيدة: 

عطلة  خالل  فندق  يف  لي�سكن  باأ�رسته  يذهب  البع�س  جتد  �حللول:  ومن 

اأو  ا للحرم كذلك اإن كان من اأهل مكة وما حولها  اأو يكون جماوراً االأ�سبوع 

ا  يذهب لوحده مع زمالئه يف رحلة ق�سرية اأو يذهب عند والديه ليق�سي جزءاً

، ال �سيما اإذا كان  من اليوم لديهم وكذا الزوجة تذهب لوالديها اأغلب اليوم مثالاً

الزوجان كثرياًا ما يق�سيان اأوقاتهم �سوياًا داخل املنزل وهذا امللل يوجد حتى عند 

االأ�سدقاء فاالفرتاق الي�سري يعيد االأمور للتجدد، وكل اأدرى باأواين منزله واأهل 

مكة اأدرى ب�سعابها وكل من عرف داء نف�سه عرف دواءها.

تق�سي وقتها داخل  ما  الزوجة كثرياًا  اأن  مبا  والكبار:  ال�سباب  يقول كثري من 

البيت فاإين يف بع�س االأوقات واأنا ذاهب الأ�سرتي بع�س االأغرا�س اآخذهم معي 

ويقول اآخر: اإذا راأيت منهم ملالاً من طول البقاء بالبيت اأو خاطرهم مكدرااً اآخذهم 

ا وترجع وقد تغريت نف�سيتهم ورجعت بن�ساط وحيوية وجتدد وكل  لن�سرتي خبزاً

ذلك ال ياأخذ مني ربع �ساعة فاأكون قد فعلت عدة اأ�سياء يف وقت واحد. 
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قوا اأنف�سكم واأهليكم:

ٴۇ    ۈ    ۈ    زب  اهلل:  قال  وواجب  مطلب  الزوجني  بني  الن�سح 

قال  )�لتحرمي:6(،  ېرب    ۉ     ۉ    ۅ    ۅ    ۋ     ۋ   
لهم  بالو�سية  معناه  الثعالبي:  وقال  والن�سح.  بالتاأديب  البي�ساوي: 

يا  والتقومي واحلمل على طاعة اهلل ويف احلديث: »رحم اهلل رجال قال 

اجلنة«  يف  معهم  يجمعكم  اهلل  لعل  زكاتكم  �سيامكم  �سالتكم  اأهاله 

وقال اخلازن: علموهم. وقال اهلل تعاىل: زبڇ   ڇ   ڇرب 

)�ل�سعر�ء:214(  )�ل�سر�ج �ملنري )239/4((، وقال تعاىل: زبۓ   ۓ      ڭ     

ڭ    ڭرب )طه:132(. وقال پ : )مامن ر�ع ي�سرتعيه �هلل رعية �إل 

�سئل يوم �لقيامة �أقام فيهم �أمر �هلل �أم �أ�ساعه حتى ي�ساأل عن �أهل بيته( 

عليه  اهلل  حرم  اإال  لرعيته  غا�س  وهو  )ميوت  م�سلم  وعند  اأحمد  رواه 

اجلنة( وعند البخاري )فلم يحطها بن�سحه(.

فليتاأمل االآباء واالأزواج  هذه الزواجر واملواعظ التي تهز القلوب .

ولي�س الأحدهما الع�سمة والكمال بل النق�س والعيب يف اأ�سل الطبيعة 

اأ�سباب  وتعاىل..فمن  �سبحانه  هلل  والكمال  ب�رسية  جبلة  واخلطاأ  كامن، 

داخل  ال�سعادة  وقيام  والثغرات  اخللل  و�سد  الزوجية  احلياة  يف  التكامل 

البيت: الن�سيحة باحلكمة واللني والتعاون على الرب والتقوى.. باالأ�ساليب 

املتنوعة بالر�سالة الورقية واجلوال، اإهداء كتاب اأو �رسيط، �سماع �رسيط 

مقال..القدوة  مقام  ولكل  بالت�رسيح  وتارة  بالتلميح  ال�سيارة..تارة  يف 

احل�سنة خري فاعل وموؤثر. 
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م�سهد اإمياين :

م�سهد اإمياين من اأجمل �سور التعاون والرتبية يف الرحلة الزوجية وتاأمل 

�أبت  رحم �هلل رجاًل قام من �لليل ف�سلى و�أيقظ �مر�أته ،فاإن   : پ  قوله 

ن�سح يف وجهها �ملاء ورحم �هلل �مر�أة قامت من �لليل و�أيق�ست زوجها ،فاإن 

�أبى ن�سحت يف وجهه �ملاء (. )رواه اأبوداود وجاء يف مرقاة املفاتيح(: واملراد التلطف 

معها، وال�سعي يف قيامها لطاعة ربها مهما اأمكن. قال تعاىل: زبەئ   

وئ   وئ   ۇئۇئ   رب وفيه اأن من اأ�ساب خريااً ينبغي له اأن يتحرى اإ�سابة 
الغري، واأن يحب له ما يحب لنف�سه، فياأخذ باالأقرب فاالأقرب.

وقوله: »رحم اهلل« تنبيه لالأمة مبنزلة ر�س املاء على الوجه الإيقاظ النائم، 

وذلك اأنه -پ- ملا نال بالتهجد ما نال من الكرامة واملقام املحمود اأراد اأن 

يح�سل الأمته ن�سيب وافر، فحثهم على ذلك باألطف طريقة .

اهلل  الذاكرين  يف  كتبا  ف�سليا  الليل  من  اأهله  الرجل  اأيقظ  )اإذا  وورد 

والذاكرات( رواه اأبوداود. قيل وذلك ي�سمل الزوجة واالأوالد.

وجاء يف �مل�سكاة: وفيه اأنه يجوز االإيقاظ للنوافل ، كما يجوز للفرائ�س، 

وال يخفى تقييده مبا اإذا علم من حال النائم اأنه يفرح بذلك اأو مل يثقل 

عليه ذلك. 

وعند �لطرب�ين: »ما من رجل ي�ستيقظ من الليل فيوقظ امراأته، فاإن غلبها 

النوم ن�سح يف وجهها املاء، فيقومان يف بيتهما فيذكران اهلّل عّز وجل �ساعة 

: وهذا احلديث  الفاحلني  ابن عالن يف دليل  قال  لهما«  اإال غفر  الليل  من 

مطلق ي�سمل ذكر اهلّل تعاىل يف ال�سالة وخارجها.
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وعن �بن عمر: اأن اأباه عمر بن اخلطاب، ر�سي اهلل عنهما )كان ي�سلي 

من الليل ما�ساء اهلل، حتى اإذا كان من اآخر الليل اأيقظ اأهله لل�سالة، يقول 

لهم : ال�سالة، ثم يتلو هذه االآية : »واأمر اأهلك بال�سالة وا�سطرب عليها ال 

ن�ساألك رزقااً نحن نرزقك ( )رواه البيهقي(. وكان اأبوهريرة وزوجته وابنته وقيل 

والدته وكان بها بارااً فيتعاونون على قيام الليل فكل منهم يقوم جزءااً.

فما اأجمل البيوت يوم اأن تقوم على ذكر اهلل ..كيف تكون حياة اأهلها؟ 

نعيم و�سعادة وفالح وجناح..قارن بني هذه البيوت وبيوت ت�سج بالقنوات 

تقوم  وبيوت  االأ�سحار  وقت   ، االإلهي  النزول  وقت  واملحرمات  الفا�سدة 

طائعة خا�سعة هلل رب العاملني ..كم تعي�س تلك من ال�سقاء والبوؤ�س وهذه 

من ال�سعادة والطماأنينة ؟ مع�رس العقالء �ستان بني احلياتني ..!!

تابوا ب�سبب زوجاتهم:

كم من زوجة �سلح حالها وزوج �سلح حاله ب�سبب التنا�سح بينهما.. 

كم من زوج ترك املخدرات والتدخني ب�سبب الزوجة؟؟ 

اأحد االأزواج اأقلع عن التدخني ب�سبب ر�سالة جوال من زوجته.. 

كم من زوجة كانت تئن من �سياع زوجها فكانت ترفع اأكف ال�رساعة 

يف االأ�سحار وجتاهد نف�سها بال�سرب يف النهار فكانت هدايته باإذن اهلل. 

كم من زوجة اأدخلت زوجها م�ست�سفى االأمل وقامت مبتابعة عالجه.. 

واأو�سي اأختي امل�سلمة: بالت�سلح بال�سرب والدعاء و�ستجد العون من اهلل..

ومن كان اهلل معه فقد كفاه..زبہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھرب )�لطالق:3( .
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اأهـــلك اأهـــلك: 

ا ولكن يف اأهله  البع�س قد يكون فاعالاً يف دعوة االآخرين اإيجابياًا ومبدعاً

ا وال�سك اأن البدء باالأهل هو واجب قال اهلل تعاىل: زبڇ    �سلبياًا و�سعيفاً

ڇ   ڇرب )�ل�سعر�ء:214(، وقال اهلل تعاىل: زبۓ   ۓ      ڭ     
ڭ    ڭرب )طه:132(، وقال عن اإ�سماعيل  پ وقال اهلل تعاىل: زبڦ   

ڦ       ڦ   ڦ   ڄرب    )مرمي:55(، وقال پ: »�إذ� �أعطى �هلل �أحدكم 
)رو�ه م�سلم(، بل ذلك �سدقة و�سلة ومن  خرًي� فليبد�أ بنف�سه و�أهل بيته« 

ل ي�سلي، يتعاطى املخدرات، ماذا تفعل الزوجة؟ 

يتعاطى  اأو  ي�سلي  ال  زوجها  كًلًلون  من  ت�ستكي  الًلًلزوجًلًلات  من  كثري 

خمدرات اأو غري ذلك وتبقى حائرة ال تدري ما ت�سنع؟ 

الدعاء واالإحلاح على اهلل يف ذلك وال�سيما اأوقات ال�سحر.

املنًلا�سحًلًلًلة.

اأو  اأقاربه  اأو  اإخوانه  اأحد  اأو  امل�سجد  كاإمام  ينا�سحه  اأحد  البحث عن 

اأ�سدقائه اأو جلان االإ�سالح. 

واأذكر مرة اإحدى الن�ساء ات�سلت بال�سيخ ابن باز رحمه اهلل: ت�ستكي من 

الهاتف.  كلم  لزوجها  فقالت  اإياه  اأعطني  ال�سيخ:  فقال  ي�سلي  ال  زوجها 

فقال من؟ قال معك ابن باز فكان من ال�سيخ اأن ن�سحه وذكره باهلل.

وعلى اأئمة امل�ساجد ومراكز االأحياء مهمة عظيمة يف هذا اجلانب. 
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الرب والوفاء وال�سك اأنه من اخلطاأ الفادح والتناق�س الكبري اأن يبذل الن�سح 

لالآخرين ولي�س له مع اأهل بيته توجيه وتذكري. 

و�بـــد�أ باأهلك �إن دعوت فاإنهم

�أوىل �لورى بالن�سح منك و�أقمن

و�هلل ياأمـــــر بالع�ســــــرية �أول

و�لأمـــر من بعد �لع�سـرية هـني

�سور من الوفاء بني الأزواج :

تعليم الزوجة اإن كانت اأمية القراءة والكتابة واأحكام الدين وحماولة 

اأن  واالأوالد  الزوجة  وعلى  وتربويااً  وثقافيااً  فكريااً  مداركها  تنمية 

ي�ستفيدوا من والدهم بال�سوؤال واال�ست�سارة والقراءة عليه اإن كان ذا 

علم وال ي�سدق عليهم قول القائل ) اأزهد النا�س يف العامل اأهله ( 

وهذا من الواجب عليه.

يتجاوز اخلم�سني من  ال�سن  االأزواج كان رجالاً، عاميااً، كبريااً يف  اأحد 

عمره، موؤذن وكانت زوجته اأمية،كان يقوم قبل الفجر وقبل ذهابه للم�سجد 

فيقوم بتدري�س زوجته القراآن وجل�س على هذه احلال �سنوات حتى توفاه 

اهلل عز وجل والبع�س ولالأ�سف ال يريد زوجته ت�سلك طريق العلم ومينعها 

ذلك وي�سايقها حتى للذهاب اإىل دور حتفيظ القراآن نعوذ باهلل من ال�سقاء 

وقد يهزاأ بها.
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اأم الزوجة وموقعها يف الرحلة: 

تاأهيل االأم للبنت قبل الزواج الأن تكون زوجة منا�سبة تعرف احلقوق 

الزوج  مع  التعامل  يف  وجوانب  االأ�ًلًلرسة  ورعاية  وواجباتها  الزوجية 

وامل�سكالت الزوجية واإنه من املتقرر عند النا�س اأن البنت هي جزء كبري 

يف الغالب من اأمها وحتذو حذوها وهي كما يقال خط الدفاع االأول عند 

ا اأن  الزوج اإذا حدثت م�سكلة بينه وبني زوجته ولكن ولالأ�سف ن�سمع كثرياً

االأم هي ال�سبب يف الطالق اأو موقفها �سلبي فعلى االأم م�سئولية عظيمة 

وكبرية يف جناح احلياة الزوجية البنتها اأو ف�سلها ولتعلم اأنها اإن كانت �سبباًا 

يف التفريق فاملوعد يوم القيامة بني يدي رب العاملني واأي�سا هذا احلديث 

ا من االآباء ال يعلم  ا الأم الزوج ويف املقابل ولالأ�سف جتد كثرياً موجه اأي�ساً

ا ب�سبب بعده عن بناته منذ ال�سغر ، فكيف بعد الزواج اأو  عن �سيء مطلقاً

ال يعلم اإال حني تت�ساعد امل�سكلة وتكرب والتفكري يف الطالق اأو ي�سمع وال 

اأن لو  اإال بعد طالقها ويتح�رس  اآثار ذلك  التدخل؟؟ وقد ال يدرك  يرغب 

تدخل وال ينفع الندم.

وقد اأح�سنت اأ�سماء بنت خارجة الفزاري الن�سيحة البنتها عندما زفت 

درجت  فيه  الذي  الع�س  من  خرجت  اإنك  بنية:  اأي  فقالت:  زوجها  اإىل 

اأر�سااً يكن لك  تاألفيه ، فكوين له  ف�رست اإىل فرا�س مل تعرفيه وقرين مل 

�سماء وكوين له مهادااً يكن لك عمادااً وكوين له اأمة يكن لك عبدااً. ال تلحفي 

به فيقالك وال تباعدي عنه فين�ساك، اإن دنا فاقربي منه واإن ناأى فابعدي عنه 
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اأنفه و�سمعه وعينه فال ي�سمّن منك اإال طيبااً وال ي�سمع اإال ح�سنااً  واحفظي 

وال ينظر اإال جميالاً (.ولعمري تلك ن�سائح ذهبية وقواعد عظيمة تبقي اأبد 

الدهر لكل عرو�س تزف اإىل زوجها.

الإمـــــلءات :

فتجد  اخلارجية،  لالمالءات  ي�سغي  والزوجات  االأزواج  من  كثريااً  اإن 

ال�سخ�سية  باإثبات  ابنتهما  اأو  ابنهما  يو�سيان  الزوج  اأو  الزوجة  والدي 

من اأول الليلة وعدم ال�سعف واأخذ احلق والتمرد و�سيل من التحذيرات 

والتعليمات اخلاطئة.وهم يح�سبون اأنهم يح�سنون �سنعااً فاحلذر احلذر.

�سغط العمل: 

عدم نقل ال�سغوط وامل�سكالت اخلارجية لداخل االأ�رسة قدر امل�ستطاع 

فال يجعل املرء ردة فعل تلك ال�سغوط يف زوجته واأوالده فكثري من النا�س 

ينقل م�سكالت عمله وزمالئه اإىل اأ�رسته واإن كان والبد وال ي�ستطيع ال�سيطرة 

على النف�س والتحكم بها فعلى اأفراد االأ�رسة من زوجة واأوالد مراعاة ذلك، 

والراحة، عدم  للنوم  املنزل  العام يف  اجلو  تهيئة  وقته،  الطعام يف  تهيئة 

بع�س  يف  النقا�س  باب  فتح  عدم  وال�رسورية،  امل�ستعجلة  غري  الطلبات 

املوا�سيع التي قد توؤدي اإىل م�سكلة، تهدئة ال�سغار، عدم دخولهم غرفة 

اأعظم احللول لتحمل  نومه وراحته، حماولة االإكثار من ذكر اهلل فهو من 

امل�ساق وتهدئة النفو�س وهذا جمرب ونافع واإذا عرفت فالزم... 
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كيف تواجهني ذلك؟ 

ا نتيجة ل�سغوط العمل  كثري من االأزواج ياأتي من العمل وهو مرهق جداً

وم�سكالت احلياة بل ي�سل به االأمر اإىل اأنه يكون �سامتاًا منذ دخوله البيت، 

ال يتكلم مع اأحد من �سدة �سغط العمل وم�سكالته، فيحتاج اإىل نوع من 

اأنواعه،  بجميع  االإزعًلًلاج  ووجد  قدم  فاإذا  النف�سي،  واال�ستقرار  الهدوء 

ا حتتاج اإىل قدر كبري من املياه  ال�سك اإذا التقى الكربيت والبنزين وّلدا ناراً

!!؟  ت�سلم  ما  وقليالاً  الوفاة  اإىل  توؤدي  وقد  بجراح  ت�سيب  وقد  الإطفائها 

فعلى الزوجة اأال تفتح باب االأ�سئلة اأو الطلبات اأوكرثة الكالم اأو م�سكالت 

االأوالد منذ قدومه من العمل وتراعي نف�سيته يف ذلك اإن راأت منه جتاوباًا 

وا�سلت واإال اأجلت ذلك لوقت اآخر وكل امراأة اأعرف باأواين منزلها !

من  النوم  ي�ستطع  فلم  لينام  فذهب  العمل  بعد  منزله  اإىل  قدم  رجل 

�سدة اإزعاج االأطفال فقام وتكلم على زوجته فقالت اأنا كل اليوم واأنا 

متحملة لهم واأنت ال ت�ستطيع تتحملهم دقائق فكانت النتيجة الطالق. 

رجل خرج من العمل ويف طريقه للمنزل متعب فبداأ يت�سل بزوجته 

ا وعزم على  على هاتف املنزل فكان الهاتف م�سغوالاً فرتة طويلة جداً

من  ون�سبة  ر�سده  اإىل  وعاد  بتهدئته  قام  �ساحبه  اأن  اإال  زوجته  طالق 

الطالق كثرية  كانت وقت قدوم الزوج من عمله ودخوله منزله .

ثالث ياأتي ويتاأخر الغداء فيقيم الدنيا ويقعدها والعاقل اإن تاأخر انتظر 

وان�سغل بقراءة ال�سحف واملجالت النافعة اأو ذهب للنوم واحلمد هلل 
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من اأنت مع قائد الأمة؟

التي  العظام  امل�سئوليات  فما  پ  االأمة ور�سولها  قائد  ولنتاأمل حياة 

على عاتقه تبليغ الدين ون�رسه واجلهاد يف �سبيل اهلل، الرتبية والتعليم، 

اإفتاء  النا�س،  بني  الق�ساء  العدو،  مكائد  واملوؤمترات،  االجتماعات 

وتاأمل  الوفود  ا�ستقبال  عليه،  الوحي  نزول  ال�سالة،  اإمامتهم  النا�س، 

تعلم  �سيمر معك وما  الكتاب وما  فيما مر معك من  حاله مع زوجاته 

اعفو عنا  اللهم  پ  االأخالق  قمة يف احللم و�سيد يف  پ  �سريته  من 

باأف�سل االأخالق.  واأعنا وجملنا 

يعفو وي�سفح قادًر� عمن جنــى

عماًل بقول �هلل فاعفو� و��سفحو�

اأ�سغلنه  وما  العظام  املهام  بتلك  زوجاته  عن  ان�سغل  ما  �أخرى:  وتاأمل 

زوجاته عنها پ. 

فاأين العقول يا  اأو تتعطل حياته  ما قامت الدنيا وال قعدت ومل يهلك 

ا اأن تاأخر الغداء قد يكون يف ال�سهر مرة اأو مرتني  اأهل العقول؟؟ علماً

ثم ن�سى اأنه يف بقية االأيام يكون يف وقته، فاأين التغا�سي مع�رس الرجال 

والعقالء واحلكماء؟؟ 
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خذوها خمت�سرة:

حماولة ان�سغال الزوجة بكل نافع ومباح ومفيد ال�سيما يف بداية احلياة 

ا، الأنه ال يوجد عندها اأوالد  الزوجية الأنه يكون عند املراأة فراغ كبري جداً

ا لتن�سغل الزوجة  تن�سغل بهم ولذا يف�سل كثري من االأزواج االإجناب �رسيعاً

ا الأن الفراغ كما تقدم معنا �سبب  بالولد وتربيته وكذا الزوج يعي�س فراغاً

الزلل  ووجود  امللل  وطول  امل�سكالت  وافتعال  االآخر  اأخطاء  ت�سيد  يف 

الوقت  واملفيدة يف ملء  النافعة  الربامج  اإيجاد  منهما  واخللل وعلى كل 

وم�ساعدة االآخر يف ذلك والنف�س اإن مل ت�سغلها اأ�سغلتك والنف�س اإن مل 

ت�سغلها باحلق اأ�سغلتك بالباطل واإن مل ت�سغلها باملباح اأ�سغلتك بال�سياع 

بني  امل�سكالت  من  ا  كثرياً اأن  ووجًلًلدت  �سنني  مدى  على  تاأملت  ولقد 

الزوجني واالأ�سدقاء واجلريان وغريهم اأن ال�سبب الرئي�س هو الفراغ اأو 

لقد  وقالوا  الفراغ  من  االأزواج  ا�ستكى كثري من  ولقد  اأ�سبابها  من  جتده 

فراغ  الأمالأ  حالاً  يل  اأوجد  اأحدهم  وقال  امل�سكالت  من  ا  كثرياً لنا  �سبب 

زوجتي يف عطلة ال�سيف.. 

ورزية  وم�سيبة  حمرتف  ل�س  اإنًلًله  ومفرق،  فاتك  داء  الفراغ  اإن 

والفراغ العملي والبدين �سبب يف الفراغ القلبي والروحي واالأمرا�س 

النا�س  حياة  يف  خطري  بل  الزوجية  احلياة  يف  خطري  وكالهما  النف�سية 

ا من العاطفة فتنقلب عا�سفة يف التعامل  ا... والفراغ يولد كثرياً عموماً

الزوجي وغريه. 
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تقاعد زوجي: 

كثري من الزوجات ت�ستكي من زوجها بعد تقاعده من عمله... فتجده 

يرقب حركات اجلميع وينتقد اجلميع ومتفرغ للجميع... تكرث م�ساكله مع 

زوجته واأوالده ب�سبب الفراغ. 

والبع�س من االأزواج اإذا تقاعد اأ�سبح حمامة من حمامات امل�سجد تفرغ 

للعبادة وم�ساركة يف اأعمال الرب واخلري اأو التجارة. 

والبع�س اإذا تقاعد تخلى عن زوجته وبيته وم�سئولياته االأ�رسية فال جتد له 

قرارااً اأو يتزوج فتاة �سغرية فتاأخذ عقله ولبه فين�سى البيت االأول وينقلب 

ا عليهم. واهلل امل�ستعان.  اأ�سداً

برامج داخل البيت؟

وجمتمعه  نف�سه  يف  �ساميااً  بيتااً  يكون  اأن  امل�سلم  البيت  من  نريد 

مبدعااً. اإيجابيااً 

اإن ر�سالة االأ�رسة للمجتمع كبرية وحتتاج جهدااً وعناء ، فلي�ست االأ�رسة من 

واجبها اأن تنتج لنا اأجياالاً فقط قا�رسة نفعها على نف�سها اأو تهتم بتغذيتها 

فقط اأو �سلبية بل البد اأن تقدم لالأمة اأجياالاً فاعلة حتمل هدفااً ور�سالة، اإن 

اأمام الزوجني ر�سالة عظيمة وم�رسوع كبري التعيقه وتكدره التوافه.

للمراأة  بالن�سبة  كبرية  حتديات  تواجه  اليوم  امل�سلمة  االأ�ًلًلرسة  اإن 

لهذه  تنتبه  اأن  فالبد  واأخالقيااً  فكريااً  حتديااً  وال�سباب  والفتيات 
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وربطها  واالإقناع  واحلًلًلوار  والهدوء  احلكمة  من  بنوع  التحديات 

بدينها وتر�سيخ االعتزاز به وبقيمه. 

اإن على الزوجني اأن يرقيا باأخالقهما واأفكارهما واأهدافهما واأوالدهم 

لالأمة جيالاً  ليخرجوا  االآخرة  للدار  الرحلة ممتعة وطريقااً وزادااً  لتكون 

يخدم دينه واأمته .

ومن املقرتحات املقدمة للبيت امل�سلم مللء فراغ امل�سلم مع اأن امل�سلم 

لي�س لديه فراغ:

حفظ �سور من القراآن واالأذكار والقيام مبدار�ستها وت�سميعها لدى االآخر. 

تعلم احلا�سب والدخول يف الدورات التدريبية التي تخ�س املراأة امل�سلمة. 

امل�ساركة بدور حتفيظ القراآن واملراكز االجتماعية الن�سائية. 

يف  وي�سارك  وغريها  بالفوائد  جتدد  املنزل  داخل  حائطية  لوحة  و�سع 

اإعدادها جميع اأفراد االأ�رسة. 

و�سع بع�س االآالت الرتفيهية املباحة والتعليمية . 

للقراءة  املنزل وو�سع حمفزات  داخل  ومقروءة  مكتبة �سوتية  و�سع 

والربامج فيها . 

قراءة يف كتاب مثل دليل الفاحلني �رسح ريا�س ال�ساحلني والرحيق املختوم 

وال�سرية النبوية لل�سباعي، فتاوى تهم االأ�رسة امل�سلمة، االآداب ال�رسعية 

لل�سلهوب اأو الفدا واأي�رس التفا�سري الأبي بكر اجلزائري  وغريها. 

متابعة برنامج من خالل القنوات املحافظة. 

بحث بع�س امل�سائل واملوا�سيع ومناق�ستها ل�سقل مواهبهم.
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و�سع يوم يف ال�سهر اأو كل اأ�سبوعني رحلة جلميع اأفراد العائلة. 

اأعظم ان�سغال تفني به املراأة حياتها تربية اأوالدها واإخراجهم واإعدادهم 

جادين،  نافعني،  وعظماء  ورجًلًلاالاً  اأبطاالاً  يكونوا  لكي  امل�سلمة  لالأمة 

ا للتاريخ فيما يعود الأمتهم واأوطانهم بالفالح والنجاح وكما يقال  �سناعاً

وراء كل رجل عظيم امراأة عظيمة.

تعويد االأ�رسة على امل�ساركة يف اأعمال اخلري والرب.

ا�ستغالل املوا�سم واملنا�سبات والفر�س يف توجيههم للخري فقد كان 

اأيقظ  اإذا دخلت الع�رس االأواخر من رم�سان  عليه ال�سالة وال�سالم 

�سغري  وكل  الطرباين  عند  رواية  ويف  البخاري  رواه  لل�سالة  اأهله 

وكبري يطيق ال�سالة (.

حماولة قدر امل�ستطاع الق�ساء على الفراغ يف حياة االأوالد فذلك يحل 

قدرااً من م�سكالت الرتبية.

على  كبري  اأثر  له  وذلك  اخلري  وجمال�س  للم�ساجد  االأوالد  ا�سطحاب 

�سلوكهم وغر�س القدوات يف نفو�سهم بالرتبية العملية .

قال املنكدر بن حممد: كان اأبي يحج بولده، فقيل له: مل حتج بهوؤالء؟ 

قال: اأعر�سهم هلل.

الليل  ال�سجود و�سالة  ال�سالح يف موا�سع  اأعظم  الدعاء من  الدعاء 

ومواطن اإجابة الدعاء، فال ياأ�س و ال ملل.

يقول اأحد االآباء منذ تزوجت واأنا ال اأكاد اأترك الدعاء الأوالدي واأوالد 

امل�سلمني بال�سالح يف ال�سلوات، لعلمي اأن هناك ملكااً يوؤمن ويقول 
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ولك مثله فرزقت بذرية �ساحلة.

احلذر من التنق�س من اأوالد االآخرين وذكر معايبهم فتبتلى يف اأوالدك 

وهم يعافون   ولكن ادع لهم بال�سالح والنجاح وحب الأخيك ما حتب 

لنف�سك من خريي الدنيا واالآخرة.

الطفولــــــة:

اإن مرحلة الطفولة اأر�س خ�سبة و من اأثمن الفر�س لغر�س اخلري فيها 

وتقبله لها فاحلذر احلذر من اإهمالها .

تكوين �سخ�سية االأطفال منذ الطفولة على تلك املعاين واملبادئ لتتطور 

ونحن  اأعناقنا  يف  اأمانة  فهم  عمره،  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  معه 

الرابحون اأو اخلا�رسون.

قد ينفُع �لأدُب �لأحد�َث يف مهٍل 

ولي�َش ينفُع بعـَد �لكــربِة �لأدُب

ْمتها �عتدلــْت  �إَنّ �لغ�سوَن �إذ� َقَوّ

متُه �خل�سُب ول َيلــــــــنُي �إذ� قَوّ

االأوىل  املراحل  يف  الرتبية  يف  ويتعبا  يجتهدا  اأن  الوالدين  على  اإن 

الأوالدهم لريتاحوا اإذا كربوا، فاإن اأهملوا كان العناء و�سعوبة الرتبية، 

فاتعب قليالاً لرتتاح كثريااً.

ليتفهموا مرحلة املراهقة وكيفية التعامل الناجح مع اأوالدهم يف هذه 

املرحلة التي هي من اأ�سعب مراحل الرتبية .
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الفجـــــــــوة:

اإن اأكرث ما تعاين منه االأ�رس بني الوالدان واالأوالد اأو االأوالد فيما بينهم 

اأن  وال�سك  وغريها  وعاطفية  وثقافية  واجتماعية  فكرية  فجوة  وجود 

اآثارااً �سيئة تعود على كيان االأ�رسة ووحدتها وتربيتها وانحراف  لذلك 

االأوالد وتلقف االآخرين لهم وعدم االإح�سا�س باالآخر والتفكك االأ�رسي 

واالن�سغال بالنف�س عن االآخرين...

ويف املقابل ردم الفجوة له اآثار اإيجابية منها: التعاون يف بناء االأ�رسة ومالأ 

ال�سورى  التوجيه والن�سح وبث  الطرفني وتقبل  االأرواح عاطفيااً  بني 

معاناتهم،   مع  والعي�س  واأفراحه  همومه  و  حياته  يف  االآخر  وم�ساركة 

وجود املزاح واالحرتام والثقة بني اجلميع وجود احلوار.

وجناح  الرتبية  العملية  يف  كبري  بقدر  ت�ساهم  الهادف  احلًلًلوار  لغة  اإن 

االأوالد والتقارب بجميع اأ�سكاله بني االأ�رسة الواحدة.

اأوالدهم والعك�س كذلك  فتح احلوار مع  ي�ستطيعان  اأبوين ال  كم من 

يف  املًلًلوؤمل  امل�ساهد  الواقع  هو  وهذا  ومزعجة  �سلبية  النتائج  فكانت 

�سفوف �سبابنا وفتياتنا .ولنكن �رسحاء يف معاجلة واقعنا.  

اإننا بحاجة ما�سة وكبرية الأن نعيد النظر يف تعامل االآباء مع اأوالدهم.

ليدرك االآباء اأنهم هم وراء كل ذلك واأنهم هم حبل الو�سال وبيدهم 

فتح تلك الفجوات التي تكون نهايتها موؤملة وقا�سية وبيدهم ردمها .
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 ليدرك االآباء اأن املال لي�س كل �سيء حتتاجه الزوجة واالأوالد ، فامل�ساألة 

اأعظم من ذلك واحلاجة اأ�سد لغريه،  فكم من البيوت تعي�س ق�سورااً 

ومتتلك اأمواالاً لكنه تعي�س حالة قريبة من ال�سفر من التقارب  فكانت 

النتيجة موؤملة ومفجعة فال ي�ستفيق االأب اإال على �سدمات موجعة.

زوجات تاأثروا باأزواجهم: 

ولنعلم يف اجلملة اأن املراأة ترغب العمل والتفكري اأكرث من الرجل وحتب 

والتجديد يف  والتغيري  ملنزلها  ترتيبها  مثال  واأقرب  اأتقنت  اإذا عملت  اأنها 

ذلك وكذا الطعام وكل ذلك يحتاج اإىل تفكري وعمل وجدية فلنحرك هذه 

الطاقات والقدرات. 

اأذكر جملة من االأزواج قد تاأثرت زوجاتهم بهم فمن كان يحب القراءة 

اأ�سبحت زوجته حمبة للقراءة واالإطالع. 

ومن كان حمباًا للدعوة اإىل اهلل اأ�سبحت زوجته كذلك.. 

بحوثه  يف  لًلًله  معينة  زوجًلًلتًلًله  اأ�سبحت  للبحث  حمًلًلباًًلًلا  كًلًلان  ومًلًلن 

ودرا�ساته.. 

ومن كان حمباًا للحا�سب اأ�سبحت زوجته كذلك.. 

اإما الأن النفو�س حتاكي وتتاأثر مبن تعاي�س اأو لتكييفه هو اإياها مب�ساعدته.. 

يقول �أحد طالب �لعلم: ما منعني من الزواج اإال خ�سية اإما اأن تعيقني 

 واأعجز عن حقوقها فدعوت اهلل باإحلاح 
َّ

الزوجة عن ذلك اأو ال ت�سرب علي
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اأن ي�سخر يل من تعينني على هذا الطريق وكنت يف هم عظيم من هذا 

الزواج  يل  اهلل  و�سوؤال..فكتب  عتاب  يف  ا  دائماً والنا�س  ا  كثرياً وتاأخرت 

تكونني خري  لعلك  لزوجتي وقلت  العقد  بعد  احلياة  ملنهجي يف  ومهدت 

معينة يل يف حياة العلم فقالت �ساأكون عند ح�سن ظنك...فبداأت احلياة 

معي  جتل�س  باملكتبة..واأجعلها  وقتي  جل  اأق�سي  وكنت  الزوجية..يقول 

ت�ساعدين يف جلب كتاب اأو فتح �سفحة وترتيب املكتبة والقراءة �سوياًا يف 

الق�س�س وغري ذلك. 

فبداأ امللل يدب اإليها ولكن حاولت اأن اأوجد بدائل وحينما نخرج للنزهة 

ناأخذ كتاباًا وهي تختار ما ت�ساء من الكتب يقول وا�ستمر بنا احلال واأنا اأدعو 

اأ�سبحت  ال�سرب واالحت�ساب حتى  يرزقها  واأن  اأن يجعلها خري معني  اهلل 

يقول  بل  االأحاديث  وتخريج  امل�سائل  وبحث  البحوث  اإعداد  يف  تعينني 

قبل  نقراأ كتباًا  الليايل  النوم مكتبة م�سغرة ويف بع�س  اأ�سبحت يف غرفة 

النوم وقد اأنهينا بع�س الكتب فقط يف قراءة قبل النوم..وهذا من ف�سل 

االأ�سياء..تعتذر  من  كثري  دفاع يل يف  اأ�سبحت خط  واحلمد هلل..بل  اهلل 

عني يف كثري من الوالئم واالجتماعات ، تهيئ يل وقت القراءة..ال تدعو 

ا يف اأوقات معينة ال تنا�سبني، �سحيح اأنني تعبت معها يف البداية لكن  اأحداً

بالتعود واحلكمة يكون النجاح وال�سرب بالت�سرب واحللم بالتحلم. 

ويقول �آخر: اأ�سبحت زوجتي تكتب يل بحوثي واأوراقي على احلا�سب 

للقراآن  مبحّفظة  ياأتي  كبرياًا..واآخر  وقتاًا  مني  ياأخذ  ذلك  كان  اأن  بعد 

 . لزوجته وبناته للمنزل فحفظن جملة من بناته القراآن كامالاً
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مناذج رائعة :

ولنقف �سويااً على بيوت العلماء فهذا ابن حجر العامل املحدث كان يعقد 

يف بيته لزوجته واأوالده الدرو�س فكانت اأ�رسته اأ�رسة علم ومتخ�س�سة يف 

علم احلديث كوالدهم، كان يداعب زوجته ويقول لها لقد �رست �سيخة، 

بني  فجمعت  اأوالدهًلًلا  تربية  عن  بذلك  تن�سغل  ومل  وتعلم  حتدث  فكانت 

االأمرين فاأخرجت لنا اأ�رسة علم وجناح.

ويف كتاب املعلمني البن �سحنون: كان القا�سي عي�سى بن م�سكني بعد 

الع�رس يعلم بناته وبنات اأخيه العلم والقراآن(.

وهذا ابن باز كان يعقد كل جمعة در�سااً الأوالده واأحفاده، يبداأ فيه بقراءة 

القراآن ثم يعلمهم ثم تكون بعد ذلك االأ�سئلة.

العلم  طًلًلريًلًلق  على  يل  معينة  �ساحلة  بًلًلزوجًلًلة  وفًلًلقًلًلت  يقول:  ــر  و�آخ

والدعوة..

فاأ�سبحت ذاكرة هلل واأخرى  وامراأة تعلمت من زوجها كرثة ذكر اهلل ، 

معه  �سامت  النفل  زوجها  �سام  اإذا  واأخًلًلرى  الليل  قيام  منه  تعلمت 

ا  واأخرى بداأت يف حفظ كتاب اهلل ،فت�سّمع عند زوجها كل جمعة وجهاً

ا للمراجعة.  من القراآن ويوماً

و من اأعجب االأمثلة تلك االأ�رسة املباركة التي ت�سافر �سنوياًا لبالد اأفريقيا 

ا يف الدعوة اإىل اهلل و�ستان بينها وبني بع�س االأ�رس التي  فتجل�س اأ�سهراً

تق�سي اإجازتها يف بالد الكفر واالإحلاد.
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وعلى الزوجة اأن حتر�س على اال�ستفادة من زوجها من علمه وتوجيهاته 

وترّغب اأوالدها يف ذلك وال�سري على خطى والدهم وجناحاته.

�لأم مدر�سة �لأ�ساتذة �لأىل ... �سغلت  ماآثرهم مدى �لآفاق 

خا�ص بزوجات طلب العلم والدعاة: 

ولنا مع اأم املوؤمنني خديجة ل املعا�سدة واملنا�رسة واملثبتة للر�سول پ 

يف بداية الوحي والر�سالة فكانت خري م�ساند ومعني بجاهها ومالها وكل ما 

متلك وحينما نزل عليه الوحي اأول مرة وخ�سي على نف�سه قالت خديجة: 

الكل، وتك�سب  الرحم، وحتمل  لت�سل  اإنك  ا  اأبداً اهلل  ما يخزيك  كال واهلل 

املعدوم، وتقري ال�سيف، وتعني على نوائب احلق، فانطلقت به خديجة 

قامت  الر�سالة.  مهمة  على  ثباتاًا  ويزيده  عليه  لتطمئن  نوفل  بن  ورقة  اإىل 

وا�ستعانت  عامااً  ال�ستني  امراأة  وهي  الثقة  ومنحه  اأزره  من  وال�سد  بتثبيته 

ومالها  بوقتها  الت�سحية  �ساحبة  فهي  مو�سوعه،  يف  لينظر  نوفل  بقريبها 

وراحتها الأجل حممدپ، فينالها من اال�ستهزاء وال�سخرية والبالء ما نال 

حتى  واحل�سار  اجلوع  وتتحمل  ال�سعب  ح�سار  معه  وتدخل  پ  زوجها 

ن�سب ومال  غنية ذات  اأنها كانت  فما تخلت عنه مع  ال�سجر  اأكلوا ورق 

لي�س حب  ال�سادق  لكنه احلب  املعاناة  تلك  وبا�ستطاعتها ترتك كل  وجاه 

التزييف والكتب الغربية فاأين الت�سحية مع�رس الزوجات؟؟ 

اأّمنا خديجة خري  وهكذا عائ�سة و�سائر زوجاته كن خري معني له فنالت 

ال�سالم  عليه  جربيل  يقول  واالآخرة  الدنيا  يف  وجناح  وفالح  وفوز  ف�سل 
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�أقرئها من ربها ومني �ل�سالم وب�سرها ببيت يف �جلنة من ق�سب  »يا حممد 

لن�سب فيه ول �سخب« )رو�ه �لبخاري(.

فكوين يا اأمة اهلل على خطى زوجات ر�سول اهلل پ تفوزي بر�سوان من 

اهلل وا�سربي فما اأجمل ال�سرب تنايل باإذن اهلل اأجر الدعوة اإىل اهلل..فكوين 

االآخرة.  للدار  والرحلة  احلياة  هذه  اأعباء  حتمل  على  لزوجك  معني  خري 

فلت�سربي على فقر زوجك وغربته وحب�سه وال�سفر معه وما ينزل به وبك 

من بالء فكوين من امل�سحيات الأجله ال امل�سحيات به... 

اإىل  فياأوي  الدنيا  به  وت�سيق  والكروب  االأزمًلًلات  به  حتل  قد  الزوج  اإن 

منزله ، ينتظر م�ساركااً لهمومه بتهيئة جميع ال�سبل من مكان هادئ وكلمة 

حانية ودعاء �سادق وراأي �سديد وتخفيف للكرب وت�سلية.

ولكن  االأ�سياء  من  كثري  على  زوجاتنا  نوؤقلم  اأن  ن�ستطيع  اأننا  فال�ساهد   

ومعرفة  الطاقات  وتوظيف  و�ساعة  و�ساعة  واحلكمة  الدعاء  اإىل  نحتاج 

القدرات التي متلك واإثارتها واإحيائها.. 

الو�سط مطلب: 

ا باأمر دنياًا اأو دين كالدعوة وطلب  بع�س النا�س قد ين�سغل عن زوجته كثرياً

العلم وغري ذلك وليعلم اأنه البد من اإعطائها حقوقها واملوازنة وت�سديد االأمور 

والو�سط مطلب ال اإفراط وال تفريط وت�ستكي كثري من الزوجات يف ان�سغال 

اأزواجهن عنهن وعن اأوالدهم باالنرتنت حيث يق�سون اأوقات طويلة. 
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ر�سائل ق�سرية للزوجة: 

كوين مثقفة... 

كوين كرمية لزوجك و�سيوفه وقدمي لهم ما يفرحه... 

كوين فخورة بزوجك واأوالدك... 

كوين خفيفة الظل ممازحة له باالأقوال واالأفعال... 

كوين عابدة ذاكرة... 

كوين �سجاعة... 

كوين �سادقة... 

كوين قنوعة... 

اأ�سًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلعديه... 

اخلفيه خرياًا يف بيته وماله وولده... 

البيت  الراحة واال�ستقرار وال�سكون والنظافة يف  اأف�سل �سبل  له  هيئي 

حتى يكون البيت جنته وب�ستانه... 

كوين �ساكرة له... 

واهتماماته  واأخالقه  وعلمه  �سالحه  يف  اخلري  يف  قدوة  لك  ليكن 

وهمته وجده...

كوين مكرثة له من الدعاء... 

ال تنازعيه القوامة والقيادة...
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مودة ورحمة:

گ    ک    ک    يقول:زب  واهلل  الزوجني  بني  وال�سفقة  الرحمة 

اأحد  اأحد اإىل  )�لروم:21(. قيل ال ي�سكن  گ   گ   گ   ڳرب 
ك�سكون اأحد الزوجني لالآخر. 

تتاأمل  وحني  والرحمة  املودة  اأ�سا�سني  على  يكون  الزوجية  احلياة  وبناء 

اأحوال النا�س جتدهم على اأحوال ثالثة: 

اأعالها واأمتها وبه تكمل رحلة احلياة بني الزوجني  اأ ( مودة ورحمة وهذه 

وكل  االأمرين  بني  جمعت  التي  هي  اآ�رسة  واأعظم  عا�سور  ابن  يقول 

تعاىل وما هو بجعل اهلل فهو يف  واحد منها عظيم وكانت بجعل اهلل 

اأق�سى درجات االإتقان وجعل اهلل ذلك اآية من اآياته ودعا خلقه للتفكر 

فيها زب ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ     ڱرب، وقيل املحبة يف البداية فاإذا 

كربا كانت الرحمة بينهما وقال بع�س املف�رسين اأن دميومة �سكن اأحدهما 

لالآخر تكون باالأمرين. 

الركنني  هذه  على  قامت  اإذا  وتنجح  وتفلح  ت�سعد  زوجية  حياة  وكل   

�ساركيه همومه وغمومه واأفراحه ومنا�سباته ...

احر�سي على اال�ستفادة من علم زوجك ...

اجعلي من اأوالدك عظماء يف العلم واالأخالق ...

عودي اأوالدك على ترتيب حياتهم واجلدية فيها والعي�س لهدف... 
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العظيمني املودة والرحمة ومتى خلت منهما هلكت و�ساعت وت�سدعت 

وعلى قدر قوتهما و�سعفهما تكون النتيجة. 

ب( مودة فقط ولذا بع�س االأزواج يعي�سون على احلب دون الرحمة ولكن 

ا من االأزواج يذكر اأنه  يحدث خلل يف احلياة الزوجية ولذا ن�سمع كثرياً

يحب زوجته ولكن جتده ال يرحمها.

فنا�سحته  وي�ستمها  ا  كثرياً ي�رسبها  زوجها  كان  الن�ساء  اإحًلًلدى  واأذكًلًلر   

وحتدثت معه بخ�سو�س الطالق فقال اأنا اأحبها كثرياًا وال ميكن اأطلقها 

ا وتزيد... وكذا الزوجة  وهو على هذه احلال قرابة خم�سة ع�رس عاماً

ا  تدرك ذلك وال تريد الطالق وقد تطلب بع�س الزوجات الطالق فراراً

ا لذات الزوج.  مما جتد ولي�س كرهاً

يريد  ال  ولكن  مودة  بينهم  لي�س  االأزواج  بع�س  ولذا  فقط  رحمة  ج( 

يطلقها رحمة بها وهي كذلك ت�سرب عليه وعلى اأذاه رحمة به ال�سيما 

ا اأو كبرياًا يف ال�سن اأو غري ذلك.. »ما كان الرفق يف  اإذا كان مري�ساً

�سيء اإال زانه وما نزع من �سيء اإال �سانه« )رو�ه م�سلم(، والرفق ال ياأتي 

اإال بخري.. »ومن يحرم الرفق يحرم اخلري كله«، »واهلل رفيق يحب 

الرفق« )رو�هما م�سلم(.

وقال پ: »�إذ� �أر�د �هلل باأهل بيت خرًي� �أدخل عليهم �لرفق« )رو�ه �أحمد(، 

ويف رواية: »�إذ� �أحب �هلل �أهل بيت �أدخل عليهم �لرفق« )رو�ه �لبيهقي(.

البيت  اأباأ�س  وما  الرحمة  وتغ�ساه  الرفق  ي�سكنه  الذي  البيت  اأجمل  فما 

قلوب  يف  ق�سوة  �ساهدت  والق�سوة...لقد  وال�سدة  اجلفوة  تالزمه  الذي 

بع�س االأزواج والزوجات وكاأنها قدت من حجارة بل اأ�سد ق�سوة.
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خريكم خريكم:

واخللق  الزاكي  واالأدب  الراقي  التعامل  ذلك  ننقل  اأن  اإىل  بحاجة  اإننا 

وبني  واأ�رسنا  بيوتنا  داخل  اإىل  واالأقارب  واالأ�سدقاء  اجلريان  مع  ال�سامي 

والكلمة  ال�سادقة  باالبت�سامة  واأوىل  اأوىل  فهم  اأكبادنا  وفلذات  اأوالدنًلًلا 

اجلميلة واملزاح والكرم والبذل والعطاء وح�سن الظن وحفظ الود وحتمل 

االأخطاء وح�سن الوفاء وجميل الدعاء. 

هل ل بد من بناء البيوت على احلب؟

جاء رجل لعمر>عنه فقال اأريد اأطلق زوجتي فقال له ملاذا؟ قال: ال 

اأي  والتذمم.  الرعاية  فاأين  بنيت على احلب  البيوت  قال: وهل كل  اأحبها 

حفظ احلقوق ومن معاين التذمم االإ�سفاق. 

يقول �أحد طلبة �لعلم: والرحمة ح�سن ح�سني للزوجني من الت�سدع 

وال�سقاق والطالق.. 

يقول اأحدهم يل ع�رس �سنوات وتزيد واأنا متزوج ح�سلت خالفات 

على اإثرها اأ�سبحت ال اأحبها لكني الميكن اأن اأطلقها رحمة بها ووفاء 

لها وباأوالدها..

اإذا مل يرتاحم الزوجان.. فمن الذي يرتاحم؟ 

اإذا مل يحلم اأحدهما على االآخر فمن يحلم؟ 

اإذا مل ي�سرب اأحدهما على االآخر فالعواقب وخيمة وغري حميدة. 
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قال پ: »�أكمل �ملوؤمنني �إميانا �أح�سنهم خلقا و�ألطفهم باأهله« )رو�ه 

وخياركم  خلقا  �أح�سنهم  �إميانا  �ملوؤمنني  »�أكمل  پ:  وقال  �لرتمذي(، 

خياركم لن�سائكم« )رو�ه �بن حبان(. 

ال نكن كالنخلة العوجاء ثمرها ي�سقط يف غري حو�سها؟؟ 

خريكم خريكم الأهله واأنا خريكم الأهلي؟؟ 

اإن وجود الق�سوة بني الزوجني تعكر �سفو احلياة وال ت�ستقيم الرحلة. 

فهل نت�سابق يف ميدان خريكم خريكم الأهله واألطفكم باأهله؟ 

يقول عمر بن �خلطاب ـ ر�سي �هلل عنها ـ وهو القوي ال�سديد اجلاد يف 

حكمه- كان يقول: »ينبغي للرجل اأن يكون يف اأهله كال�سبي )اأي: يف 

االأن�س وال�سهولة( فاإن كان يف القوم كان رجال«. 

قال �لقا�سي عيا�ش: »قد وردت االآثار ال�سحيحة بح�سن ع�رسته پ 

الأهله ومبا�سطته اإياهم وكذلك عن ال�سلف ال�سالح وقد كان مالك يقول 

مالك  ومرثاة يف  اأهلك  لربك وحمبة يف  مر�ساة  فيه  املعا�رسة:  يف ح�سن 

پ،  اهلل  ر�سول  اأ�سحاب  بع�س  ذلك عن  بلغني  وقد  اأجلك  ومن�ساأة يف 

ا مع اأهله وولده وكان يحدث فيقول:  وكان مالك من اأح�سن النا�س خلقاً

النا�س  اأحب  يكون  حتى  داره  اأهل  اإىل  يتحبب  اأن  االإن�سان  على  يجب 

اإليهم« )مو�هب �جلليل )257/5(.

اأهله  مع  خال  اإذا  النا�س  اأفكه  من  ثابت  بن  زيد  كان  �ل�ستيعاب:  ويف 

واأ�سمتهم اإذا جل�س مع القوم.
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كيف نورث الأولد الأخلق؟

ينبغي اأن يدرك الزوجان اللذان هما الوالدان اأنهما قدوتان موؤثران يف 

حياة اأوالدهم ويف الغالب هم ن�سخ مكررة وم�ستن�سخة من اآبائهم واالأوالد 

اأخالق  اإن  االأوالد...  االآباء يكن  االآباء يف االأخالق فكما يكن  هم ورثة 

الزوجني تنعك�س يف الغالب على �سلوك االأوالد واأخالقهم... اإن عظماء 

الرجال يرثون عنا�رس عظمتهم من اأمهاتهم.. 

ا من االآباء يرمي بثقل الرتبية واملتابعة على االأمهات وكذا العك�س  اإن كثرياً

وامل�سئولية م�سرتكة. 

ا لي�ست  مع�سر �لآباء و�لأمهات: اإنكم يومياًا تلقون على اأوالدكم درو�ساً

الدرو�س  من  النفو�س  يف  تاأثرياًا  اأ�سد  وهي  وتطبيقية.  عملية  بل  تنظريية 

التنظريية والكالمية. 

وكما يقال فعل رجل يف األف رجل اأعظم من قول األف رجل يف رجل. 

�ضـوؤال: هل قراأ الوالدان كتباًا اأو �سمعا اأ�رسطة تعتني بطرق وو�سائل تربية 

االأوالد ومعرفة ما يحتاجون ويعانون يف كل مرحلة من حياتهم؟ 

اإن هناك ن�سبة كبرية خمفقة يف تربية اأوالدها وال�سبب ما تقدم.. الأن 

يف  الطبيب  يفعل  كما  وحتليل  ودرا�سة  تنظيم  على  مبنية  لي�ست  تربيتها 

معاجلة املري�س ي�سخ�س الداء ثم ي�سف الدواء، اإن اأقرب واأ�سهل عالج 

عند الكثري هو ال�رسب وال�ستم والتاأنيب الأنه ال يكلف �سيئاًا فهو م�سكن 

للم�سكلة ولكن اأثره يف الغالب �سلبي. 
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ا مير على كثري من املكاتب  ا من االآباء اإذا اأراد اأن يدخل م�رسوعاً جتد كثرياً

اال�ست�سارية ويقراأ يف ذلك الكثري لكن ماذا قراأنا يف اإن�ساء م�رسوع تربية 

االأوالد تربية �ساحلة منذ طفولتهم واهلل امل�ستعان جتد االأم غرفة نومها مليئة 

بكتب االأزياء ومطبخها بكتب الطبخ ولكن هل متلك كتباًا لرتبية اأوالدها اأم 

اأن امل�رسوع هو ت�سمني االأبدان ال القلوب والعقول. 

فكيف نظــن بالأبنــاء خــــرًي�

�إذ� ن�سئو� بح�ســـن �جلاهـالت؟ !

وهل يرجـــــى لأطفال كمـــال

�إذ� �رت�سعـــو� ثدَيّ �لناق�سات؟ !

لي�ش �ليتيم من �نتهى �أبـــو�ه

من هّم �حليـــــاة وخّلفاه ذليــاًل

�إن �ليتيم هو �لذي تلقــــى له

ـّـــــت �أو �أًبا م�ســـغوًل �أّما تخلـ



177

يف ظلل ال�سنة:

پ: »�إذ� �سلت �ملر�أة خم�سها و�سامت �سهرها، وحفظت فرجها  قال 

و�أطاعت زوجها دخلت �جلنة« )�لبز�ر(. 

�أن ي�سرب �مر�أته كما ي�سرب �لعبد!  �أحدكم  پ: »�أما ي�ستحيي  قال 

)رو�ه عبد �لرز�ق  �أما ي�ستحيي«  �آخره،  �أول �لنهار ثم ي�ساجعها  ي�سربها 

و�أ�سله يف �ل�سحيحني(. 

قالپ: »�أميا �مر�أة ماتت وزوجها عنها ر��ش دخلت �جلنة« )رو�ه �لرتمذي 

وح�سنه(.

قال پ: »خري �لن�ساء �لتي ت�سره �إذ� نظر، وتطيعه �إذ� �أمر، ول تخالفه 

يف نف�سها ول مالها مبا يكره« )رو�ه �أحمد(. 

قالپ المراأة: »�أذ�ت زوج �أنت؟« قالت: نعم، قال: »كيف �أنت؟« قالت: 

ما �آلوه؟ �أي ل �أق�سر يف خدمته وطاعته؟ �إل ما عجزت عنه، فقال لها: 

»�نظري �أين �أنت �إمنا هو جنتك ونارك« )رو�ه �حلاكم و�سححه �لألباين(. 

علم  فمتى  لالآخر،  منهما  كل  من  فعل  اأو  قول  من  املنفرات  من  احلذر 

اأحدهما اأن االآخر ال يرغب يف �سفة اأو غريها فليجتنبها اأو اليفعلها اأمامها 

مراعاة مل�ساعر االآخر اأو يحاول االآخر تعويد نف�سه عليها وحتملها اإذا كانت 

ا. ا و�سلوكاً غري خمالفة �رسعاً
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�سراع على اخلادمات:

البعد قدر امل�ستطاع عن اخلادمات فقد كّن �سبباًا يف كثري من امل�سكالت 

فارغة  الزوجة  اأ�سبحت  اأو  بهن  التنقل  اأو  مب�ساريفهن  للزوج  اإرهاق  اإما 

اإيذاء الزوجني بعمل  اأو  اأنه لي�س لديها �سيء تعمله داخل املنزل،  ب�سبب 

ال�سحر لهن والأوالدهن اأو ت�رسفات بع�س االأزواج املحرمة مع اخلادمات 

فال تكن اإال عند احلاجة وال�رسورة بال�سوابط ال�رسعية. 

يقول اأحد ال�سباب: تقدمت خلطبة فتاة فا�سرتطوا اإح�سار خادمة فوافقت 

على م�س�س وقلت ال مانع وجئت بها من اأول ليلة فت�سايقت زوجتي من 

اأريدها فقلت مدتها �سنتان كاملتان وال ميكن  اأخذ راحتها وقالت ال  عدم 

�ساأعطيك  فقلت  فاأحلت  مني زوجتي خادمة  يقول طلبت  واآخر  ترحيلها. 

احتجناها  متى  بال�ساعة  بخادمة  ناأتي  ولعلنا  �سهرياًا  اخلادمة  راتب  قيمة 

وحتا�سبيها والباقي تاأخذينه فوافقت فكان يبقى لها �سنويااً اأربعة اأالف اإىل 

خم�سة اآالف وكانت تقت�سد يف اإح�سار اخلادمة بال�ساعة عند احلاجة. 

يقول اأحد االأزواج: طلبت مني زوجتي خادمة فقلت لها راتب اخلادمة 

كم من فقري نت�سدق به عليه وكم من يتيم نكفله به؟ 
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ل حتــرك �ســاكنًا :

بع�س  ولالأ�سف  الأنه  املراأة  عند  الزوجية  الغرية  يثري  ما  االبتعاد عن كل 

االأزواج يبداأ يثري بع�س العبارات واالأفعال التي تكون �سبباًا يف غرية املراأة 

ا  ا رغبته يف الزواج ولو مازحاً واإثارة ال�سكوك فتجد مثالاً البع�س يكرر دائماً

ا  والغرية جبلة يف املراأة وال ينبغي للمراأة اأن تكون يف املقابل ح�سا�سة جداً

عند املزاح.

اأو  كانت  متوفاة  زوجته  حما�سن  يذكر  قد  االأزواج  بع�س  تنبيه: 

حية عند االأخرى وهذا يثري الغرية ولي�س يف ذكرها كثري م�سلحة فليتنبه 

العاقل اللبيب ولي�سع نف�سه مكانها من كونه تزوج امراأة مات زوجها 

فتبداأ تذكر حما�سنه واآثاره كيف يكون اأثر ذلك يف نف�سه. 

�ر�ش للنـــا�ش جميعــًا

مثل ما تر�سي للنف�سك

�إمنا �لنـــــا�ش جميعـــًا

كلهم �أبنـــاء جن�ســـك

فلهم نفـــ�ش كنف�ســك

ولهم حـــ�ش كح�ســـك



180

احلــــــــــــــــزم:

احلزم مطلب يف بع�س املوا�ضع: 

�لب�ش لكل حــالة لبو�ســـــها

�إما نعيمـــها و�إمــا بو�ســــها

ورد عن عائ�سة قالت : ملا كانت ليلتي التي هو عندي تعني النبي �سلى 

اهلل عليه و �سلم انقلب فو�سع نعليه عند رجليه وو�سع رداءه وب�سط طرف 

اإزاره على فرا�سه فلم يلبث اإال ريثما ظن اأين قد رقدت ثم انتعل رويدااً 

وجعلت  رويدااً  واأجافه  وخرج  رويدااً  الباب  فتح  ثم  رويدااً  رداءه  واأخذ 

اإثره حتى جاء  اإزاري فانطلقت يف  درعي يف راأ�سي واختمرت وتقنعت 

البقيع فرفع يديه ثالث مرات واأطال القيام ثم انحرف فانحرفت فاأ�رسع 

فاأ�رسعت فهرول فهرولت فاأح�رس فاأح�رست و�سبقته فدخلت فلي�س اإال اأن 

ا�سطجعت فدخل فقال مالك يا عائ�سة ح�سيا رابية قالت ال قال لتخربين اأو 

ليخربين اللطيف اخلبري قلت يا ر�سول اهلل باأبي اأنت واأمي فاأخربته اخلرب قال 

فاأنت ال�سواد الذي راأيته اأمامي قالت نعم قالت فلهدين يف �سدري لهدة 

يكتم  مهما  قالت  ور�سوله  عليك  اهلل  يحيف  اأن  اأظننت  قال  ثم  اأوجعتني 

النا�س فقد علمه اهلل قال نعم قال فاإن جربيل عليه ال�سالم اأتاين حني راأيت 

فاأجبته  منك  فاأخفى  فناداين  ثيابك  و�سعت  وقد  عليك  يدخل  يكن  ومل 

اأن  فاأمرين  ت�ستوح�سي  اأن  رقدت وخ�سيت  قد  اأن  فظننت  منك  فاأخفيت 

اآتى اأهل البقيع فاأ�ستغفر لهم رواه الن�سائي واأ�سله يف م�سلم.
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مع اأبوي الزوجني: 

قيام العالقة بني الزوجني ووالدي الزوجني على التقدير واالإجالل والرب 

والوفاء، فكم من والدي الزوجة جتدهما يحتفيان بزوج ابنتهما ويقدرانه 

مع  الزوج  والدا  له احلب واخلري وهو كذلك وكذا  ويكّنان  تقدير  اأجمل 

زوجة ابنتهم فهي تعد من �سمن بناتهم.

زوجة تقوم على رعاية والدة زوجها اأجمل قيام واأوفاه، ال تت�سجر من 

�سكناها معهم، تقوم باإدخالها اخلالء واإزالة االأذى عنها، تقوم باإعطائها 

العالج يف اأوقاته ترب بها وكاأنها اأمها. 

ا للنزهة دعت والدته واأخواته  واأخرى كلما اأرادوا اأن يذهبوا نزهة اأو �سفراً

ملرافقتهم معهم فتاأن�س بهم وياأن�سوا بها وهم كذلك اإذا اأرادوا اأن يذهبوا 

وال�سوؤال  برعايتها  والقيام  زوجته  باأم  الزوج  بر  وكذا  مرافقتها  طلبوا 

عنها، اأحد االأزواج ت�سكن اأم زوجته معه ويقوم باأجمل واأف�سل رعاية 

لها وما يتربم وال يتاأوه، خلق �سام فما اأجملها من حياة. 

ح�سيًا ر�بية: تتنف�س ب�سدة ب�سبب الرك�س.

لهدة : ال�رسب بال�سدر.

فالر�سول پ اتخذ موقفااً حازمااً مع عائ�سة يف كونها ظنت ظنااً جمانبااً 

لل�سواب حيث ت�سورت اأنه پ �سيذهب الإحدى زوجاته ويرتكها ويكون 

نوعااً من احليف وعدم العدل حا�ساه پ.
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ويف املقابل بع�س الزوجات ال ترغب ذلك وال تتعامل مع والدي زوجها 

واأخواته اإال تعامالاً ر�سمياًا ناهيك عن بع�سهن يوجد بينهم من العداوة ما 

اهلل به عليم واحلكمة �سالة املوؤمن وكل اأدرى باأواين منزله وما حلل االأمثل 

يف العالقة بني اجلميع. 

كيف نتعامل مع م�سكلتنا؟  كيف نحول اخللف 

اإىل حلول مثمرة؟ 

اأ�سلوب الر�سالة الورقية اأو اجلوال للم�سارحة واملنا�سحة وهو جمرب 

ومفيد. 

وال  حلها  يف  والتعاون  م�سكلة  وجود  حني  الزوجني  بني  امل�سارحة 

يكون اأهم �سي حني وقوعها البحث عمن ال�سبب بل االأهم هو البحث 

عن العالج. 

من  نوع  يحتاج  وهذا  تكرب  باأن  لها  ال�سماح  وعدم  امل�سكلة  احتواء 

احلكمة وال�سيا�سة واخلربة. 

ببع�س  واالن�سغال  الغرف  الإحًلًلدى  الذهاب  اأو  املنزل  من  اخلًلًلروج 

يكون  ما  اأكرث  فهنا  االأ�سوات  وعلو  النقا�س  احتدام  حني  االأعمال 

ال�سيطان واالنفعال والغ�سب. 

واخلروج واالبتعاد طريقة وقاعدة تربوية ناجحة يف عالج امل�سكالت 

على امل�ستوى العام �سواء بني الزوجني اأو االأ�سدقاء وغريهم الأنه حني 
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االبتعاد يطرد ال�سيطان وتهداأ النفو�س وي�سفو الذهن وي�سهل التفكري 

والو�سول الأعلى طرق النجاح الحتواء امل�سكلة وعالجها وقد يجد 

كال من الزوجني بعد ذلك اأن االأمر ال يحتمل هذا االأمر كله من اخلالف 

وال�سجيج وقد يتعجب كل منهما مما �سدر منه جتاه االآخر لتفاهة االأمر 

الأدنى  الزوجات  بع�س  اأن  جند  ولالأ�سف  الت�رسف  و�سوء  و�سغره 

وهذا  ا  اأ�سبوعاً اأو  ثالثة  اأو  يومني  اأهلها  لبيت  تذهب  اأن  تريد  خالف 

ديدنها، ال مانع من يوم اأو اأقل من ذلك اإذا ا�ستدعى االأمر ذلك... اإن 

مثل هذه الت�رسفات التي المربر لها كبري ولالأ�سف تدل على نق�س يف 

العقل و�سعف يف الوفاء للزوج واالأوالد والبيت.. كثري من الن�ساء 

الأهلي وهذا  اأذهب  اأريد  اأدنى خالف  عند  ل�سانها  عبارة على  اأ�سهل 

ويتاأثر حينما  االإن�سان  الأيام.. يحزن  تبيعني زوجك  اأنك  معناه كبري 

تقع م�سكلة بني الزوجني وتذهب لبيت اأهلها الأجل اأنه مل ي�سدد لها 

فاتورة اجلوال !! اأو الأنه رف�س ذهابها الإحدى املنا�سبات ،األهذا احلد 

اأ�سبحت احلياة الزوجية رخي�سة تباع باأقل ثمن بل بدون ثمن وال�سبب 

الأجل اأمر زائف من اأمور الدنيا فاأين تعظيم هذا العقد وامليثاق؟ اأين 

تعظيم حق الزوجية؟

عدم العجلة يف الرد بل التاأين والروية واإعطاء فر�سة للنف�س يف فهم 

اخلطاأ واإعطاء فر�سة لالآخر الأن �رسعة الرد ولو بكلمة قد تفجر امل�سكلة 

الطالق  ثم  للما�سي  وجٍرّ  ح�سابات  وت�سفية  م�سكالت  اإىل  وتًلًلوؤدي 

واإعطاء  التفكري  وح�سن  والتاأمل  الرتيث  فالواجب  النهاية  وتكون 

امل�سكلة حقها من الفهم واالإدراك.
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اأن ي�سع كل طرف نف�سه يف موقع الطرف االآخر فال يطالب غريه مبا 

ال ي�ستطيعه اأو ال ير�ساه لنف�سه وهذا مما يعني كثريااً على حل امل�سكلة 

املطالب  يف  التعنت  الأن  ممكنة  �سورة  اأف�سل  ويف  وقت  اأ�ًلًلرسع  يف 

اإىل  يوؤدي  قد  بل  امل�سكلة  حل  اإىل  يوؤدي  ال  قد  االأخطاء  وت�سحيح 

عك�س ذلك متامااً فعامل النا�س كما حتب اأن يعاملوك به وما ال تر�ساه 

لنف�سك فال تر�ساه لغريك.

اأن يفهم كل طرف اأن املق�سود هو حل امل�سكلة ولي�س الثاأر واالنتقام 

وفرق بني هذا وبني التاأديب اأو الردع اأو التخويف فكثريااً ما يقع بع�س 

والثاأر  واالنتقام  االإهانة  هو  مق�سوده  فيكون  االأمر  هذا  يف  االأزواج 

والتحقري اأحيانا.اً  

و�سع جمموعة من احللول املمكنة وعدم املطالبة باحلل القا�سي الذي 

اأمر مطلوب فقد  املثالية  فالواقعية وعدم  الطرف االآخر  قد ال يحتمله 

اأبى اهلل  الكمال اإال له وكل ابن اآدم خطاأ و اليكلف اهلل نف�سااً اإال و�سعها 

وال يكلف نف�سااً اإال ما اآتاها وما خري الر�سول پ بني اأمرين اإال اختار 

اأي�رسهما ما مل يكن اإثمااًَ.

تعميق  فيه  يكون  قد  امل�سكالت  بع�س  يف  واحد  حل  على  فاالإ�رسار 

للم�سكلة اإذ ال بد من التنازل اأحيانااً واإر�ساء الطرف االآخر مبا لي�س اإثمااً الأن 

ال�سماح مطلب �رسعي عام مع كل النا�س فكيف مبا هو بني الزوجني فهو 

من باب اأوىل واآكد.
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 دور والد الزوجة يف اإجناح الرحلة وحل امل�سكلة:

ورد يف �سحيح البخاري اأن ر�سول اهللپ جاء اإىل بيت فاطمة فلم يجد 

علياًا ر�سي اهلل عنه يف البيت فقال: »اأين ابن عمك؟« قالت: كان بيني وبينه 

�سيء فغا�سبني فخرج فلم يقل عندي فقال ر�سول اهللپ الإن�سان: »انظر 

اأين هو؟« فجاء فقال: يا ر�سول اهلل هو يف امل�سجد راقد، فجاء ر�سول اهلل 

پ وهو م�سطجع، قد �سقط رداوؤه عن �سقه واأ�سابه تراب فجعل ر�سول 
اهلل مي�سحه عنه ويقول: »قم �أبا تر�ب قم �أبا تر�ب« )رو�ه �لبخاري(. 

وي�ضتنبط من الق�ضة فوائد منها: 

جواز دخول الوالد يف بيت زوج ابنته بغري اإذن زوجها. 

حجر:  ابن  قال  علي  اأو  زوجك  يقل  ومل  عمك  ابن  اأين  پ  قال   

اأنه جرى بينهما �سيء فاأراد ا�ستعطافها عليه بذكره القرابة  الأنه فهم 

الن�سبية التي بينهما. 

مل تخرب فاطمة الر�سول پ بوجود بامل�سكلة. 

خروج علي من البيت حني امل�سكلة. 

اأي �سيء  علياًا عن امل�سكلة ومل ي�ساأله عن  پ  مل ي�ساأل الر�سول 

ا الر�سول پ  بل الطفه ومازحه، علي ر�سي اهلل عنه مل يخرب اأي�ساً

باأي �سيء. 
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�سع اأ�سئلة حني امل�سكلة:

ملاذا نقف عند كل خالف وم�سكلة؟ 

ملاذا جنعل من اخلالف م�سكلة؟ 

هل ت�ستحق امل�سكلة اأن جنعلها م�سكلة؟ 

ما هي الثمرة من النقا�س وامل�سكلة؟ 

هل فكرت يف االن�سحاب مبا�رسة حني النقا�س وامل�سكلة لعدم وجود 

ثمرة اأو الأن الوقت غري منا�سب والنفو�س غري مهياأة.. 

وتتجراأ  تقول طلقني  الأدنى خالف  الن�ساء  بع�س  اأنك جتد  املحزن  من 

بيع  فمها وهي تدل على  كاأ�سهل عبارة تخرج من  الكلمات  بهذه  بالنطق 

ا من الن�ساء  احلياة الزوجية باأب�سط ما يكون وباأقرب مزاد وقد اأدركنا كثرياً

مهما تكرب امل�سكالت ال ميكن تنطق بكلمة طلقني الأنها تعرف عظم احلياة 

الزوجية وجند بع�س الفتيات يف ال�سهر االأول اأو خالل اأ�سهر والأول م�سكلة 

طلقني... ! ما هذا؟ 

ا؛ واأن تتخذ  املراأة الذكية هي التي ت�ستفيد من كل خالف، فال تعود اإليه اأبداً

من امل�ساحلة و�سيلة جديدة للرتابط والتوافق، فتع�س عليها بالنواجذ، 

فاملوؤمنة كّي�سة فطنة، ال تُلدغ من جحر مرتني والرجل كذلك. 

التعرف على الطرف االآخر على  اأ�ساليب  اأ�سلوب من  اأن امل�سكالت 

طبيعته دون تكلف اأو مداراة فامل�سكالت تظهر كل �سخ�س على حقيقته 

وبالتايل �سي�سعى كل طرف الإ�سالح ذاته واإ�سالح �رسيكه .

ال بد من و�سع منهج بني الزوجني حلل اأي خالف يحدث بينهما فهذا 
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العتـــــــــذار:

االعتذار من كل من الطرفني لالآخر حني اخلطاأ وال ياأخذ كل منهما الكرب 

والعناد وعدم التوا�سع والعزة باالإثم، فاالعتذار يقلل حدة اخلالف وتفاقم 

امل�سكلة والعناد يزيد االأمر وكم من عناد كانت نهايته الطالق.. واحذري 

اأيتها الزوجة من فر�س الراأي والعناد فالزوج اليرغب ذلك واإن كان راأيه 

ا الأنه �ساحب الوالية والقوامة ولكن بالهدوء ت�سري االأمور. قا�رساً

عدم اإطالة اخللف:

الفعل  اأو  بالقول  اأنواعه  بجميع  والهجر  والغ�سب  اإطالة اخلالف  عدم 

واالإعرا�س عن االآخر بالقول والفعل وال �سك اأن اخلالف اإن طال وا�ستمر، 

عّكر �سفو احلياة فليكن كل �سيء بح�سبه ويف ميزان العدل واحلكمة. ومن 

هنا لنا اأن نعلم اأي�سااً اأن امل�سكلة احلقيقية هي بقاء امل�سكلة ولي�س ورودها 

فاخلالف وامل�سكالت اأمر طبعي.

مما يعني وي�ساعد على حل امل�سكلة بنفو�س اأرا�سية مطمئنة. 

من اخلطاأ ذهاب الزوجة لبيت اأهلها عند وجود اأي م�سكلة وكذا الزوج 

ا ويكون االفرتاق حالاً من احللول ب�رسط اأال  اإال يف حاالت �سيقة جداً

باإخبار  اخلروج  ويكون  اأحد  اإخبار  وبدون  يومني  اأو  يوم  عن  يطول 

االآخر ولي�س بدون علمه .

ا. ال يجوز االختالف على اأمر ثابت �رسعاً
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حتذيــــــــــــر: 

احلذر احلذر من اإظهار الهجر بني االأوالد فهذا له اآثار �سلبية على االأوالد 

وال ينبغي اإدخال االأوالد يف امل�سكالت بني الزوجني اإال يف حاالت �سيقة 

ووجدت امل�سلحة يف ذلك.

التنازل �سجاعة واأن�ساف احللول:

االآراء  عن  التنازل  من  والبد  ودمار  هالك  فهو  العناد  عن  البعد  البعد 

ا بل يدل على ال�سجاعة والعقل  واملواقف، اإن التنازل ال يعني ال�سعف دائماً

واحلكمة اأحياناًا كثرية. 

ال بد من االأخذ مببداأ اأن�ساف احللول دون املخالفات ال�رسعية الأنه ولالأ�سف 

كثري من الزوجات ال توؤمن باأن�ساف احللول اإما نعم اأو ال، اإما ميني اأو ي�سار 

وكذا بع�س االأزواج..فال بد من تقريب وجهات النظر والو�سول حللول 

منا�سبة ال يرتتب عليها مفا�سد ت�رس بالطرفني مع اأن املفرت�س بني الزوجني 

امل�ستعان.. كنا كذلك واهلل  فهل  االآخر  والتحمل عن  االإيثار  مبداأ  تر�سيخ 

اأتعجب كل العجب ممن تهدم حياتها وكيانها وتفرق اأوالدها وع�رسة دامت 

ع�رسات ال�سنني مل�سكالت ال ت�سل لل�رسورة واإمنا كلها الأمور من كماليات 

التعامل واحلياة الزوجية وخالف ي�سري.
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�سباق لك�سب ر�سا الآخر:

حينما يحدث نوع من اخلالف ما اأجمل اأن ياأتي اأحدهما لالآخر بهدية 

ولو �سغرية. 

ا  اأنواعاً واأ�سرتي  اأذهب  خالف:  يحدث  حينما  االأزواج  اأحد  يقول 

للم�سجد احلرام  بهم  اأذهب  من احللويات والع�سريات. واآخر يقول: 

لل�سالة والطواف، وثالث يقول: اأذهب بهم نتع�سى يف اخلارج ورابع 

من  اأكرث  يقول:  وخام�س  �ساعة.  ملدة  ولو  للنزهة  بهم  اأذهًلًلب  يقول: 

اال�ستغفار.. وزوجة تقول: اأجدد يف نوع الطعام، واأخرى تقول: اأقدم 

جوال  ر�سالة  له  اأر�سل  تقول:  وثالثة  والليمون  الربتقال  من  ع�سرياًا  له 

اأ�سياء يف غرفة النوم. وخام�سة: تقول:  اأغري  اأن  اأحاول  ورابعة تقول: 

اأفعل االأ�سياء اجلميلة التي يحبها. 

قد يقول قائل التنظري �سهل: اأقول يكفي تطبيق ع�رسة يف املائة مما تقدم 

وحتل كثرياًا من م�سكالتنا واجلميع ي�ستطيع اأن يقوم بها بال مبالغة..

وتذكر اأن ما بينك وبني زوجتك من روابط وحمبة اأ�سمى بكثري من اأن 

تدن�سه حلظة غ�سب عابرة، اأو ثورة انفعال طارئة. 

تذكـر: »ما كان الرفق يف �سيء اإال زانه وما نزع من �سيء اإال �سانه«. 
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الهجر باملعروف: 

بهجرك  ا  اأحًلًلداً تخرب  ال  قيل  البيت«:  يف  اإال  تهجر  »وال  �حلديث:  ويف 

اإليها واأ�سلم واختاره ابن عثيمني وقيل  اأدعى للرجوع  زوجتك الأن ذلك 

ال تهجرها اأي ال تتحول عنها فترتكها لوحدها فتنتقل لبيت اآخر اأو حتولها 

الر�سولپهجر  اأن  وورد  والقاري  كاملناوي  جملة  واختاره  اآخر  لبيت 

ن�ساءه يف غري بيوتهن كما يف البخاري وجمع ابن حجر على اأن الهجر 

يختلف باختالف االأحوال رمبا كان الهجران يف البيوت اأ�سد من الهجران 

يف غريها وبالعك�س بل الغالب اأن الهجران يف غري البيوت اآمل للنفو�س 

وخ�سو�سا الن�ساء ل�سعف نفو�سهن )301/9(.

 احذر �سوء التحليل:

اإن �سوء التحليل لالأمور و�سدة االإح�سا�س بالكرامة واملبادرة اإىل تف�سري 

اأي ت�رسف باأنه احتقار اإىل ذواتنا وكرامتنا وغري ذلك من التخيالت التي 

الزوجني  بني  م�سكالت  من  العامل  يعانيه  ملا  �سبب  هو  التوافه  ت�سخم 

واالأ�سدقاء واالأقارب والدول ولو تال�ست اأغلب تلك الت�سورات لقلت 

كثري من امل�سكالت اليوم .
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 احلــــــلم احلـــــلم:

احللم واالأناة وال�سرب فما اأجملها من حلل واأبهاها من زينة، احلليم �سيد 

املواقف وهو ال�سجاع وال �سك اأنه قد ي�سدر من اأحدهما ما ينفذ به ال�سرب 

ويطي�س به احللم واحللم تاج ووقار وال�سرب نعمة ونعم القرار. 

�إن �لأمور �إذ� �لتــوت وتعقــدت

نزل �لق�ساء من �ل�سماء فحلهــا

فا�سرب لها فلعلها �أن تنجلــــي

فع�سى �لذي عقد �لأمور يحلهـا

يعا�رسها  اأن  زوجًلًلهًلًلا  على  ولًلًللًلًلمًلًلراأة  �إحيائه:  يف  �لغز�يل  يقول 

االأذى  معها كف  اخللق  ولي�س ح�سن  معها  يح�سن خلقه  واأن  باملعروف 

بر�سول  اقتداءاً  وغ�سبها  طي�سها  عن  واحللم  منها  االأذى  فاحتمال  عنها 

وتهجره  الكالم  يراجعنه  اأزواجه  كان  فقد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

 .
)1(

الليل  اإىل  اإحداهن 

االأذى  احتمال  على  يزيد  الرجل  اأن  ذلك  من  واأعلى  �أي�سًا:  وقال 

ميزح  پ  الن�ساء فقد كان ر�سول اهلل  باملداعبة فهي التي تطيب قلوب 

اإىل درجات عقولهن يف االأعمال واالأخالق. معهن وينزل 

) 1 ( رواه البخاري.
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الكلمة الطيبة �سجرة طيبة:

نقطة واحدة من الع�سل ت�سيد من الذباب ما ال ي�سيده برميل علقم.. 

اجلميلة  والكلمة  خا�رسة  ال  رابحة  احلانية  والكلمة  �سدقة  الطيبة  الكلمة 

رخي�سة لكن ثمرتها ال تقدر بثمن. 

الطيبة مفتاح  الكلمة  النفو�س،  الطيبة تطفيء كثرياًا من وهج  الكلمة 

والق�سور  الطائلة  االأمًلًلوال  جتلبه  ماال  جتلب  الطيبة  الكلمة  القلوب. 

الفارهة. كلمة احلب والوفاء تفعل ما ال تفعله كثري من االأفعال. والنفو�س 

جبلت على حب �سماعها. ومن اأحق النا�س بها بعد الوالدان زوجتك 

واأوالدك وهذه امل�ساألة اأطبقت النفو�س واأجمعت الن�سو�س عليها فمالنا 

نزهد فيها؟ 

خالفات،  بينهما  النفو�س  يف  حدثت  واالأ�سدقاء  االأزواج  من  كثري 

على  وماء  النفو�س  على  ا  بل�سماً فكانت  الرابحة،  الكلمات  تلك  فجاءت 

تفريط  اإفراط وال  لكن دون  ولر�سائل اجلوال دور كبري يف ذلك  القلوب 

والو�سط مطلب.

قـــل يل ولــو كذبــا قوًل طيًبا

قد كاد يقتلنـــي بك �لتمثـال
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كلمة احلب وكلمة الطلق:

ا  اإنك لتعجب من بع�س الن�ساء حينما ت�ستكي من زوجها وت�سعل حريقاً

يف بيتها حتى تتوهم اأنها يف جحيم ال يطاق وقد تطلب الطالق بل وجد، 

ا اأنك قد جتده يكّن لها الود  الأجل ال ي�سمعها كلمات احلب ور�سائله، علماً

اأمنت وعراها  االآباء واالأجداد مع زوجاتهم كانت روابطهم  والوفاء وهذا 

اأوثق وكانت حاالت الطالق اأقل ومفردات الع�سق واحلب مل تكن واردة 

باالإعالم  تاأثروا  اليوم  فتيات  لكن  عملياًا  ا  واقعاً ترتجم  بل  الل�سان  على 

الكاذب الهابط املنحط وكتب الغرام والو�سط مطلب ال اإفراط وال تفريط 

وال يكون االإن�سان جافاًا بخيالاً ب�سيء من تلك الكلمات ولتعلم الزوجة لو 

ظل الزوج يردد كلمات احلب والغزل طوال الليل والنهار لزوجته دون اأن 

تكون ب�سدق وتطبيق عملي فلن تكون حياتهما �سعيدة. 

احلوار الهادئ:

واخللق  بًلًلاالأدب  املتميز  الهادف  الهادئ  احلًلًلوار  روح  اإذكًلًلاء  بد  ال 

وحل  والرحمة  واملودة  والطماأنينة  واال�ستقرار  النجاح  يبعث  كله  فهذا 

من  كثري  يف  بل  امل�سكالت  وجود  حني  فقط  ذلك  يكون  وال  امل�سكالت 

حياتنا فتتكون عندنا جمتمعات واأ�رس حوارية ال ت�سلطية وينعك�س ذلك 

ا لكثري من حياتنا وارتقاء بذواتنا  ا كبرياً ا وتغرياً على االأوالد و�سرنى ثماراً

وعقولنا ومع االآخرين.
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العتــــــــــــــاب:

ا  العتاب اللطيف اجلميل بالتلميح تارة وبالت�رسيح تارة لكنه يحتاج نوعاً

ا مع ذكر اجلميل واحل�سنات واحلذر من كرثة  من املهارة واحلذر ليكون مثمراً

العتاب واأعجب العتب واأقبحه اأن يكون اأمام االأوالد !؟ 

واجبات والدي الزوجني: 

للتوجيه  املهمة  االأمور  من  وهذا  الأوالدهًلًلم  الزوجني  والدي  منا�سحة 

ال  اأوالدهًلًلم  زواج  بعد  واالأمهات  االآباء  من  الكثري  اأن  ولالأ�سف  االأ�رسي 

يهتمون وال يعتنون بهم بل اأعرف بع�س االآباء واالأمهات مل يدخلوا منازل 

اأوالدهم والبع�س ال يدخلها اإال يف املنا�سبات واالأعياد وجند البع�س �سلبيااً 

يف م�سكالت اأوالده الزوجية اأو يرتك التوجيه اأو يزيد الطني بلة وكم جند 

اجلميع  فليتوا�سل  اأوالدهًلًلم.  طالق  يف  �سبباًا  كانوا  واالأمهات  االآبًلًلاء  من 

اأكرب دور يف حل  اأوالدهم بل االأم دورها  بالزيارة والن�سح والتوجيه مع 

امل�سكالت الزوجية فكثري من االأمهات كلما جاءت ابنتها غا�سبة اأو تريد 

الطالق اأو غري ذلك تقوم بتهدئتها وكتم امل�سكلة الكما تفعل بع�س االأمهات 

هداهن اهلل من ت�سعيدها واإدخال االأطراف فتزيد الطني بلة. 

فما  ا  خادماً وتطلب  اخلدمة  من  پ  اهلل  لر�سول  ت�ستكي  فاطمة  جاءت 

وجدته فاأخربته عائ�سة باخلرب فذهب وزارها الر�سول پ يف بيتها وقال لها 
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ولعلي: »�أل �أدلكما على خري مما �ساألتما؟ �إذ� �أخذمتا م�ساجعكما ف�سبحا 

ثالًثا وثالثني و�حمد� ثالًثا وثالثني وكرب� �أربًعا وثالثني، فهو خري لكما من 

خادم«، ويف رواية: »يا بنية ��سربي، فاإن خري �لن�ساء �لتى نفعت �أهلها« 

)كنز �لعمال )507/15((، ويف رواية: »ل �أعطيكم و�أدع �أهل �ل�سفة تلوي 

بطونهم من �جلوع« وقال مرة: »ل �أخدمكما و�أدع �أهل �ل�سفة« )رو�ه �أحمد 

وقوى �إ�سناده �سعيب �لأرناوؤوط(، ويف رواية: »ول �أجد ما �أنفق عليهم، ولكني 

�أبيعها، و�أنفق عليهم« )�سرح معاين �لآثار للطحاوي(. 

ويف احلديث فوائد من اأهمها ما يلي: 

1- بيان اإظهار غاية التعطف وال�سفقة على البنت وال�سهر ومل تكن ال�سفقة 

على البنت فقط بل �سملت منه پ زوجها وابن عمه فمقام االأبوة ال 

يتعار�س مع مقام النبوة ومهما على من�سب الرجل فيبقى مقام االأبوة 

وال�سفقة على البنوة. 

تكون  فقد  وزيارتها  وتفقدها  الزواج  بعد  ولو  للبنت  الن�سح  اإ�سداء   -2

اأ�سمع لن�سيحة والدها لكمال �سفقته وعطفه. 

3- املبادرة لذلك ملا �سمع �سكواها پ ومل يتاأخر بل زارها يف وقت متاأخر 

من الليًلًلًلل وحماولة م�ساعدتهًلًلًلا ومل يتخل الر�سًلًلًلول پ عنها لكونها 

خرجًلًلًلت من بيته واأ�سبحت عند زوج كمًلًلًلا يفعل كثري من االآباء حينما 

تطلب م�ساعدته وهناك من االآبًلًلًلاء من يبذل البنته بعد الزواج ال�سيء 

الكثري باملال وبالهدايا وق�ساء حاجاتها وغري ذلك. 
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4- تفقد ما يحتاج االأوالد ولو بعد الزواج. 

5- قًلًلًلًلال ابن حجر: »وفيه من واظب على هذا الذكر عند النوم مل ي�سبه 

اإعيًلًلًلًلاء الأن فاطمة �سكت التعب من العمل فاأحالها پ على ذلك كذا 

اأفاده بن تيمية وفيه نظر وال يتعني رفع التعب بل يحتمل اأن يكون من 

واظب عليه ال يت�رسر بكرثة العمل وال ي�سق عليه ولو ح�سل له التعب 

واهلل اعلم« )�لفتح123/11(، وال�سك اأن ذكر اهلل يف كل موطن ي�سهل 

ال�سعًلًلًلًلاب ويعني على حمل االأثقال ويخفًلًلًلًلف معاناة النفو�س وتعب 

احلياة وهذا اأمًلًلًلًلر تدركه النفو�س احلية والقلًلًلًلًلوب اليقظة  واإذا عرفت 

هذا فالزم. 

6- تقدمي امل�سلحة العامة على امل�سلحة اخلا�سة. 

اأ�سدهما حاجة ويف  فيقدم  اأ�سحاب حاجة  والبعيد  القريب  كان  اإذا   -7

نف�سه  لل�سخ�س  �سدقة  اأو  زكاة  املال  كان  اإذا  تف�سيل وخالف  امل�ساألة 

لكن هنا مال من بيت املال. 

8- اأن مال امل�سلمني العام يراعي فيه امل�سلحة العامة ال اخلا�سة. 

9- ربط االأ�رسة بق�سايا املجتمع واأحواله فاجلميع اأ�رسة واحدة. 

10- تعويد االأ�رسة على البذل والت�سحية واالإيثار الأجل اأ�سحاب احلاجات. 

يا م�سلمون ل�سنة لهادي �رجعو�

و��سرت�ســدو� بدرو�سها وتعلمو�



197

يف بيت النبوة:

عن عروة قال: »قلت لعائ�سة: يا اأم املوؤمنني اأي �سيء كان ي�سنع پ 

نعله  اأهله يخ�سف  اأحدكم يف مهنة  اإذا كان عندك؟ قالت: ما يفعل 

ويخيط ثوبه ويرفع دلوه« رواه ابن حبان وزاد احلاكم يف االإكليل: 

الرتغيب  فيه  واحلديث  ا«،  خادماً وال  امًلًلراأة  بيده  �رسب  راأيته  »وال 

وجاء  �لأحوذي(  )حتفة  اأهله  الرجل  وخدمة  التكرب  وترك  التوا�سع  يف 

اهلل  عباد  �سنة  واأهلها  الًلًلدار  خدمة  اأن  »وفيه  ال�سندي:  حا�سية  يف 

.)110/3( ال�ساحلني« 

قال �سيخنا ابن عثيمني: »من ال�سنة اأن ي�سنع ال�ساي مثالاً لنف�سه، ويطبخ 

اأنت  ال�سنة،  من  هذا  كل  غ�سله  اإىل  يحتاج  ما  ويغ�سل  يعرف  كان  اإذا 

ا  پ وتوا�سعاً اإذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب �سنة، اقتداء بالر�سول 

اأنك  اأهلك  �سعر  اإذا  اأهلك،  وبني  بينك  املحبة  يوجد  والأن هذا   ،
أ
ال هلل 

ت�ساعدهم يف مهنتهم اأحبوك وازدادت قيمتك عندهم، فيكون يف هذا 

كبرية«. م�سلحة 

»خريكم خريكم الأهله واأنا خريكم الأهلي«:  وقال يف �رسحه حلديث: 

اأن  لالإن�سان  فينبغي  الأهلي«  خريكم  واأنا  الأهله  خريكم  »خريكم  قال: 

يكون مع اأهله خري �ساحب وخري حمب وخري مرب الأن االأهل اأحق 

بح�سن خلقك من غريهم فابداأ باالأقرب فاالأقرب. 

على العك�س من ذلك حال بع�س النا�س اليوم جتده مع النا�س ح�سن 
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اخللق، لكن مع اأهله �سيئ اخللق ًل والعياذ باهلل ًل وهذا خالف هدى النبي 

ا لكن  پ وال�سواب اأن تكون مع اأهلك ح�سن اخللق ومع غريهم اأي�ساً
هم اأوىل بح�سن اخللق من غريهم وهكذا ينبغي لالإن�سان مع اأهله اأن 

يكون من خري االأ�سحاب لهم. )�سرح ريا�ش �ل�ساحلني(.

�سئلت عائ�سة ما كان النبي پ ي�سنع يف بيته؟ قالت: »كان يكون يف 

مهنة اأهله تعني خدمة اأهله فاإذا ح�رست ال�سالة خرج اإىل ال�سالة« 

)رو�ه �لبخاري(. 

وعن ابن عمر>قال: »خدمتك زوجتك �سدقة« )كنز �لعمال )408/16(.

تاأمل هل عائ�سة بحاجة اإىل م�ساعدة الر�سول پ يف حجرتها؟  ال، 

هل منزلها كبري واأوانيها كرث؟ ال، بل كانت حجرته واحدة مع عائ�سة، 

م�سرتكة  والر�سالة  م�سرتكة  بينهما  احلياة  باأن  وي�سعرها  يح�س�سها  اإمنا 

والهموم م�سرتكة. 

بيته  يف  خال  اإذا  پ  اهلل  ر�سول  كان  كيف  �سئلت  اأنها:  عائ�سة  عن 

اأنه  اإال  فقالت: »كان األني النا�س واأكرم النا�س كان رجالاً من رجالكم 

�إ�سحاق و�بن �سعد و�بن ع�ساكر(، ويف رواية: »اإذا  )رو�ه  ا«  ب�ساماً ا  كان �سحاكاً

خال بن�سائه«، ويف رواية: »كان من اأفكه النا�س مع ن�سائه«.

فاأم�سكت  ليالاً  �ساة  بقائمة  بكر  اأبي  اآل  اإلينا  »اأر�سل  قالت:  عائ�سة  عن 

وقطع ر�سول اهلل پ« )رواه اأحمد(. 

تاهلل ما حملـــت مبثــل حممد

�أنثى ول نال �لورى كفـــًو� له
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تقول �سفية: وما كان اأبغ�س اإيل من ر�سول اهلل پ قتل اأبي وزوجي 

 العرب وفعل 
َّ

اأباك اأّلب علي فما زال يعتذر اإيل وقال: يا �سفية: »اإن 

وفعل« حتى ذهب ذلك من نف�سي )رو�ه �بن حبان(. 

ا من ر�سول اهلل  ا اأح�سن خلقاً عن �سفية بنت حيي قالت: ما راأيت اأحداً

فجعلت  ليالاً  ناقته  على عجز  من خيرب  بي  ركب  وقد  راأيته  لقد  پ 
هذه  »يا  ويقول:  بيده  فيم�سني  الرحل  موؤخرة  راأ�سي  في�رسب  اأنع�س 

اأعتذر  اإين  »اأما  قال:  ال�سهباء  اإذا جاء  « حتى  مهالاً بنت حيي  يا  مهالاً 

اإليك يا �سفية مما �سنعت بقومك اإنهم قالوا يل كذا وقالوا يل كذا« )رو�ه 

�لطرب�ين و�أبويعلى(.

كان النبي پ اإذا اأ�سابته خ�سا�سة نادى: »يا �أهاله �سلو� �سلو�« )رو�ه 

�لبيهقي يف �ل�سعب و�أحمد يف �لزهد(. 

كان پ: اإذا دخل بيته بداأ بال�سواك )متفق عليه(. 

يقول پجلابر: »فهال بكًر� تالعبها وتالعبك؟« )متفق عليه(. 

ا للجهاد فاأمر اجلي�س اأن يتقدم فقال لعائ�سة:  يخرج الر�سول پ يوماً

بدينة  وكانت  ت�سابقا  اأخًلًلرى  مرة  ويف  ف�سبقته  فت�سابقا  نت�سابق«  »اأال 

ف�سبقها فقال: »هذه بتلك« )رو�ه �أبو د�ود(. 

عن عائ�سة ل قالت: اأتيت النبي پ بحريرة قد طبختها له فقلت ل�سودة 

اأو  لتاأكلني  فقلت  فاأبت  كلي  وبينها:  بيني  پ  والنبي  عنه  اهلل  ر�سي 

وجهها،  فطليت  احلريرة  يف  يدي  فو�سعت  فاأبت،  وجهك،  الألطخن 

ف�سحك النبي پ فو�سع بيده لها وقال لها: »�لطخي وجهها« ف�سحك 
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النبيپ لها )رو�ه �أبو يعلى(، ويف رواية: فخف لها ركبته لت�ستقيد مني 

فتناولت من ال�سحفة �سيئاًا فم�سحت به وجهي ور�سول اهلل پ ي�سحك 

)م�سند عائ�سة(. 

له �ل�سالة و�ل�سالم ترتى ما�سرى

بــــرق على طيبة �أو �أم �لقــرى

يدخل راأ�سه حلجرتها فرتجل �سعره وهو معتكف مب�سجده باأبي واأمي 

پكما يف ال�سحيح.. هل هو بحاجة اإىل ترجيل �سعره وهو معتكف؟ 
هل اإن كان بحاجة لذلك هل هو بحاجة الأن يخرج راأ�سه فرتجله زوجته؟ 

ملاذا كل ذلك الإ�سعارها واإح�سا�سها باأنه معها پ وتطييباًا خلاطرها، فكان 

هذا احلدث موؤثرااً يف حياتها، فكانت حتدث به بعد وفاته. 

بتنا على ظماأ وفينا �ملنهل

وحي �لنبوة و�لكتاب �ملنزل

ا لر�سول اهلل پ فار�سياًا كان طيب املرق  ورد يف �سحيح م�سلم اأن جاراً

ا ثم جاء يدعوه فقال: »وهذه لعائ�سة«،  پ طعاماً ف�سنع لر�سول اهلل 

فقال: ال فقال ر�سول اهلل پ: »ال« فعاد يدعوه فقال ر�سول اهلل پ: 

»وهذه لعائ�سة« فقال: ال، قال ر�سول اهلل پ: »ال« ثم عاد يدعوه فقال 

ر�سول اهلل پ: »وهذه« قال: نعم فى الثالثة، فقاما يتدافعان حتى اأتيا 

منزله. قال النووي: وهذا من جميل املعا�رسة.

وكان پ  اإذا �سلى الع�ساء يدخل منزله ي�سمر مع اأهله قليال قبل اأن 

ينام، يوؤان�سهم بذلك )تف�سري �بن كثري 242/2( .
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تعــّرفـــــــــــــــا :

معرفة كل من الزوجني ما يحب االآخر وما يكره �سواء يف جانب االأكل 

وتنظيمها  احلياة  واال�ستيقاظ ومنط  والنوم  واالإياب  والذهاب  واللبا�س 

امل�سكالت  من  كثرياًا  يحل  فهذا  لذلك  االإ�سارة  تقدمت  وقد  وترتيبها 

ا يف التعامل معهم وعلى  وكلما كنت اأكرث معرفة باالآخرين كنت ناجحاً

وعلى  مهمة  قاعدة  وهذه  ف�سلك  يكون  لذلك  جتاهلك  اأو  قدر جهلك 

ا ومراعياًا لذلك فهل كان  قدر حمبتك واحرتامك لالآخرين تكون ملتزماً

كل زوجني كذلك وكل �سديقني كذلك ولو كان اجلميع كذلك لكانت 

احلياة بدون مكدرات. 

 التما�ص العذر:

اأ�سباب  اأقوى  من  املعاذير  والتما�س  الظن  وح�سن  الزوجني  بني  الثقة 

احلياة الزوجية... اأتعجب من البع�س قد يح�سن الظن ويلتم�س املعاذير 

ا... لي�س عنده ا�ستعداد  الأ�سدقائه ولكن مع زوجته واأوالده العك�س متاماً

وال قدر خم�سة باملائة اللتما�س العذر وح�سن الظن... فلو اجتهد الزوجان 

يف اأمر من االأمور اأو ت�رسف من الت�رسفات ثم ظهرت امل�سلحة يف عك�س 

ذاك الت�رسف فعلى كل طرف اأن ال يلقي بالالئمة على �ساحبه الأن هذا 

قد انبنى على اجتهاد لي�س تعمد اخلطاأ  والواجب حينها ال�سعي لت�سحيح 

اخلطاأ ال ال�سعي باإلقاء الالئمة على الطرف االآخر.
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لتت�سع �سدورنا للنقد: 

اأننا  كما  واحلكيم  وال�سائب  الهادف  النقد  قبول  على  النف�س  تعويد 

عودنا اأنف�سنا على نقد االآخرين وليكن االأول ولو بقدر ن�سف الثاين ولو 

كان النحلت كثري من امل�سكالت و�سلحت دنيانا واآخرتنا ونفو�سنا ولكن 

باختيار االأوقات املنا�سبة والعبارات احلانية اللطيفة.

الوفـــــــــــــــاء: 

الع�سري  اأن تكوين ممن يكفرن  �لوفية: احلذر احلذر من  �لزوجة  �أيتها 

فلي�س ذلك من الوفاء و�سيم الكرام قال پ يف الن�ساء: »يكفرن الع�سري، 

ويكفرن االإح�سان، لو اأح�سنت اإىل اإحداهن الدهر، ثم راأت منك �سيئا 

اأو  الزوج  والع�سري:  عليه(،  )متفق  قط«  خريا  منك  راأيت  ما  واهلل  قالت: 

املعا�رسة واجلملة الثانية مبينة لالأوىل. 

قال ابن بطال: »وفى هذا احلديث تعظيم حق الزوج على املراأة، واأنه 

يجب عليها �سكره واالعرتاف بف�سله؛ ل�سرته لها و�سيانته وقيامه مبوؤنتها 

وبذله نف�سه فى ذلك« )�سرح �لبخاري 319/7(. 

ككتابة  وفاته  بعد  زوجها  بن�رسعلم  القيام  الزوجة  وفاء  �سور  ومن 

�سريته ون�رس كتبه و فتاواه ولنا يف زوجات ر�سول اهلل خري �ساهد ومثال 

وال�سيما ال�سديقة ر�سي اهلل عنها حاملة لواء ال�سنة ون�رسها ولقد كانت 

مرجعااً لل�سحابة يف العلم و�سنة ر�سول اهلل وما ا�ستقر عليه اأمر ر�سول اهلل 

حني اخلالف اأو تعدد �سنته .
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ويف الطبقات البن �سعد: عن اأبي �سلمة بن عبد الرحمن قال ما راأيت 

اأحدااً اأعلم ب�سنن ر�سول اهلل پ وال اأفقه يف راأي اإن احتيج اإىل راأيه وال 

ال�سحابة  من  االأكابر  وكان  عائ�سة  من  فري�سة  وال  نزلت  فيما  باآية  اأعلم 

ير�سلون اإليها في�ساألونها عما ي�سكل عليهم وكانت مرجعااً يف الفتوى يف 

عهد اأبي بكر وعمر وعثمان حتى توفيت. 

 ومن املوؤ�سف اأننا ن�ساهد علماء ميوتون فيموت اإرثهم العلمي وتاريخهم 

املجيد وم�سريتهم العلمية وذلك لعدم اكرتاث زوجاتهم واأوالدهم بعدهم 

بعد  وتلفت  اختفت  و�رسوحات   ولقد وجدت خمطوطات  العلم  بذلك 

وفاة اأ�سحابها وقد تلفت مكتبات بع�س العلماء بعد وفاته واحرتقت ب�سبب 

عدم املباالت من الورثة واهلل امل�ستعان.

له  املقربني  ال�سيخ  طالب  مع  والتوا�سي  بذلك  االعتناء  الورثة  فعلى 

للحفاظ على علم ال�سيخ ون�رسه يف العاملني وهذا من اأعظم الوفاء والرب 

وال�سدقة اجلارية لوالدهم بعد وفاته.

تلك  وموا�سلة  باأوالده  بالعناية  اأوالدها  والد  وفاة  بعد  الزوجة  قيام 

متناها  التي  والطموحات  حياته  حال  الًلًلزوج  ر�سمها  التي  امل�سرية 

الأوالده من ال�سالح والعلم وحفظ القراآن وتويل �سيئااً من املنا�سب 

يف الدنيا وقيامها باإكمال امل�سرية الرتبوية التي ربى عليها اأوالده وال 

تخالفه وتتنكب الطريق اإىل امل�ساوئ وطرق ال�سياع وهذا من اأ�سد 

اجلفاء واخلذالن والعقوق والنكران.

اأبا حمذورة كان يوؤذن مبكة  اأن  ورد يف ال�سري للذهبي: عن الواقدي 
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زوجة فدائية: 

تعايل و�نظري ل�ساحبة �لوفاء ورد يف �ل�سري: ملا خرج اخلارجون على 

اأظهروا  الذين  اليهود  اأحد  �سباأ  بن  اهلل  عبد  مبكيدة  عنه  اهلل  ر�سي  عثمان 

ا  االإ�سالم، وحا�رسوا بيته يريدون قتله، وقفت زوجته نائله اإىل جانبه موقفاً

ف�رسب  عنه،  ال�رسب  تتحمل  عليه  بنف�سها  األقت  بيته  دخلوا  فلما   ، نبيالاً

اأحدهم عجيزتها، فقالت: اأ�سهد اأنك فا�سق مل تاأت غ�سباًا هلل وال لر�سوله، 

ا  . فاأهوى اإليه بال�سيف لي�رسبه، فمدت يدها دفاعاً وابتعدت عن عثمان قليالاً

عثمان  ا�ست�سهاد  وبعد  اأ�سابعها  من  اأ�سبعني  ال�سيف  فقطع  زوجها،  عن 

النورين  ذو  »عثمان  تقول:  النا�س،  يف  فخطبت  امل�سجد  اإىل  وان�رسفت 

وهو  ًل  معاوية  اإىل  كتبت  ثم  طويلة  خطبة  وهى  الخ«  بينكم  ا  مظلوماً قتل 

ا  يف ال�سام ت�سف دخول القوم على عثمان واأر�سلت اإليه قمي�سه م�رسجاً

لنف�سه  معاوية  خطبها  الفتنة  �سكنت  وملا  املقطوعة  اأ�سابعها  وبع�س  بالدم 

فاأبت.وحطمت اأ�سنانها، وقالت: اإنى راأيت احلزن يبلى كما يبلى الثوب، 

اأن تويف �سنة ت�سع وخم�سني، فبقي االأذان يف ولده وولد ولده  اإىل 

اإىل اليوم مبكة، وقد تويف الواقدي �سنة مائتني و�سبع. واأقل تقدير بقي 

االأذان يف هذه االأ�رسة مائة عام. 

قيام الزوجة بعمل �سيء من اأعمال الرب وال�سدقة بعد وفاة زوجها من 

حج اأو عمرة اأو بناء م�سجد اأو م�ساركة اأو غري ذلك.
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اأن يبلى حزنى على عثمان فيطلع منى رجل على ما اطلع عليه  واأخاف 

عثمان ! )�لأعالم للزركلي 343/7(.

ا من االأزواج ي�ستكون من نكران زوجاتهم ملا يبذلونه لهم عند  اإن كثرياً

اأدنى م�سكلة وال يليق هذا باملراأة امل�سلمة العاقلة احل�سيفة فكوين ذات وفاء 

الرب  اأن يكون وفياًا لزوجته فهذا من متام  ينبغي  الزوج  وبر و�سفاء وكذا 

واالإح�سان واخللق واالآداب.

يقول اأحد االأزواج: ذات مرة �سافرت باأهلي للنزهة بع�س االأيام وبعد 

ا فاعتذرت لظروف معينة فجاأة واإذا بها غ�سبت  اأن رجعنا طلبت مني اأمراً

فاأ�رسبت عن الكالم والطعام فقلت �سبحان اهلل االآن كم اأنفقت يف هذه 

لذلك  والتعب  الوقت  من  بذلت  وكم  عليها  ال�رسور  الإدخًلًلال  الرحلة 

ف�رسعان ما تنكرت لذلك اجلميل واأخريات تنزل ال�سوق مع زوجها فيبذل 

اأو لعدم احلاجة  لها ماالاً لل�رساء ثم مينعها من �رساء �سيء لظروف معينة 

اإليه ف�رسعان ما تن�سى ما لّبى لها من حاجات وتبقى متم�سكة مبا مل يلّب لها 

وقد جتده ال ي�سكل ن�سبة ع�رسة اأو ع�رسين باملائة مما لبي لها فاحذرن اأيتها 

الوفيات من نكران االإح�سان واجلميل وكذا احلديث لالأزواج اإن قامت له 

بحقوقه وحاجاته ووقع تق�سري اأو خطاأ بع�س االأحيان مت�سك بذلك التق�سري 

ون�سي ذلك الرب واالإح�سان.

وما �سر �سم�ش �ل�سحى يف �لأفق �ساطعة

�أن ل يــــرى �ســوءها من لي�ش ذ� ب�سـر
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الإح�ســــــــان :

بعد  باالإح�سان  اأوىل  منهما  كل  اأن  الزوجني  من  واحد  كل  ليعلم 

ذلك  يف  املعروف  و  االإح�سان  واأحاديث  اآيات  ولي�ست�سعر  والديهما 

غريهما  اإىل  االإح�سان  يف  االأدلة  تلك  اأحدهما  ي�ست�سعر  قد  ولالأ�سف 

ے      ھ    ھ      ھھ    زب  االآخر  على  تنزيلها  يف  تامة  غيبة  عنه  وتغيب 

ے  رب )البقرة: 195(  

تعــذر الكمال: 

اإن اأحد الزوجني ال ميكن اأن يكون هو جمموعة اإيجابيات اأو �سلبيات اأو 

�سيئات اأو ح�سنات ال بد من االأمرين وهذه �سنة اهلل يف خلقه وحينما تتاأمل 

ا ر�سي االآخر«  قوله يف احلديث: »ال يفرْك موؤمن موؤمنة اإن كره منها خلقاً

)رو�ه �لبخاري(. 

قوله: »ال يفرك«: قيل املراد االإخبار باأن املوؤمنة ال يت�سور فيها اجتماع كل 

القبائح بحيث اإن الزوج يبغ�سها البغ�س الكلي وبحيث اأنه ال يحمد فيها 

ا  �سيئاًا اأ�سالاً هذا هو معنى الفرك ووقوع هذا م�ستحيل فاإن كره منها خلقاً

�سيحمد منها ديناًا اأو ح�سن خلق اأو جمال اأو حكمة اأو اأدب اأو ح�سن رعاية 

لالأوالد اأو اأمانة اأو قناعتها باحلال التي هم عليها اأو حفظها الأ�رساره وماله 

اأو وقوفها معه يف وقت �سدة و�سيق وغري ذلك وهذا احلديث واإن كان يف 
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ا ر�سيت منه  ا على الزوج فاإذا كرهت منه خلقاً الزوجة فكذلك ينطبق متاماً

اآخر من عبادة و�سالح وتقى وح�سن خلق وكرم وبذل واإ�سداء معروف 

وبذل وعطاء يف �سبيل الدعوة اإىل اهلل..

وعــــني �لر�سا عن كل عيب كليلة

كما �أن عني �ل�سخط تبدي �مل�ساويا

احلياة  �ستهناأ  االأمثل  الرتبوي  واالأ�سلوب  النبوية  القاعدة  وبهذه 

الزوجية وينعم بيت الزوجية مبزيد من ال�سعادة والراحة والطماأنينة وكذا 

ح�سنات  وجد  �سيئة  منهم  وجد  اإن  واالأقرباء  االأ�سدقاء  مع  التعامل  يف 

والغالب يف النا�س اأن ح�سناتهم تغلب �سيئاتهم وقد تكون نادرة وذلك 

ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء. 

�إنها �مر�أة  »ر�جعها  له:  پ حف�سة نزل عليه جربيل وقال  ملا طلق 

�بن  )رو�ه �حلاكم وح�سنه  و�إنها زوجتك يف �جلنة فر�جعها«  �سو�مة قو�مة 

حجر يف �لفتح(. 

وقيل املراد النهي اأن يبغ�سها و�سوبه النووي و�سعف االأول. 

اإن تقييم اأحد الزوجني لالآخر واحلياة الزوجية مبجموعها من زاوية واحدة 

فقط وباالأخ�س زاوية االأخطاء وال�سلبيات لهو عني اجلهل والظلم وموؤذن 

بعدم اال�ستقرار والهالك وهدم البنيان يف اأي حلظة من اللحظات.. 

اإنه حينما تقع اأي م�سكلة ال يجعل اأحدهما االآخر هو كل تلك امل�سكلة 

الظلم  من  فهذا  امل�سكلة،  هًلًلذه  يف  تكمن  كلها  الزوجية  احلياة  وجعل 
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وقوع  احللول حني  اأجمل  من  اإن  واالإن�ساف،  العدل  من  ولي�س  واجلهل 

ال�سيئة من اأحدهما لالآخر بعد التفكري يف عالجها هو اأن تذكر احل�سنات 

وي�ستح�رس املا�سي واأجمل املواقف واأنبل الفعال واأ�سدق االأقوال حينها 

تخف حدة الغ�سب ويبداأ العفو والت�سافح.. زب ىئ   ىئ   ی   یرب 

)�لبقرة:237(. 

ب�سبب  ما م�سى  نلغي كل  ال�سداقة واالأخوة ال  حتى على م�ستوى 

هذه الزلة.. 

هل فكرنا يف التما�س العذر قبل احلكم..؟ 

هل فكرنا يف ح�سن الظن قبل اأن ن�سيء الظن..؟ 

ا وال تفكرياًا  اإن ح�سن الظن اأ�سهل واأ�رسع من اإ�ساءة الظن وال يكلفنا جهداً

الفطرة  مع  يتوافق  الظن  وح�سن  وجلاجة  قبح  وال�رس  وعبادة  عادة  واخلري 

ال�سليمة والنقية وهو راحة وطماأنينة و�سعادة وفرح واأن�س وربح يف الدنيا 

واالآخرة... واالإن�سان ت�سري نف�سه معه كما عودها وهذبها..

و�لنف�ش كالطفل �إن تر�سعه �سب علـى

حـــب �لر�ســــاع و�إن تفطمه ينفطـم

ويجلب  ال�سليمة  والفطرة  ال�سوي  العقل  يخالف  فهو  الظن  �سوء  واأما 

ا وت�ستيتاًا وهو خ�سارة لكثري من اأمور الدنيا  الهم والغم ويجهد الذهن تفكرياً

واالآخرة وخ�سارة وفقد ملن حوله من االأهل واالأ�سدقاء واجلريان ونق�سان 

و�سياع للوقت و�سقاء وجملبة لالنتقام ودخول ال�سيطان.
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ا و�سع ا�ستفتاء ن�سه: اأيهما اأ�سهل واأ�رسع ح�سن الظن  واأذكر اأن �سخ�ساً

اأم �سوء الظن لعدة اأ�سخا�س عرب ر�سائل اجلوال؟ 

ا واجلميع اأجاب ب�سوء الظن عدا واحد مع  فكانت االإجابة حمزنة جداً

تنوع اأعمارهم وعلمهم وثقافتهم واأخالقهم واهلل امل�ستعان. 

ا عملياًا، يتكرر علينا يومياًا: حينما  ا، حياًا، وواقعاً اأ�رسب لك مثاالاً ب�سيطاً

تت�سل على جوال �سخ�س اأو تر�سل له ر�سالة فلم يرد اأو تاأخر يف الرد؟؟ 

، غ�سبان  يريدين  بات�سايل. ال  يبايل  يف�رسها: ال  النا�س  لالأ�سف كثري من 

التفكري غالباًا عليه وال�سيطان  له، ال يقدرين، ويبقى هذا  علّي، ماذا �سنعت 

اآخذ ن�سيبه منه وهذه عقوبة وثمرة �سوء الظن ويف املقابل اأ�سهل جواب: نائم، 

يف دورة املياه، اجلوال لي�س معه، على ال�سامت، مري�س، م�سغول بالطعام، 

يف امل�ست�سفى، يف امل�سجد مغلق اجلوال، يف در�س اأو حما�رسة، يف عمله، 

مل ت�سله الر�سالة وعلى هذا ينتهي االأمر بدون اأي اإجهاد ذهني وت�ستيت للفكر 

وين�سى عدم الرد وهذا ثمرة ح�سن الظن.. فلنتاأمل ولنطل التاأمل. 

يقولون: اأنت ت�ستحق االإكبار بقدر ما تبحث لالآخرين عن اأعذار. 

ويقولون: اأعقل النا�س اأعذرهم للنا�س. 

فيبقى  اخلطاأ  من  ا  مع�سوماً لي�س  الًلًلزوجًلًلني  كال  اأن  ن�ست�سعر  حينما  اإننا 

الت�سافح.. 

حينما ن�ست�سعر اأن كال الزوجني هو االآخر يهون كل �سيء. 
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 هل منلك مقربة لدفن الأخطاء؟ 

اأخطائهم مهما كانت  اأعذار االآخرين وتفهم  حينما نهيئ نفو�سنا لقبول 

االأخطاء ونحي مبداأ التنا�سح والتعاون �سن�سل حللول جيدة ووئام وجناح 

ا حني  وعدم تكرر االأخطاء بل نحتاج اأن ير�سم كل من الزوجني منهجا لهماً

وقوع امل�سكالت اأو اختالف وجهات النظر.. 

يقولون: يجب اأن يكون عندنا مقربة جاهزة لندفن فيها اأخطاء االأ�سدقاء. 

الظن  ح�سن  �سعار  نحمل  اأن  ا  جميعاً وعلينا  الزوجني  بني  وكذا  قلت 

ا من حياتنا ولن ت�سفو احلياة والنفو�س  ا كبرياً والتما�س االأعذار وجنعله جزءاً

والعالقات وتطمئن القلوب اإال بهذا... 

حينما يحدث نوع من اخلطاأ من اأو على االآخر ما اأجمل اأن يكون هناك 

باخلطاأ  االعًلًلرتاف  اأجمل  ما  وجميلة.  رائعة  معاين  تت�سمن  جوال  ر�سالة 

والنا�س  والزوجات  االأزواج  من  كثري  واالعتذار،  التوا�سع  منه  واأجمل 

ياأنف من االعرتاف باخلطاأ واالعتذار مما ح�سل وكان. 

ا حني وجود االأخطاء واخلالف  حينما ن�ست�سعر اأن الغ�سب طبعي جداً

فهذا تفهم جلزء من امل�سكلة واأهم �سيء اأال يخرج عن احلد الطبعي.. 

حينما ن�ست�سعر اأن كال الزوجني هو املعني والع�سد والنا�رس وماء احلياة 

املكدرات  ال�سيطان وتذهب كثري من  وينخن�س  احلياة  �ست�سفو  لالآخر 

وي�سهل حل كثري من امل�سكالت.
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�سيد الأخلق:

و�سلم  پ  اهلل  ر�سول  على  بكر>ا�ستاأذن  اأبا  اأن  داود  اأبي  عند  ورد 

ف�سمع عائ�سة وهى رافعة �سوتها على ر�سول اهلل پ فاأذن له فدخل فقال: 

يا ابنة اأم رومان وتناولها اأترفعني �سوتك على ر�سول اهلل پ قال فحال 

لها  يقول  پ  النبي  بكر جعل  اأبو  فلما خرج  قال:  وبينها  بينه  پ  النبي 

يرت�ساها: »�أل ترين �أنى قد حلت بني �لرجل وبينك« قال ثم جاء اأبو بكر 

يا  بكر:  اأبو  له  فقال  فدخل  له  فاأذن  قال:  ي�ساحكها  فوجده  عليه  فا�ستاأذن 

اأعظم  فما  اأ�رسكتماين يف حربكما.  �سلمكما كما  اأ�رسكاين يف  اهلل  ر�سول 

فما  پ  اآدم  ولد  و�سيد  االأمة  ر�سول  وهو  يرت�ساها  پ  وتوا�سعه  حلمه 

جعل مقام النبوة مو�سع ا�ستعالء! 

ما جعل مقام النبوة يتعار�س مع مقام الزوجية! فلكل مقام خ�سائ�سه. 

اأين الذين ي�ستعلون على زوجاتهم ملنا�سبهم و�سهاداتهم !؟ 
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ر�سائل ق�سرية للزوج:

ا بها... كن فخوراً

ا... ا ذاكراً كن عابداً

كن قدوة... كن وفياًا...

... كن جمامالاً

ا... ا ناجحاً كن معلماً

اإيجاد ثقافة �رسعية داخل االأ�رسة مطلب �رسوري .

كن اأعمى وغ�س الطرف...

ا... ال تكن جا�سو�ساً

اأجد فن اال�ستماع ال االعرتا�س ...

اإن العمل اجلماعي يف احلياة االأ�رسية يف فريق واحد يهدف اإىل حتقيق 

الكثري عن حتقيقه ال ل�سعوبة  اإليه اجلميع لهو فٌن يعجز  هدف ي�سبو 

املهمة ولكن خلمول وك�سل وعدم اإدراك ملعنى احلياة االأ�رسية التي من 

الزمها العمل اجلماعي.

امل�سيطر  العمل  يكون  ل�سوف  ال�سالح  الولد  اإيجاد  على  العمل  اإن 

والهاج�س الدائم ي�سغل حياة الزوجني  حتى تغم�س عينهما عند خروج 

روحهما وهما ينظران اإىل من حولهما من بنني وبنات وقد غر�سا فيهم 

اأف�سل املعاين واأر�ساها واأجملها واأوفاها.

اأن  ولتعلم  وحياتك  عملك  جتارب  من  واأوالدك  زوجتك  لت�ستفد 

اأخالقك  به  يفخرون  ما  واأعظم  وماآثرهم  باآبائهم  يفخرون  االأوالد 
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ال�سراكة التجارية: 

كثري من االأزواج يقومون ب�رساء منزل مبالهما اأو عقار اأو اأ�سهم اأو �سيارة 

اأو الورثة عند موت اأحدهما  اأو غريها ولكن جتدهم يختلفون عند الطالق 

اأو حينما يتزوج بزوجة اأخرى وذلك ب�سبب عدم التقييد وتو�سيح كل منهما 

ما دفعه وتارة يكتب اأحدهما املنزل اأو ال�سيارة اأو ال�رسكة اأو املوؤ�س�سة با�سم 

االآخر �سوريااً فالبد من التوثيق والتو�سيح وعدم اال�ستهانة اأو الثقة فتحدث 

النزاعات وتطول اخلالفات وت�سل للمحاكم وحتدث القطيعة وما ال يحمد 

عقباه واأكل االأموال ظلمااً وعدوانااً تعمدااً اأو ن�سيانااً  والبع�س ي�ستغل �سعف 

املراأة في�ستدين با�سمها وترتاكم الديون عليه وتكون هي ال�سحية لتلك الديون 

وقد يتنكر لها عند الطالق والنزاع اأو بعد الوفاة ال يدرى ما احلقيقة  ؟

اإذا  القربى  ذوي  من  واإ�سهاد  للحقائق  توثيق  هناك  يكون  اأن  فالعالج 

ا�سطر االإن�سان لكتابة االأ�سياء �سوريااً.

وعلمك و�سالحك.

احذر من اإهانة زوجتك اأمام اأوالدك فاإن ذلك من اأ�سد الوقع واالأمل 

عليها و عليهم ويحطم عقلياتهم ونف�سياتهم ويدمر حياتهم وي�سقطك 

اأمامهم ويوجد الكراهة والبغ�س.

اإظهار �سور املودة والتقدير واالإجالل من كل طرف لالآخر اأمام االأبناء 

ما  واالجتماعية  النف�سية  االآثار  من  له  اأمر  لهو  اخلالف  حال  يف  حتى 

�سوف يعرف قدره االأبناء على مدى حياتهم االأ�رسية.
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ميثــاق غليـــظ: 

الزواج عقد عظيم وعهد وميثاق غليظ والواجب الوفاء بكل بنوده 

و�رسوطه من الزوج والزوجة. قال اهلل: زب ژ   ژ   ڑ   ڑ   

ۋ  ۋ    ٴۇ    ۈۈ    ۆ    زب  تعاىل:  وقال  )�ملائدة:1(،  کرب  
ۅرب )�لإ�سر�ء:34(، وقال تعاىل: زبڑ   ک   ک   ک   کرب 
)�لنحل:91(، وقال تعاىل: زبۆ    ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ    ۅرب 

ڍرب  ڇ    ڇ    ڇ    زبڇ    تعاىل:  وقًلًلال  )�لن�ساء:58(، 

ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ     ٿ    زبٿ    تعاىل:  وقال  )�ملوؤمنون:8(، 

ڤرب )�لفتح:10(، فهل وفينا بهذا العهد وامليثاق وهل اأقمنا �رسوطه 
وتقدم  )�لبقرة:229(،  ھرب  ھ    ھ    ھ    زبہ    وبنوده 

جملة منها من القراآن وال�سنة.

ملحاولة  والنزاع  ال�سقاق  حني  اأهلها  من  وحكم  اأهله  من  حكم  بعث 

الو�سول  عدم  امل�ستطاع  قدر  واملحاولة  النظر  وجهات  وتقريب  ال�سلح 

واأوالدهما  الزوجني  على  الغالب  يف  �سلبية  اأثار  له  ذلك  الأن  للمحاكم 

وجمتمعهما. 

اإحدى الن�ساء تطلب ف�سخ النكاح من زوجها، فرف�س الزوج وبعد 

يل  ويعيدوا  يل  اتهاماتها  ال�سك  يف  يكتب  اأن  ب�رسط  قال  حماوالت 

غريكما؟  اأحد  يقراأه  لن  ال�سك  اأن  تت�سور  هل  ف�ساألته   ... كامالاً املهر 

الفعل  �ستكون ردة  ماذا  اإذا كربوا؟  يقروؤوه  لن  اأوالدك  اأن  تت�سور  هل 
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عندهم؟ ماذا �ستكون نظرتهم لك؟ فوقف متعجباًا وقال اأمهلني جلل�سة 

اهلل وال  لوجه  �ساأطلقها  وقال  فقلت لك ذلك: فجاء  اأ�سبوع  مدة  قادمة 

يذكر �سيء مما قلته اأو قالته هي. 

ما قبــل الفـــراق:

اإذا فكر اأحد الزوجني يف الطالق فعليه باأمرين: 

اأ    ( ا�ستخارة اهلل اأوالاً والدعاء يف ذلك. 

ب( ا�ست�سارة �ساحب التخ�س�س اأو �سديق ذي عقل راجح قد ي�ساعدك يف 

اإيجاد حلول منا�سبة واحلذر من التعايل من ا�ست�سارة الغري مهما كنت.

معاهدة ووثيقة قبل النف�سال :

على �لزوجني قبل �أن يقرر� �لطالق �أن يعمال ورقة ت�سمى ما بعد �لطالق 

تت�سمن عدة �أ�سئلة: 

اأ   ( هل الطالق �سيكون احلل الوحيد للم�سكلة. 

ب( ماذا �سيكون م�سري كل منهما بعد الطالق. 

جًل ( ما م�سري االأوالد بعد الطالق ًل ال�سكن، النفقة، الزيارة، احل�سانة . 

د  ( كم ن�سبة حتقيق امل�سالح ودرء املفا�سد بعد الفراق وقبل الفراق واأيهما 

ا.  ا واأ�سد مفا�سداً اأكرث م�ساحلاً
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طلق الرحمة والإح�سان:

ا  اإذا تعذرت احلياة وطابت النفو�س وف�سلت حماوالت ال�سلح فكفى رادعاً

ا قول اهلل فاإم�ساك مبعروف اأو ت�رسيح باإح�سان، لري�سم كل  ا وموجهاً ومر�سداً

ا ا�سمه الطالق الناجح ومن املحزن املبكي املوؤ�سف  من الزوجني م�رسوعاً

يكون بعد ذلك احلب والوفاء والبذل والعطاء وال�سعادة تطالب الزوجة 

ال�رسط واملحاكم وامل�ست�سفيات  االآخر من خالل  امل�سل�سل  فيبداأ  بالطالق 

واالإمارات لطلبها الطالق تتعجب من حياة زوجية تدوم ع�رسات ال�سنني 

من  اأكرث  لهما  زوجني  اأذكر  وموؤملة  حمزنة  النهاية  تكون  ثم  اأكرث  اأو  اأقل 

خم�س ق�سايا باملحكمة كل منهما يرفع دعوى �سد االآخر، فما هكذا الوفاء 

مع�رس االأزواج ولو بعد الطالق ، فهذه اأم االأوالد وهذا اأبو االأوالد ثم يبداأ 

الزوج ي�ستغل الزوجة لتعيد له املهر كامالاً ويذلها...

�إم�ساك �ل�سهم قبل �إم�سائه �أجمل من �لندم عليه بعد �إر�ساله..

طلق ال�سنة لئل تندم: 

اإذا جزمت على الطالق وجعلته اآخر العالج الكي فطلق طالق ال�سنة: 

طلقة واحدة يف طهر مل جتامعها فيه وهذا منهج �رسعي ر�سمه اهلل لنا ونبيهپ 

وملا خالف النا�س هذا املنهج فتجد اأحدهم يطلق ثالثاًا دفعة واحدة وقعوا يف 

حمرم وبدعة وحرية وا�سطراب.. حينما تلقي نظرة �رسيعة للمحاكم ودور 

ا يف الغالب يطلق ثالثاًا اإال وهو نادم وحمتار ويبحث عن  االإفتاء ال جتد اأحداً
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ا  العالج ويرتدد على املحاكم وطالب العلم ودور االإفتاء ليجدوا له خمرجاً

وتعاد له زوجته. واملخرج زب ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ں     ں   رب )�لطالق:2(.

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  زبڦ  اهلل:  وقال  ال�سنة...  طالق  يف  اهلل  وتقوى 

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇرب )�لطالق:1(. 

طالق الواحدة �ضرع حلكم منها: 

فيه تاأديب للزوجة. 

اإعطاء مهلة للزوجني للتفكري والرجوع اإىل احلياة الزوجية. 

الظلم  من  فيه  اأو يف طهر جامع  احلي�س  اأو حال  دفعة  الثالث  وطالق 

للنف�س وللزوجة واالأوالد وغريهم وهو من التعدي على حدود اهلل. 

كم من االأزواج طلق طالقاًا بائناًا دفعة واحدة ثم ندم.. كم من االأزواج 

اأن يرجع  ا ويوؤخر الأجل  حينما يذهب للمحاكم للطالق فيعطى موعداً

عن راأيه فريف�س ذلك ويحاول قدر امل�ستطاع اإجناز موعده وطالقه ثم اإذا 

فعل �رسعان ما ندم.. وورد عن علي ر�سي اهلل عنه قال: »ال يطلق اأحد 

لل�سنة فيندم« )رواه اخلالل(. 

ا باملحكمة ويف اآخر جل�سة قال  امراأة طبلت الطالق ودامت ق�سيتها اأ�سهراً

الزوج موافق وجئنا منتهني فقال القا�سي بعد حماولة ال�سلح: طلق طلقة 

واحدة... قالت الزوجة: بل ثالثاًا، فقال لهما: هذا طالق بدعي ال يجوز، 

فغ�سبت وجل�ست تبكي، فخالعهما القا�سي ثم ان�رسفا اإىل �سالة االنتظار، 
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ثم رجعت املراأة وقالت: ال اأريد الطالق، واهلل امل�ستعان..

واإذا عزمت على الطالق فليكن باإح�سان قال تعاىل: زب ہ   ھ   

ھ   ھ   ھرب.

باإح�سان؟  الت�رسيح  باملعروف و�سفة  االإم�ساك  وتاأمل كيف تكون �سفة 

وال �سك اأن الثاين اأعظم بالغة ومعنى واالإح�سان معروف وزيادة.. 

�أمل تقـــر�أ �لقر�آن عمـــرك مـــرة

فمالك تعمى عنه يف كل مـــــرة

الفالح  فبه  الًلًلقًلًلراآن؟  منهج  على  وا�ستقمنا  القراآن  تدبر  اأح�سنا  فهل 

الطالق  يكون  وحينما  واالأمة  واالأ�رسة  للفرد  واخلري  وال�سالح  والنجاح 

الفرد واالأ�رسة  واآثار على  يتبعه من م�سكالت  ما  انظر  اإح�سان،  على غري 

طريقة  من  واأح�سن  واأجمل  اأعظم  الطالق  طريقة  اهلل  فجعل  واملجتمع.. 

ىئ    ىئ    زب  الطالق  يف  تفكر  واأنت  االآية  لهذه  واأ�سف  الزوجية  احلياة 

وبيان  ونًلًلور  �سفاء  القراآن  اهلل  و�سدق  یرب)�لبقرة:237(...  ی   

القراآن  الفرد واالأمة عن هذا  يبتعد  اأن  للفرد واالأمة ويوم  وفرقان وهدى 

والعمل به وتدبره تاأمل احلال الذي �سارت اإليه واهلل امل�ستعان.

و�لد�ء منـا و�لطبيب �أمامنـــــا

ي�سف �لدو�ء لنا ونحن نعطــل
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ال�ستفتاء يف الطلق:

من وقع يف الطالق واأراد اأن ي�ستفتي فال بد اأن يرجع اإما اإىل جهة اإفتاء 

العظيمة  امل�سائل  من  الطالق  م�سائل  الأن  قا�س  اأو  معترب  عامل  اأو  معتربة 

ومن ت�ساهل النا�س يف هذا الباب جتدهم ي�ساألون اأي �سخ�س عرف عنه 

طلب العلم بل من الغريب العجيب اأن البع�س اأ�سبح يفتي نف�سه بنف�سه 

يف ق�سايا الطالق فيذهب ويقراأ يف كتب الطالق ويتخري ما ي�ستهيه من 

امل�سائل واالأقوال واملذاهب ويوافق هواه واإنه من املوؤ�سف اأنك جتد بع�س 

�سغار طالب العلم يفتي يف م�سائل الطالق وبع�س العلماء الكبار يتورع 

ا لها  بها بل جتده �سابطاً الفتوى يف الطالق لي�س لعدم علمه  ويتوقف يف 

ا اأو امل�ساألة  عارفاًا باأنواعها و�سيغها و�سفاتها وحاالتها ودقائقها ولكن تورعاً

�سائكة ومتوقف يف معرفة الراجح وجند من ال�سهولة مبكان من يفتي مبا�رسة 

وبدون تردد وتاأمل ومن �سور الت�ساهل يف الفتوى من ي�ستفتي عن ق�سية 

األهذا احلد و�سل بنا الت�ساهل عما قال اهلل فيه:  طالق خالل ر�سالة جوال 

زبڤ    ڦرب )�لن�ساء:21(، فيا �سبحان اهلل واهلل امل�ستعان. 

كن دقيًقا عند اإثبات الطلق:

ا يف  اإذا ذهب الزوج الإثبات الطالق اأو يريد اأن يطلق فعليه اأن يكون دقيقاً

ا  ما يقول من �سيغة الطالق و�سفته ووقته حني �سوؤال القا�سي له، الأن كثرياً

من النا�س بعد اأن ي�ستلم �سك الطالق يرجع ويقول اأنا مل اأقل ال�سفة التي 

كتبت، فيقع احلرج واالإ�سكال ويتعذر يف كثري من االأوقات رفعه وت�سويبه. 
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ول تع�سلوهن: 

من املحزن واملبكي واملوؤمل اأن يجعل الزوج رد الزوجة العو�س ورقة 

�سغط وعناد لكي ترجع اإليه الزوجة وهي كارهة وقد يعرف �سعف حالها 

ا  اأ�سهراً املراأة  القدرة على رده بل قد جتل�س ق�سية  وحال والديها من عدم 

لعجزها عن رد العو�س وقد ت�سطر جلمعه من املح�سنني فما هذا من الوفاء 

ال�سيما اإذا كانت الع�رسة طويلة واملراأة ال مال لها واهلل يقول: زب ڭ     ۇ    

ۇ   ۆ    ۆ     ۈ رب )�لن�ساء:19(، ومن ترك �سيئاًا هلل عو�سه اهلل 
ا منه وما عند اهلل خري واأبقى.  خرياً

ا اأو ندوة يف كل مدينة  اقــرتاح :  اأن تتبنى ال�سئون االجتماعية موؤمتراً

من  �سواء  واملطلقات  الطالق  يف  الراغبات  وم�سكالت  الطالق  عن 

اجلهات  امل�سكالت يف  اأو  املحاكم  الطالق عن طريق  اآلية طلب  جهة 

احلكومية االأخرى كاملدار�س وامل�ست�سفيات والبنوك واالأحوال املدنية 

وغريها. 

اأوالدهًلًلن  معهن  الالتي  للمطلقات  يجعل  اأن  القرار  �ساحب  وعلى 

االأولوية يف االلتحاق بالدرا�سة اأو االإ�سكانات اخلريية اأو بع�س الوظائف 

وهذا اأمر البد منه. 

خطوة جيدة من وزارة العدل بخ�سو�س الك�سف الطبي قبل العقد ولو 

و�سعت دائرته بحيث ي�سمل بع�س االأمرا�س واالآفات كاملخدرات وغريها 

ا  لكان ذلك ح�سناًا ورائعاً العقد  قبل  الزوجي  التعامل  ولو كانت دورة يف 

ا. ويف  وقد قامت ال�سني بذلك وانخف�ست ن�سبة الطالق اإىل حد كبري جداً

ماليزيا بلغت ن�سبة الطالق 32%وبعد الدورات انخفظت اإىل %7
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من �سور الطلق:  ق�س�ص وم�ساهد من اأر�ص الواقع:

رجل يطلق زوجته الختالفهما على لون املروحة. 

امراأة تطلب الطالق الأن زوجها ال يرا�سلها باجلوال ر�سائل حب وعاطفة. 

رجل يطلق زوجته الأنها طلبته يف املحكمة يف خالف بينهما. 

بع�س الن�ساء تطلب الطالق بعد اأن وافقت على الزواج ب�سفة امل�سيار 

ل�سعورها بعدم الراحة وال�سكن الذي من حكم الزواج. 

امراأة تطلب الطالق ب�سبب ال�رسب و�رسب امل�سكرات واأخرى ب�سب 

�سح وبخل الزوج. 

رجل يطلق زوجته وكالهما يطوف بالكعبة يف حالة غ�سب واآخر يف 

�سهر رم�سان  فيها يف  الطالق  يوم عرفة يف عرفة وحاالت عدة وقع 

اأثناء ال�سيام ويف ليلة العيد ويوم العيد واهلل امل�ستعان. 

االأفراح  ق�رس  اإىل  قدم  ملا  الأنه  االأفًلًلراح  ق�رس  يطلق زوجته يف  رجل 

وجد اأن اإحدى غرف العرو�س يف الفندق مل تكن ح�سب االتفاق مع 

م�سئويل الق�رس. 

امراأة تطلب الطالق ب�سبب اأن زوجها اإذا �رسب ال�ساهي يخرج �سوتا!! 

ذكر زوج ملا طلبت زوجته الطالق اأنها تعاين من حالة م�س ونف�سية فاأطلب 

للم�ست�سفى  اأن يكتب  القا�سي  اأراد  ملا  ثم  فاأمهل  الزمن  املهلة فرتة من 

اأجعلها تذهب  اأن  للك�سف عن حالتها فاعرت�س وقال لي�س من الوفاء 

للم�ست�سفى واإذا هي م�رسة فال مانع لوجه اهلل وبدون مقابل. 
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ترد  اأن  ب�رسط  مانع  ال  وقال:  فاأ�رست  زوجته  يطلق  اأن  يريد  ال  رجل 

ترجع  لعلها  ق�سده  اإمنا  املهر  ق�سده  ولي�س  مانع،  ال  فقالت:  مهري، 

فلما جاءت به قال: يا �سيخ لي�س من االأخالق اأن تعيد يل قيمة ب�سع، 

خالعتها لوجه اهلل، نف�س اأبية علية واآخر يقول لي�س من الرب والوفاء اأن 

اأجعل اأم اأوالدي تطاردين بني املحاكم ولي�ست من الرجولة يف مكان 

وقد كانت لبا�سي وعورتي اإن كانت م�رسة فهي طالق. 

امراأة تطلب الطالق الأن زوجها مري�س وال يعطيها حقها من الفرا�س 

وبينهما حب وود وتقول واهلل ما جعلني اأطلب الطالق اإال خ�سية احلرام 

فلما حكم القا�سي بالف�سخ بكيا وعال �سوتهما بالبكاء. 

امراأة طلبت الطالق فرف�س الزوج فقال اإذا كنت م�رسة لن اأطلق حتى 

له  اتهامها يل واإجابتي عليها فقلت  ترد يل مهري ويكتب يف ال�سك 

�سيقروؤونه  اأوالدك  كرب  اإن  ال�سك  هذا  اأن  تن�س  وال  اهلل  لوجه  طلقها 

�سدقت  فقال  ا  عزيزاً �سامياًا  فكن  عليه  �سيطلعون  واإخوانك  ووالداك 

طلقتها لوجه اهلل..

من  وقع  ما  عجائب  ومن  املنتظم:  يف  قال   : كثري  البن  البداية  ويف 

اإىل  تقدمت  امراأة  اأن  ب�سنده  روى  .ثم  286ه  ال�سنة  هذه  احلوادث يف 

 ، فاأنكره  دينار  خم�سمائة  ب�سداقها  زوجها  على  فادعت  الري  قا�سي 

حتى  وجهها  عن  لنا  ت�سفر  اأن  نريد  فقالوا:  به،  لها  ت�سهد  ببينة  فجاءت 

نعلم اأنها الزوجة اأم ال، فلما �سمموا على ذلك قال الزوج: ال تفعلوا هي 
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فظاظة حمزنة:

اأب حترمه مطلقته من روؤية اأوالده �ست �سنوات فجاء ليطلب احل�سانة 

ثم  ويبكي  يح�سنه  االأب  فاأقبل  الأمه  اأمه وجده  مع  للمحكمة  االبن  فجاء 

طلب اأن يخلو به قليال فرف�س اجلد ت�سليمه اإياه اأي ق�سوة وغلظة كهذه؟ 

نعوذ باهلل قلوب كاحلجارة اأو اأ�سد ق�سوة واآخر مل ير ابنه منذ ع�رس �سنوات 

وثالث ترك ابنه �سنني ال ي�ساأل عنه حتى ال يطالب بالنفقة. 

فظاظـــة منتنة �لأنفــــــا�ش

جالبـــة للقـــيء و�لعطــا�ش

تقوم  الأحدهما  االأوالد  زيًلًلارة  من  االأبًلًلوان  امتنع  اإذا  االأوالد  من  كثري 

بت�سليم االأوالد لالآخر، فال ت�ساأل حينها عن حال  اأحدهما  باإلزام  ال�رسطة 

ال  ورجال  االأبوين،  بني  والنزاع  ال�رسطة  رجال  ي�ساهدون  وهم  االأوالد 

ينفقون على اأوالدهم �سنوات نكاية باأمهم ملا طلبت الطالق. 

�سادقة فيما تدعيه، فاأقّر مبا ادعت لي�سون زوجته عن النظر اإىل وجهها.

فقالت املراأة حني عرفت ذلك منه واأنه اإمنا اأقر لي�سون وجهها عن النظر: 

هو يف حل من �سداقي عليه يف الدنيا واالآخرة. 81/11

املهر  اختالفهم يف مقدار  والزوجات يف  االأزواج  اأين حال كثري من 

�سنة  ورمبا  اأ�سهر  تطول  واتهامات  و�سباب  وجل�سات  ق�سايا  وت�سليمه 

و�سنتني  واهلل امل�ستعان.  
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هل  ق�سوة.  اأ�سد  هي  بل  كاحلجارة  قلوب  واأق�ساها  اأق�ساها  ما  قلوب 

اأوالدهم  الق�سوة واملواقف؟ كيف يرجو هوؤالء من  �سين�سى االأوالد تلك 

الرب؟ اأين يذهبون واملوعد اهلل؟ 

يا مع�رس العقالء: ما هكذا تكون االأمور فالتعقل واحلكمة وال�سرب قبل 

الزواج وحني الزواج وحني الطالق وبعد الطالق واهلل امل�ستعان. 

اأحاديث ل تثبت:

اأورد بع�س االأحاديث  التعامل بني الزوجني  راأيت بع�س من كتب يف 

التي ال تثبت ومنها: 

ا اإىل الليل ودفعته  حديث: »تهجره الواحدة من ن�ساء الر�سول پ يوماً

اإحداهن يف �سدره فزجرتها اأمها فقال لها: دعيها فاإنهن ي�سنعن اأكرث 

من ذلك « ال اأ�سل له .

واأنت  عنده  غ�سبت  كالم  يف  »مرة  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  له  وقالت 

�ل�سافعية لل�سبكي  )طبقات  له  اأ�سل  فتب�سم« ال  نبي اهلل؟  اأنك  الذي تزعم 

 .)310/6(

اأعطى  ما  مثل  االأجر  من  اهلل  اأعطاه  امراأته  �سوء خلق  على  »من �سرب 

اأيوب على بالئه ومن �سربت على �سوء خلق زوجها اأعطاها اهلل مثل 

ثواب اآ�سية امراأة فرعون« ال اأ�سل له. 

ا(.  »�رس النا�س امل�سيق على اأهله« )قال االألباين يف جامعه: �سعيف جداً
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الطلق بداية انطلق:

كل  فليجعل  الفراق  وكان  واملكتوب  املقدور  وقع  فاإذا  الطالق  بعد  ما 

زب ژ   ڑ     ڑ   ک   ک   ک    اأعينهم قول اهلل:  من الزوجني ن�سب 

کرب)�لن�ساء:130(.
ولكن متى يكون هذا؟ اإذا كان وفق ما اأراد اهلل طالقاًا �سنياًا ال بدعياًا: طالقاًا 

ال ظلم فيه وال جور وال بغي وال اعتداء، طالقاًا باملعروف واالإح�سان، طالقاًا 

باأال ين�سى اأحدهما الف�سل على االآخر، طالقاًا يراد به وجه اهلل »ومن ترك 

ا االإن�سان فيه تقوى اهلل، حينها  �سيئا هلل عو�سه اهلل خريا منه« طالقاًا م�ست�سعراً

يغن اهلل كالاً من �سعته ويفتح له من اأبواب اخلري ما ال يعد وال يح�سى، فلم 

وتاأمل  �سبحانه  اجلواد  الكرمي  ال�سعة وال �سفته وهو  مقدار  �سبحانه  يحدد 

ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    زب  النكاح:  اآية  يف  اهلل  قول  االآيًلًلة  هذه  مع 

ٺرب)�لنور:32(، فجعل الزواج والطالق �سبباًا يف ال�سعة والغنى. 

له اجلنة،  القيامة وماله من ح�سنة ترجى  اأمتي يوم  الرجل من  »يوؤتى 

فيقول الرب تعاىل: اأدخلوه اجلنة فاإنه كان يرحم عياله«. قال االألباين 

ا.  يف ال�سل�سلة: �سعيف جداً

»من اأدخل على اأهل بيته �رسورا خلق اهلل من ذلك ال�رسور خلقا ي�ستغفر 

له اإىل يوم القيامة« قال ابن اجلوزي يف العلل: ال ي�سح. 

»لي�ًلًلًلًلس منا من و�سًلًلًلًلع اهلل عليه ثم قرت علًلًلًلًلى عياله« )قًلًلًلًلال االألباين يف 

جامعًلًلًلًله: �سعيًلًلًلًلف(. 
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لفـــظ عـــــام:

يف  غنى  الًلًلرزق،  يف  غنى  وال�سعادة،  الراحة  يف  غنى  املال،  يف  غنى 

زوجة وزوج خري من االآخر، بركة يف اأوالدهما وغري ذلك. 

ا يف جميع اأحواله اأو يحمل معاين الف�سل واخليبة  فلي�س الطالق مذموماً

ا متى كان مبنياًا على العدل واالإح�سان  ا وخمرجاً والهالك بل جعله اهلل فرجاً

وتقوى اهلل من الزوجني اأو اأحدهما وتاأمل �سورة الطالق وكيف قرن اهلل 

الآيات الطالق بتقوى اهلل وعظيم التوكل والفرج. 

من  ا  خرياً الثاين  الزواج  فكان  االآخر  من  ا  خرياً يعو�س  البع�س  فتجد 

االأول. 

جتد االآخر يفتح اهلل عليه يف الرزق والتفرغ للدرا�سة. 

جتد البع�س تتفرغ لرتبية اأوالدها والعك�س كذلك. 

جتد البع�س يكون الطالق �سبباًا يف هدايته وا�ستقامته. 

فعلى الزوجني حينها ما يلي: 

ال�سرب من الطرفني. 

الر�سا بق�ساء اهلل وقدره. 

قال تعاىل: زب ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٹ رب)�لبقرة:216(.

ال يجوز الأحدهما التكلم يف االآخر واإظهار عيوبه واالفرتاء عليه يف كل 

جمل�س قال تعاىل: زبىئ ىئ ی یرب )�لبقرة:237(، �ساأل رجل 

رجالاً عن زوجته بعد اأن طلقها فقال اليحل يل الكالم فيها فهي اأ�سبحت 
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مبدعات بعد الطلق:

تقول �إحدى �لن�ساء: بعد الطالق اجتهت للتجارة واأ�سبحت امراأة ثرية 

ا بني واحد وع�رسين طفالاً حيث �ساركت يف رعاية دار االأيتام  واأعي�س دائماً

مل  اأنني  ا  علماً اأ�سبوعياًا،  بهم  واألتقي  ورعايتهم  بكفالتهم  اأقوم  واأ�سبحت 

اأتزوج للمرة الثانية واأق�سي اأ�سعد اأوقاتي معهم.. 

وثانية: وا�سلت درا�ستها اجلامعية ونالت الدكتوراه مع مرتبة ال�رسف 

االأوىل واأ�سبحت تدر�س يف اإحدى اجلامعات.. 

الكبريات  الداعيات   واأ�سبحت من 
أ
اإىل اهلل ال للدعوة  وثالثة: تفرغت 

الالتي لهن دور كبري يف امل�ساركات االإعالمية واملحا�رسات وتاأليف الكتب 

ا يف الق�سايا الن�سائية الرتبوية والدعوية.. ونفع املجتمع ومرجعاً

اأجنبية مني. اإنه اأثر الديانة ورجاحة العقل ومروءة النف�س !! 

على املراأة اأن ت�ستغل وقتها مبا فيه نفع وفائدة الأنه قد يكون عندها قدر 

كبًلًلًلري من الفراغ بعد الطالق ممًلًلًلا يكون �سبباًا يف التاأثًلًلًلر النف�سي على 

حياتهًلًلًلا وكرثة التفكري وقًلًلًلد يكون �سبباًا يف االنحًلًلًلراف وهذا م�ساهد 

ا  وملمو�ًلًلًلس جند بع�س الن�ساء بعد الطًلًلًلالق ت�سلك م�سالك خطرية جداً

ال�سيمًلًلًلا اإذا كان هناك ت�ستت يف اأ�رسة والدهًلًلًلا. وقد ت�سكن لوحدها 

فتتعر�ًلًلًلس للفًلًلًلنت واملخاطًلًلًلر. 

الطالق �سبب يف مراجعة النف�س والوقوف معها طويالاً وحما�سبتها.. 
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ور�بعة تقول: ا�ستفدت من احلياة الزوجية االأوىل التي انتهت بالطالق 

ال�سيء الكثري وكل �سيء بق�ساء وقدر واحلياة جتارب. 

ا  جناحاً هذا  يف  جنحت  وقد  اأوالدي  لرتبية  تفرغت  تقول:  وخام�سة 

الطب  كلية  يف  وفتاة  مهند�س  واالآخًلًلر  معلم  فاأحدهم  احلمد  وهلل  طيباًا 

واجلميع يكن يل احلب واحلنان حتى بعد زواجهم ويقولون يل اجلنة 

حتت اأقدامك يا اأماه. 

�سعرت  الطالق،  اإيقاع  بعد  املحكمة  من  خرجت  ملا  تقول:  و�ساد�سة 

الداعيات وكانت  بقلق وا�سطراب وخوف، فح�رست حما�رسة الإحدى 

االأمل  ويحي  �سمريي  ويحرك  وجًلًلداين  يهز  بكالمها  واإذا  اهلل  من  ا  فتحاً

القراآن ووا�سلت يف هذه  فالتحقت بدورات تالوة  نف�سي من جديد  يف 

الدورات ودورة بعد دورة حتى اأ�سبحت متقنة للتالوة والتجويد وكتب 

اهلل يل الهداية واال�ستقامة واأ�سبحت م�رسفة على اإحدى رو�سات االأطفال 

االإ�سالمية واحلمد هلل مل اأخ�رس �سيئاًا كبرياًا يف حياتي بل كان خرية واخلري يف 

ما اختاره اهلل والر�سا والثقة واليقني مبا عند اهلل. 

علي  �سعبت  ببنت،  منه  رزقت  وقد  زوجي  طلقني  تقول:  و�سابعة 

املعي�سة يف هذه احلياة، قاومت نف�سي على حتملها، عملت يف جتهيز الورد 

والزهور، اأ�سبحت اأنفق على نف�سي وابنتي واأنا �سعيدة وهلل احلمد، اأيقنت 

اأنه ال حياة مع الياأ�س وال ياأ�س مع احلياة ومن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه. 

تزوجت  ثم  الدخول  قبل  تطلقت  ثم  برجل  تزوجت  تقول:  وثامنة 

ا  ثانية ومل اأمت ال�سنتني فكرهت العي�س معه وكان خرية حيث حملت مراراً

ويف كل مرة ي�سقط اجلنني ولكني مل اأياأ�س... فكان طالقي الثاين �سببااً يف 
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هدايتي واإقبايل على ربي، فكتب اهلل يل الزواج بعد اأ�سهر ي�سرية وحملت 

ورزقت مبولود واحلمد هلل. 

وتا�سعة تقول: الطالق لي�س نهاية احلياة بل هو االنتقال اإىل حياة جديدة 

موا�سلة  قررت  �سنوات  �ست  دامت  ع�رسة  بعد  زوجي  طلقني  وعندما 

وكان  فرف�ستهم،  اخلطاب  من  كثري  اإيل  تقدم  وبعدها  العليا  الدرا�سات 

اأعي�س حياة  ا فقبلته وهااأنا  ا، حاول ب�ستى الطرق وكان خرّياً اأحدهم م�رساً

 
أ
جميلة و�سعيدة واالأهم الر�سا بق�ساء اهلل والدعاء وال�سرب و�سيكون اهلل ال

ا مع املظلوم و�سين�رسه ولو بعد حني.  دائماً

ودام  اأ�سقطت  كلما حملت  ب�سخ�س وكنت  تزوجت  تقول:  وعا�سرة 

االأمر على هذا �سنوات وحدثت م�سكالت بيننا لغري هذا ال�سبب وقدر اهلل 

وح�سل الطالق ثم تزوجت ومبا�رسة حملت ورزقت مبولود. 
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اأخــــــــــــــرًيا: 

يا من يبحث عن �رس رحلة النجاح يف بيته ومع زوجه، لعله بعد رحلتك 

مع هذا الكتاب قد فتح لك اآفاقاًا يف رحلتك يف هذه احلياة يف بناء بيت 

اأ�سا�سه التقوى وركناه زوجان �ساحلان واأعمدته ذرية �ساحلة، يف بناء بيت 

هذه  فهم  يف  اآفاقاًا  لك  فتح  لعله  ال�سعيدة،  الكرمية  ال�ساحلة  باحلياة  مليء 

ا  الرحلة واحلياة وفق ما اأراد اهلل، لعله فتح لك طرقاًا جلعل هذه احلياة طريقاً

اهلل  عن  البعيدة  البيوت  من  كثري  عليه  ما  لك  اأو�سح  لعله  االآخرة،  للدار 

وهمية  �سعادة  تعي�س  التي  البيوت  بع�س  لك  اأو�سح  لعله  ذلك،  و�سبب 

ا ال حقيقة  ا كال�رساب وما يغني ال�رساب الظماآن �سيء، اإمنا يعي�س وهماً وزيفاً

وما حقيقة كوهم وحلم وخيال، لعله يك�سف لك تلك البيوت التي تعي�س 

ا وطماأنينة حقيقية و�رس �سعادتها وجناحها.  راحة و�سعادة وجناحاً

وقد مت هذ� �لكتاب بعون �هلل ذي �ملنن

 يف جل�ســـة قد �أخذناها من �لزمـــن 

فاإن يجــــد �أحد يف خطــــه خطــــاأ

فليبـــدل �ل�سـيئ �ملكــروه باحل�سن

مـن �أب�ســـر خطــي مـن �لإخـــــو�ن

فليـــدع لـي بالعفــــو و�لغفـــر�ن

ولي�ســـــرت �لعيب مـــع �لإحلـــــــان

وكــــــرثة �خلطــــــاأ و�لن�ســـــيان
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لأننــــــي ل�ســـت بــذي تبيــان

ول بنحــــــوي رفيــــع �ل�ســـان

اللهم احفظ بيوت امل�سلمني من الزلل واخللل واجعلها عامرة بطاعتك 

والهدى  الرب  على  اأقمها  اللهم  والطماأنينة.  والنجاح  بال�سعادة  وامالأها 

زوجني  كل  �سمل  اجمع  اللهم  واالإح�سان.  والعدل  والتقوى  والوفاء 

متفرقني واأ�سلح ذات بينهم واهدهم �سبل ال�سالم. 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني واإىل لقاء اآخر ي�رسه اهلل مبنه وكرمه 

نبينا  على  و�سلم  اهلل  و�سلى  والهدى،  العلم  طريق  على  وف�سله  وجوده 

حممد واآله و�سحبه و�سلم.

فهــــد العمـــاري

مكة حر�سه� الإله 1432/1/20هـ

الربيد اللكرتوين

ammare1395@maktoob. Com
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فتــــاوى  ن�ســـــائية :

1- الت�سقري له حالتان :

اأ  (  اإن كان يت�سمن حف ال�سعر اأو ق�سه ال يجوز الأنه ورد النهي عن 

النم�س فهو من باب اأوىل يدخل يف النهي واختاره ابن عثيمني.

ب( اإن كان جمرد لون فقط فهي حمل خالف بني العلماء املعا�رسين 

النم�س  يقا�س على  الزينة وال  اأنه يجوز الأنه من عموم  واالأقرب 

اختاره �سيخنا ابن عثيمني .

2- اإزالة ال�سعر الذي بني احلاجبني حمل خالف واالأقرب اأنه يجوز اإزالته 

الأن النم�س يخت�س ب�سعر احلاجب ورجحته اللجنة الدائمة .

3- يجوز للمراأة اأن تزيل كل ال�سعر الذي بج�سمها عدا احلاجبني كما تقدم 

لعدم الدليل على املنع .

4- اإزالة �سعر الوجه له حالتان :

- اإن كان كثريااً م�سوهااً فهذا جائز وبه اأفتى ابن باز.  

واإن كان ي�سريااً فهو  حمل خالف واالأقرب اجلواز لعدم الدليل على   

املنع والأن ذلك ال يدخل يف النم�س. 

كانت  اإذا  واأما  املنع  على  الدليل  لعدم  جائز  لب�سها  امللونة  5-العد�سات 

م�رسة فال يجوز . 
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6-ال�سبغ باالألوان له حالتان :

اأ  ( يجوز �سبغ ال�سعر باأي لون عدا االأ�سود ال يجوز حلديث : واجتنبوا 

ال�سواد ( رواه م�سلم والأن يف ذلك تدلي�س واختاره ابن باز وابن 

عثيمني .

ب( اإن كان ال�سعر اأ�سود وي�سبغ باأ�سود لتنعيمه اأو ملعانه جاز، واإن كان 

الأجل تغيري ال�سيب اأو اإخفاء عيب فال يجوز وبه اأفتى ابن باز . 

6- ا�ستعمال ما ي�سمى ) املي�س ( جائز اإن كان جمرد لون وال مينع و�سول 

املاء لل�سعر يف الو�سوء والغ�سل .

7- ق�س املراأة من �سعر راأ�سها جائز ب�رسط اأال جتعله على هيئة �سعر الرجال 

من  اأخذن  قد  الر�سول  زوجات  بع�س  وكان  بهم  والت�سبه  الكفار  اأو 

�سعورهن بعد وفاته ( رواه م�سلم

8- و�سل ال�سعر له حاالت :

.لعن  عنه  املنهي  الو�سل  يدخل يف  الأنه  يجوز  الباروكة ال  لب�س   ) اأ  

ر�سول اهلل الوا�سلة ( رواه م�سلم .

ب( اإن كان جمرد خيوط ملونة غري االأ�سود ووا�سحة باأنها خيوط جاز 

ذلك النتفاء التدلي�س.

ج ( اإن كان خيوط باللون االأ�سود والق�سد تكثريه فاالأقرب املنع الأن 

يف ذلك تدلي�س .
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وغريه( )البكلة  ماي�سمى  مثل  الربط  الأجل  ي�ستخدم  ما  كان  اإن   ) د 

فجائز .

يراه  اأو خيوط بحيث من  اأو �سناعي  ب�سعر حقيقي  ال�سعر  هًل( ح�سو 

اأن ال�سعر كثري فهذا اليجوز الأنه من الو�سل والتدلي�س عن  يظن 

�سعيد بن امل�سيب قال: قدم معاوية املدينة اآخر قدمة قدمها، فخطبنا 

غري  هذا  يفعل  اأحًلًلدااً  اأرى  كنت  ما  وقًلًلال:  �سعر،  من  كبة  فاأخرج 

اليهود، اإنَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سماه الزور، يعني الوا�سلة 

يف ال�سعر”. 

9- لب�س الرمو�س ال�سناعية اليجوز وبه اأفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمني 

وجعلوه من عموم الو�سل املنهي عنه .

10- لب�س االأظافر ال�سناعية حمل خالف بني املعا�رسين واالأحوط االبتعاد 

عنه وتركه .

اأو  الو�سوء  يف  عليه  وامل�سح  احلمل  ملنع  الطبي  الل�سق  ا�ستخدام   -11

الغ�سل له حالتان :

اإال  تلد  اأو ال  اأن احلمل ي�رسها  ب�سبب  التوقف عن احلمل  اإن كان   ) اأ 

بعمليات قي�رسية وذلك ي�سبب لها خماطر و�رسر ومل جتد �سوى 

امل�سح  قيا�سااً على  ذلك  اأخف �رسرااً من غريها جاز  الو�سيلة  هذه 

على اجلبرية وبه اأفتت اللجنة الدائمة .

التنظيم واعتبارات الت�سل  باب  التوقف عن احلمل من  اإن كان  ب( 
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للحاجة وال�رسورة فهي حمل خالف بني املعا�رسين فمنهم من منع 

ومنهم من اأجاز .

12– عمليات التجميل تق�سري اأو تطويل ، اإزالة اأو زيادة ، ت�سغري اأو تكبري 

له حالتان :

اأ   ( الإزالة عيب وت�سوه خلقي جاز الأنه من العالج .

اهلل عن  ر�سول  نهى  والتجمل ال يجوز حلديث  للح�سن  كان  اإن  ب( 

اأحمد  رواه  داء(  من  اإال  والوا�سمة  والوا�سلة  والوا�رسة  النام�سة 

وامل�ستو�سمات،  الوا�سمات  اهلل  )لعن  وورد  االألباين  و�سححه 

خلق  املغريات  للح�سن،  واملتفلجات  واملتنم�سات،  والنام�سات 

اهلل( رواه البخاري وم�سلم.

فيه  يكون  اأال  ب�رسط  اجلواز  واالأقًلًلرب  خالف  حمل   : الوجه  13-تق�سري 

�رسر الأنه من الزينة واأما حديث : يامع�رس الن�ساء اإياكن وق�رس الوجه ( 

رواه اأحمد و�سعفه االألباين .   

14-�سفط الدهون : اإن كان للعالج جاز وبه اأفتى ابن باز واإن كان للتجمل 

اإىل  يوؤدي  ذلك  واالأقًلًلرب ال يجوز الأن  املعا�رسين  بني  حمل خالف 

ك�سف العورة وعدم ا�ستعمال املاء لفرتة طويلة لعدة اأ�سابيع والحاجة 

لذلك .
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فتح اآفاق للعمل اجلاد. 

حنني االأفئدة. 

يف العيد ملل فما اخللل؟ 

املخت�رس يف اأحكام ال�سفر. 

معاناة �ساب.

االبتعاث اآمال واآالم واأحكام.

خال�س اجلمان .

�سباق الدعاة ملواكب احلجيج .

التحفة يف اأحكام العمرة وامل�سجد احلرام.

كتب للموؤلف:
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