الشيخ محمد صغير عكور
-حفظه هللا-

المقدمة:
( )1ـ
كـلمتي ألبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي في هللا َّ -
جل وعال -هي عن الحقوق الزوجية .
﴿وم ْن َآياته َأ ْن َخ َل َق َل ُكم ِّم ْن َأ ُنفس ُك ْم َأ ْز َواجاً
جل وعالَ :-
َّ
فأقول وباهلل التوفيق :قال هللا -
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ ً َ َر ْ َ ً َّ ََٰ َ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ َّ ُ و َ
ات ِلقو ٍم يتفكر ن﴾ [الروم. ]٢١ :
ِلتسكنوا ِإليها وجعل بينكم مودة و حمة ۚ ِإن ِفي ذ ِلك َلي ٍ
َ
ود ْال َو ُل َ
((ت َز َّو ُجوا ْال َو ُد َ
ود؛ َفإ ِّني ُم َكاث ٌرب ُكمْ
ويقول -صلى هللا عليه وسلم:-
ِِ
ِ ِ
َُ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
األمم يوم ال ِقيامة)).
ويقول -عليه الصالة والسالم:-

ويقول -صلى هللا عليه وسلم:-
هذه املقدمة الختيارالزوج والزوجة ْ
اللذين هما نواة املجتمع.
http://bit.ly/2E3Zi21

( )2الزواج أعظم شركة:
الرجل ال يستغني عن املرأة ،واملرأة ال تستغني عن الرجل ،ومن هنا نعلم َّ
أن
هناك حقوق؛ ألنه ال شك أن كل شركة تقوم ال َّبد أن يكون لها شروط
ومواصفات ،وأعظم شركة هي شراكة الزوج والزوجة التي تستمرطوال العمر،
ً
ُّ
قد تكون الشركة وقتا من األوقات ثم تنفض وتنتهي ،لكن شراكة الزوجين
شراكة مستمرة إلى ما شاء هللا َّ -
جل وعال-؛ فال بد من معرفة الحقوق التي
ً
تضمن لهذه األسرة سيرها وسعادتها ،وأن تكون حضنا لألسرة التي تنشأ وتتربى
على يديها.

http://bit.ly/2DZNkqd

( )3املعاشرة باملعروف
فمن الحقوق بعد الزواج :املعاشرة باملعروف :على الزوجة أن تعاشرزوجها باملعروف،
ومعنى ذلك :هو حسن ُّ
التبعل؛ تكون املرأة ملتفتة إلى نفسها ،ومتحببة إلى زوجها ،كما أوصت تلك
املرأة الصالحة ابنتها فقالت" :تفقدي موضع بصره؛ فال يقع إال على ما يحب ،وموضع أنفه؛ فال
ُّ
يشم منك إال أطيب رائحة".
واملعاشرة تكون عن طريق اللسان العذب والشكل الجميل -يعني :تتزين لزوجها،-والطبع
املحمود ،واملرأة الذكية تعرف كيف تكسب زوجها عن طريق هذه األشياء ،فعليها التجمل
والتزين ،التزين له ،واستقباله بوجه باسم ،والتخفيف عنه ،بل عليها أكبر من ذلك ،فتعينه على
طاعة هللا إن كان من امللتزمين؛ فتذكره ببعض النو افل التي قد يغفل عنها ،وتعينه على بروالديه
واحترامهما والتودد إليهما ،وتعينه على قيام الليل وصيام التطوع ،أما إن كان غيرذلك –
يعني :غيرمستقيم -فتحاول معه وتأخذ بيده لتوصله إلى َبراألمان ،فتكون ً
سببا
في هدايته وصالحه.

http://bit.ly/2E1X2rY

( )4الصرب على الزوج
كذلك الصبرعلى الزوج ،على املرأة أن تقنع بأن الزواج ليس عالقة جنسية فقط؛
بل هو عالقة روحية ً
أيضا ،واملرأة الصالحة هي التي تعرف كيف تسمو بهذه العالقة
على الوجه الصحيح ،فتحاول أن ترتقي باملفهوم القاصرعند بعض الرجال للمرأة؛
ألن بعض األزواج ال يعتبراملرأة سوى خادمة ،وال يحب معاملتها إال باألوامروالصراخ،
والويل ثم الويل لها إن هي قصرت أو تأخرت في التنفيذ.
ً
كما أن بعض الرجال وإن كان ً
متسامحا إال أنه سريع الغضب وعلى أتفه
طيبا
سبب ،يعني :يكون سريع الغضب ،واملرأة الحكيمة هي التي تصبروتتحمل وتحتسب
َّ َّ َ
الصابر َ
َّللا َم َع َّ
األجرمن هللا َّ -
ين﴾؛ ألن الرجل مع الوقت سوف يتغير
ن
﴿إ
،
وعال
جل
ِ
ِِ
لألحسن -بإذن هللا تعالى ،-ويعرف خطأه ويجتنبه ،فكم نحن بحاجة -يا أحبتي -إلى
َّ َ
الحفاظ على البيت والعيال.
الصبر،ففيه الظفرواألجرواملجاهدة ،وفيه ِ
http://bit.ly/2E0ezRi

( )5طاعة الزوج

طاعة الزوج واجبة على املرأة ،والطاعة تكون في حدود الشرع ُ
والعرف ،قال تعالى:
ِّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ
ْ
َٰ
ض﴾ [النساء ،]٣٤ :قال ابن عباس:
﴿الرجال قوامون على ال ِنس ِاء ِبما فضل َّللا بعضهم على بع ٍ
ِ
ُ
َ َّ ُ َ َ َ ِّ
َ
َ
"﴿قوامون على ال ِنس ِاء﴾ أي :أمراء" ،فعليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته،
وطاعته أن تكون محسنة ألهله ،حافظة ملاله ،قال صلى هللا عليه وسلم للمرأة(( :إنه

جنتك ونارك)) يعني :الزوج؛ ألنه جاءت إليه امرأة فسألها(( :هل أنت ذات زوج؟)) ،قالت:
"نعم" ،قال(( :كيف أنت منه؟)) أو ((ما موقعك منه؟)) ،قالت" :ال آلوه طاعة" أو نحو
ذلك ،فقال(( :إنه جنتك ونارك)) ،فإذا كانت هذه منزلة الرجل للمرأة فحري بنا أن نعطيه
هذا الحق وعن طيب خاطر؛ لننال بذلك رضا هللا والفوز بالجنة .وطاعة الزوج ال
تقتصرعلى ش يء معين؛ إنما هي في كل ما يأمرها به :فال ُتدخل ً
أحدا إلى بيته بدون
و
ِ
رضاه ،وال تخرج إال برضاه ،حتى صوم التطوع ال تصوم إال بإذنه ،قال صلى هللا عليه وسلم:

((ال يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد -يعني :حاضر -إال بإذنه ،وال تأذن في بيته
نفقة من غيرأمره؛ فإنه يؤدي إليها شطره)).
إال بإذنه ،وما أنفقت من ٍ
ً
أيضا من طاعته :أنه إذا دعاها إلى فراشه أال ترفض؛ ألن غاية الزواج هو اإلعفاف
و
لكال الزوجين ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته
ً
ً
فبات ساخطا أو غضبانا عليها؛ لعنتها املالئكة حتى تصبح)) ،فإذا رفضت املرأة فقد
ً
حظا ً
كبيرا؛ ألنه بسخطه يسخط أهل السماء حتى يرض ى ،فاهلل هللا يا أيتها الزوجة
ضيعت
برضا زوجك.

http://bit.ly/2E3I3y1

( )6حق الزوجة

حق الزوجة على زوجها :كما َّ
أن للزوج عليها حقوق؛ فكذلك لها عليه حقوق ،وهللا -جل
َ َ ُ َّ ْ ُ َّ
َ ِّ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ٌ
َ َ ْ َّ ْ َ
ْ
ُ
لرج ِال علي ِهن درجة﴾[البقرة ،]٢٢٨ :قال عز
وعال -يقول﴿ :ولهن ِمثل ال ِذي علي ِهن ِباملعرو ِف ۚ و ِل ِ
َ
َ َ ُ ُ َّ ْ َ
﴿فإ ْم َس ٌ
ْ
اك ب َم ْع ُروف َأ ْو َت ْسريحٌ
ُ
ٍ
من قائل﴿ :وع ِ
اشروهن ِباملعرو ِف﴾[النساء ،]١٩ :وقالِ :
ِ
ِ
ِب ِإ ْح َس ٍان ۗ﴾[البقرة ،]٢٢٩ :وقال صلى هللا عليه وسلم(( :خيركم خيركم ألهله ،و أنا خيركم
ألهلي)).
َّ
َّ
ر
لقد كرم اإلسالم املرأة ،وحث على حسن معاشرتها ،بل و غب في ذلك؛ ملا فيه من صيانة
ً
َ
لحق املرأة .وقد قيل ً
قديما في حسن معاشرة املرأة" :إذا اتخذت امرأة فكن لها
ً ًّ ً
وأما وأخا"؛ ألن التي تترك أباها وأمها وإخوتها وتتبعك؛ فمن الحق أن ترى فيك
أبا
ر أفة األب ،وحنو األم ،ورفق األخ ،فإذا عملت بتلك النصائح تكون ِنعم الزوج.
وعندما خطب علي فاطمة -رض ي هللا عنهما -قال صلى هللا عليه وسلم(( :هي لك على أن
تحسن صحبتها)).

ومن حسن معاشرة الزوجة القيام بحقوقها كاملة من نفقة ،ومسكن ،وملبس،
ومبيت ،وجميع ما تحتاجه املرأة.
ال يأخذ الرجل الكبر عن القيام مع زوجته في شؤون املنزل؛ ألن ذلك من حسن
ً
ل
املعاشرة أيضا ،وقدوتنا في ذلك النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-تقو عائشة -رض ي هللا
عنها ( :-كان صلى هللا عليه وسلم يكون في مهنة أهله -يعني :يساعدهم في منزله ،-فإذا
حضرت الصالة خرج إليها) ،واملراد هنا :أنه كان يخدم نفسه :فيرقع ثوبه ،ويخصف
نعله ،ويحلب شاته؛ فإذا كان حبيبنا وقدوتنا -صلى هللا عليه وسلم -مع أهله هكذا؛
أفال نكون مثله ونبتعد عن الكبر؟

http://bit.ly/2E0A6cz

( )7ضعف املرأة
من األمور الواجبة :املرأة مسؤولة عن بيتها من نظافة وترتيب؛ لكن ال ننس ى أن املرأة مخلوق
ضعيف ،تعتريها ظروف ال تستطيع معها العمل من تعب وإرهاق وحمل ،فتحتاج إلى من
يساعدها ولو بكلمة طيبة؛ ألن بعض األزواج اقتصرعلى طيب الكالم واملعاشرة في أيام الزواج
ً
تطييبا
األولى ،ونس ي ضعف ولين ولطف املرأة ،وأن تعبها يزول بأقل كلمة من زوجها
لخاطرها.
وال ننس ى في ذلك وصية النبي -صلى هللا عليه وسلم(( :-استوصوا بالنساء ً
خيرا)).
ً
وقوله -عليه الصالة والسالم(( :-رفقا بالقوارير)).

http://bit.ly/2E0A8Bd

( )8الصرب على املرأة
من األمور الواجبة بين الزوجين وال سيما الزوج:

ُ
ُ
فالحب ليس من أول نظرة -كما ُيقال،-
الصبرعلى املرأة :على الزوج أن يصبر على زوجته،
ُّ
فالحب يأتي عن طريق العشرة ،وعن طريق فهم ِّ
كل من
بل ليس من أول سنة،
ٍ
ً
ر
الزوجين لطباع وأخالق اَلخر ،فقد تكون الزوجة سيئة في بعض األمو  ،أو ال
ِّ
ُ
َّ
َ
َّ
أمرما؛ لكنها متفوقة على غيرها من ال ِنساء في أمور أخرى ،يقول -ﷺ:-
تعجب الرجل في ٍ
ًُُ
َ
((ال يفرك مؤمن مؤمنة -يعني :ال يبغضها ،-إن ِكره منها خلقا رض ي منها آخر)).
ُُ
َّ
الرجل الذكي أن يعرف كيف ِّ
َّ
فعلى َّ
يقوم الخلق الس يء في املرأة ،وأال يتسرع في الطالق
ِ
ُ
ُ
كما هو منتشرفي هذه األيام ،-حيث صارت املوضة؛ فالرجل يطلق على أي ش ٍيء ولوكان ً
تافها.

من األمور التي ينبغي؛ بل يجب على العاقل:
الرجل إن كان له أكثرمن زوجة أن يعدل َّ
• العدل واملساواة :على َّ
بينهن على الوجه الذي
يرض ي الرب -تعالى ،-فيعدل َّ
بينهن في ُّ
ُ
العدل فيه؛
السكنى والنفقة واملبيت ،وكل ما يمكنه

َّ
إحداهن كبيرة من الكبائر ،قال ﷺ(( :من كانت له امرأتان فمال إلى
ألن امليل إلى
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)) -نعوذ باهللَّ ،-أما ما ال يمكنه أن يعدل فيه
َّ
ألنه بغير استطاعته ،قال هللا -تعالىَ ﴿ :-و َلنْ
كاملحبة وراحة النفس فال إثم عليه؛
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ
ْ
تست ِطيعوا أن تع ِدلوا بين ال ِنس ِاء ولو حرصتم فال ت ِميلوا كل امليل﴾ [النساء ،]١٣٩:وكان ﷺ
يقسم بين نسائه ويقول(( :اللهم هذا قسمي فيما أملك ،فال تلمني فيما تملك وال أملك))،
أيـن هذا من بعض األزواج هذا اليوم الذين نسوا مر اقبة هللا َّ -
جل وعال -في معاشرة
ومعاملة الزوجات؟!! فهذا رجل تزوج من امرأة ،ومكث معها قرابة الثالثين سنة ،وبعد
ذلك تزوج من أخرى ،فجلس خمسة عشر سنة ال يدخل بيت األولى ،ولم يطأ فراشها!!
وال حول وال قوة إال باهلل.
http://bit.ly/2E4GT5k

( )9النفقة على الزوجة
كذلك من الحقوق الواجبة للزوجة:
َّ
((ولهن عليكم رز َّ
َّ
سوتهن باملعروف)) ،وسئل -ﷺ" :-ما حق
قهن ِوك
النفقـة :قال -ﷺ:-
زوجة أحدنا عليه؟" ،قال(( :أن تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها إذا اكتسوت ،وال تضرب
الوجه ،وال ُت ِّ
قبح ،وال ْ
تهجرإال في البيت)).
ِ
ً
إذن َّ
مما مض ى يتض ُـح وجوب هذا األمرعلى َّ
شحيحا تأخذ من ماله
الرجل ،وإن كان
ُ
تحتاجه؛ فقد جاءت هند بنت عتبة إلى النبي
بدون إذنه؛ يعني :إذا كان الزوج ال ُيعطيها ما
َّ
ِّ
مسيك؛
ﷺ -تشتكي زوجها أبا سفيان ،فقالت" :يا رسول هللا ،إن أبا سفيان رجل ُِ
أفآخذ من ماله لولدي؟" ،فقال -عليه الصالة والسالم(( :-خذي من ماله ما يكفيك
َّ ُ
َّ
((وحقهن عليكم أن تحسنوا َّ
َّ
سوتهن)).
طعامهن وك
إليهن في
لدك باملعروف)) ،وقال ﷺ:-
وو ِ
http://bit.ly/2E2W1A6

( )10حق مشرتك بني الزوجني

ُ َّ َ ٌ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َّ
َّ
ُ
حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة؛ قال تعالى﴿ :هن ِلباس لكم و أنتم ِلباس لهن﴾ [البقرة:

 ،]١٨٧وقال صلى هللا عليه وسلم(( :أيما امرأة دعاها زوجها فامتنعت؛ سخط عليها الذي
في السماء حتى يرض ى عنها)) ،وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إذا باتت املرأة مهاجرة فراش
َ
زوجها لعنتها املالئكة حتى ترجع)) ،هذا َّبين ِعظم هذا األمر؛ وهو :رفض املرأة املبيت مع
زوجها في الجماع؛ ملا فيه من املفاسد الكبيرة.
وكما أن هذا األمرفي حق النساء ،فهو في حق الرجال آكد؛ جاءت امرأة إلى عمر-رض ي هللا
ً
عنه -فقالت" :يا أميراملؤمنين ،زوجي يصوم النهارويقوم الليل" ،فقال لها" :هنيئا لكِ ،نعم
الرجل" ،فذهبت ثم رجعت فقالت" :يا أمير املؤمنين ،زوجي يقوم الليل ويصوم النهار"،
َّ َ
فقال لها" :من زوجك؟" ،فقالت" :فالن" ،قال لها" :جزاك هللا ً
خيرا ،عرفتنا قدره"،
فمضت املرأة الثالثة -يعني :رجعت إليه ،-فقالت" :يا أمير املؤمنين ،زوجي يصوم النهار
ُ
َ
ٌّ
ٌّ
ويقوم الليل" ،فقال أبي -وفي رو اية علي" :-يا أميراملؤمنين ،إن املرأة تشكي زوجها"،

َ
َ
ًّ
فقال عمر" :أما وقد علمت فال يقض ي بينهما إال أنت" ،فقال القاض ي" :إن لها حقا
عليك يا رجل ،تصيبها في أربع ملن عقل ،فأعطها ذاك ودع عنك العلل".
ُ
وض ي بسبب هجره فراش زوجته للعبادة والطاعة ،فكيف بمن
فهذا الرجل أقيم وق ِ
يهجرهن بال سبب أو لسفرمحرم أو لغيرذلك؟! ،فاملرأة تحتاج إلى الرجل كما يحتاج
إليها.

http://bit.ly/2E25sji
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ً
من األمور التي ينبغي للزوج والزوجة مر اقبتها لآلخر :أوال :مر اقبة هللا -تعالى -في
القول والعمل ،وعدم الخيانة ،فالشركة الزوجية قامت على األمانةَّ ،
وأن كل واحد منهما مسؤول
عن حق اَلخر.
 اعلمي أن ما أصابك ٌَّ
لك ،وأن هذا الزواج هو قدرمن أقدارهللا
ر
مقد
ِ
عليك ،والرضا بالقضاء والقدرأحد أركان اإليمان ،قال -صلى هللا عليه وسلم -البن
عباس -رض ي هللا عنهما(( :-واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ،وما أخطأك لم يكن
ليصيبك)).
 كذلك أيقني أن كل ما يحصل للمؤمن من خيرله؛ فهو خيرله ،وزواجك هذا فيه الخيرمنهللا َّ -
ً
((عجبا ألمراملؤمن ،إن أمره كله خير؛ إن
عزوجل ،-قال -صلى هللا عليه وسلم:-
خيرا له ،وإن أصابته ضراء صبرفكان ً
أصابته سراء شكرفكان ً
خيرا له)).
 اعلمي أن الحياة ال تكون ور َّدية على الدوام ،وال رومانسية ًأبدا؛ بل ال بد من وجود

ِّ
املن ِغصات واملشكالت ،بل هي كما يعتبرها البعض ملح الحياة ،ولكنها حتى وإن زادت ال بد من

التعامل معها ،والتأقلم عليها ،وعدم الهروب منها ،ومجابهة مشاكلها ،فعليك
الحمل ،فاحتسبي ذلك لتؤجري عليه.
يقع أكبر ِ
 كذلك من الحقوق الواجبة على الزوجة :السمع والطاعة للزوج ،والخضوع له مع القناعةبذلك.
َ
ُ
ن
ر
ر
 الصبرواالحتساب ،فمع الصبرتنال األمو  ،وتعظم األجو  ،ويظهرالطالبو خاصة إذاَ
اقترن الصبرباالحتساب وطلب األجرمن هللا ،واملسلم مطالب بالصبرفي جميع أموره
وأعماله ،والصبرعلى الزوج ومع الزوج أفضل ً
كثيرا من الصبرعن الزواج ،واحتمال
تربية األبناء ً
بعيدا عنه ،واعلمي أخيتي أنه كلما زادت الشدة انفرجت ،وأن مع العسر ً
يسرا.
ُ
ُ
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها **** فرجت وكنت أظنها ال تفرج
 الحفاظ على أسرار البيت مهما كانت؛ سواء كانت ُمفرحة أو ُمحزنة ،ويتأكد عدم إفشاءاألسرار في حال وجود املشاكل بينك وبين زوجك؛ ألنه ربما كانت مشكلة صغيرة كبرت بسبب
تدخل اَلخرين ،فمن يستمع إليك إما حاسد حاقد أو شامت متربص ،وقد يكون منهم من يحب
الخيرواالستقرارلك ،ولكن كم منهم الحكماء أصحاب اَلراء السديدة املفيدة؟!
http://bit.ly/2E1xoDL
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وهذه وصايا أو بعض الوصايا للزوج .من حقوق الزوجة على زوجها:
 -مر اقبة هللا في السروالعلن ،في القول والفعل ،وعدم الخيانة.

ُ
 ال تهين زوجتك ،وال تشتمها ،وال تضربها؛ بل أحسن معاملتها كما تحب أن تحسن إليك،وأشعرها بحرصك على إسعادها.
 ال تبين لها أن عملك أو أصدقاءك أفضل منها؛ بل اجلس معها ،وتحدث معها وإليها بكل مايهمكما في دينكما ودنياكما ،وال تقطب في وجهها.
أخي ،إن مما يثيرغيرة الزوجة أن تذكرلها من وقت َلخرأنك مقدم على الزواج من أخرى ،أو
تبدي لها إعجابك بإحدى النساء ،فإياك إياك من ذلك؛ فإنك كمن يطعن قلبها في الصميم.
 الزم الهدوء وال تغضب؛ فالغضب أساس املشاكل ،وعالج أي مشكلة بالحكمة ،وإن كانالخطأ صاد ًرا منك فليس ً
عيبا أن تعتذرمن زوجتك؛ بل هو ٌ
فخرلك ،وأدوم لعالقتكما.
ً
ً
ال تنس أن لزوجتك حقوقا عليك كما أن لوالديك وأهلك حقوقا ،فال يطغى جانب على
واعط كل ذي حق حقه.
جانب ،وال يسيطرحب على حب،
ِ

 كن لزوجتك كما تحب أن تكون هي لك ،يقول ابن عباس -رض ي هللا عنهما:-ِّ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ
َّ
َ
َّ
" ِإ ِني أ ِحب أن أتزين ِللمرأ ِة كما أ ِحب أن تتزين ِلي".
 حاول أن تساعد زوجتك في بعض أعمالها املنزلية ،ولست أفضل من سيد البشر حبيبنامحمد -صلى هللا عليه وسلم-؛ فقد بلغ من حسن معاشرته لنسائه التبرع بمساعدتهن في
واجباتهن املنزلية.
 حاول أن تغض الطرف عن بعض نقائص زوجتك ،وتذكرمالها من محاسن ومكارم؛ لقولهً
صلى هللا عليه وسلم(( :-ال يفرك -أي :ال يبغض -مؤمن مؤمنة ،إن كره منها خلقا رض يمنها آخر)).
 أحسن إلى زوجتك وأوالدك فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :خيركم خيركم ألهله"،فإن أحسنت أحسنوا إليك ،فال تبخل على زوجتك وأوالدك ونفسك ،و أنفق باملعروف؛
فإنفاقك على أهلك صدقة ،قال -صلى هللا عليه وسلم (( :-أفضل دينار ٌ
دينارينفقه
ٍ
الرجل على عياله)).
http://bit.ly/2EedVjB
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السبيل للحياة السعيدة

السؤال األول :كيف يحصل الزوجان على الحياة السعيدة وتكوين أسرة طيبة مع
كثرة الفتن والصوارف؟
الجواب :إذا قام كل واحد من الزوجين بما أوجبه هللا عليه :فأوجب هللا على الزوج إعفاف
زوجته ،والقيام بحقوقها ،فقد تركت أهلها وعشيرتها؛ تركت أبويها ،وتركت إخوانها وأخواتها ،ثم
جاءت إلى هذا الرجل األجنبي ،ال تريد منه إال ما كتب هللا لها على يديه من العشرة الحسنة ،وأن
َ
ُيحسن إليها ،وأن ال ُيق ِِّبح ،و ال يضرب الوجه ،عليه بالصبر ،وعليه باحتمال األذى ،وعليه بأن
يعاملها مثل ما يحب أن تعامله.
وكذلك الزوجة يجب عليها أن تنظرإلى الزوج بأنه ما جاء بها خادمة ،وال جاء بها مربية ،وال جاء بها
شريكة في شركة أو عمل من األعمال؛ جاء بها لتقر نفسه إليها ،ولتطمئن نفسه إليها ،وليجد فيها
سكنه وراحته وبغيته ،تكون خير زوجة له؛ إن أمرها أطاعته ،وإن نظر إليها أعجبته َّ
وسرته ،وإن
ولدت له ً
ولدا ربتهم على الفضيلة وعلى الدين واألخالق ،تكون خيرزوجة؛ تعمل العمل تريد إرضاء
هللا وإرضاء زوجها ،فرضا هللا في رضا الزوج ،وسخط هللا في سخط الزوج.

()14

أسباب تقلل كثرة الطالق

السؤال الثاني :ما هي األسباب التي تقلل كثرة الطالق؟
الجواب :من أهم األسباب وأعظمها:
الصبر واالحتساب :فالرجل ما جاء باملرأة خادمة ،و إنما جاء بها إلعفافه وإحصان فرجه ،وتربية
ناهيا ،أو ُم َت َب ِّر ًما من طلباتها ،وغير ُ
آمرا ً
أبنائه ،ومشاركته في حياته ،فال تكون عنده كالخادمً ،
بال
م
ٍ
ِ
بما يضرها أو ُيس ُيء إليها .وكذلك املرأة ما أخذت الزوج من أجل تحقيق رغباتها وإهمال رغباته،
ً
فعليها أن تقوم إذا أرادت أن تنال حقها أن تقوم بحقه كامال .وعلى كل واحد من الزوجين حق
َ َ ُ َّ ْ ُ َّ
َ ِّ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ٌ
َ َ ْ َّ ْ َ
ْ
ُ
و
و
لرج ِال علي ِهن درجة﴾ [البقرة ،]٢٨٨:فيجب على الز جين
لآلخر﴿ ،ولهن ِمثل ال ِذي علي ِهن ِباملعر ِف ۚو ِل ِ
أن يتقيا هللا -جل وعال -فيما أوجب عليهما ،وأن يقوم كل واحد منهما لآلخر بما أوجب عليه ،فإن
ً
تقصيرا فليعلم أنه بشر ،والكمال هلل -جل وعال ،-وليلتمس له العذر؛ فبذلك تدوم العشرة،
رأى
وأما من أراد أن َّ
يتلمس األعذار ،ويتلمس املثالب والعيوب لآلخر؛ فإن العشرة تنتهي ،وإن الشركة
ستنفض؛ ألن العشرة الزوجية تقوم على الصبرواالحتساب والتغاض ي عن بعض الهفوات ،نسأل
هللا التوفيق والسداد.
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كيفية جتنب اخلالفات واجملادالت

السؤال الثالث :كيف يتجنب الزوجان الخالفات الكثيرة واملجادالت في البيت؟
ً
الجواب :الزوجان يتجنبان الخالفات إذا كان هناك بينهما تفاهم ،وينبغي أن يكونا بعيدا عن
األسماع حتى األبناء والبنات .إذا كان هناك مشكلة ألحد الزوجين ،ال يجوز له أن يفضها بين األبناء
والبنات ،أو بين الجالسين ،أو على مأل من الناس ،ال ،يأخذ بيده ،أو يأخذ بيدها ،ويقول لصاحبه:
ً
جميعا" ،حتى وإن كان في جانب واحد؛ وبهذا تدوم العشرة وتحصل املودة،
"ترى كذا وكذاُ ،يهمنا
ُ
ً
وتحصل األلفة ،ويحصل التفاهم ،وحل املشاكل بعيدا عن الضوضاء والغضب وإطالع اَلخرين
على املشاكل الزوجية.
يجب أن يكون للزوج والزوجة مجال لحل املشاكل فيما بينهما على انفراد ،وأما إذا دخل فيها زيد
وعبيد خربت الشركة ،و انفض املجتمع الذي ُبني على الزوج والزوجة.

