 ‐ 20607ﻣﺸﻠﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﺧ اﻟﺰوج
اﻟﺴﺆال
أﺧﻮ زوﺟ داﺋﻤﺎً ﻓ ﺑﻴﺘﻨﺎ أو ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻌﻪ ﻋﻠ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﻳﺄﺧﺬه ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻌﻞ أي ﺷء دون زوﺟ ، وﺻﻞ
اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻨ ﻻ أﺗﺤﻤﻞ رؤﻳﺘﻪ أﺑﺪاً  ،أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻀﻊ أﻓﺎراً ﻓ رأس زوﺟ وﻳﺒﻌﺪه ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻫ وﺗﺠﺎه أوﻻده اﻟﺜﻼﺛﺔ ،
ﻧﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻣﻊ أوﻻدﻧﺎ وأﻧﺎ أﺣﺐ أن أﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﺷء ﻷوﻻدي وﻟﻨﻨ أﺣﺐ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻮن زوﺟ ﻣﻌﻨﺎ  ،وﻟﻦ أﺧﻮه ﻻ
ﻳﺘﺮك ﻟﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ  ،وإذا ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻳﻈﻞ ﻳﺘﺼﻞ ﺣﺘ ﻳﺠﺪه .
ﺣﺼﻞ ﺷﺠﺎر ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨ وﺑﻴﻦ زوﺟ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﻳﻘﻮل ﻟ " ﻻ " ﻷﻧﻨ ﺳﺄﺳﺎﻣﺤﻪ وأﻏﻔﺮ ﻟﻪ وﻟﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻳﻘﻮل " ﻻ " ﻷﺧﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻐﻀﺐ ﻣﻨﻪ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ  .ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﻨﺎ أﻛﺜﺮ وﻟﻴﺲ ﺑﺄﺧﻴﻪ إذا أراد أن ﻧﺒﻘ ﻋﻠ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ  .ﻛﻮﻧ اﻣﺮأة ﻣﺴﻠﻤﺔ  :ﻫﻞ أﻧﺎ أﻃﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘ ؟ أم أن ﺷﻌﻮر أﺧﻴﻪ ﻳﺄﺗ أوﻻ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
أوﻻ: 
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺰوج أن اﻟﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟ ﻗﺪ أوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ رﻋﺎﻳﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ واﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠ ﺷﺌﻮﻧﻬﻢ  ،وأوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮة
زوﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف  ،وأن ﻛﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﻪ ﺳﺎﺋﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟ : ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﻗُﻮا اﻧْﻔُﺴﻢ واﻫﻠﻴﻢ ﻧَﺎراً وﻗُﻮدﻫﺎ اﻟﻨﱠﺎس واﻟْﺤﺠﺎرةُ ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﻣﻼﺋﺔٌ ﻏﻼظٌ ﺷﺪَاد ﻻ ﻳﻌﺼﻮنَ اﻟﻪ ﻣﺎ
اﻣﺮﻫﻢ وﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ ﻣﺎ ﻳﻮﻣﺮونَ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ . 6 /
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟ : وﻋﺎﺷﺮوﻫﻦ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ اﻟﻨﺴﺎء . 19 /
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
ﻋﻠ اﻟﺰوج أن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠ أﺳﺮﺗﻪ ﻛﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ أو ﺻﺤﺒﺔ ﻣﻠﻬﻴﺔ أو ﻗﺮﻳﺐٍ ﻳﺄﺧﺬ وﻗﺘﻪ
وﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓ ﺷﺌﻮن ﺑﻴﺘﻪ .
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واﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺎﻓ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ أوﺟﺒﻪ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻓﻴﻒ ﻳﻬﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ وﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﻏﻴﺮه ﻋﻠ
ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ؟ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً :
ﻋﻠ اﻟﺰوﺟﺔ أن ﻻ ﺗﻔﺮِق ﺑﻴﻦ زوﺟﻬﺎ وأﻫﻠﻪ  ،وﻻ ﻳﻨﺒﻐ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﻀﺠﺮ ﻣﻦ ﺗﺮداده ﻋﻠﻴﻬﻢ أو زﻳﺎرﺗﻬﻢ ﻟﻪ  ،إﻻ أن ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠ ﻣﺎ
أوﺟﺒﻪ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ .
واﻷب ﻻ ﻳﻘﺪِّم أﺣﺪاً ﻋﻠ أوﻻده ﻻ أﺧﺎً ﻟﻪ وﻻ ﻗﺮﻳﺒﺎً  ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐ إﺣﺪاث ﻓﺠﻮة ﻓ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوج وأﺧﻴﻪ  ،وﻻ
ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد وﻋﻤﻬﻢ ؛ ﻷن ﻟﺬﻟﻚ أﺛﺮه اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻠ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس وﻣﻊ رﺣﻤﻬﻢ .
راﺑﻌﺎً :
ﻧﻨﺼﺤﻚ أﻳﺘﻬﺎ اﻷﺧﺖ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ أن ﺗﺘﻠﻄﻔ ﻣﻊ زوﺟﻚ  ،وأن ﺗﻈﻬﺮي ﻟﻪ ﻋﺪم ﺗﻀﺠﺮك ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺄﺧﻴﻪ  ،وأن ﻻ ﺗﺤﺪﺛ ﺑﻐﻀﺎً
وﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻓ ﻧﻔﻮس أوﻻدك ﺗﺠﺎﻫﻪ .
وإذا رأﻳﺖِ ﺗﻘﺼﻴﺮاً ﻣﻦ زوﺟﻚ ﻓ واﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻢ ﻓﻠﻴﻦ اﻹﻧﺎر ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺬﻛﻴﺮه ﺑﺎﻟﺘ ﻫ أﺣﺴﻦ دون ﻏﻠﻈﺔ أو ﺷﺪة ،
وﻟﻴﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺢ دون اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ إﻻ إن اﺣﺘﺠﺖ ﻟﺬﻟﻚ .
وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ﻓ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ اﺑﺘﻠﻴﺖ ﺑﺒﻌﺾ أﻫﻠﻬﺎ أن ﻳﻮﻧﻮا ﻣﻌﻬﺎ وﻓ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ  ،وﻋﻠﻴﻪ  :ﻓﺈن زوﺟﻬﺎ
ﺳﻴﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻟﻬﻢ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ رأى ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ زوﺟﺘﻪ ﺗﺠﺎه أﻫﻠﻪ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .

2/2

