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ق�ضية العدد

ال�سيخ اأ. د. �سالح بن غامن ال�سدالن

٭ عقد الزواج عقد له مكانته العظيمة واملقدس��ة وهو 
أول لبنات األسرة املسلمة.

٭ للط��اق عوامل من بينها ضع��ف اإلميان، واجلهل، 
وسوء االختيار.

ال�سيخ د. فهد بن عبدالكرمي ال�سنيدي:

� عاج املشكلة يكمن في  حسن العشرة... وحفظ حقوق 
خر.. واالحترام املتبادل.. والتفاهم بني الزوجني. الآ

� ال غراب��ة في وجود املش��اكل الزوجية... لكن املهم 
معاجلتها أوالً بأول.

ال�سيخ د. عبداملح�سن البكر:

٭ التربية الصحيحة السليمة للذكر واألنثى هي األساس 
ومعظم حاالت الطاق سببها اخللل في التربية.

٭ ال بد  من النظر في أساليبنا التعليمية وطرائقنا التربوية 
والبعد عن الامباالة.. أو عدم استش��عار املس��ؤولية.

ال�سيخ د. قا�سم الطوهري:

٭ التعجل في األمور... وعدم االلتزام بأحكام الكتاب والسنة يؤدى إلى التساهل في الطاق.

خر ويؤديها  على أكمل وجه حتى تستمر احملبة واأللفة. ٭ على الزوجني أن يعترف كل منهما بحقوق الآ

حتقيق 
د. عقيل بن عبدالرحمن  العقيل

 حرص اإلسالم على بناء األسرة املسلمة 
ومتاسكها إذ هي اللبنة األولى في املجتمع 
وسالمة األسرة س����المة للمجتمع وطالب 
اإلس����الم األزواج بإحسان عش����رة زوجاتهم 
وطال����ب الزوجات أيض����ًا مبالطفة األزواج 
وإحس����ان عش����رتهم لتدوم احملبة ويس����تمر 
ع����ش الزوجي����ة آمن����ا مطمئن����ا. وعندم����ا 
تس����وء العش����رة ب����ن الزوج����ن وتعج����ز كل 
احللول عن جلب االس����تقرار لهذه األسرة 
يكون الط����الق والفراق. فآخر الطب الكي 
كم����ا يقول����ون. واملتأم����ل ف����ي ح����ال عاملن����ا 
اإلس����المي يالح����ظ كثرة ح����االت الطالق 
وتعدد املطلقات بشكل ملفت للنظر محير 
ومقل����ق لكل مس����لم حريص على س����المة 
مجتمعه اإلس����المي من التفكك وال شك 
أن هناك أسبابًا عدة تكمن وراء هذه الكثرة 
املوجعة. فما أس����باب كث����رة وقوع الطالق؟ 
وم����ا الع����الج الناج����ح ال����ذي يكف����ل ب����إذن 
الل����ه تعال����ى تالفي حصول هذه املش����كلة؟
»األم����ن واحلي����اة« طرح����ت هذه املش����كلة 
عل����ى عدد م����ن العلماء واملش����ايخ باململكة 

العربية السعودية.

الطـــالق

�سباب... الوقاية....العالج االأ
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وق��د كان��ت بداي��ة 
فضيل��ة  م��ع  احل��وار 
صال��ح  د.  أ.  الش��يخ 
الس��دالن فقال: ال ش��ك 
ال��زواج عق��د  أن عق��د 
العظيم��ة  ل��ه مكانت��ه 
واملقدس��ة في اإلس��ام 
وذل��ك أن��ه ه��و أول��ى 
املسلمة  األس��رة  لبنات 
الت��ي إذا صلح��ت هذه 
األسرة حصل فيها خير 
اإلسامية،  لألمة  عظيم 
والزواج أش��اد الله جل 
وعا بذكره وعظم أمره 
العزيز وعلى  كتابة  في 
محمد<  نبي��ه  لس��ان 
وله��ذا يتع��ن على كل 
مسلم أن يعظم ما عظم 
الله جا وعا، كما قال س��بحانه وتعالى }ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو 
خي��ر له عند ربه..{ »س��ورة احل��ج آية 30«، وإذا كان ذل��ك طاعة وعبادة 
واحتس��اباً فإنه يتعن على املس��لم عندما يتم له عقد الن��كاح على املرأة أن 
يحترم هذا العقد ويجعله رابط��ة املودة واحملبة والتعاون من الطرفن وأن 

يكون بعيداً عن كل ما يكدر صفو هذا العقد ويزعزع كيانه.
وال ش��ك أن البعض من الناس يستسهل األمر جداً فيسارع إلى فصل هذا 
العقد وإنهائه بس��بب أو بآخر وقد ال يكون له س��بب يبرره، بل رمبا يكون 
آثما عندما يقدم على الطاق لنحو هذه األسباب والذي يتعن على املسلم أن 
يكون بعيداً عنها، وأال يلجأ إلى الطاق إال عندما تكون له مبررات ش��رعية، 
وإال فالصب��ر مطلوب كما قال س��بحانه }يأيها الذين آمن��وا ال يحل لكم أن 
ترثوا النس��اء كرهاً وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إال أن يأتن 
بفحشة مبينة وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً 

ويجعل الله فيه خيراً كثيراً{ سورة النساء آية 19.
ومدل��ول اآلية ب��ل ومنطوقها يدل على أن املس��لم ينبغ��ي  له أن يصبر 
ويتحم��ل ما يحصل من بعض املش��كات الزوجية وقد وصف النبي< ذلك 
بقول��ه: »إن املرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أع��وج ما في الضلع أعاه فإن 
ذهبت تقيمه كسرته وكسره وطاقها« أو كما قال< وهذا يدل على أن يتعن 

على املسلم أن يتحمل من زوجته ما يتحمل وما يقول<
»ال يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر« »أخرجه اإلمام 
مس��لم واإلمام أحمد«، ولهذا فإن املس��ارعة إلى الطاق أم��ر مذموم، واألخذ 
باألسباب التي تصبر اإلنسان وجتعله أكثر حتماً وصبراً مع زوجته فلرمبا 
بول��د صالح ورمبا تكون عوناً له على طاعة الله وعلى أمور احلياة، فاألمر 

في ذلك أمر تأكيد وإلزام. 

� وف����ي إجابت����ه على س����ؤال عن أس����باب كث����رة الطالق يق����ول أ. د. 
صالح الس����دالن ال ش����ك أن ظاهرة كثيرة الطالق لها عدة عوامل 

من أبرزها:
أوالً: ضعف اإلمي��ان، فضعف اإلميان يجع��ل الرجل ال يتحمل 
امل��رأة ، وامل��رأة ال تتحمل الرج��ل، وكل منهم��ا يؤاخذ صاحبه 

ويبادله بالشيء الذي ال يحبه.
ثانياً: اجلهل، فاجلهل س��بب من أسباب املس��ارعة إلى الطاق 

وكثرة انتشاره.
ثالث��اً: إن ظاه��رة الطاق تع��ود إلى عدم حتمل املش��كلة التي 

حتصل إما من الزوجة وإما من الزوج.
رابعاً: إن الزوج رمبا ال يعرف احلقوق الواجبة عليه، ويتصور 
أن عل��ى املرأة حقوقاً وه��ي ال تلزمها، وكذل��ك العكس املرأة ال 

تدرك احلقوق التي عليها، فبذلك يبادر الزوج إلى الطاق.
خامساً: عدم حسن اختيارالزوجة أو الزوج فلرمبا يكون الزوج لم 
يخترها على الوجه املطلوب ورمبا هي أيضاً لم يختر وليها ذلك 
الزوج على الوجه املطلوب فكان ذلك سببا في املسارعة إلى الطاق.

وحتدث فضيلة الشيخ د. فهد بن عبدالكرمي السنيدي عن هذه 
الظاهرة فقال إن للطاق أسباباً تختلف من مجتمع آلخر، حسب 
الظروف والعادات واملستوى الثقافي، والوعي االجتماعي. ومن 
هذه األس��باب ترك االختيار احلس��ن بن الرج��ل واملرأة � كأن 
يبنى الزواج على غير اختيار أساساً، أو على اختيار غير موفق 

� كاجلمال وحده، أو املال وحده، أواحلسب والنسب وحدهما.
وعاج هذا، األخ��ذ بالتوجيه النبوي الك��رمي: »تنكح املرأة 
ألربع، ملالها وحلس��بها وجلمالها ولدينه��ا، فاظفر بذات الدين 
ترب��ت يداك« )متفق عليه(. فإذا اجتمع��ت هذه األمور األربعة، 
فذاك أمر محمود، وإال فالدين أس��اس االس��تقرار الزوجي، وكم 
م��ن امرأة نكحت ملالها فذهب امل��ال، أو جلمالها، فأغراها، وعكر 
املعجب حياتها الزوجية، أو حلس��بها فصار التفاخر باألنساب 

� املشاركون في احلوار �

ـ اأ. د. ال�سيــــخ �سالح بن غامن ال�سدالنـ  
مام حممد بن  اأ�س��تاذ الدرا�سات العليا بجامعة الإ

�سالمية � الريا�ض. �سعود الإ

ـ ال�سيخ د. فهد بن عبدالكرمي ال�سنيدي ـ 

كلية ال�رشيعة � الريا�ض

ـ ال�سيخ د. عبداملح�سن البكر ـ  موجه العلوم 

ال�رشعية يف وزارة املعارف �سابقًا � الريا�ض.

ـ ال�سيخ د. قا�سم الطوهري 

 هيئة التحقيق والدعاء العام
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سبباً لشقاء احلياة الزوجية، أوالفرقة. ومن أسباب الطاق أيضاً. منع 
اخلاط��ب من رؤي��ة مخطوبته، يفوت التعارف بينهم��ا، ورؤية اآلخر 
عل��ى حقيقت��ه، دون غش أو خديع��ة، ألن دخول اإلنس��ان في احلياة 
الزوجية على علم وبصيرة مدعاة إلى األلفة بينهما واحملبة، وبالتالي 
البعد عما يفرق القلوب، ويس��بب الطاق ولكن نظر دون خلوة وبنية 
الزواج فعاً. ومن هذه األس��باب بناء احلياة الزوجية على غير تراض 

بن الزوجن، كأن تزوج املرأة الكبيرة البالغة مكرهة.
وعاج هذا، ما قرره الشارع من اعتبار الرضى في عقد الزواج، شأنه 
في ذلك ش��أن غيره من العقود املعتبره ش��رعاً بالرضى ومن أس��باب 
ذلك املبالغة في مؤن الزواج، بدءاً باملهور وتوابعها، وانتهاء بالنفقات 
واإلس��راف فيها، مبا في ذلك املس��كن وامللبس واملركب، ومن أس��باب 
ذل��ك التقليد األعمى والتفاخر واملباه��اة، ومحاكاة املوضات، وهذا داء 
اجتماعي يثقل احلياة الزوجية باألعب��اء املالية غيرالضرورية،ورمبا 
كان��ت س��بباً للديون وهمومه��ا القاتلة، وبالتالي ال الزوج يس��تطيع 
االس��تمرارفي االنفاق والتحمل، وال الزوجة تستطيع العيش بدون ما 
تعودت عليه با حاجة ماس��ة أو ضرورة، فينش��أ ع��ن ذلك الطاق. 
وع��اج هذا، باالعت��دال، وعدم اإلس��راف أو التبذير، وتيس��ير مهور 
النس��اء، فأعظمهن بركة، أيس��رهن مؤونة، وقد أمرنا باألكل والشرب 
ولكن با إسراف، واملبذرون إخوان الشياطن ومن األسباب عدم إدراك 
املس��ؤولية املتبادلة بن الزوجن  فيم��ا بينهما، وجتاه تربية األوالد، 
ورعاية مصلحة األس��رة، وذلك نتيجة لصغر السن، أواجلهل املطبق، 
أو الس��فه وعدم الرش��د والبصي��رة، أواخلطأ في فه��م معنى القوامة 

الزوجية شرعاً.
وعاج هذا، بإدراك املسؤولية املتبادلة بينهما، والبصيرة 

والروي��ة ف��ي األمركله ولهن مثل ال��ذي عليهن باملعروف 
ومتى حتقق العلم والصاح والرش��اد، اس��تقامت احلياة 

الزوجية، وبعد عنها اخلاف، وأسباب الفرقة. ومن أسباب 
الطاق كذلك سوء العش��رة بن الزوجن، من أحدهما، أو 
منهما معاً، كالتس��لط في استعمال  احلق، وكالتهاون في 

حقوق اآلخر، والتقصير في الواجبات عليه جتاه اآلخر.
والعاج: يحس��ن العش��رة،  وحفظ حقوق 
اآلخر، وع��دم التقصير أوالته��اون فيما لآلخر 
عليك، وجماع هذا }وعاش��روهن باملعروف{ 
سورة النساء آية 19، ومن هذه األسباب أيضاً 
س��وء اخللق، ودناءة الطب��اع، كإبداء العيوب 
لآلخرين، وإفشاء األسرار الزوجية، والتسرع 
ف��ي الغضب، واالس��تخفاف بش��أن الطاق، 
وجعل��ه مييناً في عم��وم األحوال، وهذه مما 
يعكر صفو احلياة الزوجية، ويعجل بالفرقة 

بن الزوجن.
وع��اج ه��ذا بحس��ن اخلل��ق، وامل��كارم 

احلمي��دة: من حفظ األس��رار، واالحترام املتبادل بينهم��ا، والنظر إلى 
اآلخر بعن الرضى والتقدير، واحتقار الزالت وتصغيرها، ومعاجلتها 
أوالً بأول بالتي هي أحس��ن، والس��يطرة على النف��س حالة الغضب، 
وعدم جعل الطاق عرضة ألمياننا. كما أن عمل الزوجة، وتركها البيت 
واألوالد، و عدم املش��اطرة في األعباء املالي��ة عند احلاجة، مدعاة إلى 
الشقاق واخلصام، ومن ثم الطاق. وعاج هذا بالتفاهم بن الزوجن، 
وأخ��ذ إذن الزوج في العلم ومس��اعدة الزوج مالياً عن��د احلاجة كما 
أن تدخ��ل األقارب في ش��ؤون الزوجن، وبخاص��ة أم الزوج، بدعوى 
العط��ف واحلماية ع��ن اجلور أوالظلم يش��جع الزوج��ة على تعاظم 

صغائر األمور، وتكبيرها.
والعاج بالكف عن ش��ؤون الزوجن، وع��دم التدخل فيها، إال عند 
الضرورة القصوى، وكم قوضت حياة زوجية سعيدة بسبب تدخات 
األقارب على وجه غير مش��روع. كما أن اإلش��ادة بأمجاد األقارب من 
ح��ن آلخر، على وجه اللمز والتهديد للزوج يزرع الضغائن واألحقاد، 

ويشتت شمل األسر.
والعاج : باحترام مشاعر الزوج، واحلرص على ما يسره ويرضيه 
ويزيد في األلفة واملودة بينهما، وعدم ذكر ما يغيظه أو يؤذيه أو يكدر 
خاطره، وكذلك الزوجة. ومن األسباب أيضاً قصر النظر في الغاية من 

احلياة الزوجية ببنائها على لذة عابرة أو مصلحة دنيوية زائلة.
والعاج: باالحتس��اب، وبعد النظر وس��مو الغاي��ة، والصبر على 
امل��كاره، فرمبا رزق بذرية صاحلة، ورمبا حتولت الكراهية إلى محبة 
وس��عادة وإعانة على البر والتقوى. ومن األسباب كذلك ترك معاجلة 
املشاكل الزوجية على أسس سلبية في حينها قبل أن تنكسر الزجاجة، 

ويعظم اخلطر، ويتبعثر الشمل.
 والعاج: بحل املشاكل فيما بن الزوجن، دون تدخل من أحد، فإن 
تع��ذر ذلك جعل حكم من أهله وحكم من أهله، فإن تعذر فبالترافع 
إلى القضاء. ومن أس��باب الطاق اجلهل بالطاق الش��رعي إذا 
ل��زم، كأن تطلق الزوجة ثاث��ا، وكأن تبعد عن بيت الزوجية 

في الطاق الرجعي في أثناء العدة.
والع��اج: مبعرفة أحكام الطاق ش��رعاً، فه��ي مبنية على 
إيقاع الطاق على روية وبصيرة وتفكير، وعلى إعطاء مزيد من 
الفرص��ة في إعادة املياه إلى مجاريها في الطاق الرجعي أثناء 
العدة، ولهذا حرم الطاق ثاثاً في احليض مع وقوعه، وجعلت 
املطلق��ة الرجعية في أثناء عدتها، لها م��ا للزوجات، وعليها ما 
على الزوجات، عدا أنه ال قسم لها. ومن أسباب الطاق التدليس 
وإخف��اء عيوب أحد الزوجن اآلخر عند العقد كأن توجد عيوب 
خلقية خفية: يتعمد أحد الزوجن أو األهل إخفاءها عن الزوج 
اآلخ��ر، ومنها ظاهرة صبغ الش��عر بالس��واد وإخفاء حقيقة 
العمر أو األم��راض التي يعاني منها أحد الزوجن قبل الزواج 

وهي مستدمية.
والعاج: بالصدق واألمانة والبيان، ألن الرسول< قال: 
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»من غشنا فليس منا«، ونهى< عن الغرور واخلديعة والتدليس، وقرر الفقهاء: 
أن العي��وب املؤثرة كاجلذام والب��رص واإليدز يثبت بها الفس��خ بالطلب. ومن 
األسباب إمتام النكاح على وجه منهي عنه شرعاً، كالزواج بنية التحليل وكنكاح 
املتع��ة، ألن ه��ذه  أمور محرمة ش��رعاً. والعاج بعقد النكاح عق��داً صحيحاً، ال 

حتليل فيه وال متعة 
� ذكرمت فضيلة الشيخ إن من أسباب الطالق تدخل األهل ال سيما األم  وهذا واقع 
مش����اهد ب����كل أس����ف خاصة إذا وقع نزاع ولو يس����ير بن الزوجن ف����إن بعض األمهات 
تتدخل تدخاًل س����يئًا بغية إنقاذ ابنتها فتجني عليها من حيث تعلم أوال تعلم. فهل 
م����ن وقف����ة مع هذه األم؟ وه����ل من كلمة لكل من الزوجن ليعرف كل منهما ماله وما 

عليه؟
�� احلياة الزوجية تس��تقر وتسعد بحفظ احلقوق بن الزوجن، واالحترام 
املتب��ادل وإدراك معنى القوامة الزوجية، وامتثاله فيما بن الزوجن، قال تعالى: 
}وعاشروهن باملعروف{ سورة النساء آية 19، وقال تعالى: }ولهن مثل الذي 
عليهن باملع��روف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم{ س��ورة البقرة آية 
228، وق��ال تعالى: }الرجال قوامون على النس��اء مبا فض��ل الله بعضهم على 
بعض ومبآ أنفقوا من أموالهم فالصاحات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ الله{ 

سورة النساء آية 34.
ومب��ا أن كل ابن آدم خطاء، وخير اخلطائن التوابون، فا غرابة من أن توجد 
م��ن وقت آلخر بعض اخلافات واملش��اكل الزوجية، ولك��ن األهم معاجلتها أوالً 
ب��أول، من قبل الزوجن أوالً ودون تدخل من أحد مع حفظ األس��رار فإن لم جتد 
نفع��اً، فيمكن امتثال ق��ول الله تعالى: }وإن خفتم ش��قاق بينهما فابعثوا حكما 
م��ن أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصاحاً يوف��ق الله بينهما إن الله كان عليماً 
خبيراً{ سورة النس��اء آية 35 فإن تعذر األمر، ولم يحصل الصاح، وخيف من 
الفرقة فيمكن اللجوء إلى القضاء، للمس��اعدة على رفع أسباب الشقاق واخلاف، 
لع��ل الله أن يصلح م��ن حالهما، ويعيد املياه إلى مجا ريه��ا، ولألم املتدخلة في 

أمور ابنتها مع زوجها أقول: أيتها األم الكرمية...
1 � إن األم أكثر عطفاً وشفقة ورحمة بابنتها من غيرها، ولهذا فهي تفرح بفرحها، 
وحت��زن بحزنها، مع أن هذا أمر فطري، إال أن��ك تؤجرين عليه األجر العظيم مع 

حسن النية، وقصدك صاح حالها، وإستقامة حياتها الزوجية.
2 � ل��ك عل��ى ابنتك الطاع��ة باملعروف، والب��ر والصلة، ول��ن اجلانب والقول 

الكرمي.
3 � لك على زوج ابنتك االحترام وحسن العشرة باملعروف، فأنت بالنسبة له أم 

زوجته، وجدة أوالده من بنتك، وهو محرم لك.
4 � مع أن لك الطاعة والسمع على ابنتك، فإن هذه الطاعة لها ضوابط ثاثة:

�  أن تكون في حدود املعروف املعتاد.
�  أن ال تتعارض مع طاعة الزوج باملعروف: ألن طاعة الزوج مقدمة على طاعة 
غيره، حتى األبوين، ولهذا أخبرالرس��ول< أنه لو كان أمر أحداً بالسجود ألحد 
م��ن الناس، ألمر الزوجة أن تس��جد لزوجها، ال ألمه��ا ال ألبيها أو غيرهما، وهذا 
يدل عل��ى ضرورة تقدمي طاعة الزوج على طاعة غي��ره. ولكن أن تكون الطاعة 
ف��ي غير معصية: ألنه ال طاعة ملخلوق في معصي��ة اخلالق. وينبغي عليك عدم 
التدخل في املش��اكل  ب��ن ابنتك وزوجها متى وجدت، لعلهم��ا يوفقان في حلها 

فيم��ا بينهما، فإن زادت عن حدودها ورأيت ضرورة للتدخل 
فيج��ب أن تكون بقصد اإلصاح بينهما، ومس��اعدتهما على 
إس��تقامة احلياة الزوجية وس��عادتها، واألمور مبقاصدها. 
واملش��اهد أن تدخ��ل األم غالب��اً ال يأت��ي بخي��ر، وأن األمر 
بالتدخل يتحول ش��يئاً فش��يئاً إلى تعصب وحتزب، وكأن 
حرب��اً بن الزوجة وقرابتها من جهة، وبن الزوج وأهله من 
جهة أخرى قد اس��تعرت، فيتحول األمر إلى طلب االنتصار 
والغلبة والثأر، وتسوء النوايا، بدالً من اإلصاح والتعاون 
على البر والتقوى. وعليك أن تتأكدي أيتها األم احلنون � أن 
بعدك ع��ن خصوصيات ابنتك مع زوجه��ا، أصلح حلالهما، 
وأدوم حلسن العشرة  بينهما: ألنك � مهما حاولت اإلنصاف 
والع��دل � فغالباً س��تنظرين إلى األمور م��ن زاوية واحدة، 
ستنظرين إلى محاس��ن ابنتك دون مساوئها، وإلى مساوئ 
زوج ابنتك دون محاس��نه، وس��يكون مصدر علمك املوثوق 
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من جانب واحد فقط.
وهو البنت،  وهذا يؤدي إلى الشطط واجلور، وتعظيم 
الصغائ��ر من الزالت، وبالتالي س��يكون ثقلك في ميزان 
الفرقة بدل الضم، وفي اإلفس��اد ب��دل اإلصاح. لتعلمي 
� أيتها األم املش��فقة � أن الس��عي بن الزوجن على غير 
وجه حق معصية، وأن الس��بل املؤدية إلى ماهو مبغض 
شرعاً، وهو الفراق، لها حكمها، وأن الصاح البنتك دنيا 
وأخرى في الصبر على ما تكره، وأن من صبر واحتس��ب 
ظفر وس��عد، وأن األيام يوم لك وي��وم عليك. أن واجبك 
أيتها األم جتاه ابنتك، أن ترش��ديها إلى ما يصلح حياتها 
الزوجية ويسعدها، ويعينها على قيامها بحقوق زوجها 
على أمت وجه ممكن ال أن جتعلي نفسك في مقام احملامي 
عنه��ا: ولذلك فالزوجة التي تقر بها عن الزوج، هي ذات 
األم الصاحل��ة املصلحة التي تفت��ح أبواب اخلير وتغلب 
أب��واب الهدم والش��ر، أما إذا لم تك��ن األم كذلك، فبعدها 

أصلح للزوجن من وجودها.
أق��ول لألم � أيضاً � ما نالك م��ن زوج ابنتك من خير 
وحسن عشرة، فذاك معروف وتفضل منه، ومن ذلك اإلذن 
للزوجة بزيارة والديها، وإال فالرسول الكرمي< لم يجد 
رخص��ة للمرأة التي مرض أبوها م��رض املوت وزوجها 
غائ��ب أن تخرج من بيته بغير إذن��ه حتى ولو كان ذلك 
لزي��ارة أبيها املريض أو أمها. ثقي أن ابنتك على حق في 

صلحها مع زوجها، وعودتها لبيت الزوجية.
وأقول للبنت، الت��ي هي الزوجة بإيجاز: اتق الله في 
نفس��ك وأوالدك وزوجك وأمك، واعلمي: أن طاعة الزوج 

مقدم��ة على طاعة الوالدين فيما ال معصية فيه، وأن الطاعة مع االحتس��اب والنية 
عبادة تؤجرين عليها، وتأ ثمن على تركها إن كانت واجبة. وعليك أن تعرفي حقوق 
زوج��ك عليك جيداً وتتمثليها قوالً وعماً، ولو قصر هو في بعض حقوقك،  ألن الله 
تعالى ال يضيع أجر من أحسن عما، واعلمي أن ما أصابك من مشكات إمنا هو ابتاء 
وامتح��ان: لتصبري، فتؤجري. وعليك بطاعة والدت��ك وبرها وصلتها، ولكن مبا ال 
يتع��ارض مع حقوق زوجك وواجباته، وأنت � إن ش��اء الله � لس��ت عاقة لوالدتك 
مبا صنعت وعليك أن حتفظي أسرار بيتك وزوجك وأسرتك، وال تبديها حتى ألقرب 
الناس إليك، واصبري على الس��راء والضراء،فالله يثيبك ويعوضك خيراً، وما يكره 
الي��وم قد يتحول غداً إلى ما يحب ويرغب في��ه، وحاولي تطييب خاطر والدتك قدر 
استطاعتك وعليك أن تشغلي وقتك مبا فيه صاح أسرتك، واعلمي أن كثرة التشكي 

لآلخرين مهانة.
وحاولي أن تفهمي أحواله وظروفه، واعرفي ما يدخل السراء عليه، فافعليه، وما 
يغيظه فابتعدي عنه. وأود أن أقول: أنه ال غرابة في وجود كدر أو أخطاء في احلياة 
الزوجية، ولكن األهم سرعة حلها وجتاوزها، ولو أن الواحد نظر إلى محاسن اآلخر 

وتناسى أخطاء املاضي ملا وجدت املشاكل الزوجية. وللزوج الفاضل أقول:
1 � خذ بوصية الرسول املصطفى< »اتقو الله في النساء، فإنكم أخذمتوهن بأمانة 

الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله«رواه مسلم.
2 � أعلم أن املرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أنت صبرت واستمتعت بها حصلت لك 
بها املتعة واحلياة الس��عيدة، مع ما فيها من أعوجاج، وإن ذهبت لتقوميها كسرتها، 

وفرقت شمل أسرتك.
3 � أصب��ر على ماتكره من خلق زوجتك، واس��ع إلى إصاح��ه بالنصح والترغيب 
والتش��جيع، وعسى أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ومن اخلير إستقامة 

احلال ولو بعد حن، والولد الصالح.
4 � خالق امرأتك بخلق حس��ن، وعاش��رها باملعروف، وأعلم أن حق القوامة يعني 
رعاية أوالدك وزوجك، والقيام بحقوقهم، وليس��ت القوامة تسلطاً وجتبراً، ولوال ما 
فط��ر عليه الرجل من قوة التحمل والقدرة عل��ى الصبر أكثر من غيره، ملا أعطي هذا 
احلق وهو القوامة، وما أحس��ن االحترام واملشورة وتقدير آراء اآلخرين، قبل اتخاذ 

القرارات، وتبني املواقف.
� أعلم أن جانب املرأة ضعيف، وأن عواطفها جياشة، ومشاعرها رقيقة، فقدر وضعها 

جتاه أسرتها، وراعها في ذلك با ضرر وال ضرار.
� تذكر أن زوجتك أولى من تقوم بحقوقه وترعاه بعد نفسك وأنها مسكنك وفراشك 

وأم أوالدك، فا بد أن تسود بينكما املودة والرحمة واأللفة.
� فضيل����ة الش����يخ: ونحن نتحدث عن رأب الصدع في األس����رة فهل م����ن كلمة توجهونها 

ألهل الزوجن خاصة وللمجتمع عامة؟
�� إن األس��رة كيان يرغب شرعاً في بنائه، ال في هدمه فارعوا لألسرة وبقائها 
حقها، واتقوا الله تعالى وراقبوه جتاهها في السر والعلن، وما سعى أحد في الهدم 

إال اتصف بصفات املفسدين الظاملن.
إن األخاق الفاضلة، واآلداب احلميدة، سمات يسعد بها من اتصف بها، ألن املرء 

لن يسع الناس بأمواله، ولكن بأخاقه.
واألسرة حصن منيع، يستر األنظار عن االطاع على مابداخله من أسرار، كما أن 
من خارجه ال يدخل إال باس��تئذان، وفي ح��دود الضيافة والتكرمي فقط، أما الدخول 
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في األغوار واألسرار فذلك من التجسس املذموم.
وف��ي العاقات األس��رية والزوجية ينبغي التوفي��ق بن الرغبات 
واملتطلبات وأن يوازن بن احلقوق، فا يوجد بينها تعارض، مع تقدمي 
املصال��ح الزوجيه على ماس��واها. فالزوجان لبس وس��تر لبعضهما 
فينبغ��ي أن يصان هذا ويحفظ وحتل املش��اكل إن وجدت بينهما دون 
تدخل خارجي قدراإلمكان. وعلى كل شخص أن يسعى للخير والصاح، 
وأن يحب ألخيه املس��لم ما يحب لنفس��ه، وأن يع��رف ماله وما عليه 
م��ن حقوق وواجبات، وأن يؤديها من منطلق العبادة والتقوى والبعد 
ع��ن اإلثم والع��دوان، إذا مت هذا صلحت البيوت واس��تقامت، وعدمت 
املشاكل الزوجية ومسببات الطاق، وحل محلها احلب والوئام واملودة 

والسعادة والهناء، ووجد املواطن الصالح والنشء الصالح.
ثم حتدث الشيخ قاسم بن صديق الطوهري عن هذه األسباب فقال: 
لقد كثر الطاق وتس��اهل فيه الكثير من الناس وفش��ى وانتش��ر وقل 
م��ن بغيره اعتبر، فلو أنه لم يتس��رع بالط��اق وانتظر لدامت احملبة 
بن الزوجن خس��ئ الشيطان واندحر. ولكن التعجل في األمور وعدم 
التأمل في الكتاب والس��نة اللذين فيهما الس��عادة ف��ي الدنيا واألخرة 
تسبب في ذلك فاإلعراض عن كتاب الله وسنة رسوله وهو السبب في 

كل املشاكل التي حتصل في البيوت. وال شك أن للطاق أسباباً منها:
1 � اجله��ل باحلقوق التي بن الزوجن فتج��د أن كا من الزوجن أو 
أحدهما يجهل ما له وما عليه، فا يلتزم كل منهما مبا لآلخر من حقوق 
وبالتال��ي يقع الطاق، فالواجب عل��ى الزوجن التعرف على احلقوق 
الواجبة على كل منهما لآلخر والقيام بها على أكمل وجه حتى تس��تمر 

احملبة واآللفة.
2 � س��وء اختي��ار الزوجة: فإن البع��ض حينما يريد ال��زواج يجعل 
مقياس��ه لاختيار اجلمال أواحلسب أو املال ولكن هذه األمور مبفردها 
ال تكف��ي فرمبا تعالت علي��ك ذات اجلمال وكذلك ذات احلس��ب واملال 
فنغص��ت عليك املعيش��ة. ورمبا أهملت العيال فينت��ج عن ذلك الفرقة 
واالختاف بن الزوجن. ولكن الطريق القومي واملس��لك املس��تقيم في 
اختيار الزوجة اختيار ذات الدين فقد قال النبي عليه الصاة والسام: 
»تنك��ح املرأة ألربع ملالها وحلس��بها وجلمالها ولدينه��ا، فاظفر بذات 
الدي��ن تربت ي��داك« فإذا اجتمع م��ع الدين جمال وحس��ب ومال فيها 
ونعم��ت ولكن إذا لم يجتمع ذلك فإننا نضع نصب أعيننا في االختيار 
اختي��ار ذات الدي��ن التي تع��ن على طاعة رب العامل��ن والنبي األمي 
وتق��وم بحقوق زوجها وتس��مع كامه بكل رفق ول��ن، وبالتالي تقل 

املشاكل بينهما أو تكاد تنعدم.
3 � إجبار الرجل على الزواج ممن ال يريد، وكذلك الزوجة حينما جتبر 
على الزواج ممن ال تريد فيقل بينهما االنسجام ويكثر اخلصام وينعدم 

الوئام فيقع الطاق بينهما.
ثم حتدث الشيخ د. عبداحملسن بن عبدالكرمي البكر � موجه العلوم 
الشرعية في وزارة املعارف سابقاً والداعية اإلعامي: ليس من املبالغة 
في ش��يء إن قلنا بأن معظم حاالت الطاق التي نش��اهدها اليوم وإن 

ترج��ع في األصل إلى قضية أساس��ية هي أم القضاي��ا وكبرى البايا 
أتدرون ماهي؟! إنها التربية الصحيحة الس��ليمة لكا اجلنسن: الذكر 
واألنثى، وهو تس��اؤل أطرحه أمام اجلميع علنا نخرج من ذلك بفائدة 

أو توصية فأقول:
هل استحضرنا أثناء تربيتنا ألبنائنا وبناتنا كيف ننمي في نفوسهم 
روح املسؤولية بحيث يخرج للمجتمع بعد ذلك جيل مسؤول، يحترم 
املس��ؤولية ويقف عند حدودها ويس��تصحبها في جمي��ع أحواله، إن 
الواقع املر واحلقيقة الصعبة أنا لم نفعل ذلك، وإن قدر ألحدنا فعل هذا 
األمر أعني تنمية روح املس��ؤولية لدى الفرد واملجتمع، فإمنا يقوم به 
ويزاوله آحاد من الناس وليس��وا جماعات، وبالتالي فا تستغرب وال 
تتعجب أن يشترط على الزوج أثناء عقد النكاح بأن يقال له: إن ابنتنا 
ال تع��رف كيف تطبخ؟ ومن ثم فا بد م��ن إحضار خادمة أو طباخة؟ 
وق��ل مثل ذلك في تدبير األموراملنزلية رغ��م أننا نعيش ثورة جامحة 
م��ن التقنيات وال س��يما ما يتعل��ق منها بأمور املنزل وأس��وأ من ذلك 
أن الات��ي كن يربن بناتهن على األموم��ة وتربية األوالد لم يعد لهن 
وجود فوق هذه البس��يطة إال ما شاء الله وبناء على ذلك فإن الزوجة 
)البن��ت( إذا دخلت مرحلة األمومة مبعنى أنها أجنبت طفاً أو مولوداً 
ثم عرض لهذا الطفل عارض هرعت تلك األم وتناولت س��ماعة الهاتف 
متصل��ة بأمها قائلة: طفلي أو طفلتي تعاني م��ن كذا فماذا أصنع وما 
احلل؟ وقل مثل هذا وال تتردد، لقد خرج  علينا جيل غير مس��ؤول وال 
يعرف املسؤولية وال يقدر لها قدرها وإن وراء وجود مثل هذه الظاهرة 
أو العين��ة من الن��اس آباء وأمهات ل��م يعنوا بهذا اجلان��ب التربوي 
اخلطير الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه من كثرة حاالت الطاق والفراق 
واخلط��وط املتعرجة في احلياة الزوجية. وإذا كنا نقول هذا القول في 
النس��اء فليس الرجال بنجوة من ذلك بل وعليهم املس��ؤولية الكبرى، 
حيث جعل الله لهم من الصفات )الرجولية( وال أقول )الذكورية( مالم 

يجعله للنساء بل وأسند إليهم مقاليد األمور.
لكن ما يقال في النساء أو الزوجات يقال كذلك في الرجال أو األزواج، 
إذا نبت��ت نابتة فينا من األزواج أو الذكور غير املس��ؤولن حتى تصل 
الوقاح��ة بأحدهم أن يقول لزوجته ليلة زفافه��ا: ياعزيزتي أنا معتاد 
كل ليلة أن أس��هر مع أصدقائي في إس��تراحة لن��ا، فيجب أن تتكيفي 
على هذا األمر، وإني ألحس��ب أن هؤالء ال يعرفون من رباط الزوجية 
إال املعاشرة فحس��ب، وال يدركون وال يعقلون للزوجية معاني أخرى 

كالسكن واالئتاف واملودة والرحمة وغير ذلك.
ومن هنا تكثر حاالت الطاق ومتتد في جهات  املجتمع األربع.

وله��ذا فإنني أقول: ال بد م��ن إعادة النظر في أس��اليبنا التعليمية  
وطرائقن��ا التربوية، وال بد أن يك��ون للتربية اجلادة حظ وحظوة في 
بيوتنا ومدارسنا ووسائل إعامنا وغيرها، وال بد أيضاً أن نعترف بأن 
مجتمعن��ا اليوم مصاب بداء تربوي هو: الامباالة أو عدم استش��عار 
املس��ؤولية أو ضع��ف التربي��ة الزوجي��ة أو نقص فق��ه الزوجية أو 

األسرة.٭


