األســــــرة
لفضيلة الشيخ الدكتور
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األســــــرة
أما بعد:
فقا طباد اهلل! لؼد أَو َل ِ
ت الشريعة اإلسالمقة السؿحا ُء إسر َة طـاي ًة فائؼة،
ْ

مذكقر ًة يف كتاب اهلل ويف ُسـة رسقل اهلل  ،بؾ؛ إن طـاية
الشريعة بإ ُسرة يبدأ مـذ الخطقات إولك لزواجِ الرجؾ بامرأتف.
ذلؽ أن الـبل  حث طؾك قبقل َذا الديـ ،فؼال
♥« :إ ِ َذا أتاكم َم ْن َت ْر َض ْو َن دِيـَ ُه وخؾؼه َف َز ِّو ُجو ُه ،إ ِ اَّل َت ْػ َع ُؾوا َتؽ ُْن
اْل ْر ِ
فِتْـَ ٌة فِي ْ َ
يض»( .)1
ض َو َف َسا ٌد َطرِ ٌ

اختقار ِ
ِ
ذات الديـ ،فؼال ♥:
إزواج طؾك
كذلؽ حث
َ
« ُتـْ َؽح الؿرأَ ُة ِْلَرب ٍع :لِؿالِفا ،ولِحسبِفا ،ولِجؿالِفا ،ولِ ِديـفا؛ َفا ْض َػر بِ َذ ِ
ات
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َْ
ُ
ْ
ت َي َدا َك»( .)2
الدي ِن َترِبَ ْ
ِّ

ِ
أرادت الشريعة مـ هذا التقجقف السامل
أرأيتم معشر الؿممـقن؟ كقػ
س مـ تؼقى اهلل  ،وطؾك أسا ٍ
تؽقي َـ أسرةٍ ،تؼقم طؾك أسا ٍ
س مـ اإليؿان؛
حقث إن ر ْكـَا إسرة ُهؿا القالدان ،الزوج والزوجة ،فنذا ص ُؾحا ص ُؾح ِ
ت
َ َ
َ
ُ
َ َ
ُ
ِ
فسدت إسرة ،وٓ تَ َس ْؾ َط ْـ ُمجتؿع إ ُمة بعد ذلؽ.
فسدا
إسر ُة ،وإذا َ

(  )1أخرجف الرتمذي ( ،)1111وابـ ماجة()1191؛ مـ حديث أبل هريرة ◙،
وصححف إلباين يف " سؾسؾة إحاديث الصحقحة "(.)01 /3
(  )0أخرجف البخاري ( ،)0111ومسؾؿ ()1699؛ مـ حديث أبل هريرة ◙.
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ِ
آهتؿامات
وٕجؾ هذا؛ حث الـبل  أن تؽق َن أُولك
كقاط الؼؾقب ،وي ُ
هل قضق َة الت َديـ .ومؿا ُي َؼط ُع َ
وإسػ وإ َسك
َ
بعث الحز َن
يف الؼؾق ِ
كثقر مـ الـاس ،الذيـ جعؾقا م ِعقار الؼبقل والرد هق
ب ما طؾقف أحقال ٌ
الدكقا .طافاكا اهلل وإياكؿ.
فقالد الزوجة يسلل طـ َمـصب الزوج ،وطـ مالف ،وطـ درجتف يف هذه
ِ
الدكقا ،وأما الديـ فال يسلل طـف ،وإذا َ
إسئؾة ،وكذلؽ
سلل ففق يف آخر قائؿة
كثقر مـ الرجال -كسلل اهلل لـا ولفؿ الفداية والبصقرة  -يسللقن أول ما
ٌ
يسللقن ،و ُيػتشقن طـ أول ما ُيػتشقن طـ قضقة الدكقا :بـت مـ؟ وكؿ
تؿؾؽ؟ وهؾ هل ُمقضػ ٌة؟ وماذا تجـل؟ وغقر ذلؽ مـ إمقر الطقـقة السػؾقة

الدكققية .كسلل اهلل أن يحؿقـا وإياكؿ.

وْلجل هذا؛ قامت كقران الػتـة يف كثق ٍر مـ البققت ،بسبب الـق ِة الػاسدة يف
ات الديـ ،ود َط ِ
طت الشرطق ُة اإلسالمقة إلك اختقار َذ ِ
ؾ هذا د ِ
ت
ذلؽ ،وٕج ِ
َ
َ
َ
لشعقر
يحؿؾ هذا ا
الزوج َة إلك قبقل ذا الد يـ ،وكذلؽ يـبغل لؾجؿق ِع أن
َ
ومستؼبال؛ حتك تؽقن إ ُمة طؾك أفضؾ حال.
ً
حاضرا
السامل
ً
وأيضا؛ لؿ تؼػ تقجقفات الشريعة اإلسالمقة طـد هذا الحد ،بؾ؛ إن
ً
ِ
ِ
الزوج والزوج َة إلك أن يحتسبقا
دطت
الؽتاب والسـة،
الـصقص الشرطقة يف
َ
إجر مـ اهلل  ،وإلك أن ُيـجبقا الذرية الصالح َة التل يـػع اهلل  هبا العبا َد
َ
والبال َد.

ٍ
ِ
بتقجقفات يف غاية الدق ِة والتـبقف ،ويف
جاءت الشريع ُة اإلسالمق ُة
ولذلؽ؛
غاية إم ِر الذي فقف َتحصقـ إوٓد ،وتعقيذهؿ مـ الشطقان الرجق ِؿ؛ فؾؼد
ِ
َ
الرجؾ إذا أرا َد أن يليتَ أهؾف يف هذه الشفقة ،ويف
الشريعة إلك أن
كصقص
دطت
ْ
ُ
تؾؽ ال َػ ْض ِ
ؾة ،ويف هذه الغريزة التل يؼذففا؛ أٓ يـسك ذكر اهلل ؛ حتك ٓ
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كصقب ،وٓ مشارك ٌة يف هذا الؿقلقد.
يؽق َن لؾشقطان حظ ،وٓ
ٌ
الزوج« :إذا أتى أهؾه يؼول بسم
فؾؼد حث الـبل 
َ
اهلل»( .)3
بسؿ اهلل؛ حتك ٓ يؽق َن لؾشقطان حظ وٓ كصقب ،حتك ٓ يؽق َن لؾشقطان
ُمشارك ٌة يف هذه الثؿرة ،ثؿرة هذا الؾؼاء.

ٍ
ْ
بشلء مـ أَ َذى
يتؾطخ
صالحا صقبًا ،لؿ
وكؾ ذلؽ حتك يؽق َن الؿقلق ُد
ً
الشقطان ،ومـ السـ ِة أن يمذ َن يف أُ ُذ ِن الؿقلقدِ القُ ْؿـَك ،فقؿا ور َد طـ الـبل
ذن أ ِ
 بنسـادٍ ٓ بلس بف ،أكف أَذن يف أُ ِ
حد أوٓدِ بـاتف.
وإذان -أيفا الؿممـقن  -شلك ُف يف اإلسالم طظقؿ ،وخطره جسقؿ،
والشقطان يػر مـ إذان ولف ضراط ،كؿا أخرب بذلؽ الـبل .
وحقـؿا تُمذن يف أُ ِ
ذن الؿقلقد ،فنكؽ تُعؾـ مـذ الخطقة إولك تحصقـف

باهلل رب العالؿقـ ،وتعقيذ هذا الغالم مـ أن يؿسف الشقطان ،أو أن يداخؾف
شل ٌء مـ القساوس والشرور.
وكذلؽ حث الـبل  طؾك اختقار آس ِؿ الصالح
لؾؿقلقد ،وطؾك ذبحِ العؼقؼة لف يف يقمف السابع؛ ٕن الـبل ♥:
«أخبر أن ُك ُّل مولودٍ ُم ْر َت َف ٌن بِ َع ِؼق َؼت ِ ِه»( .)4
القالد هذه العؼقؼة لقلده.
بح
ُ
وأن الشقطان حظف ُيذبح ،متك ما إ ْن َذ َ

(  )3أخرجف البخاري (،)9366ومسؾؿ ()1636؛ مـ حديث ابـ طباس ¶.
(  )6أخرجف الرتمذي (،)1000وأبق داود (،)0631وابـ ماجة ()3190؛ مـ حديث
سؿرة ◙ ،وصححف إلباين يف " مشؽاة الؿصابقح" (.)1016 /0
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الحسـك ،والصػات ال ُعؾك،
والعبرة يف ذلك :إراقة الدماء لذي إسؿاء ُ
ؽرا لف جؾ وطال وتؼدس .ومؿا ُ
يصؾ لف
طؾك ما َمـ وتػضؾ هبذا الؿقلقد؛ ُش ً
ُ
تساهؾ كثقر مـ أباء هبذه العؼقؼة ،حتك أورثفؿ ُجؿؾ ًة مـ ال ُعؼقق ،سقا ًء
طؾؿقها أو لؿ يعؾؿقها.

ِ
برتبقة إوٓد مـذ كعقمة أضػارهؿ ،فؾؼد
وأيضا؛ يـبغل لإلكسان ،أن يعتـل
ً
صح طـ الـبل  أكف قال« :ا ْفتَ ُحوا َط َؾى ِصبْقَاك ِ ُؽ ْم أَ او َل َكؾِ َؿ ٍة
بِ ََل إِلَ َه إ ِ اَّل اهللُ»( .)5
والؿعـك :لؼ ـقهؿ هذه الؽؾؿة العظقؿة ،وكذلؽ طرفقهؿ بؿؼتضاها،
ؾؼ السؿقات وإرض ،ومـ خؾؼـا ورزقـا ،ومـ الذي ُيـعؿ
وبقـقا لفؿ مـ َخ َ

طؾقـا ،ومـ الذي يشؿؾـا هبذه الـعؿ؟

ثؿ بقـقا لفؿ بلن اهلل  هق الخالؼ الرازق ،الؿحل الؿؿقت ،الؿدبر

ا ْل ُؿـعؿ ،وأكف الؿستحؼ لؾعبادة وحد ُه ٓ شريؽ لف ،حصـقهؿ هبذا آطتؼاد
مـذ ِصباهؿ ،تسؾؿقن ويسؾؿقن -بنذن اهلل  -يف كربهؿ ،مـ أن تتخطػفؿ
شقاصقـ اإلك ِ
س والجـ.

اهلل
ولـعؾم جؿق ًعا يا طباد اهلل :أكف هـاك حؼق ًقا واجب ًة بقـ الزوجققـ ،أ َم َر ُ
ُ
رسقل اهلل  ،وهذه الحؼقق مـ القاجب
هبا ،وأمر هبا
أمقرا طؾك سبقؾ الذوق وآختقار
تقاجدها بقـ الزوجقـ ،ففل لقست
ً
والرغبة.
ِ
الؿفقر كامؾ ًة لزوجاهتؿ،
ومن ذلك :كؿا أمر اهلل  بف إزواج مـ إططاء

وإيػاءها كامؾ ًة لزوجاهتؿ ،قال ( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ) [الـساء،]4:
(  )0أخرجف البقفؼل يف"شعب اإليؿان"( ،)6060مـ حديث ابـ طباس ◙ ،وقال
إلباين يف " سؾسؾة إحاديث الضعقػة"(" :)361 /13باصؾ".
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تحايال ،وٓ ُمقار ًبا ،وإكؿا ُيعطل
ً
فقجب طؾك الزوج أٓ يؽقن َغشا ًشا ،وٓ ُم
الزوجة حؼفا مـ الؿف ِر الؿتؼدم أو الؿتلخر.
وبعض الـاس يعتؼد أن الؿفر الؿمجؾ ،إكؿا هق يؽقن حال القفاة ،أو
حال الطالق ،وهذا ض ٌـ فاسد ،وفف ٌؿ مغؾقط ،فلما الؿفر الؿمجؾ تستحؼف
زائد ،وطاد ُة جاري ٌة ،فنكف يؾتزم هبا،
ٌ
الؿرأة متك صؾبتف؛ إٓ إذا كان هـاك
طرف ٌ
فنذا تعارف الـاس طؾك أن الؿفر الؿمجؾ تستحؼف الؿرأة بالقفاة أو بالطالق،
معؿقل بف؛ ٕن لؾ ُعرف سؾطا ٌن يف الشر ِع ،كؿا بقـ ذلؽ ُ
ٌ
أهؾ العؾؿ مـ
ففق
أهؾ التحصقؾ.
وكذلك من الحؼوق الواجبة :معاشرة الؿرأة بالؿعروف ،قال :

(ﯢ ﯣﯤ) [الـساء ،]11:وإمر لقس واج ًبا طؾك الزوج اتجاه
عاشر
الزوجة فحسب ،بؾ؛ هل قضقة مؼابؾة ،فؽؿا أن
َ
الزوج يجب طؾقف أن ُي َ
زوجتف بالؿعروف ،كذلؽ الؿرأة َملمقر ٌة بلن تعاشر زوجفا بالؿعروف ،فؽؿا
أكؽ ُتطؾب أيفا الزوج ،فؽذلؽ َتطؾب ُسـة اهلل ّ
وسـة اهلل
جؾ وطال يف خؾؼفُ ،
جال وطال يف العالقة إسرية.
ّ

وكذلك من اْلمور الواجبة :لؾزوجة طؾك زوجفا إسؽاهنا ،واإلكػاق
أمر طام ،يؽقن يف الطعام والشراب ،ويف الؿسؽـ
طؾقفا ،واإلكػاق طؾقفا ٌ
والعالج ،ويف غقر ذلؽ مـ إمقر ،ففذه مسائؾ جعؾتفا الشريعة لؾؿرأة طؾك
زوجفا.
أيضا :يجب طؾك الزوج أن يغار طؾك زوجتف ،وهذا مـ
ومن ذلك ً
الحؼقق القاجبة لؾزوجة طؾك زوجفا ،هذه الغقرة التل مـبعفا الرجقلة،
كثقر مـ الـاس،
وإصارها الشريعة ،لقست الشؽ والؿرض الذي يعاين مـف ٌ
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ِ
قسؿان:
الغقر ُة
مؿدوح.
 قسؿ
ٌ
مؼدوح ومذمقم.
 قسؿ
ٌ
فلما الؿؿدوح :ففق صقاكة الؿرأة طـ كؾ ما مـ شلكف أن ُيسؼطفا ،أو أن
َ
يخدش حقائفا ،أو أن يجؾب السؿعة السقئة لفا؛ وذلؽ بلمرها بالؿؽقث
ٍ
لحاجة أو ضرورة ،وأمرها بالحجاب،
بالبقت ،وطدم كثرة الخروج ،إٓ
وصقاكتفا طـ الصقر التل تُػجر الغريزة يف الـػس البشرية ،وغقرها مؿا هق
معؾق ٌم لدى الرجال.
وأما الغقرة الؿذمومة ،وأ اما الغقرة الؿؿؼوتة :وهل التل مجرد ُطؼدة مـ

ال ُعؼد ،يعاين مـفا بعض الرجال ،هل قضقة الشؽ ،وسقء الظـ الذي ٓ ُمربر
لف ،وٓ ُمسق َغ لف؛ حقث إن بعض الرجال مري ٌض ومسؽق ٌن هبذا الشؽ ،وهبذا
الظـ الػاسد ،فتجده ُيسلء الظـ بلهؾف ،ويتخبل لفؿ ،ولربؿا وضع الؽامقرات

والؿسجالت ،ولربؿا رصد الؿبالغ ٕجؾ مـ يليت لف بخرب امرأتف ،وكؾ هذا
يعالج مـف؛ حقث يبدلفا بالغقرة الؿؿدوحة،
رض ُم ْردٍ ،ودا ٌء طضال ،يـبغل أن
م ٌ
َ
بالػضاء الر ِ
محؿد –.- 
حب ،الذي جاء بف
ٌ
كعم طباد اهلل! كؿا أكؽ تغار طؾقفا ،يجب طؾقؽ أن تصقكَفا ،وأن تحافظ
طؾقفا ،وكذلؽ يجب طؾقؽ أن تربقفا تربق ًة سؾقؿة ،والؿؼصقد بالرتبقة لقست
ٍ
وسقؾة ترفع مـ
الرتبقة إولقة ،وإكؿا العـاية بتعؾقؿفا وبتثؼقػفا ،وبجؾب كؾ

مستقاها العِؾؿل ،ومـ مستقاها الثؼايف ،وتُقسع مداركفا مـ حقث أحؽام
ساكت طؾك أهؾف؛ حتك أهنؿ يجفؾقن أحؽام القضقء
الشريعة؛ ٕن مـ الـاس
ٌ
والطفارة.
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أقول :هذا لقس مـ خقالل ،وٓ مـ جقبل ،وٓ مـ كقسل ،ولؽـف واق ٌع
فؽثقر مـ إزواج لقس لف طالق ُة مع زوجتف يف هذه
مريرُ ،يؼطع ك ِقاط الؼؾقب،
ٌ
كثقر مـ الـساء إلك الؿػتققـ ،وإلك العؾؿاء ،وإلك
الؼضايا ،ولذلؽ حقـؿا تؾجل ٌ
ٍ
ٍ
بلخطاء وقعت مـذ مدةٍ
صقيؾة ،والرجؾ َٓهٍ ساهٍ طـ أهؾف،
الؼضاة؛ يسللـ طـ
ُ

سبقال.
ً
ٓ يعرف لفذا إمر صري ًؼا وٓ

أمر َذوقل ،أو اختقاري ،أو رأيل ،وإكؿا
وأكت أيفا العبد! ٓ تعتؼد بلن هذا ٌ
أكت مسم ٌ
ول طـف أمام اهلل  بـص الؼرآن ،قال ( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [التحريم.]6:
إن زوجتؽ ستتعؾؼ بتالبقبؽ يقم الؼقامة ،وتسللؽ أمام اهلل  ،وإذا كـت
ٍ
تجؾب لفا الؽتب
قادر طؾك تعؾقؿفا ،وطؾك تػؼفقفا ،فال أقؾ مـ أن
غقر
َ
والرسائؾ ،أو أن تقفر لفا الؿصادر التل تتعؾؿ مـفا أحؽام الحقض والـػاس،
وتعؾؿ مـفا أحؽام الطالق ،وتعؾؿ مـفا أحؽام تعامؾ الزوج مع زوجتف،
والزوجة مع زوجفا ،و ُتعؾ ُؿفا أحؽام الصالة والزكاة والحج وآطتؿار ،وغقر

ذلؽ مـ إمقر التل تجعؾفا يف مـطؼة إمان بنذن اهلل رب العالؿقـُ ،هرو ًبا

مـ مـطؼة الخقف ،التل آثارها طظقؿ ٌة يف طالؿ الشفادة ،ويف طالؿ الغقب.

كعم طباد اهلل! ومـ حؼقق الزوجة طؾك زوجفا ما يتعؾؼ بؼضايا الرتبقة،
ٌ
مـقط بالؿرأة ،ولذلؽ
أمر
كثقرا مـ إزواج يعتؼدون أن تربقة إوٓد ٌ
فنن ً
ؾ طـفؿ ،يف أي
َيصرف غالب وقتف خارج البقتُ ،مقل ِقًا ضفره أسرتَف غقر سائ ٍ
وادٍ يسقرون ،ويف أي ٍ
جق يعقشقن ،ماذا يشاهدون؟ ماذا يسؿعقن؟ ماذا
يؼرؤون؟
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وطؾؼ وأَ َ
مرفقض بتاتًا؛ ٕن الؼضقة مشرتك ٌة
أمر
كاط
ٌ
إمر بزوجتف ،وهذا ٌ
َ
ِ
لؾقالد سؾطا ٌن أطظؿ؛
بقـ الزوج وزوجتف يف مسللة الرتبقة ،بؾ؛ قد يؽقن
وذلؽ لؿا جعؾ اهلل  لف مـ الؼقامة ،ولؿا جعؾ اهلل  لف مـ آحرتام،
ضاهر،
أمر
ٌ
والسؾطة طؾك أهؾف وطؾك أوٓده ،فاحرتام إوٓد ٔبائفؿ ٌ
ُ
أمر معؾق ٌم يدركف كؾ أحد ،ولذلؽ الؿرأة تحتاج إلك
واستجابتفؿ لقالدهؿ ٌ

دير الدفة سػقـ َة بقتفؿ ،حتك يرسقا هبا إلك بر
زوجفا؛ لتض َع يدها يف يده ،ول ُق ُ

إمان.

وفؼـل اهلل وإياكؿ اتباع الؽتاب والسـة ،وهداين وإياكؿ إلك ما فقف رضقاكف
والجـة ،أققل ما تسؿعقن ،وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ،ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ
ٍ
ذكب وخطقئة.

===
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اخلطبت الثانيت
الحؿد هلل وكػك ،وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك الـبل الؿصطػك ،وطؾك
مـ بلثره اقتػك إلك يقم الحشر والؿـتفك.
أ اما بعد:
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل! واطؾؿقا أن قضقة إسرة يف اإلسالم ،أخذت
مساح ًة كبقر ًة يف شريعتـا ،وذلؽ؛ ٕن إسرة هل الـقاة لؾؿجتؿع ،والؿجتؿع
هق الؼاطدة للُمة ،فنذا فسدت إسرة فال تسلل طـ الؿجتؿع يف أي وادٍ
َه َؾ َؽ.
ِ
الحؼقق َذويفا ،وإتقان الحؼقق مستحؼقفا يف
وٕجؾ هذا؛ يـبغل تقفقر
ٍ
وقت كعاين فقف أزمات ،وكعاين فقف تػؽ ًؽا أُسريا أصبح
قضقة إسرة ،فنكـا يف
ت
ضاهر ًة ،كسلل اهلل أن ُيعاف َقـا وإياكؿ ،ومـ طالماتف كثرة الطالق ،وتَشت ُ
إ ُ َس ِر ،وضقاع إوٓد.
ذكرت يف حؼقق الؿرأة طؾك زوجفا ،أن أشقر إلك
ولذلؽ؛ يـبغل كؿا
ُ
حؼقق الزوج طؾك زوجتف ،فالؿرأة ملمقر ٌة بطاطة زوجفا بالؿعروف ،يف غقر
فسجد لؾـبل
معصقة اهلل  ،ولؼد جاء معاذ بـ جبؾ مـ بالد فارس،
َ
.
فؼال لف« :ما ه َذا يا معا ُذ؟» ف َؼ َال :يا رس َ ِ
ت ِ
والرو َم
ول اهللَ ،رأَ ْي ُ
َ َ َ ُ َ
فار َس ُ
َ َ ُ
ِ
ِ
فس َج ْد ُت لَك» ،يريد أن ُيبق َـ أن أحؼ الـاس بالسجقد ،هق
يَ ْس ُج ُدو َن ل ُؿؾوكفم َ
وز َج َره،
الـبل  ،فـَفاه الـبل ♥ طـ ذلؽ َ
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ت ِ
آم ًرا أَ َح ًدا بالسجودَْ ،لَ َم ْر ُت الْ َؿ ْرأَ َة أَ ْن َت ْس ُج َد لِ َز ْو ِج َفا»( )6؛
وقال لف« :لَ ْو ُكـْ ُ
ل ِ َؿا لف طؾقفا مـ الحؼ.
وصح طـ الـبل  أكف قال ٓمرأةٍَ « :كقفَ أَك ِ
ْت من
ْ
ِ
ِ
َار ِك»( .)7
زوجك؟َ ،قالَ ْ
تَ :ما آلُو ُه ،قال :ا ْكظُرِي ا ْكظُرِي َفن ِ اك ُه َج اـ ُتك َوك ُ
إكف جـتؽ وكارك ،فاتؼل اهلل أيتفا إخت الؿسؾؿة ،واطؾؿل بلن لزوجؽ
طؾقؽ حؼا ،وهق صاطتف بالؿعروف ،فنن صاطتف مـ صاطة اهلل  ،ومـ صاطة
رسقلف  ما دامت بالؿعروف.
وٓ يـبغل للزواج أن يتعسػقا يف استعؿال هذا الحؼ ،الذي مـحتفؿ
ٍ
مؿارسات
الشريعة إياه ،فحقـؿا يصـعقن مثؾ هذا الؽالم ،يذهبقن ف ُقؿارسقن
الجفال -؛ حقث
خاصئة طؾك زوجاهتؿ -كؿا يصدر مـ بعض الحؿؼك و ُ
طصا مرفقط ًة طؾك أزواجفؿ يف الحؼ والباصؾ،
يجعؾقن أمثال هذه الـصقص ً
ويف الخطل والصقاب ،وكحـ كربأ إلك اهلل مـ ذلؽ.
َ
تحػظ فراشف ومالف ،فنن ِحػظ الؿرأة
ومن حق الزوج طؾى زوجته :أن
ٌ
لػراش زوجفا ٌ
ودلقؾ طؾك خقففا مـ اهلل ،
دلقؾ طؾك ِطػتفا وإيؿاهنا،

وكذلؽ الحػاظ طؾك مالف ،والحذر الحذر مـ تبذير هذا الؿال ،ومـ
اإلسراف فقف ،ومـ أخذه بغقر وجف حؼ.
وكذلك من الحؼوق :كِتؿان أسرار البقت وطدم إفشاءها؛ ٕن مـ الـساء
هداكا اهلل وإياهـ  -إذاط ٌة متـؼؾة ،ووكالة إطالم -إن صح التعبقر  ،-فؽؾصغقرةٍ وكبقرة تؼع يف البقت تذهب وتـشرها طؾك الؿإلِ ،فتـشر غسقؾ زوجفا،
(  )9أخرجف أحؿد ( ،)11613وابـ ماجة ()1603؛ مـ حديث معاذ بـ جبؾ ◙،
وحسـف إلباين يف "إرواء الغؾقؾ " (.)09 /1
(  )1أخرجف أحؿد ( ،)11113والـسائل يف "الؽربى" ()6191؛ مـ حديث حصقـ بـ
محصـ ◙ ،وصححف آلباين يف "سؾسؾة إحاديث الصحقحة "(.)001 /9

02

ؾ الؿرتبصقـ
استُثْ ِؿ َر ْت مـ قِبَ ِ
وتُػشل أسراره ،وتػضح أخباره ،ولربؿا ْ
الحاقديـ ،فلج جقا كقران الػتـة بقـ الزوجقـ ،وتـؽسر السػقـة بعد ذلؽ.
يفدي الجؿقع ،فاتؼل اهلل أيتفا إخت الؿسؾؿة ،ولتعؾؿل
كسلل اهلل أن
َ
بلن مـ حؼقق زوجؽ طؾقؽ أن تحػظل أسراره ،وأن ٓ تُذيعفا ،وٓ إلك
أقرب قريب َٓ ،إلك أمؽ ،وٓ إلك ِ
أبقؽ ،ويجب أن يؽقن صدرك صـدوق
وبئرا طؿقؼ ًة تحافظقـ فقف طؾك حؼقق زوجؽ ،وحؼقق البقت
أسرار،
ً
أجؿعقـ.
كذلك من حؼوق الزوج طؾى زوجته :أن لف مـعفا مـ الذهاب إلك العؿؾ،
حؼ مشرو ٌع لف ،فنذا كان الزوج ُيـػؼ طؾك زوجتف،
أو إلك القضقػة؛ ٕن هذا ٌ
أمر يدطق إلك قضقة الذهاب إلك العؿؾ؛ لقس طؾقف
ويؼقم طؾقفا ،ولقس هـاك ٌ
ٍ
َدي ٌـ َ
بلزمة مالقة ،والزوج ٓ يرغب بذهاب زوجتف إلك
أثؼؾ كاهؾف ،وٓ يؿرون
خارج البقت ،فنن لف الحؼ الؿط َؾ َؼ يف ذلؽ ،وما دام أكف قائ ٌؿ بحؼققف ،وٓ
يرغب يف ذلؽ ،فطاطة الزوج يف هذا إمر واجب.
ؾ العؾؿ يف هذه
كص العؾؿاء طؾى هذا اْلمر ،وهق محؾ اتػاق أه ِ
ولذلك ا
الؼضقة ،فالؿرأة َمؾؽ ٌة يف بقتفا ،يؼقم طؾقفا زوجفا ،ويقفر لفا الحؼقق
ٍ
كاحقة مـ
كامال ،و َيحرم طؾقف التؼصقر يف أي
ً
والقاجبات ،و ُيـػؼ طؾقفا إكػا ًقا
كقاحل اإلكػاق القاجب.
وأ اما إذا كاكت اْلسرة َيعصف بفا شي ٌء من اْلزمات الؿالقة ،أو
كبقرا يف سد الثغرات
اَّلقتصادية ،ورأى الزوج بلن طؿؾ الؿرأة س ُقسفؿ إسفا ًما ً
ِ
بالضقابط الشرطقة ،وبالؼقاطد الؿرطقة،
الؿالقة ،فال بلس ،بشرط أن يؽقن
وبعقدا طـ إطؿال التل ٓ تتـاسب أُكقثتفا ،كؿا
بعقدا طـ مخالطة الرجال،
ً
ً
بقـ ذلؽ أهؾ العؾؿ ،وأهؾ ِ
الػؼف يف اإلسالم.
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ٌ
حؼقق مشرتك ٌة بقـ الؿرأة وبقـ زوجفا ،فقؿا
وأيضا هـاك
كعم طباد اهلل!
ً
يتعؾؼ باحرتام َوال ِ َدي صريف الزوجقـ ،فجب طؾك الزوج أن يحرتم أهؾ
زوجتف ،ويجب طؾك الزوجة أن تحرتم والدي زوجفا ،وأن تتقدد لفؿ ،وأن
الحظقة بؼؾب زوجفا ،وأدا ًء ٍ
لحؼ طظقؿ ،أوجبفا
بالحسـك ،صَؿ ًعا يف ُ
تُعامؾفؿ ُ
وخصقصا.
اهلل  طؿق ًما
ً
فؼال  ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ)

[اإلسراء ،]23:وأما الخصقص؛ فؾؿا لؾزوج طؾك الؿرأة مـ حؼ ،وكؾ زوجٍ
تمدي الحؼ الؽامؾ لقالديف قدر الؿستطاع ،فنن هذا مـ
يرغب مـ زوجتف أن
َ
شريعتـا ومـ دِيــا.
واْلمر الذي أريد أن أختم به ُخ طبتي أيفا الؿممـون :ما يتعؾؼ بؼضقة تربقة
مرارا؛ وذلؽ لخطقرة الؿرحؾة ،ولؿا
إوٓد ،فلكا أُبدي فقفا وأطقد ،وأكر ُر ً
يؿر بف العالؿ مـ أزمات ،ولؿا يستفدف بف أوٓدكا مـ بـقـ وبـات مـ قضايا
فؽرية ،وقضايا أخالققة ،وقضايا تَؼض الؿضج َع ،وتحرك الضؿقر ،وتبعث
الساكـ.
فقجب طؾى الجؿقع أن يؽوكوا طؾى مستوى الحدث ،فنن الحدث جد
خطقر ،والخطب ٌ
تؿـح أوٓدك
جؾؾ طؾقؽ أيفا القالد أن ترت َك ،طؾقؽ أن
َ
مساح ًة كافق ًة يف الجؾقس معفؿ ،ويف متابعتفؿ ،ويف تربقتفؿ ،وأن تزج هبؿ يف
مراكز كاشئة التل تُحػظ
حؾؼات تحػقظ الؼرآن ،ويف دروس العؾؿ ،ويف
َ
إخالق ،وأداب ،والؼقؿ بنذن اهلل رب العالؿقـ.
فنن الؼضق َة لقست هبذه السفقلة التل يعتؼدها بعض الـاس ،بؾ؛ إن بعض
بعض الرجال،
أمرا ٓ ُيحتؿؾ؛ حقث يؼقل ُ
الـاس ذهب برو ُد إطصاب بف ً
مؿـ تجػػت مـابع الشعقر الرتبقي يف صدورهؿ ،يؼقلقن :ا ْل ُؿصؾح يف
السؿاء ،اهلل هق الذي ُيصؾح .كؾؿة ٍ
حؼ يراد هبا باصؾ.
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ومـ قال لؽ أن اهلل ٓ يصؾح؟ فاهلل  بقده إمر كؾف ،وإلقف يرجع إمر
ُ
ربل أوٓدك ،وبلن تَرطاهؿ،
كؾف ،لؽـ الذي بقده الصالح هق الذي أمرك بلن ت َ
خط ِ
تحذر مـ تَ َ
ػ شقاصقـ اإلكس
وبلن تؼقم طؾقفؿ ،وبلن تَعتـل هبؿ ،وأن
َ
والجـ ٕوٓدك.
فنذا كـا كخاف من شقاصقن الجن ،ففـاك شقاصقن اإلكس ُيزيـون لؽثقرٍ من
أوَّلدكا الباصل ،ويزيـقن لفؿ الؿـؽر ،وأباء وإمفات يف غػؾة ،بؾ؛ يف
س ٍ
بات طؿقؼ ،كسلل اهلل السالمة والعافقة.
ُ
راقبقا جقآهتؿَ ،صػقا واكـسقا تؾؽ الؼـقات مـ َشاشاتؽؿ ،واختاروا
الؼـقات الطقبة الصافقة الـؼقة ،التل تُعؾؿ إخالق وأداب ِ
والؼقؿ ،وأَبعدوا
َ
الصػق ،وتُؾطخ إخالق ،وتُـجس
تؾؽ الؼـقات التل تَزرع الشؽ ،وتُؽدر
َ
أداب.
َ
احذروا يا طباد اهلل! مؿا َيؼ َتـ ِقف أوٓ ُدكؿ ،راقبقهؿ ،طؾؿقهؿَ ،حصـقهؿ
َ
يتسؾؾ إلك قؾقهبؿ ،وإلك أرواحفؿ ،فنهنؿ ثؿرة قؾقبؽؿ ،واهلل
مؿا مـ شلكف أن
 سائؾؽؿ طـفؿ يقم الؼقامة.
أسلل اهلل العظقؿ ،رب العرش العظقؿ أن يحؿقـَا وإياكؿ وجؿقع
الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات ،وأن يعقذكا وإياكؿ مـ ا ْلؿضالت ِ
الػتـ.
ُ
ُ

