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اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ اﻣﺮأة أورﺑﻴﺔ  ،دﻟﻬﺎ اﻟﻪ إﻟ ﺻﺮاط اﻹﺳﻼم اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ  ،وﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ .
وأﻧﺎ أﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪي ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺗﺒﺎع دﻳﻦ اﻟﻪ  ،ﻟﻨ أﺳﺘﻨﺼﺤﻚ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠ ﻋﻼﻗﺘ ﻣﻊ زوﺟ. 
أﺟﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن أﺧﺒﺮك ﺑﺄن ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ  .وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﻠﻐﺎ أﻧ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻄﻼق ﻷول ﻣﺮة ﻗﺒﻞ
ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻵن  ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺼﻼة ﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ  ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ اﻛﺘﺴﺐ ﻋﺎدة ﺳﻴﺌﺔ أﺧﺮى وﻫ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن
ﻏﺎﺿﺒﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﺪدﻧ ﺑﺎﻟﻄﻼق وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻨ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ وﻫﻮ ﻓ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ أﻧ ﺳﺄﺗﺮﻛﻪ  ،ﺗﺎب وﻏﻴﺮ أﺳﻠﻮب
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ  ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﺤﺒﺖ ﻃﻠﺒ وﻋﺪت إﻟﻴﻪ  .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺨﻴﻢ ﻋﻠ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ  .واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻓ ذﻟﻚ ﻫﻮ أﻧﻪ
أﺿﻌﻒ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨ ﻓ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ  .وأﻧﺎ ﻻ أﻇﻦ ﻓ ﻧﻔﺴ اﻟﻤﺎل  ،وأﻋﻠﻢ أﻧ أﻗﻊ ﻓ اﻟﻤﻌﺎﺻ . إﻻ أﻧ أراه دوﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ
أﻣﻮرا ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺠﻴﺪة )ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻊ ﻓ اﻟﺤﺮام واﻟﻤﺮوه(  ،وأﻧﺎ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻣﻨﻊ ﻧﻔﺴ وأﺳﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ .ﻓﻤﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ،اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻟﻠﻠﻤﺎت اﻟﺒﺬﻳﺌﺔ ﻓ ﺣﻀﻮر اﺑﻨﺘﻨﺎ ،أو ﺿﺮﺑﻬﺎ ﻟﻬﺎ وﺗﻘﺒﻴﻠﻬﺎ ﻓ ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﺠﺪر أن ﻧﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﺨﺠﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ..اﻟﺦ  .وإذا ﻣﺎ أﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﺄن
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ،وﻓ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺴﻌﻔﻨ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ  ،ﻳﺮد إﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬا  ،ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ  ،أو أﻧﻪ ﻳﻐﻀﺐ وﻳﺨﺒﺮﻧ ﺑﺄن أﻫﺘﻢ ﺑﺸﺆوﻧ اﻟﺨﺎﺻﺔ  .وﻫﺬا ﻣﺼﺪر ﺗﻮﺗﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ  ،وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺑﺪأ ﻳﻔﻘﺪ ﺻﺒﺮه
ﺗﺠﺎه ﺷﺮﻳﻪ  .وﺳﺆاﻟ ﻫﻮ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺒﺮﻧ اﻟﻪ ﻓ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث ؟ أﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ إﺧﺒﺎره وﺗﺬﻛﻴﺮه ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ إذا ﻛﻨﺖ
أﻋﻠﻤﻪ ؟ أم أن ﻋﻠ أن أﺻﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ وأﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘ ﻳﺘﺸﻒ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ﻳﻘﺮأ اﻟﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ؟ أﻧﺎ أﺳﺘﻨﺼﺤﻚ ﺣﻮل ﻫﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻷﻧﻪ ﺑﺪأ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت  ،وﻗﺪ ﺑﺪأت أﻓﻘﺪ ﺻﺒﺮي وأﺻﺒﺤﺖ أﻏﻀﺐ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻤﺎ أﻗﻮﻟﻪ ﻟﻪ .
أرﺟﻮ أن ﺗﻨﺼﺤﻨ ﻣﻊ ﺗﺄﻳﻴﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﻦ اﻟﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻧﺤﻤﺪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أن وﻓﻘﻚ وﻫﺪاك ورزﻗﻚ اﻟﺤﺮص ﻋﻠ ﻃﺎﻋﺘﻪ وﻣﺮﺿﺎﺗﻪ  ،وأن ﻫﺪى زوﺟﻚ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻣﻌﻚ  ،وﻧﺮﺟﻮ أن
ﻳﻮن ﻫﺬا ﺑﺎﻋﺜﺎ ﻟﻸﻣﻞ ﻓ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺄن زوﺟﻚ ﻗﺪ ﻳﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﻪ وﻳﺴﺘﻘﻴﻢ أﻣﺮه إن ﺷﺎء اﻟﻪ .
واﻋﻠﻤ أن اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺈﻣﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻐﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺧﻼق زوﺟﻬﺎ وﻋﺎداﺗﻪ  ،إذا اﺗﺒﻌﺖ ﻓ ذﻟﻚ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﺔ واﻟﺮﻓﻖ وﻋﺪم
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
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وﻗﺪ ﻳﻨﻔﺮ ﺑﻌﺾ اﻷزواج ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺢ اﻟﻤﺘﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ زوﺟﺎﺗﻬﻢ  ،ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻓ ﺣﻀﻮر اﻷﺑﻨﺎء  ،ورﺑﻤﺎ رأوا ﻓ ذﻟﻚ
ﺗﻘﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺘﻬﻢ أو إﺿﻌﺎﻓﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ.
وﻟﻬﺬا ﻓﻴﻨﺒﻐ أن ﺗﺮاﻋ ذﻟﻚ ﺟﻴﺪا  ،وأن ﺗﺨﺘﺎري اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻨﺼﺤﻪ وﺗﺬﻛﻴﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ  ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻠﻄﻒ
واﻟﺘﻮدد ﻟﻪ أﺛﻨﺎء ﻋﺮض اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ أﻣﻼ ﻓ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ  ،وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) : ادع إﻟ ﺳﺒﻴﻞ رﺑﻚ ﺑﺎﻟﺤﻤﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ
وﺟﺎدﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘ ﻫ أﺣﺴﻦ( اﻟﻨﺤﻞ  ، 125/وﻗﺎل اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  " :إن اﻟﺮﻓﻖ ﻻ ﻳﻮن ﻓ ﺷء إﻻ زاﻧﻪ وﻻ ﻳﻨﺰع ﻣﻦ
ﺷء إﻻ ﺷﺎﻧﻪ" رواه ﻣﺴﻠﻢ ) (2594ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ .
واﻟﺰوج أﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺬا اﻟﺮﻓﻖ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﺔ واﻟﻤﻨﺰﻟﺔ .
وﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻹﻧﺠﺎح ﻣﻬﻤﺘﻚ ﻛﺈﻫﺪاﺋﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺮﻃﺔ واﻟﺘﺐ  ،أو إﺣﻀﺎرﻫﺎ إﻟ اﻟﺒﻴﺖ ووﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻨﻪ  ،واﻟﺠﺌ إﻟ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ وﺳﻠﻴﻪ أن ﻳﺼﻠﺢ ﺣﺎﻟﻤﺎ  ،وأن ﻳﺸﺮح ﺻﺪر زوﺟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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