 ‐ 6990زوﺟﻬﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ أﻫﻠﻬﺎ وﻫ راﻓﻀﺔ
اﻟﺴﺆال

زوج أﺧﺘ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ أن ﺗﺰور ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أﺧﺘ اﻷﺧﺮى وإﺧﻮاﻧ ﻳﺬﻫﺒﻮن ﻟﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ ﻓ ﺑﻴﺘﻬﺎ .وﻳﺮﻳﺪ زوﺟﻬﺎ اﻵن اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟ ﻣﻨﺰل آﺧﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻨﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟ ﻫﻨﺎك ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮ ووﺻﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻼق .ﻓﻤﺎ ﻫ
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺘ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ؟ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
 .1اﻷﺻﻞ ﻓ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﻄﻴﻌﺔ ﻟﺮﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺻﻴﺔ ﻟﺰوﺟﻬﺎ  ،وﻻ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أن ﺗﻄﻴﻊ اﻟﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺼﺎه ﻓﻴﻬﺎ .
 .2وﻟﻠﺰوج أن ﻳﻤﻨﻊ زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ زﻳﺎرة أﻫﻠﻬﺎ ‐ إذا رأى أن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ أن ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺎ رﺟﻌﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ
أﻫﻠﻬﺎ ‐ أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻇﺎﻟﻤﺎً ﻟﻬﻢ ﺑﺄن ﻟﻢ ﻳﻮﻧﻮا ﻋﺎﺻﻴﻦ ﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﻳﻔﺴﺪون زوﺟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈنّ اﻟﺰوج آﺛﻢ إذا ﻗﻄﻊ اﺑﻨﺘﻬﻢ ﻋﻨﻬﻢ
وﻫ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗُﻄﻴﻌﻪ ﻓ ﻋﺪم اﻟﺨﺮوج .
 .3وﻟﻠﺰوج أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﺄﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن ذﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ  ،وﻟﻴﺲ ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻋﺼﻴﺎن أﻣﺮه ﻓ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن  ،إﻻ إذا اﺷﺘُﺮِط ﻋﻠﻴﻪ ﻓ
اﻟﻌﻘﺪ أن ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ  ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮا ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ  ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻻﻣﺘﻨﺎع .
 .4وإﺣﺴﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰوﺟﺔ أﻣﺮ أﻣﺮ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻪ اﻷزواج ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  :وﻋﺎﺷﺮوﻫﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف  ،وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰوج إﺳﺎءة
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﺣﻖ اﻣﺮأﺗﻪ  ،وإذا رأى ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮع  :وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻠﻚ اﻟﻄﺮق اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ إﺻﻼح اﻷﻣﺮ  ،وﻳﻮن ذﻟﻚ
أوﻻ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ اﻟﺤﺴﻦ  ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺠﺪِ ﻓﻠﻴﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮ ﻟﻬﺎ  ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺮﻋﻮِ ﻓﻠﻪ أن ﻳﻀﺮﺑﻬﺎ ﺿﺮﺑﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮح .
 .5وﻻ ﻳﻌﻨ إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰوج ﻟﺰوﺟﺘﻪ أن ﺗﻌﺼ أﻣﺮه وﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ أﻣﺮﻫﺎ اﻟﻪ ﺑﻪ .
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 .6وإﻧﻨﺎ ﻧﻨﺼﺢ اﻷﺧﺖ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺑـ :
 .1اﻟﺴﻌ اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻓ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘ ﺗﺆدي ﻟﺮﺿﺎ زوﺟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ،وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ .
 .2اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻌﻪ ﻻ ﻋﻠ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎرِﺿﺔ ﻟﻪ وﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻪ ﻓ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬ ، ﺑﻞ ﻋﻠ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻃﻮع أﻣﺮه  ،ورﻫﻦ
إﺷﺎرﺗﻪ  ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺨﺠﻞ اﻟﺤﺮ ، وﻳﻬﻮِن اﻷﻣﺮ  ،وﻳﺴﻬﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓ اﻹﻗﻨﺎع  ،واﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .
 .3أن ﺗﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﺑﺼﻼح ﺑﺎﻟﻪ  ،وﺗﻴﺴﻴﺮ أﻣﺮه  ،وأن ﺗﺼﻠﺢ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ رﺑﻬﺎ ﻟﻴﺼﻠﺢ اﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ
اﻟﻨﺎس .
 .4وﻻ ﻣﺎﻧﻊ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻤﻦ ﺗﺜﻖ ﺑﺪﻳﻨﻪ ورﺟﺎﺣﺔ ﻋﻘﻠﻪ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ زوﺟﻬﺎ ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪول ﻋﻦ رأﻳﻪ ﻓ اﻻﻧﺘﻘﺎل
إذا رأت أن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ دﻳﻨﻬﺎ أو ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﻮء ، وإﻻ ﻓﻠﺘﺮض ﺑﻤﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻪ ﻟﻬﺎ .
 .7وﻧﺴﺄل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أن ﻳﻴﺴﺮ ﻟﻬﺎ أﻣﺮﻫﺎ وأن ﻳﺨﺘﺎر ﻟﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻓ دﻳﻨﻬﺎ ودﻧﻴﺎﻫﺎ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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