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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  حدود المشكلة وقوامة الرجل

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ 
  

 وعلـى آلـه وصـحبه    ، نبينا محمد، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين  
  :أما بعد. أجمعين
هذا الموضـوع لعظـم الحاجـة        ونحن نطرح    ،عن المشكالت التي تقع بين الزوجين      -إن شاء اهللا  -فحديثنا  

في منطقة صـغيرة مثـل منطقـة    أن حاالت الطالق    حتى إني قرأت   ، ولكثرة المشاكل ولتفاقمها   ،الداعية إليه 
 ، وستين بالمائة مقارنة بحاالت الـزواج      اًنها بلغت خمس  إ حيث   ،ام واحد نسبة عالية جداً    بلغت في ع   عسير قد 

رها فـي المجتمـع     ضروضراوة   ،أثرها وعلى شدة    ،مشكالت رقم مخيف يدل على تفاقم ال      ،فهذا رقم مرعب  
   . هذا خبر نشر في صحيفة محلية في هذا اليوم، البيوته وعصفت بهذ، األسره بهذتحيث فتك

ادة النفسية في تلك المنطقـة  ين حاالت التردد على العإ :وأيضاً خبر آخر نشر باألمس في نفس الصحيفة يقول    
  . التوترات األسريةب وعامة هذه المشكالت إنما هي بسب،حالة كلها من النساء وأربعين اًتبلغ ما يقارب خمس

 مع العلـم أن الكثيـرين ال يـذهبون إلـى          ؟ وكيف يفتك بهم   ؟فانظر كيف يفعل هذا األمر في نفوس أصحابه       
ـ         و ،أمام القاضي يثبتونها   وال   ، وال يبلغون عن حالة الطالق     ،المحاكم ى كذلك كثير من النـاس ال يـذهبون إل

 ءشـي وأنـه    ألن الناس يرون أن ذلك منقصة        ؛المصحة النفسية حينما يعانون من اعتالل أو مرض يصيبهم        
  . بل ال يريدون المواجهة أصالً، فكثير من الناس ال يذهبون وال يريدون الذهاب،يسقطهم في المجتمع

سمعها كـل   أمن المشاكل التي     بالمائة وتسعين   اًن خمس إ :سمعها في كل يوم ال أبالغ إذا قلت       نالمشكالت التي   
 طالق وتحريم ومشادات وغير ذلك من األمور التي يفعلهـا            من يوم هي في قضايا تتعلق بالمشكالت األسرية      

األقوال عنـد   هذه  أثبتوا  و إلى المحكمة    ا اذهبو :قلت لهم إذا   وأصعب القضايا على هؤالء الناس       ،هؤالء الناس 
ال أريـد   : بعضهم يقول ف ، ويبررون ذلك بمبررات عدة    ،ى أنفسهم  ويثقل عل  ، هذا شيء يصعب عليهم    ،القاضي

  . غير ذلكوبعضهم يقول،  داعي أن أذهب بالزوجة ال:وبعضهم يقول، أن أفضح نفسي
 الرجل  ، كأن يكون  نحن نعرف حاالت نسمعها   ا، و الزوج به  ال يعترف   والقضايا التي  كثير من الحاالت  توجد  و

 ،ال زالت عنده يعاشـرها    مع ذلك    ومنهم من طلقها ثالث طلقات و      ،دهوال زالت عن  خمس طلقات   طلق امرأته   
 وبعـضهم  ، ثم هو يعاشرها، إن الطالق في الفاكس ال يقع: ثم يقول  ،وبعضهم يطلق امرأته برسالة في الفاكس     

 ،يعاشر المـرأة ومع ذلك  ،ويقول أشياء من هذا القبيل    ،من هذا القبيل  ل أشياء   عبعضهم يف و ،يحرم امرأته عليه  
تـؤثر  ال   أنها    أو ، ويستحل بضعها بحجة أن هذه األمور ال تقع        ،ويكذب عليها  ،-عز وجل -ويكذب على اهللا    

  .إذا كانت مكتوبة بالفاكس
هذه المشكلة في المجتمـع بـين أبنـاء      وطأةنحن نطرح هذا الموضوع أيضاً رغبة في المساهمة في تخفيف           

جهـود   وأن يبارك فـي ال     ،م نافعاً خالصاً لوجهه الكريم    أن يجعل هذا الكال    -عز وجل -ونسأل اهللا   ،  المسلمين
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نبغـي  ي وهذه القضية الكبيرة التـي  ، ذلك أن يكون سبباً في تخفيف هذه المشكلة عّل،التي تبذل في هذا السبيل  
   . والقضاء عليها قدر اإلمكان،جهود المخلصين لحلهاافر ضتتأن 

 بل ممـن لـم      ،هم مشكالت أيضاً  لديليس  جميعاً ممن   اإلخوة  سبباً لتبصير   هذا الكالم   ثم أيضاً أرجو أن يكون      
 أسباب الشر فإنه يعرف كيف يتعامـل مـع هـذه           ف منابت الشر وعر    إذا عرف  ه ألن ؛يدخل في عالم الزواج   

 واألمور التي تكـون     ،واألمور التي ال تندمل    ، واألمور التي تجرح   ،تورث األلم يعرف األمور التي    ، ف القضايا
  ."الوقاية خير من العالج" : واألمر كما قيل، وال يقع فيه، فيتدارك ذلك،ير بين الزوجينغاية التأث مؤثرة

 ،معهـا وهذه األمور التي أذكرها أذكر معها األشياء التي تكون تعريفاً بوجه الصواب فيها والموقف الصحيح                
 ويتعـرف  ، فيتبع ذلـك  ليتعرف اإلنسان على الحق  ؛الموقف الصحيح ضمناً  ما هو   حينما أذكر المشكلة أذكر     ف

  .نب ذلكتعلى الباطل أيضاً فيج
  فإنهـا  إذا وقعت هذه المشكلة بين الرجل وبين امرأتـه        ف ، من جهات عدة   اًتأثيراً عميق تؤثر   هذه المشكالت إن  

 فإن اشتغال القلب يـورث      ،ال تسأل عن حاله   وإذا اشتغل القلب     ،ا فيشتغل القلب  متؤثر في نفس كل واحد منه     
 ،ر الـذي هـو بـصدده    وعن األم-تبارك وتعالى-فه عن ربه ومن ذلك ضعف القلب وانصرا     ،أموراً ضارة 

 فإذا وقعت مشكلة بين إنـسان وبـين         ، وهو تحقيق العبودية هللا رب العالمين      ،وعن األمر الذي خلق من أجله     
قـوى القلـب   األمور النافعة التي كان ينبغي أن يوجـه  عن امرأته فإن هذا القلب يعصره األلم ثم يشغله ذلك       

 ال يسمع حديثهم وال     ، شارداً عن الناس   ، متأمالً ، مطرقاً ، فيبقى هذا اإلنسان مفكراً    ،االنظر فيه و ،بهالالشتغال  
ألنه يعاني من مشكلة تعج في داخله وتحرق قلبه؛ من المعانييشاركهم في معنى .  

إذا تتابعت على القلـب فإنهـا تـضعف     ومعلوم أن الهموم ،ثم أيضاً إذا اشتغل هذا القلب تتابعت عليه الهموم      
 ومعلوم أن الحزن في أمـور       ، وعجزاً في قوى القلب    ، في قلب اإلنسان    ومعلوم أن الحزن يورث ضعفاً     ،قواه

 ، الحزن من الذنوب والمعاصـي    ، وهو الحزن من اآلخرة    ، إنما يحمد في شيء واحد فقط      ،الدنيا ليس بمطلوب  
 ، أما أن يحزن اإلنسان على أمور الـدنيا ،وحيد الذي يحمد فيه الحزن هذا الشيء ال،الخوف من الخاتمة السيئة 

 وإنما يكـون    ، ليس بمحمود إطالقاً    أو نحو ذلك فإن هذا أمر      ،ويحزن بسبب المشكالت الواقعة بينه وبين أهله      
 الحـزن   إذا أشغله فإن هـذا      إذا تتابع على القلب والهم      ألن الحزن  ؛عن األمور النافعة  اإلنسان  سبباً لصرف   

  .من الخير سبباً لفوات كثير، ومن العلميكون سبباً لفوات كثير 
 مـن    كان يحفظ كثيـراً    ،من علماء التابعين  المعروف  وهو العالم اإلمام     -رحمه اهللا -الشعبي  اإلمام  سئل  وقد  

هـذا أقـل     ،"راً ال أعيد بيتـاً      ه وإن شئتم لحدثتكم ش    ،أقل ما أحفظه الشعر   " :كان يقول متون العلم والشعر، و   
   ."الهمبطرد " : قال؟ فلما سئل كيف حصلت هذا العلم، ال أعيد بيتاً،راًئتم لحدثتكم شهلو ش، المحفوظات

 فإنـه ال  وآالمـاً ومـشكالت   اًن اإلنسان الذي يحمل هموماً كثيرة وأحزانإ حيث ؛ن هذا األمر ويجليه يوهذا يب 
  .يصلح لتحصيل العلوم النافعة
 ومن ذلـك القلـق واالكتئـاب    ،ضاً مزمنة وأمراضاً قد ال يجد األطباء لها عالجاً   اثم إن هذا أيضاً يورث أمر     

 الهم إذا تتابع على القلـب وكثـر فيـه            أن  ومن ذلك أيضاً   ،األطباء عالجها أعيا  وغير ذلك من األمور التي      
ـ ،إن كان طالب علم انقطع عن التعلم    ف ،إلنسانا سبباً لفشل  يكون   هالحزن فإن  ي المدرسـة أو   وإن كان طالباً ف
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كان هـذا اإلنـسان     ذا  وإ ،ويتعثرفي مجال تحضير الدراسات العليا فإنه ينقطع عن ذلك            أو كان  ،في الجامعة 
 وقد ال يـشعر     ،-كما هو مشاهد  - دعوته وينقطع عما هو بصدده       نعيتخلى  فإنه   -عز وجل -داعية إلى اهللا    

أنه إنما انقطع بسبب هذه المـشكلة التـي   واقع  وال،يتعجبون من سبب انقطاعه اآلخرون بمشكلة هذا اإلنسان و    
  . فتفرقت همومه وكثرت آالمه وأحزانه،بقلبهوتعصف تعصف في بيته 

 ، وقوع البغض والكراهية   : بل أقول  ،ومن األمور التي تؤثرها هذه المشكالت أيضاً وقوع الجفوة بين الزوجين          
 وكم سمعت رجالً يخبر أنه      !لموت العاجل  هل يجوز أن تدعو عليه با      :وكم سمعت من امرأة تسأل عن زوجها      
  !يدعو على امرأته بالموت في سجوده

يحتملونـه   بل على أقرب النـاس إليـه ال   ، على اآلخرين من أصعب األشياء أن يكون وجود اإلنسان هماً     إن
  .ويتمنون فراقه

أخاهـا أو أباهـا     مـرأة   ال ولربما فقدت    ،معلوم أن المرأة لها مكانة عند زوجها والرجل له مكانة عند امرأته           
ربهـا   بل تدعو    !؟أنها تتمنى موته  ب فكيف إذا بلغ األمر      ، ولكنها قد ال تحتمل فراق الزوج      ؛وصبرت على ذلك  

 فسيأخذهم من يدها    إن طلقها    اً ألن لها أوالد   ؛أو أنها ال تريد الطالق     ،طلقها أن ي   ألنه أبى  ؛ت هذا الزوج  ميأن ي
   .وهي ال تستطيع فراقهم

على اآلخرين يحملون همه ويضيقون بوجوده ويتمنون فراقـه فهـذا أمـر             عبئاً  ما يكون اإلنسان     حين :فأقول
الذين ال يعرفون اسـمه إذا قـابلوه   األبعدون   ، إذا رآه الناس أحبوه    ،المؤمن يألف ويؤلف  ف ،صعب على النفس  

ال شك أنهم    !؟لناس إليه أقرب ا فكيف بالناس الذين هم      ،وتنشرح صدورهم لرؤيته  فإنهم يحبونه ويطمئنون إليه     
  .هئأشد محبة لهذا اإلنسان وسروراً وبهجة برؤيته ولقا

  . على أهله فهذا أمر صعبثقيالًعبئاً  إذا انقلبت الحال وانعكست وصار وجوده نهإ :فأقول
ـ  -كما هو متواتر ومـشاهد ومعـروف  -ومن األمور التي تؤثرها هذه المشكالت الواقعة بين الزوجين   رار ف

الرجل إذا رأى في هذا البيت مشكلة أو رأى المرأة في حال ال تسر أو أبغضها أو وقعـت                ف ،الزوج من البيت  
كـم رأيـت   و ،أن يسافر  يحب،يحب أن يشغل نفسه في أي مكان ف ،النفرة بينه وبينها فإنه ال يتحمل هذا البيت       

 من أجـل أن ال يراهـا وال   ،هذه الزوجةطلبوا أن يكون عملهم في خارج البلد من أجل مفارقة هم من رجال   
من أجل مفارقـة    إنما   و ؛ هنا وهناك ال لشيء وال لعمل      واحثون عن أسباب ليسافر   ب كم رأيت من أناس ي     ،تراه

أن يقضي وقته بين أصحابه هنا وهناك وال يرجـع إلـى              الواحد منهم  كم رأينا من رجال يتمنى    ،  لزوجةهذه ا 
 فكم  ،نها وأبغضها ولم يطمئن إليها    م ألنه نفر    ؛على قلبه ثقيالً  صارت عبئاً   ي  ه إال وقد نامت هذه الزوجة الت      بيت

البغض بـين   بسبب هذا  ،من مصالح بسبب هذه الجفوة    عليهم   وكم تضيع    ،تضيع على هؤالء الناس من أوقات     
  !الزوجين

 ،ذا اإلنـسان وزوجتـه    نه ه  وانهدام هذا البيت الذي كو     ،ةوأخيراً األمر الذي يقع غالباً هو انفراط عقد الزوجي        
  .هذا هو الغالب وقوعاً لألسف الشديدو

ـ        ، هذه آثار واضحة وواقعية لهذه المشكالت      :فأقول  بـاألمور  اً وأنا في حديثي أرجو أن يكون الحديث مربوط
 ولكـن يغلـب عليهـا    ،الكتابات في قضايا المشكالت األسرية كثيرة جداً     واقعية بعيداً عن األمور النظرية، ف     ال
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 وقال فيه   ،لكنه هبط فيه كثيراً    ؛واقعيفي هذه القضايا بعضهم تكلم بكالم       أيضاً   والذين تكلموا    ،النظريالطابع  
 ، بزمـام الـشرع  مزموماً فأرجو أن يكون الحديث في هذه القضايا ، ال يليق أن ينزل اإلنسان إليه   ،سفاًمكالماً  

   .ومضبوطاً بضوابطه وقواعده
 ويمكـن  ، المشكالت الواقعة بين الزوجين نجد أنها كثيرة ومتشعبة أسبابى حينما نلقي نظرة فاحصة عل :أقول
  :فأقول ، أو على جزء من واحد منها، منهاقي الضوء في هذه الليلة على واحدأن نل
من الزوج  يكمن ذلك في سوء االختيار       ،يكون أساس اإلشكال وبذرة الداء إنما هي في سوء االختيار         قد   :أوالً

 فتارة يكون ذلـك بـسبب   : فذلك من جهات عدة-الزوجمن جهة -الرجل  أما من جهة    ،تداءأو من الزوجة اب   
تـنكح المـرأة   (( :هما قـال ي كما أخرج الشيخان في صحيح    -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  و ، إلى النكاح  هداعي
 داعية للنكـاح هـي      فاألسباب ال  ، )١()) يداك تربت فاظفر بذات الدين     ،اولحسبها ولجمالها ولدينه  ها   لمال :ألربع

  .المال والجمال والدين والحسب
 في المـال     التزوج رغبةً  : وتأملنا في مراعاة هذه الخصال من قبل األزواج فنقول         ،إذا تأملنا في هذا الحديث    و

  ؟ما هو أثره
أفضل  وترى أنها    ، وتشمخ بأنفها  ،فع عليه رت على هذا الزوج وت    يلدة قد تُ  المرأة إذا كانت غني   ف ، مدمرة له آثار 

  .هذه واحدةالزوج الفقير المحتاج، وأعلى منزلة من هذا 
ـ             :وأمر آخر   :يقـول  -عـز وجـل   - واهللا   ،ة وهو أن الرجل إذا أخذ من امرأته شيئاً فإن ذلك يضعف القوام

}              ا َأنفَقُواْ ِمنِبمٍض وعلَى بع مهضعب َل اللّها فَضاء ِبملَى النِّسع وناماُل قَوجالراِلِهموسورة النساء ) ٣٤([ }َأم[، 
بـه   -عز وجـل  -ما فضل اهللا    وهي   : األولى :لينج قائمة على رِ   ، مهمين فالقوامة قائمة على أصلين كبيرين    

وم أن اإلنفاق يسود     ومعل ، هو اإلنفاق  :واألمر الثاني  ،ضل على المرأة  عقلية وبدنية حيث فُ   إمكانات  الرجل من   
  .به اإلنسان

ــوال المــشقةُ  ــل   اُل قتّــــ واإلقــــدامفقــــر يالجــــود       مهــ كلُّاد النــاس س
  

أنـه   و،فاإلنسان الذي يكون منفقاً حتى على رفقته في السفر ما هي نتيجة هذا اإلنفاق؟ أنه هو الشخص المقدم            
  . وهذا أمر مشاهد في حياة الناس،هو الشخص الذي يسود بين رفقته وأصحابه

 فإذا كانت المرأة هي التي تنفق أو مد الرجل يده إلى امرأتـه وأخـذ                ،سيدفاإلنسان الذي ينفق على بيته هو ال      
  منها فماذا تكون النتيجة؟

ـ  وإذا كانت المرأة نداً لهذا الرجل فال تـسأل    ،أن المرأة ترتفع فتكون نداً لهذا الرجل       تكون النتيجة  آثـار   نع
 : وإذا وجهها بتوجيه قالـت ،ك أعطيتُ إن شئتَ؟ هل طلبت منك في يوم قط: فهو إذا كلمها في شيء قالت    ،ذلك

 واحتجـت بأنهـا     ،وقفت وعاندت غاية المعاندة   أبت و ، وإذا وصل األمر معها إلى خصومة        لم أحتج إليك قط   
  .ه فهو الذي قد يحتاج إليها ال أنها هي التي تحتاج إلي، وأن لديها ماالً،مستغنية عن هذا الزوج

                                 
 -  الرضـاع :ومسلم في كتاب ،  )١٩٥٨ص   / ٥ج  () ٤٨٠٢ (الدين في األكفاء :ابب – النكاح :كتاب أخرجه البخاري في     - ١

 ).١٠٨٦ص  / ٢ج () ١٤٦٦( الدين ذات نكاح استحباب :باب



 ٥

 ، وتملك بطاقـة صـرافة،   فهي تملك رصيداً في البنك،ذه القضيةفالمرأة تترجل في كثير من األحيان بسبب ه  
 ويـذهب بهـا حيـث    ، والزوج ليس له إال أن يكون كالسائق يذهب بها إلى األسـواق ،ولربما بطاقات أخرى  

 وهـو  ،ره يمنة ويسرة وهكذا تسي، من أجل أن تطعمه لوناً من المأكوالت  ؛ ولربما إلى المطاعم العائلية    ،شاءت
   النبـي    بـذلك  ، كما أخبر  )٢())واليد العليا خير من اليد السفلى     (( ، ألنه يمد يده إليها    ؛أن يرفع رأسه  ال يستطيع   

  .صلى اهللا عليه وسلم–
 وإذا قويـت المـرأة   ، فإذا ضعفت قوامة الرجل ارتفعت مكانة المرأة وقويت، يضعف قوامة الرجل األمر فهذا

 فإذا قادها اثنان هذا يذهب يميناً وهـذا يـذهب شـماالً             ، واحد  والسفينة ال يقودها إال قائد     ،صارت نداً للرجل  
  .  هذه مشكلة متفاقمة تقع في كثير من األحيان،غرقت السفينة

 ولكن من أجل أن يأخـذ       ،ثم أيضاً هو حينما تزوجها من أجل المال ما تزوجها من أجل أن يتفرج على مالها               
  . بل لربما اعتدى عليها وضربها،ه المرأة فإذا أبت أن تعطيه فإنه يغضب ويخاصم هذ،من مالها

 ألنـه   ؛ إلى مدرستها والدم يسيل مـن رأسـها        ر من المشكالت لربما ذهبت المرأة     ونحن نسمع ونرى في كثي    
 ألن هـؤالء األزواج  ؛ة من األزواج  ر كثير من النساء يشكين شكوى م      ربها في ذلك اليوم من أجل الراتب،      ض

 ثـم تطالبـه   ، ويستولي عليه، فيأخذ راتبها جميعاً،ون فيه الراتب هو يوم المشكلة    فاليوم الذي يك   ،ال يتقون اهللا  
  أو تشتري بعض ما تحتاج      ، عندها خمسمائة ريال من أجل أن تهدي إذا احتاجت إلى إهداء           يبقالمسكينة بأن ي 

ستأذنه في كل    وأن ت  ،هذه القضايا فطالبها أن تثبت كل شيء      بما فرض بعضهم نفسه عليها في        ولر ،إليه ويأبى 
 وأن تخبره بكل شيء حتى إنها لو اشترت في المدرسة قطعة من الخبز أو عصيراً أو نحو ذلك يريـد                     ،شيء

 مع أن هذه المرأة إنما اشترت       ،شرائها عن   منها أن تخبره بهذه المشتريات الحقيرة التي ال يخبره حتى أطفاله          
   ؟ها وما الذي سلطه على مال؟ فما الذي سلطه عليها،بمالها

بعضهم يقـول للمـرأة     ، ف للمشاكل الضارية بين الزوجين    صار سبباً    -أو هذا المال  -فالحاصل أن هذا الراتب     
 ثم بعد ذلك نـستطيع أن       ، سددي هذا المهر الذي دفعته لك والنفقات والخسائر        ، أسترد المهر أوالً   :بكل وقاحة 

  .نتفاهم على باقي المرتبات
 ألنه لم يدفع مهراً على سـبيل        ؛ج فيه نظر  ا هذا المهر قرضاً فإن هذا الزو      إذا كان تزوج هذه المرأة وأعطاها     

  ؟ فما الذي يحلل له أن يأخذ رياالً واحداً من هذه المرأة،التمليك
أسمع  ما ال يمر يوم واحد       فإنه  أما المشاكل التي نسمعها في كل يوم       ،إنما هو الظلم وأكل أموال الناس بالباطل      

  ؟؟ وما الذي أذل الرجال إلى هذا الحد، لماذا هذه القضايا الماليةمشاكل كثيرة جداً بسبب
 وذلك في التـزوج مـن   ،بل سمعت أمثاالً قبيحة في غاية القبح ال أستطيع أن أذكرها يتمثل بها بعض السفهاء   

  .المرأة التي يكون عندها راتب

                                 
، ومسلم فـي    )٢٠٤٨ص   / ٥ج  ) (٥٠٤٠ (والعيال األهل على النفقة وجوب:  باب –النفقات  :  أخرجه البخاري في كتاب    - ٢

 ٢ج ) (١٠٣٦ (العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي اآلخـذة        بيان أن اليد     :باب –الزكاة  : كتاب
  ).٧١٨ص / 



 ٦

 من أجل المال    ا أخذه ، مع هذه المرأة    يبرر له البقاء   ء شي  لم يبقَ  ؟ثم أيضاً إذا ذهب هذا المال ما الذي يحصل        
  . واهللا المستعان، ال معنى لها عنده وال قيمة لها في نفسهن إذ،ذهب المالف

لنفقة المالئمة  ا فينفق عليها    ، ينفق عليها بالمعروف    أن هو البد  ف ثم أيضاً إذا تزوج الرجل امرأة غنية وهو فقير        
  .يسكنها في خيمةن قصر ثم ما يأخذ امرأة م ،-لبيئتها التي جاءت منها-لها 
 وأن يجعلنـا  ،اأن ينفعنا وإياكم بمـا سـمعن   -عز وجل-أسأل اهللا ، أذكرها في مرة قادمةهناك أمور أخرى   و

 . أجمعين، والحمد هللا رب العالمين وعلى آله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد ،وإياكم هداةً مهتدين


