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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  األطراف الخارجية وصايا وحلول

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ
  

 وعلى آله وصحبه ، نبينا محمد، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين
  : أما بعد،عينأجم

 ،ات الماضية طائفة من هذه األسبابذكرنا في المروقد  ،ن أسباب المشكالت الزوجية عفال زال حديثنا معكم
  :قولأفنذكر بعضها واليوم 

 ،حد هذين الزوجين أو تتبرع بالتوجيهات أل،طراف خارجية تولد المشكالتأمن هذه األسباب أن تكون هناك 
 والمرأة ،ن معهمصحابه ومأمن  من زمالئه و-إن صحت العبارة- التحريض فالرجل لربما يتلقى بعض

نحو  وأ ،يتحدثن معها وأ أو الالتي يتصلن بها ،المدرساتزميالتها سمع بعض التحريض من و تأتلقى تلربما 
  . الخاطئ يفسدون حياة هؤالء الناسالء الذين يوجهون هذا التوجيهؤهف ،ذلك

يتلقون التوجيه عن طريق هؤالء في كثير من األحيان نساء المسلمين  أن و،والمشكلة أن فتيات المسلمين
 وقد ،نترنتة في اإلتشار المجلة واليوم مستشار الصفحمس وأطبيب المجلة ، كمن أنفسهم أطباءالذين جعلوا 
 وبعض هذه ،سرة من عملها واهتمامها فيما يتعلق بقضايا األاً من المواقع التي خصصت جزءاًرأيت كثير

  .مفسدةمواقع فاسدة  وبعضها ،جيدةطيبة المواقع مواقع 
 أو ، أو بريد المجلة، وأيضاً يتلقون األسئلة عن طريق المجلة،اءيه فيكتبون ابتدنهم يتبرعون بالتوجأفالحاصل 

  .المحادثة أو الكتابة في اإلنترنتعن طريق 
 في المجلة  ومستشارةجعلت نفسها طبيبة لألسرة ممن تبات في مجلة من المجالتااتبة من الكلك قرأت وقد

 هذه ليست حياة سعيدة؛ ألن :فقالت لها،  أحيا حياة سعيدة: قالت؟ كيف تعيشين مع زوجك:تقول إلحدى النساء
 فال يعرف ، وتارة فرح، تارة حزن،وتبدالت  ليس فيها تقلبات وتغيرات،الحياة إذا كانت على وتيرة واحدة

  .أن يذاق الكدربطعم الفرح إال 
 من أجل ؛ت معهوأخبرت بعض النساء أنها صارت تنغص على زوجها وتفتعل المشكالتأثرت هذه المرأة، ف
 يفتح باباً كبيراً المشكالتدري هذه المسكينة أن إثارة هذه ، وما تباألنس الذي يكون في باقي األيامتستمتع ن أ

  .للشيطان
 وقد ،ؤثر فيه الكلمةت ومن الناس من ،ال يصبرقد كثير من األحيان في مرأته شيئاً فإنه اوالرجل إذا وجد من 

ال من  ،والرجل إنما تزوج من أجل أن تقر عينه،  ولربما سقطت من عينه،ساءةال ينسى لهذه المرأة هذه اإل
  .أجل أن توجد امرأة تزعجه

في هذه الصفحة تقدم هذه النصائح الضارة ببنات  فتصور هذه المجلة أو هذه المستشارة في المجلة أو
هذه مشكلة كبيرة ف ؟وجيهاتن مثل هذه التأ فكيف يكون حال النساء الالتي يقر،المسلمين ونساء المسلمين

ولألسف الشديد قد ظهر أثرها وعموطم .   
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رف معها بكذا وكذا وكذا من صأن يتعلى  و،ةه أصحابه على أخذ مال الزوجرضح  الرجل لربماوأيضاً
   مع من؟،لوان البطوالتأ ولربما ذكروا له ،لوان التصرفاتأ

،  الناسفةع أمام ض قوتهستعرضن يبطالً مليس ة أنه الحقيق و-على النساء-  الضعفاءعلىألوان البطوالت 
  .روا منهالكريم ال يظلم الضعفاء الذين ال يستطيعون أن ينتصوإنما 
 ، ودفع األذى والظلم عنهم،ليهمإ  يقوم على اإلحسان بل، الناس هو الذي يأنف من التسلط على ضعفةالكريم

  .  واهللا المستعان،ن على دفع مظلمتهال أنه يتسلط على من ال يقدرو
 قلبه متألا فيأتي هذا اإلنسان وقد ،زوجاتهمعض ما يفعلون ظلماً وبهتاناً مع  له با لربما ذكرو أنهاصلفالح
 ،مرهاأ ثم يأتي لينفذ وينظر في ردود األفعال الصادرة من هذه الزوجة المسكينة المغلوبة على ، األفكارهذبه

سيما أقول لكم نصيحة أظن أنها قيمة ال ولذلك ،مشكالت هم من األهلالذين يثيرون هذه الكان هؤالء  ولربما
 ،ما بين العقد وبين الدخول هي الفترة الذهبية في عقل المرأة أن أظن: أقول ،األخوة الذين لم يتزوجوا بعد

 : ثم تعطيه ما يقال له، تنقش فيها ما شئت،مبيوتر إذا فتحتة يكون عقل المرأة مثل ذاكرة الكهذه الفتر
أو في  في القبول في الجامعة  مقابلة مهمة في حياتكجريتلتذهب ا محينأنت ف ،حفظ هذه المعلوماتت ،الحفظ

 وحينما حاول أن يستثير ،ماذا قال لك و،داعبكبماذا و ، وتذكر أين كان يجلس،كذكر الذي قابلأي مكان ت
 ألنها ؛المرأة أشد من ذلكو ،ي حياتكشياء المهمة فتنسى هذه األال فأنت  سؤال قيل لك، تذكر كل ،مشاعرك

         مستقبلها لربما كان في يده،هممبحينما تقابل هذا الرجل قبل الدخول وبعد العقد ترى أنها أمام إنسان 
أو  تعاستها  وأن هذا يمكن أن يتسبب في- الناستصور في  هذالكن -عز وجل-والمستقبل عند اهللا -

منقادة عقداً فتكون تابعة له ويعقد عليها  ، سترتبط به؟جان بعد هذا الزوهي ال تدري ماذا سيكو، فسعادتها
سواء رضيت بذلك أو لم ترض.   

 ومن ضمن البرمجة ، فبرمج المرأة في هذا الوقت،ال تضيعها وال تفرط بها ةيس هذه الفترة النف:فأقول
توصل لها رسالة أنها ال تنقل ما يجري بينك وبينها   أونك تتفق معها بشكل أو بآخرأالضرورية األساسية 

ما يجري بينها وبين كل  آلخرين أما أن تذهب باألخبار اليومية وتقول ل، المشكالت تحل هنا وأن،لطرف آخر
ما أصنع له بعض ب ولر،حسن الطبخأ ال ي وأن، أنه ال يتذوق الطعام مثل ولربما ذكرت أشياء سخيفة،الزوج

 ، جيد: عنه حتى الكيك المحروق يقول، جيد: عنهبه يقولآتي ما كل ف ، هذا جيد:قوليفيسر والمعلبات 
أن  وال يريد أن يحطم مشاعر هذه المرأة و،ولربما هذا الزوج يتغافل ،بالهتها وأنها خرقاءعن تخبر و

ن أيستطيع  ولربما ،األطعمةبألوان  وهو حاذق ، وهو يعرف أنه غير جيد، جيد: فلربما الطفها وقال،يجرحها
  .ن هذه القضية قضية مهمةإ :أقول، ف ولم تسمع بها،تعرفها يصنع ألوان األطعمة التي ال

 فبعض الناس يريد أن تكون المرأة متجملة في ،هبكل إنسان بحسوشياء كثيرة أقضية البرمجة فيها وبالنسبة ل
 يريد من ،هلها في يوم في األسبوع يريد من هذه المرأة أن تكون زيارتها أل،ال تخرج كثيراًأ يريدها ،البيت

في  الصباح  فيإذا قام ، كذا الساعةتستيقظ ،تنام في ساعة معينةأن ريد منها ، يأشياء كثيرة جداًهذه المرأة 
ستطيع أن توصلها بطريقة أو بأخرى هذه األمور تالخ، كل ...أًًفطاره مهيإالساعة الفالنية بعد الفجر يجد 
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سمعي يا ا و أعنيياِكإ: "بعضهم رسائل غير مباشرة على قولطريقة وصلها ب فيمكن أن ت،حسب المقامب
  ."جارة

 ينأ ؟مرأة تخرج يومياًاكيف ستغرب من هذا الكالم أ ا وأن، أسمع أن بعض النساء تخرج يومياً:يقول لهاف
}تَب نجرلَا تَبو وِتكُنيِفي ب نقَرِة الُْأولَىواِهِليالْج جهذه رسالة وصلتف؟ ] سورة األحزاب)٣٣([}ر.  

تزينت وتعطرت  وإذا خرجت ،تبذلة في لباس المطبخ أنا أسمع أن بعض النساء في البيت م: مثالًويقول لها
  أخرى هذه رسالة!؟يعيش ما أدري كيف ! لحال هذا الزوجأسفاً ويا ،بهت هذا الزوج المسكينفيوتجملت 
  .اهرات التي تفهمشاويعطيها من هذه الرسائل واإل، وصلت

 فهذه الفترة ،ها من فيذكر لها مبتغاه ومطلوبه؟ ماذا تريدين، وأنت أنا أريد كذا وكذا وكذا:يقولفوقد يصرح 
 وأما الذين قد ،عهاي فال تض-من هذا الجانب-من هذه الحيثية ة المرأة نفس فترة في حياأهي  وفترة ذهبية

  .ذلك أو بغير ، لها هذا الكالمون أن يعوضهم إما بامرأة أخرى يقول نسأل اهللا،فاتهم هذا المجال فاهللا المستعان
 فأهل الزوج ، وأهل الزوج إذا تدخلوا إذا تدخلوا،أهل المرأةهو  أن من أسباب المشكالت المهمة :فالحاصل

 اه وأن، وأنه قطعة من قلبها،ة الكبدحساسة تشعر أن هذا الولد هو فلذم أن األنعرف نحن و ،يحرضونه عليها
 ، لهااًد له على امرأة فصار لربما تابعِق ثم بين لحظة وأخرى ع،تعبت عليه وربته أكثر من عشرين سنة

 ، طارت به، هذه المرأة أخذته من بين يديها،وحذروخوف ه وتنظر إليه بتوجس بفتخاف عليه هذه األم وترق
 - الذهب وأسواق غير الذهبسواقأ-  تذهب به إلى األسواق يشتري لها ما شاءت،يدهابلعوبة أ صارو

 فينبغي أن يكون هذا الولد ، فاألم لربما شعرت بشيء من الحرقة على هذا الولد،وال ردصد تشتري من غير 
وال ، وال يداعب هذه الزوجة أمام األم، ثير المشاعرفي ال يبالغ أو يمدح هذه الزوجة أمام األم ،عاقالً متزناً

وال يعني أنه ينفذ كل ما - وإنما يكون الرجل عاقالً صامتاً يسمع ،أمام األميظهر استجابة كبيرة لهذه الزوجة 
   . فهذا هو الرجل العاقل،ونهئ وال يقبل من اآلخرين أن يتدخلوا في ش،-يقال

ج و وأخوات الز-أم الزوج-األم تحريض  وأ ،على الزوجلزوجة لم أو األخوات تحريض األأن فالمقصود 
فيصير الصراع بين عصابتين أهل الزوج  ،يسبب المشكالتكل ذلك لى هذه الزوجة ده ع والخوانه أوإوربما 

ن أرجى  فكيف ي، فريقه وهذا وراء، فريقهفهذا وراء ،هذا هؤالء يدفعون هذا وهؤالء يدفعون ،وأهل الزوجة
  !؟رأب هذا الصدع والخالف بينهمايوأن  ،لح األمورصتَ

في إال ى ردون علم األطراف األخ الت المشكالت فيما بينهموحلكن لو بقيت القضية بين الزوج وزوجته 
  .حاالت الضرورة القصوى

 ، وأن يجعلنا وإياكم هداةً مهتدين،أسأل اهللا أن ينفعنا بما سمعنا، وهناك أمور أخرى أذكرها في مرة قادمةو
 . أجمعين، والحمد هللا رب العالمين وعلى آله وصحبه،وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد


