اﻟحﻘوق اﻟزوﺠیﺔ

اﻟتوﻓیق ﺒین أﻤر اﻷم �كثرة اﻟز�ﺎرة وﻨﻬﻲ اﻟزوج ﻋن ذﻟك
اﻟسؤال :ﻛیﻒ أوﻓق ﺒین ِﺒِّر أﻤﻲ ورﻀﺎ زوﺠﻲ ،ﻓﺄﻤﻲ ﺘر�دﻨﻲ أن أزورﻫﺎ �ﻞ ﯿوم ،وﻓﻲ ذﻟك ﻤشﻘﺔ
ﻋﻠﻲ ،وزوﺠﻲ ﻻ ﯿرﻏب ﻓﻲ ذﻫﺎﺒﻲ ﻷﻤﻲ ﯿوﻤ�یﺎ ،وأﻤﻲ ﻻ ﺘﻘتنﻊ �ﺄي ﻋذر ،ﻓﻬﻞ ﺘر�ﻲ ﻟز�ﺎرﺘﻬﺎ
ﯿوﻤ�یﺎ ،واﻻﻗتصﺎر ﻋﻠﻰ ز�ﺎرﺘﻬﺎ ﻤرًة أو ﻤرﺘین ﻓﻲ اﻷﺴبوع ﺤسب ظروﻓﻲ-ﻤﻊ ﻏضبﻬﺎ ،-ﻫﻞ �ﻌﱡد
ﻫذا ﻋﻘوًﻗﺎ ﻟﻬﺎ؟

اﻟجواب :ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل ِﺒّر اﻟواﻟدﯿن واﺠب ،وﻋند اﻟتﻌﺎرض ﺒین ﻤطﺎﻟب اﻟواﻟدﯿن وﻤطﺎﻟب اﻟزوج
طﻠﻘﺎ ،ﻓﻬو ُﻤ ﱠﻘدم ﻋﻠﻰ ﺠمیﻊ اﻟحﻘوق ﻤن
�ﻌد اﻟزواج ،ﻓحق اﻟزوج ﻋﻠﻰ زوﺠتﻪ ُﻤ ﱠﻘدم ﻋﻠﻰ ﻏیرﻩ ُﻤ ً
طﻠب اﻟواﻟد أو اﻟواﻟدة ﻤﻊ اﻟزوج ﻓحق اﻟزوج ﱠ
ﻤﻘدم ،وﻤثﻞ ﻫذا ُ�ﻘﺎل
ﺤﻘوق اﻟمخﻠوﻗین ،ﻓﺈذا ﺘﻌﺎرض ُ

ﺤق اﻟواﻟد ﻤﻊ اﻟواﻟدة ،وﻗد ُﺴئﻞ اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك -رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ :-أﻤرﻨﻲ أﺒﻲ
ﻓیمﺎ إذا ﺘﻌﺎرض ﱡ
ِ
ﺘﻌص أﻤك.
أطﻊ أ�ﺎك وﻻ
ﻓنﻬتنﻲ أﻤﻲ؟ ﻗﺎلْ :
و�ﻌض اﻟنﺎس ﻗد ﯿتصور أن ﻫذا اﻟكﻼم ﺤیدة ﻋن اﻟجواب ،وأﻨﻪ ﻟیس ﻓیﻪ ﺠواب ٍ
�ﺎف
و ٍ
ﻻﺸﺎف� ،یﻒ �طیﻊ أ�ﺎﻩ وﻻ �ﻌصﻲ أﻤﻪ ﻓﻲ اﻷﻤور اﻟمتﻌﺎرﻀﺔ ﻤثﻞ ﻫذا؟

ﻻ ﺸك أﻨﻪ إذا أﻤرﻩ أﺒوﻩ ﻓطﺎﻋتﻪ واﺠبﺔ ،و�ذا ﻨﻬتﻪ أﻤﻪ ﻋن طﺎﻋﺔ أﺒیﻪ ﻓﺈن �ﺎن اﻻﺸتﻐﺎل

ﻓحق اﻷم أﻋظم ،و�ن �ﺎن ﻻ ُ� ِّ
�طﺎﻋﺔ أﺒیﻪ ُ� ِّ
ﻔوت ﻟﻬﺎ ﻤصﻠح ًﺔ وﻻ ﺘتضرر
ﻔوت ﻟﻬﺎ ﻤصﻠح ًﺔ
ﱡ
�طﺎﻋتﻪ ،ﻓنﻬیﻬﺎ ﻟﻪ ﻤﻌصیﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘنﻬﺎﻩ ﻋن ﺒرﻩ �ﺄﺒیﻪ وﻻ طﺎﻋﺔ ﻟمخﻠوق ﻓﻲ ﻤﻌصیﺔ اﻟخﺎﻟق .ﻓﻼ
ﺸك أن ﻫذﻩ اﻷﻤور ﺘجب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ،وأن اﻹﻨسﺎن �خرج ﻤن اﻟمسﺄﻟﺔ ﺒرﻀﺎ ﺠمیﻊ اﻷطراف ،ﻟكن

ﺤق زوﺠﻬﺎ أﻋظم
إذا ﻟم ُ�مكن ﻓﻬنﺎك ﻤﻘﺎطﻊ ﻟﻠحﻘوق ،ﻓﺄوﻟﻰ اﻟنﺎس �ﺎﻟبر اﻷم ﺜم اﻷب ،ﻟكن اﻟمرأة ﱡ
ﻤن ﺤق واﻟدﯿﻬﺎ ،ﻓزوﺠوﻫﺎ �طوﻋﻬم واﺨتیﺎرﻫم ﻓﺎﻨتﻘﻠت اﻟحﻘوق إﻟیﻪ ﻤﻊ وﺠود ﺤﻘوق ﻟﻠواﻟدﯿن ،ﻋﻠﻰ
أ ﱠﻻ ﺘتﻌﺎرض ﻤﻊ ﺤﻘوق اﻟزوج.
ﻓﺎﻟسﺎﺌﻠﺔ ﻫنﺎ ﻟیست �ﻌﺎﻗﺔ ،ﻟكن ﻋﻠیﻬﺎ أن ﺘسﻌﻰ وﺘُسدد وﺘُﻘﺎرب �ﺈرﻀﺎء واﻟدﺘﻬﺎ �ﺎﻷﺴﻠوب
واﻟطر�ﻘﺔ اﻟمنﺎﺴبﺔ ،وﺘُﻘنﻊ زوﺠﻬﺎ �ﺄن ﺘُكثر ﻤن ز�ﺎرة أﻤﻬﺎ؛ ﻟترﻀﻰ ﻋنﻬﺎ ،و�ﺎﻟتﻔﺎﻫم �حصﻞ اﻟخیر

اﻟكثیر –إن ﺸﺎء ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.-

اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟسﺎدﺴﺔ.١٤٣١/٩/١١ ،

