
 الحقوق الزوجیة
 أمر األم �كثرة الز�ارة ونهي الزوج عن ذلكالتوفیق بین 

 
 فأمي تر�دني أن أزورها �ل یوم، وفي ذلك مشقة ،زوجي اكیف أوفق بین ِبرِّ أمي ورض :السؤال

 ا، وأمي ال تقتنع �أي عذر، فهل تر�ي لز�ارتهایومی�  ي ألميباذه یرغب في ال زوجيعلي، و 
�عدُّ هل ، -مع غضبها-حسب ظروفي في األسبوع أو مرتین مرةً  على ز�ارتها واالقتصار، ایومی� 
 لها؟ اعقوقً هذا 

وعند التعارض بین مطالب الوالدین ومطالب الزوج  ،على �ل حال ِبّر الوالدین واجب :الجواب
م على غیره مُ على زوجته فحق الزوج �عد الزواج،  م على جمیع الحقوق منفهو طلًقا، ُمقدَّ  ُمقدَّ

 قال�ُ هذا  ومثل ،مالوالد أو الوالدة مع الزوج فحق الزوج مقدَّ  حقوق المخلوقین، فإذا تعارض طلبُ 
: أمرني أبي -رحمه هللا تعالى-ئل اإلمام مالك سُ قد و  ،الوالد مع الوالدة فیما إذا تعارض حقُّ 

 أمك.  أ�اك وال تعصِ  فنهتني أمي؟ قال: أطعْ 
الكالم حیدة عن الجواب، وأنه لیس فیه جواب �اٍف �عض الناس قد یتصور أن هذا و 
 ؟ في األمور المتعارضة مثل هذا �یف �طیع أ�اه وال �عصي أمه ،والشافٍ 

فإن �ان االشتغال  �ذا نهته أمه عن طاعة أبیهو ، ال شك أنه إذا أمره أبوه فطاعته واجبة
وال تتضرر  لها مصلحةً  تفوِّ �ُ و�ن �ان ال  ،األم أعظم فحقُّ  ت لها مصلحةً فوِّ �طاعة أبیه �ُ 

فال  .نهیها له معصیة؛ ألنها تنهاه عن بره �أبیه وال طاعة لمخلوق في معصیة الخالقف�طاعته، 
 لكن جمیع األطراف، أن اإلنسان �خرج من المسألة برضاشك أن هذه األمور تجب مراعاتها، و 

زوجها أعظم  األب، لكن المرأة حقُّ أولى الناس �البر األم ثم ف ،هناك مقاطع للحقوق فمكن إذا لم �ُ 
ه مع وجود حقوق للوالدین، على انتقلت الحقوق إلیفزوجوها �طوعهم واختیارهم فمن حق والدیها، 

  تتعارض مع حقوق الزوج.الَّ أ
قارب �إرضاء والدتها �األسلوب سدد وتُ علیها أن تسعى وتُ لكن هنا لیست �عاقة،  ةالسائلف

كثر من ز�ارة أمها؛ لترضى عنها، و�التفاهم �حصل الخیر أن تُ �زوجها قنع تُ و  ،والطر�قة المناسبة
 .-إن شاء هللا تعالى– الكثیر
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