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 ادلقدمة

احلمد هلل، حنمُده ونستغفره ونستعينو ونستهديو ونعوُذ باهلل من شروِر أنفسنا ومن سيئاِت  إن
وأشهد أْن ال إلو إال هللُا وحده ال شريك لو  ،أعمالنا، من يْهِد هللُا فبل مِضلَّ لو ومن يضلل فبل ىادي لو

ونصَح  األمانةبّلغ الرسالة وأّدى  ،راً مبشراً ونذيو  اً بعثو هللاُ رضبًة للعادلُت ىادي ،وأشهد أنَّ زلمداً عبُده ورسولُو
األّمَة فجزاُه هللاُ خََت ما جزى نبياً من أنبيائو. صلواُت هللِا وسبلمو عليو وعلى صبيع األنبياء وادلرسلُت، وعلى 

 بعد: أما وعلى من أحبهم إىل يوم الدين. ،صحابتو وآل بيتو
األسرة ىي نواة اجملتمع وعماده؛ فقوتو من قوهتا، وضعفو من ضعفها؛ لذا أوالىا القرآن الكرًن  إنف 

من حقوق وما عليها  اعناية خاصة؛ بدءاً بادلرأة اليت يوكل إليها تنشئة األسرة واالعتناء بأفرادىا، فبُت ما ذل
وجُت على اآلخر فبل إفراط من الز  لمن واجبات وأوصى هبا خَتًا بل حرج على حقها، ووضح حقوق ك

، وجعل ذلا تنظيمًا دقيقًا بدءًا من اختيار كل منهما لآلخر، إىل عقد النكاح بينهما، مث كيفية وال تفريط
وجديدة يف حبر ىادئ وجو صاٍف، وكيفية مواجهة  َتةإدارة مركب األسرة الذي نشأت فيو عبلقات كث
 .بر األمان ىلادلسلمة إ سرةاألالعواصف احلياتية وادلشاكل األسرية ليصل مركب 

 .إىل منهج القرآن الكرًن ففيو األمن واألمان والسعادة التامة يف الدنيا واآلخرة فعوداً 

  :البحث أمهية -8
 :االبحث أمهيتو من أمرين مه يكتسب

ألفراده ووقوفو منها موقف ادلصلح وادلعاجل  األسريةاإلسبلم بتنظيم الشؤون  اىتمام :األول األمر
  .العواصف اذلوجاء والنزعات احلمقاء منوذلك دبا حيفظ كياهنا وحيمي بناءىا 

ادلشكبلت األسرية خاصة يف ظل  عبلجحاجة األمة ادلسلمة اليوم للمنهج القرآين يف  :الثاين األمر
  .شرعيةجهلهم بأحكامها ال مع ملحوظمعدالت الطبلق بشكل  ارتفاع

  :البحث أىداف -4
 :الباحث من خبلل حبثو إىل ربقيق صبلة من األىداف ومنها يسعى

  .اإلسبلم عليها فظحا وكيفمكانة األسرة يف القرآن الكرًن  إظهار -ٔ
  .اخلبلفات األسرية لىمنهج القرآن الكرًن يف كيفية التغلب ع بيان -ٕ
احللول القرآنية ادلناسبة للمشكبلت اليت تعًتض طريق احلياة الزوجية بأسلوب سهل  عرض -ٖ

  .وادلعاصرة ألصالةوميسر جيمع بُت ا
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 :البحث خطة -4
 :البحث إىل سبهيد وثبلثة مباحث ينقسم

 .وأمهيتهااألسرة يف القرآن الكرًن  ةمكان :التمهيد ففيو أما
 :ثبلثة مطالب وفيوالزوجية ادلشًتكة يف القرآن الكرًن  احلقوق :األول ادلبحث
  الزوج حقوق :األول ادلطلب
  .الزوجة حقوق :الثاين ادلطلب
  .األوالد حقوق :الثالث ادلطلب

 :منهج القرآن يف درء اخلبلفات الزوجية ويتضمن ثبلثة مطالب :الثاين حثادلب
 احلث على التواد والًتاحم فيما بُت الزوجُت  :األول ادلطلب
 .: األمر بالصرب على ادلكارهالثاين ادلطلب
  .هتناستيصاء بالنساء ومدار : االالثالث ادلطلب
 :ثبلثة مطالب ويتضمن حلوذلاو  األسريةاخلبلفات  أىم :الثالث ادلبحث
 .النشوز :األول ادلطلب
 .الشقاق :الثاين ادلطلب
 .يف القرآن الكرًن جيةالزو  اخلبلفات أنواع: لثالثا ادلطلب

 :البحث منهج -3
  :وفق النقاط التالية تلخيص ادلنهج الذي سرت عليو يف كتابة البحث بأنو استقرائي وصفي، ديكن

  .البحث معتمداً على القرآن وما ورد من غَته إمنا ىو لبيان ادلقصود يكون أنعلى  حرصت -أ
  .ترقيم اآليات و عزوىا إىل سورىا التزمت -ب
  .ورقم احلديث والصفحةوالكتاب والباب  اوياألحاديث بذكر الر  خرجت -ج
  .مشاىَت أىل العلم وادلقام ال يتسع لذلك نلؤلعبلم ألن معظمهم م رجمأت مل -د

 وأساللكافة القراء  وخطاباً ، ويعاجل قضايا معاصرة، ى أن يكون البحث مرتبطًا بالواقععل حرصت
ف ذلك فقد اجتهدت يف إخراج ىذا البحث مع ما يكتن وبعد .هللا أن أكون قد وفقت دلا حرصت عليو

، مث ىو مرتبط حبياة الناس، وبيوهتم ؛ حىت ال يقال على هللا بغَت علممن حرج، ووجوب ربر للصواب
  .، أو سليبأثر إجيايب ، وما عسى أن يكون لو من، مع ما يف ذلك من حساسيةوأسرىم

و ول ،ميت، فإن كنت فقد وفقت فمن هللابأبناء أ جهدي، نصحاً لكتاب ريب، وبراً  تأين بذل وحسيب
 .ستغفر هللاأو  ،والشكر، وإال فمن نفسي والشيطان احلمد

 .لم تسليماً كثَتاً إىل يوم الدينهللا على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو وس وصلى
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 التمهيد
 .وأهميتها مكانت األسرة يف القرآن الكريم

 :القرآن الكرمي يفاألسرة  مكانة: أولا 
يضطرب باضطراهبا، ويقوى بقوهتا، وألنَّ اإلسبلم جاء إلقامة  تماعيىي دعامة البناء االج األسرة

 ةوأن تكون مستقر  ،رلتمع فاضل تربطو احملبة، وتوثق روابطو ادلودة، كانت عنايتو بأحكام األسرة عناية فائقة
زاىرة يتصل فيها ماضي األمة حباضرىا عرب تشريع حكيم وتنظيم دقيق جيمع يف طياتو األصالة وادلعاصرة 

 والصبلحية لكل زمان ومكان.
خلق هللا سبحانو الناس من نفس واحدة ىي آدم عليو السبلم ، وخلق من ىذه النفس زوجها  فقد

نائم فاستيقظ فرآىا فأعجبتو فأنس إليها ،  ىوحواء عليها السبلم، خلقها من ضلعو األيسر من خلفو و 
 ضيأيب ىريرة ر  فعنأي يألفها ويسكن هبا،  ،(ٔ){يبًجؿً ِنيب صًجيب ٌْغىٓ ئٌْ} :وىو قولو تعاىل

  .(ٕ)((, فإن ادلرأة خلقت من ضلع أعوجاستوصوا بالنساء خرياا )) :هللا عنو قال صلى هللا عليو وسلم
احلديث إشارة إىل أن حواء خلقت من ضلع آدم عليو السبلم وأسكنهما هللا تعاىل اجلنة يف نعيم  يف

آدَ اعىٓ أٔذ ًصًجه اجلنخ ًوال ِنيب سغذاً دْش شئزّب ًال رمشثب ب ًلٍنب ّ} :عظيم، قال تعاىل

 .(ٖ){دلنيبىزه اٌشجشح فزىٌٔب ِٓ اٌػ
، لعبلقة الزوجية ال تضاىيها عبلقة، أن جعل ارةاألسأدلة تعظيم القرآن الكرًن شأن الزواج و  ومن
  .(ٗ){ًأخزْ ِنىُ ِْضبلبً غٍْػبً} :، فقال سبحانو وتعاىلىا ميثاقاً غليظاً ال يدانيو عقدوجعل عقد
 :نوه القرآن الكرًن بشأن األسرة األوىل على وجو األرض، وعظم من شأن األرحام، فقال تعاىل كما

اٌنبط ارمٌا سثىُ اٌزُ خٍمىُ ِٓ ٔفظ ًادذح ًخٍك ِنيب صًجيب ًثش ِنيّب سجبالً  أّيبّب }

 .(٘){اهلل اٌزُ رغبٌٌْ ثو ًاألسدبَ ئْ اهلل وبْ ؾٍْىُ سلْجبً ًارمٌاوضريا ًٔغبء 
أعظم مظاىر تكرًن اإلنسان فهي رباط وثيق وميثاق غليظ وقد اقتضتها  من -ذنإ- فاألسرة

                                                           

 . ٜٛٔاألعراف، جزء من اآلية:  سورة (ٔ)

بدء اخللق، باب: إذا قال أحدكم  كتاب،  ـىٜٖٚٔ،  ٔادلعرفة، ط  دار، بَتوت، ضبد، فتح الباري شرح صحيح البخاريأ، حجر ابن (ٕ)
 .ٖٖٖٔ ح،  ٖٖٙ/ٙآمُت ، 

 . ٖ٘البقرة: اآلية  سورة (ٖ)

 . ٕٔ: اآلية النساء سورة (ٗ)

 .ٔ: اآلية النساء سورة (٘)
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 .(ٙ)حفظ كرامتو ونسلو إال هبامصلحة اإلنسان، وال يتم 
 :األسرة وتكوينها أمهية :ثانياا 

 :خبلل النقاط التالية منأمهية األسرة يف القرآن الكرًن  تظهر
ًِٓ وً } :كما بُت ذلك القرآن الكرًن قال تعاىل فهو سنة كونية موافق للكون: الزواج -أ

سنن هللا الكونية أن جعل من  أن من  -عز وجل- فبُت، (ٚ){صًجني ٌؿٍىُ رزوشًْ ٍمنبشِء خ
 .كل شيء زوجُت اثنُت يكمل أحدمها اآلخر ويسكن إليو

أمر هللا تعاىل عباده ادلؤمنُت بالزواج وأباح ذلم التعدد يف  فقد :شريعة شرعها هللا تعاىل الزواج -ب
ًسثبؼ ٔىذٌا ِب طبة ٌىُ ِٓ اٌنغبء ِضنَ ًصالس بَِ فبًئْ خفزُ أال رمغطٌا يف اٌْز} :قولو تعاىل

 .(ٛ){فاْ خفزُ أال رؿذٌٌا فٌادذح
 .فيو من ادلصاحل وادلنافع دلابالزواج يف القرآن يدل على أمهية الزواج ووجوبو يف اإلسبلم  واألمر

  :الزواج من آيات هللا عز وجل -ج
أْ خٍك  آّبروًِٓ  (02) صُ ئرا أٔزُ ثشش رنزششًْ شاةًِٓ آّبرو أْ خٍمىُ ِٓ ر} :تعاىل قال

ٌىُ ِٓ أٔفغىُ أصًاجب ً ٌزغىنٌا ئٌْيب ًجؿً ثْنىُ ٌِدح ًسمحخ ئْ يف رٌه ّٓبد ٌمٌَ 

 .(ٜ){ّزفىشًْ
تأمل ىذه اآليات جيد أن هللا تعاىل جعل خلق اإلنسان وتزوجيو وتناسلو آية من آيات ربوبيتو  من

اإلنسانية  من جنس واحد ووحدانيتو، فخلق سبحانو آدم من تراب وخلق حواء من آدم ، وجعلهما زوجُت
، وجعل بينهما مودة ورضبة وىذه ادلودة كذلك  سللزوج والعك سكن، وجعل الزوجة وجعل تناسلهما بالزواج

  .والرضبة ال تتحقق إال مع ىذه الرابطة الشرعية الزواج وبذلك تتكون األسرة اليت ىي جزء من ىذا الكون
 :األسرة ىي احملضن األول -د
النشأة الصاحلة السوية ، ذلك أن من أىداف الزواج حصول  نشئووتعتٍت بو، وت ترعاهفهي اليت  

األسرة ففيها يشبع الفرد حاجاتو  أفرادالسكن النفسي واالستقرار نتيجة لؤللفة واحملبة اليت تتحقق بُت 
ىل عذاب النار النفسية نتيجة للمسؤولية اليت تشمل رعاية أمور الدين والدنيا إذا كبلمها يعرض ادلفرط فيها إ

                                                           

 .(ٕٛٔ/ٗ) م،ٜٜٚٔ، ٕوالتوزيع، ط شرتونس، الدار التونسية للن : ابن عاشور، زلمد بن الطاىر، التحرير والتنوير،انظر (ٙ)

 . ٜٗ: اآلية اتالذاري سورة (ٚ)

 . ٖالنساء، اآلية:  سورة (ٛ)

 . ٕٔ-ٕٓالروم: اآليات  سورة (ٜ)

 



 
 

5 

آِنٌا لٌ أٔفغىُ ًأىٍْىُ ٔبساً ًلٌدىب اٌنبس ًاحلجبسح ؾٍْيب ِالئىخ  ٌزّّٓب أّيب ا} :قال تعاىل

 .(ٓٔ){غالظ شذاد ال ّؿصٌْ اهلل ِب أِشىُ ًّفؿٌٍْ ِب ّإِشًْ
، ياهتا آمنة مطمئنةالقرآن الكرًن األسرة بالضمانات اليت من خبلذلا تستطيع أن تكون يف ح توج لقد

تكون بو قادرة على التغلب على كل خبلف يطفو على سطح احلياة  ماوىيأ ذلا من دواعي النجاح 
 .(ٔٔ)الزوجية لو أخذوا أنفسهم دبنهج هللا يف ىذا العبلج

منها، ال بد من وعي الزوجُت حبقوقهم ادلشًتكة،  ولشبارىا، وربقق ادلأم رةتؤيت األس وحىت
، خاصة وأن واقع األسرة ادلسلمة اليوم األمانة والصدق يف تبليغهاحة مع وإحاطتهما بثقافة زوجية صحي
، أو سلالفة يف تطبيق أحكامها والعمل ا، إما جهبل حبقوقهاب ىذه الثقافةيتعرض دلشكبلت بسبب غي

  .بآداهبا وأوامرىا الكردية
رأيت أن أجلي بعضا من ىذه احلقوق يف ثنايا ىذا البحث قبل الشروع يف أىم ادلشكبلت  وقد

، ألن معظم ىذه اخلبلفات يف الغالب إمنا تنشأ عن جهل الزوجُت هاقبل وقوع ودرئهاوكيفية عبلجها 
  .تايلوىو ما سأبينو يف ادلبحث ال احبقوقهم، أو تعسفهم يف استخدامها، أو ذباوزىم ألوامر هللا فيه

                                                           

 . ٙالتحرًن: اآلية:  سورة (ٓٔ)

 وما بعدىا.  ٙٔم، صٕٜٛٔ، ٔط: صاحل، سعاد إبراىيم، أضواء على نظام األسرة يف اإلسبلم، جدة، مكتبة هتامة، انظر (ٔٔ)
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 األول ادلبحث
 دلشرتكت يف القرآن الكريماحلقىق الزوجيت ا

، تكون سعادهتما يف الدنيا ، وفبلحهما يف اآلخرة نةقدر سبسك الزوجُت هبدي الكتاب والس على
ًىٌ ِإِٓ فٍنذْْنو دْبح طْجخ ًٌنجضّنيُ  َِٓ ؾًّ صبحلبً ِٓ روش أً أٔض} :هللا تعاىل ولمصداقًا لق

 .(ٕٔ){وبٌٔا ّؿٌٍّْ ثأدغٓ ِبأجشىُ 
قدر قيام كل من الزوجُت حبقوق اآلخر يستدًن الود بينهما ، وسبتد أواصر احملبة بينهما امتداد  وعلى

جزاءه اإلحسان يف الدنيا واآلخرة، واحملبة تولد االحًتام ،  انإىل بعد الوفاة فاإلحس مراحلياة بل وتست
فاِغبن مبؿشًف أً } :وقد أكد القرآن الكرًن ىذه ادلعاين بقولو تعاىل ةواالحًتام حيمل على حسن العشر 

بُت الزوجُت حىت بعد افًتاقهما فقال  -أي احلقوق واآلداب-بل وحافظ عليها  .(ٖٔ){رغشّخ ثادغبْ

 .(ٗٔ){ًال رنغٌا اٌفعً ثْنىُ} :تعاىل
 :أىم تلك احلقوق اليت أقرىا القرآن الكرًن لكل فرد من أفراد األسرة ما يلي ومن

 :حقوق الزوج :األول ادلطلب
 :اآليت صبلة حقوق الزوج على زوجتو واليت قررىا القرآن الكرًن من

ادلعاشرة سبكينو  ومن، (٘ٔ){ًؾبششًىٓ ثبدلؿشًف} :قال تعاىل ،بادلعروف بينهما ادلعاشرة -أ
 العون لآلخر فيما خيصو. وتقدًن من حق ادلبيت يف الفراش واإلعفاف

 :تعاىل قالوالتقوى  الربوالتعاون على  سره وإخفاء عيوبو وحفظو يف دينو وعرضو حفظ -أ
 .(ٙٔ){مبب دفع اهلل غْتلبٔزبد دبفػبد ٌٍ بٌصبحلبدف}

اٌشجبي لٌاٌِْ ؾٍَ اٌنغبء مبب فعً اهلل } :كما قال تعاىل  ،على زوجتو حبق القوامة قيامو -ب

ال تعٍت تسلطًا على حقوق ادلرأة  احلقيقية القوامةف ،(ٚٔ){ثؿعيُ ؾٍَ ثؿط ًمبب أٔفمٌا ِٓ أٌِاذلُ
                                                           

 . ٜٚالنحل ، اآلية:  سورة (ٕٔ)

 .ٜٕٕالبقرة: اآلية: سورة (ٖٔ)

 .ٖٕٚالبقرة: اآلية: سورة (ٗٔ)

 .ٜٔ: اآلية: البقرة سورة (٘ٔ)

 .ٖٗالنساء: اآلية:  سورة (ٙٔ)

 . ٖٗالنساء: اآلية:  سورة (ٚٔ)
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والعناية والتأديب، واإلنفاق  رعايةلدورىا كما يفهم البعض اليوم، بل ىي القيام على النساء بال شاً وهتمي
 .(ٛٔ)مؤهنن، وذلك تفضيل هللا تبارك وتعاىل إياىم عليهن كفايتهنعليهن، وكسوهتن و 

، فاالنتساب لؤلب حق من إىل أبيو انتسابوالزوج يف اإلجناب واحلصول على الولد و  حق -ج
ؾنذ اهلل فاْ مل رؿٌٍّا آثبءىُ فاخٌأىُ يف  ألغطدؾٌىُ ٓثبئيُ ىٌ ا} :حقوقو الواجبة قال تعاىل

 .(ٜٔ){اٌذّٓ ًٌِاٌْىُ
، ومشاركة كل من الزوجُت تزين الزوجُت لبعضهما :احلقوق األخرى على سبيل الذكر ال احلصر ومن

أسباب ادلعيشة لو فيو إىل  ةوتدبَت شؤونو وهتيئ دلنزليف شؤون احلياة ومؤازرهتم يف الشدائد واحملن، وخدمة ا
  .غَت ذلك من أسباب دوام األلفة وبقاء ادلودة

 :حقوق الزوجة :الثاين ادلطلب
 :ما يقدمو الرجل للمرأة من مال ومنفعة إذا أراد تزوجها فقد أمر هللا تعاىل بو يف قولو وىو :ادلهر -أ

ومضمون   .(ٕٓ){ًآرٌا اٌنغبء صذلبهتٓ حنٍخ فاْ طنب ٌىُ ؾٓ شِء ِنو ٔفغبً فىٌٍه ىنْئبً ِشّئبً}

 .(ٕٔ)طيب النفس بذلك فرضا وىوحنلة أي أن يعطي ادلرأة صداقها  قولوكبلم ادلفسرين يف معٌت 
وسائر ما ربتاج إليو الزوجة وقد دل على  بادللبس وادلسكن والطعام والشرا :وتشمل النفقة -ب

اهلل  فممب آربه اهلل ال ّىٍ نفكٌْنفك رً عؿخ ِٓ عؿزو ًِٓ لذس ؾٍْو سصلو فٍْ} :وجوب النفقة قولو تعاىل

 .(ٕٕ){ٔفغبً ئال ِب آربىب عْجؿً اهلل ثؿذ ؾغش ّغشا
أو صيانتها عما خيدش شرفها ،  :األول األمر :ونعٍت بو أمرين مها :واحلفاظ عليها رعايتها -ج

ِضً اٌزُ  ًذلٓ} :، أو يعرض مسعتها للتجريح واللغو كما قال تعاىليدنس عرضها ، أو حيط من قدرىا

  .(ٖٕ){ثبدلؿشًف ٓؾٍْي
 احلبلل واحلرام ُتتأديبها وتعليمها وذلك بتعليمها أصول الدين وأحكام العبادات وتبي :الثاين األمر

 بساًّب أّيب اٌزّٓ آِنٌا لٌ أٔفغىُ ًأىٍْىُ ٔ} :وحثها على مكارم األخبلق قال سبحانو وتعاىل
                                                           

 .ٜٕٓ/ٛم، ٕٜٛٔ، ٕ: الطربي، زلمد بن جرير، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، بَتوت، لبنان، دار الفكر، طانظر (ٛٔ)

 .٘األحزاب: اآلية  سورة (ٜٔ)

 .ٗالنساء: اآلية  سورة (ٕٓ)

 .ٚٚ/ٕم ، ٜٓٛٔلبنان، دار الفكر، بدون ط، ، بَتوت، تفسَت القرآن العظيم، إمساعيل: ابن كثَت، زلمد بن انظر (ٕٔ)

 .ٚالطبلق: اآلية:  سورة (ٕٕ)

 .ٕٕٛالبقرة ، اآلية:  سورة (ٖٕ)
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عما هناكم هللا تعاىل عنو،  نتهاءأي باال" :ابن عباس نقال عطاء ع .(ٕٗ){ًاحلجبسح بطًلٌدىب اٌن

مروىم باخلَت واهنوىم عن الشر وعلموىم وأدبوىم تقوىم  :يعٍت {ًأىٍْىُ ٔبساً}والعمل بطاعتو 

 .(ٕ٘)"بذلك ناراً 
واإلكرام يأخذ صوراً متعددة فتارة يكون بالثناء احلسن عليها،  :الزوج لزوجتو وتقديره ذلا إكرام -د

وتارة بإكرام أىلها وأىل ودىا ، وتارة بادلؤانسة والتودد ، واحلديث إليها ، وتارة باحًتام رأيها وتقدير 
  .يةجهدىا، ومراعاة أحواذلا النفسية وادلرض

أْ رؿذٌٌا ثني اٌنغبء ًٌٌ دشصزُ  ًٌٓ رغزطْؿٌا} قال تعاىل: :واإلنصاف مع الزوجة العدل -ىـ

يف  سواء، (ٕٙ){فال متٌٍْا وً ادلًْ فززسًىب وبدلؿٍمخ ًئْ رصٍذٌا ًرزمٌا فاْ اهلل وبْ غفٌساً سدّْبً
يف حال الغضب وادلشاحنة فكبلمها حيتاجان من الزوج إىل عدل وذباوز عن اذلفوات  أو حال التعدد

 .(ٕٚ){مبؿشًفًأمتشًا ثْنىُ } :معها قال تعاىل إنصافو 

 :ألولدحقوق ا :الثالث ادلطلب
، والنفس اإلنسانية مفطورة على عباده ، وىم زينة احلياة الدنيا نعمة من نعم هللا سبحانو على فهم

بد خري ؾنذ سثه صٌاثبً ًخري حلادلبي ًاٌجنٌْ صّنخ احلْبح اٌذْٔب ًاٌجبلْبد اٌصب} :وطلبهم قال تعاىل حبهم

 .(ٕٛ){أِالً
 :على والديهم ما يلي شًتكةادل صبلة حقوق األوالد ومن

 .(ٜٕ)وحىت بلوغهم سن الرشد الدهتمعليهم وحسن القيام حبقوقهم منذ و  اإلنفاق -أ
 .(ٖٓ){ٌْنفك رً عؿخ ِٓ عؿزو ًِٓ لذس ؾٍْو سصلو فٍْنفك ممب آربه اهلل} :قال تعاىل 

 :نواة صاحلة يف اجملتمع قال تعاىل ليكونوااألوالد وتعليمهم وتعاىدىم بالرعاية والعناية  تأديب -ب
                                                           

 . ٙالتحرًن: اآلية:  سورة (ٕٗ)

 .ٜٙٔ/ٛم، ٜٜٚٔ، ٗ، احلسُت، معامل التنزيل يف تفسَت القرآن، ربقيق: زلمد النمر وآخرون، الرياض، دار طيبة للنشر، طالبغوي (ٕ٘)

 . ٜٕٔالنساء: اآلية:  سورة (ٕٙ)

 . ٖٖٕ: يةالبقرة: جزء من اآل سورة (ٕٚ)

 . ٙٗالكهف: اآلية:  سورة (ٕٛ)

حقوق األوالد ادلستحبة عند والدهتم التأذين يف األذن اليمٌت للمولود وربنيكو، وذبح العقيقة شكرا هلل عليو، واخلتان واحللق للصيب،  من (ٜٕ)
انتهم ورعايتهم ألمهم عند الطبلق إىل غَت ذلك، ولبلستزادة ينظر: ابن القيم، زلمد بن واختيار االسم احلسن، وإرضاعهم، وحق حض

 وما بعدىا.  ٜٙ، صـىٜٖٔٔ، ٔ، دار البيان، طمصرأيب بكر، ربفة الودود بأحكام ادلولود، 

 .ٚالطبلق: اآلية:  سورة (ٖٓ)
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 .(ٖٔ){ًأِش أىٍه ثبٌصالح ًأصطرب ؾٍْيب ال ٔغأٌه سصلبً حنٓ ٔشصله ًاٌؿبلجخ ٌٍزمٌٍ}

ّب أّيب } :تعاىل قالعلى تنشئتهم النشأة الصاحلة وقاية ذلم من عذاب هللا وسخطو.  احلرص -ج

 موىمعل" :رضي هللا عنو قال علي بن أيب طالب .(ٕٖ){اٌزّٓ آِنٌا لٌ أٔفغىُ ًأىٍْىُ ٔبساً

 .(ٖٖ)"وأدبوىم
ًاٌزّٓ ّمٌٌٌْ سثنب ىت ٌنب ِٓ أصًاجنب ًرسّبرنب لشح أؾني ًاجؿٍنب } :ذلم كما قال تعاىل الدعاء -د

 .(ٖٗ){ٌٍّزمني ئِبِب
غَت ذلك من احلقوق والواجبات واليت يؤدي التقصَت يف بعضها إىل حدوث مشكبلت  إىل

سأربدث عنو  ادلنهج القرآين لذلك وىو ما قوف بلجهاسبيبًل لع مل ذبد وخبلفات تتفاقم مع مرور الوقت ما
  .تايل من خبلل الفصل ال

                                                           

 . ٕٖٔطو: اآلية  سورة (ٖٔ)

 .ٙالتحرًن: اآلية:  سورة (ٕٖ)

 .ٜٔٗ/ٖٕالبيان ، مرجع سابق،  جامع، الطربي (ٖٖ)

 .ٗٚالفرقان: اآلية:  سورة (ٖٗ)
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 الثاني ادلبحث
 منهج القرآن يف درء اخلالفاث الزوجيت

القرآن الكرًن على سعادة البيوت ادلسلمة ودوام األلفة فيما بينهم ومن أبرز معامل ىذا ادلنهج  حرص
  :القرآين ما يلي
 والًتاحم فيما بُت الزوجُت  لتواداحلث على ا :األول ادلطلب

ًِٓ آّبرو أْ خٍك ٌىُ ِٓ أٔفغىُ أصًاجبً ٌزغىنٌا ئٌْيب ًجؿً } :هللا تعاىل قال

 . (ٖ٘){د ٌمٌَ ّزفىشًْبئْ يف رٌه ّٓثْنىُ ٌِدح ًسمحخ 
، وتتواصلون من أجلها، ورضبة رضبكم هبا فعطف امودة تتوادون هب صاىرةجعل بينكم بادل :أي

بعضكم بذلك على بعض، من غَت أن يكون بينكم سابقة معرفة وال رابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو 
، بأن إما حملبتو ذلا، أو لرضبتو هبا فإن الرجل ديسك ادلرأة رحم ، وإمنا ىذه ادلودة والرضبة من قبل هللا تعاىل؛
 .(ٖٙ)، وغَت ذلك، أو لؤللفة بينهمايكون ىناك ذلا منو ولد، أو زلتاجة إليو يف اإلنفاق

 :األمر بالصرب على ادلكاره :الثاين ادلطلب
 ًؾبششًىٓ ثبدلؿشًف فاْ وشىزٌّىٓ فؿغَ أْ رىشىٌا شْئب ًجيؿً} :سبحانو وتعاىل قال

، ُتاآلية إىل استحباب إمساك ادلرأة مع الكراىة ذلا ونبهت على معني وجهت، (ٖٚ){اهلل فْو خرياً وضرياً
أن  :، والثاينعاد زلموداً، وزلمود عاد مذموماً أن اإلنسان ال يعلم وجوه الصبلح فرب مكروه  :أحدمها

 .(ٖٛ)اإلنسان ال يكاد جيد زلبوباً ليس فيو ما يكره فهو يصرب على ما يكره دلا حيب

 :اإلستيصاء بالنساء ومدارهتن :الثالث ادلطلب

اهلل ؾٍْو ؾشف ثؿعو ثؿط أصًاجو دذّضبً فٍّب ٔجأد ثو ًأغيشه  ىلًئرا أعش اٌنيب ئ} :تعاىل قال

 .(ٜٖ){ىزا لبي ٔجأِٔ اٌؿٍُْ اخلجريفٍّب ٔجأىب ثو لبٌذ ِٓ أٔجأن  ,ًأؾشض ؾٓ ثؿط

                                                           

 .ٕٔ: اآلية: الروم سورة (ٖ٘)

 . ٜٖٓ/ٙالقرآن العظيم ، مرجع سابق،  تفسَتكثَت،   ابن (ٖٙ)

 . ٜٔ: اآلية: النساء سورة (ٖٚ)

 ٕٗ/ٕ ىـ ، ٗٓٗٔ، ٖ، بَتوت ، ادلكتب اإلسبلمي ، ط زاد ادلسَت  عبد الرضبن ،  ابن اجلوزي ، (ٖٛ)

 . ٖ: اآلية: التحرًن سورة (ٜٖ)
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 الثالث ادلبحث
 أهم اخلالفاث األسريت وحلىذلا القرآنيت

من أسس، وما أقامو من دعائم لبناء األسرة وضبايتها وما بينو من  آنر لقالرغم شلا وضعو ا على
على الرغم من   -اليت ربفظ كياهنا من التصدع وتضمن استمرارىا على أسس سليمة  واحلقوقالضمانات 

كل ىذا فهو ال يفًتض ادلثالية يف الزوجُت؛ ألن من شأن البشر أهنم جبلوا على اخلبلف واالحتكاك 
وادلبلصقة ما قد ينتج عنو تعكَت صفو احلياة الزوجية وظهور الشقاق والنزاع ، شلا قد جيعل كيان بعض 

صبلة من احللول ادلناسبة دلواجهة تلك أي وقت لذا فقد شرع القرآن  يفاألسر معرضًا للتصدع واالهنيار 
 :التصدعات وفق اآليت

 :النشوز: األول ادلطلب
ظهر الشقاق بُت الزوجُت دون أن يعرف من ىو السبب يف ذلك، أو إذا خيف الشقاق بينهما  إذا

خِفْزُُْ شِمَبقَ ثَْْنِيَِّب فَبثْؿَضٌُاْ  ًَئِْْ} :تعاىل قبل حصولو، فقد جاء القرآن الكرًن بعبلج ذلك يف قولو

ىذا ادلطلب لنتكلم  ءوجيي .(ٓٗ)دَىًَّب ِِّْٓ أَىٍِْوِ ًَدَىًَّب ِِّْٓ أَىٍِْيَب ئِْ ُّشِّذَا ئِصاْلَدًب ٌَُّفِّكِ اٌٍّوُ ثَْْنَيَُّب{
باحلديث فيو عن األمور اليت إن حصلت من أحد الزوجُت عدت مظهراً من مظاىر اخلبلف، مث نتبع ذلك 

عن معاجلة ما قد حيدث من أحدمها من أشياء قد يؤدي عدم عبلجها إىل استفحاذلا، وهتديد احلياة 
  .الزوجية باالهنيار

ادلراد من ىذا ادلطلب بيان ما يكون خبلفًا من أحد الزوجُت سواء  :الزوجيالنشوز  مظاىر -أ
  .-بإذن هللا -مث سنبُت عبلج القرآن للمشكلة  ومنأكان من قبل الزوجة أم من قبل الزوج 

بأن ذبيبو إىل طلب االستمتاع وىي  نشوزىا األمور اليت تعد من أمارات من :الزوجة نشوز -8
متربمة كارىة، أو تعرض عنو فعبًل أو قواًل كأن تكلمو كبلمًا فيو خشونة بعد أن كان مغلفًا بالرفق واللُت 

، وإعراض جواب بعد لُت، وتعبيس بعد طبلقوكخشونة  إمارات النشوز" :هللارضبو قال ابن حجر اذليثمي 
 .(ٔٗ)"بعد إقبال
يساىم الزوج بصورة أو أكثر يف إبراز اخلبلفات على سطح احلياة الزوجية،  قد :الزوج نشوز -4

فقد ينصرف عن ادلرأة، ويعرض عنها، وال يرغب فيها، أو يكون النشوز ناذبًا عن ميل الزوج ألحدى 
 .(ٕٗ)، وال يعدل بينهن، بل يؤثر واحدة منهن على الباقياتمن واحدة ثرزوجاتو بأن تكون لديو أك

                                                           

 . ٖ٘: اآلية: النساء سورة (ٓٗ)

 . ٗ٘ٗ/ٚم، ٕٜٚٔادلنهاج، بَتوت، لبنان، دار صادر، بدون ط،  شرحبن زلمد، ربفة احملتاج ب أضبد ،اذليثمي (ٔٗ)

 .ٖ٘م، صٕٓٓٓ، ٔالفقهية، القاىرة، مصر، ادلكتبة األزىرية، ط: الشُت، عطية، مشكبلت زوجية وُحلوذلا انظر (ٕٗ)
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التنبيو لو أن الزوج ال ينبغي لو أن يتعمد الرغبة عن زوجتو أو يصطنع ذلك ليتخذ ذلك  وشلا ينبغي
 رعبسًىٓ ًال} :قال تعاىل ما، زلب ذلا كا بينما ىو يف احلقيقة راغب فيهاحيلة إلسقاط بعض حقوقه

 .(ٖٗ){ٌزعْمٌا ؾٍْيٓ
 :النشوز الزوجي شكلةالقرآين لعالج م ادلنهج -ب
كان أحد الزوجان على النحو السابق بيانو ناشزاً بفعل واحد من األمور السابقة فليس ألحدمها   إذا

 :ومن ذلك سبهاتنا شكلةادل ذهأن يلجأ للفراق مباشرة وألول وىلة وإمنا وضع القرآن الكرًن حلوال ذل

 :مشكلة نشوز الزوجة حل :أولا 
وإذا كان نشوزىا ال  ، ويهذب من سلوكويغَت حالوأن علم الزوج السبب يف نشوز الزوجة فعليو  إذا

ًاٌالرِ ختبفٌْ ٔشٌصىٓ } :ديتثل قولو تعاىل أن، فعلى الزوج حبسب البيان القرآين إليو لسبب راجع

 .(ٗٗ){فؿػٌىٓ ًاىجشًىٓ يف ادلعبجؽ ًاظشثٌىٓ فاْ أطؿنىُ فال رجغٌا ؾٍْيٓ عجْالً
وحسب ، يتدرج الزوج فيو حسب قوة اخلبلف أو ضعفو، الدواء متمثبًل يف ثبلثة أشياء ويكون

 :، وىذا العبلج ينقسم إىل ادلراحل اآلتيةطبيعة الزوجة وما جبلت عليو
إذا علم الزوج من زوجتو نشوزًا وتيقن من ذلك أو رأى منها ما خياف نشوزىا فعليو  :الوعظ -8

 :-رضبو هللا-زوجها، قال ابن العريب ل، وصبيل العشرة ا أوجب هللا عليو من حسن الصحبةأن يذكرىا دب
دلا لديو من عقاب، إىل ما يتبع  لتخويفدلا عنده من ثواب وا غيبوىو التذكَت باهلل يف الًت  {فؿػٌىٓ}"

ذلك شلا يعرفها بو من حسن األدب يف إصبال العشَتة، والوفاء بذمام الصحبة، والقيام حبقوق الطاعة 
 .(٘ٗ)"للزوج

وىو العبلج الثاين يف حال مل جيدي وعظها ونصحها وزبويفها من قبل الزوج وادلقصود  :اذلجر -4
من اذلجر أن يوليها ظهره يف ادلضجع، وأن يكون ادلقصد من ىجرىا التأديب واالستصبلح ال التشفي 

على يعٍت باذلجر أن يكون الرجل وامرأتو " :قال -رضي هللا عنهما-واالنتقام وذلك مروي عن ابن عباس 
 .(ٙٗ)"فراش واحد ال جيامعها

إن مل ترجع الزوجة عن نشوزىا وقد وعظها زوجها وىجرىا جاز لو أن يتبع الطريقة  :الضرب -3
، فادلقصود من ون ذلك باعثًا على قيامها حبقوقوالثالثة وىي الضرب غَت ادلربح، فردبا يصلحها لو ويك

                                                           

 .ٜٕٕالبقرة: اآلية:  سورة (ٖٗ)

 . ٖٗ، اآلية: النساء سورة (ٗٗ)

 . ٚٔٗ/ٕ، ٜٚٙٔ، ٕالعريب، زلمد، أحكام القرآن، ربقيق: زلمد البجاوي، القاىرة، مصر، مطبعة البايب، ط ابن (٘ٗ)

 . ٖٙ/٘البيان، مرجع سابق،  جامع، الطربي (ٙٗ)
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، وحنوىا ى أبلغ الوجوه وىو يتحقق باللكزةالتخفيف فيو علالضرب العبلج والتأديب والزجر ال غَت فَتاعي 
 .(ٚٗ)أو بالسواك وحنوه

  .مشكلة نشوز الزوج حل :ثانياا 
لو أكثر من زوجة ومل يعدل بينهن، إما لكرب سن أو  نفيما سبق أن الزوج إذا كره زوجتو أو كا عرفنا
 :خيلو أمره من حالتُت والبينهن  العدلب يؤمرذلك فإنو  غَت أودمامة خلقة 
دة منهن حقها يف أن ال يكون لو مربر وكانت زوجاتو على صفة واحدة ومنع واح :األوىل احلالة

 . (ٛٗ)حقها توفيتو، فإن مل ترد الزوجة التطليق ألزمو احلاكم بالقسم أو النفقة
لكنو كان يكره  بضرب وحنوهإن مل يصل بالزوج إن دينع الزوجة حقها، وال يؤذيها  :الثانية احلالة

، وال يرغب يف عشرهتا ، ويتمٌت فرقتها ففي ىذه احلالة ال تثريب عليو وال لوم يلحقو، وللزوجة إن صحبتها
عنده تعيش  بقاءىاأرادت اسًتضاءه أن تتنازل لو عن حقوقها قبلو فبل تطالبو بقسم وال نفقة، ويكفيها منو 

ًئْ اِشأح خبفذ ِٓ صًجيب } :تقدم قول هللا تعاىلعلى ما  دل .يف كنفو وتستظل بظلو، وربتمي حبماه

 .(ٜٗ){ٔشٌصاً أً ئؾشاظب فال جنبح ؾٍْيّب أْ ّصٍذب ثْنيّب صٍذبً ًاٌصٍخ خري
ىي ادلرأة تكون عند الرجل ال يستكثر منها، فَتيد " :لآلية تفسَتىايف  عائشة رضي هللا عنها قالت

تطلقٍت مث تزوج غَتي، فأنت يف حل من النفقة علي طبلقها ، ويتزوج عليها ، فتقول لو: امسكٍت وال 
ففي ىذا التوضيح عبلج لنفور الزوج من زوجتو وىي أن تتنازل عن بعض حقوقها  .(ٓ٘)"والقسمة يل

سودة بنت زمعة رضي هللا عنها "قدم فضبًل عما سبق ما ورد من أن لتسًتضيو بذلك وشلا يدل على ما ت
 .(ٔ٘)"وىبت يومها لعائشة

                                                           

: ضربو جبمع كفو يف صدره انظر: ادلعجم الوسيط ، القاىرة ، دار واللكز. ٜٕ٘/ٕالعظيم، مرجع سابق،  القرآنكثَت، تفسَت   ابن (ٚٗ)
 .ٔٛٛم، صٕٗٓٓ، ٖالشروق ، ط

 

 . ٕٛٔالنساء: اآلية:  سورة (ٜٗ)

 . ٕٗ/ٚ، عراضاً وإن خافت من بعلها نشوزاً أو إحجر، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب  ابن (ٓ٘)

 .ٜٗٔٗح / ٖٗ/ٚ، باب ادلرأة هتب يومها من زوجها لضرهتا، اححجر، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب النك ابن (ٔ٘)
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 :الزوجني بنيالشقاق : الثاين ادلطلب
 ادلشكلة: تصوير-أ

إذا ادعى كل واحد من الزوجُت على صاحبو النشوز حاول احلاكم أن يركن إىل تصديق أحدمها إال 
إذا أيد دعواه دبا يثبت نشوز اآلخر فإن عجز ادلدعي منهما عن إثبات دعواه سعى احلاكم بنفسو إىل 

وسبادى الشر بينهما ووصل األمر هنايتو وبلغ  تمكنمنو، فإن مل يالتعرف على من كان النشوز صادرًا 
ِٓ أىٍو  ثؿضٌا دىّبًبثْنيّب ف شمبقًئْ خفزُ } ىذه ادلشكلة قول هللا تعاىل: يفالشقاق ذروتو طبقنا 

على -فيبعث احلاكم حكمُت عسى هللا  .(ٕ٘){ًدىّبً ِٓ أىٍيب ئْ ّشّذا ئصالدبً ٌّفك اهلل ثْنيّب
، فإن مت ذلك فحسن وإال كان ضغينةوالسكينة زلل الشر وال منأن يصلحا حاذلما وحيل األ -أيديهما

ًئْ ّزفشلب ّغٓ اهلل والً ِٓ } :التفريق ويف كل خَت ، فقد يكون يف الطبلق اخلَت والغٌت قال هللا تعاىل

 . (ٖ٘){عؿزو ًوبْ اهلل ًاعؿبً دىّْبً
  :ويتضمن الفروع اآلتية الشقاق الزوجي مشكلةعالج  يفالقرآين  ادلنهج -ب
بالنظر إىل اآلية الواردة يف ىذه ادلسألة نستطيع أن نقول إن بعث احلكمُت  :احلكمني بعث :أولا 

 {ثؿضٌابف} :للئلصبلح بُت الزوجُت يكون أمرًا حتميًا وواجبًا من الواجبات الشرعية ألن هللا تعاىل يقو 

 .(ٗ٘)أي اخلايل من القرائن يفيد الوجوب، واألمر ادلطلق سبيل األمر على
خبلف بُت علماء ادلسلمُت يف مشروعية بعث احلكمُت لئلصبلح بُت الزوجُت إذا وقع التشاجر  وال

لواحد منهما انتقل األمر إىل مرحلة  نةبينهما وجهلت أحواذلما وأدعى كل من الزوجُت ظلم صاحبو وال بي
ي بدوره يف إعادة األمور إىل رلاريها وذلك ببعث حكمُت كما أخرى وىي الرفع إىل القاضي ليقوم القاض

 .(٘٘)التفريق وأمر هللا عز وجل حكماً من أىلو وحكماً من أىلها لئلصبلح أ
 :احلكمني يف التفريق بني الزوجني سلطة :ثانياا 
بنا أن القاضي حياول جاىدًا حل النزاع بُت الزوجُت بالوئام والتفاىم فإن مل يتمكن من ذلك  مر

فيحاوالن اإلصبلح والتوفيق ما  دبفرده فإن يبعث حكمُت، حكمًا من أىلها وحكمًا من أىل الزوج ،

                                                           

 .ٖ٘النساء، اآلية:  سورة (ٕ٘)

 .ٖٓٔالنساء: اآلية:  سورة (ٖ٘)

، علي البعلي، ولبلستزادة انظر: ٖٔٔ/ٔ، ـىٜٜٓٔ، ٕ، طدار الكتب العلمية، َتوتضبد، أحكام القرآن للشافعي، بأالبيهقي،  :انظر (ٗ٘)
، ـىٖ٘ٚٔبن عباس، القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام، ربقيق زلمد حامد الفقي، القاىرة، مطبعة السنة احملمدية، 

ٔ/ٜٔٚ . 

 .ٖٓ٘ص ،ـىٔٔٗٔ ،ٔاإلسبلم، الرياض، دار العاصمة، ط: ادلطَتي، فيحان، إرباف اخلبلن حبقوق الزوجُت يف انظر( ٘٘)
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ن للحكمُت ، فإذا مل ديكن اإلصبلح بُت الزوجُت ، كامع إخبلص النية فيها استطاعا إىل ذلك سبيبل
إن كان الضرر من  أو بالفسخ ببل شيء ،ةالتفريق خبلع على ادلهر، إن تبُت ذلما أن األذى من جانب الزوج

 .(ٙ٘)رفعا للضرر ونصرة للمظلوم ااألمر إن جهلت احلال، أو تبُت أنو من جانبهم ويقدرانقبل الزوج 
حاكمان ينفذ فعلهما كما ينفذ فعل احلاكم يف األقضية وليسا  إهنمااألقوال يف سلطتهما  وأرجح

وكيلُت؛ لظهور أدلتو، وألن األصل يف الشرع رفع احلرج وإزالة الضرر البلحق هبما أو بأحدمها. وديكن أن 
 ىذه احلالة بائناً. يقع التفريق بطريق اخللع إذا رضيتو الزوجة، ويقع الطبلق يف

وباجلملة: فإن تقدير ادلسألة يرجع إىل احلكمُت؛ فإن رأيا ادلصلحة يف اجلمع صبعا، وإن رأياىا يف  
 .(ٚ٘)التفريق فرقا؛ ألن تصرف اإلمام على الرعية منوط بادلصلحة ومها كحاكم اإلمام

/ ٛ/ ٕٔ/يفٕٙ)رقم  ارىاالقول ىو الذي قررتو ىيئة كبار العلماء بادلملكة العربية السعودية بقر  وىذا
 .(ٛ٘)(ـىٜٖٗٔ

فللقاضي سلالفتو واحلكم دبا  احلكمُت ملزم للقاضي ما مل يوجد مربر شرعي دلخالفتو، فقرار وعليو؛
 .(ٜ٘)يراه مع تسبيب ذلك

 :يف القرآن الكرمي وعالجها الزوجية اخلالفات أنواع: الثالث ادلطلب

ِشربْ فاِغبن مبؿشًف أً رغشّخ اٌطالق } :واألصل يف مشروعيتو قولو تعاىل مشروع :الطالق -أ

 .(ٔٙ){ّب أّيب اٌنيب ئرا طٍمزُ اٌنغبء فطٍمٌىٓ ٌؿذهتٓ} :تعاىل وقولو، (ٓٙ){ثادغبْ
مستحيلة شرع القرآن الكرًن الطبلق   أطرافهـا ، وصارت العشرة بُتفإذا تعذرت احلياة الزوجية

فإنو ردبـا فسـدت احلال بُت الزوجُت فيصَت بقاء عقد النكاح  ،بينهما لقائمإلهناء الصراع اأخَت كعبلج 
فـالطبلق ال يكون إال عن ضرورة بأن يكون ىناك موجب للفراق يتعذر معو بقاء ، مفسـدة وضرراً عليهما 

احلياة الزوجية يف وئام وسبلم ، وذلك بعد استنفاد صبيع الوسائل ادلمكنة لرأب الصدع واإلبقاء على رابطة 
 .ظلمبإحسان دون أذى أو  يف حال الفراق  مع حثهم على أن يكون التسريحية الزوج

 
                                                           

 .ٜٕ٘/ٕ، ـىٗٔٗٔ ،ٔ، زلمد فتح القدير، بَتوت، دمشق، دار الكلم الطيب، دار ابن كثَت ، طالشوكاين :انظر( ٙ٘)

، زلمد بن القرطيب، و ٜٓٔ/٘م، ٜٜٔٔ، ٖط، بَتوت، دار الكتب العلمية، دمد، زاد ادلعاد يف ىدي خَت العبا، زلقيم، ابن الانظر (ٚ٘)
 .ٓٛٔ/ٙم، ٜٚٙٔدار إحياء الكتب العربية، بدون ط،  ،ألحكام القرآن، القاىرة اجلامعضبد، أ

 .٘٘ٙ/ٔم، ٕٗٓٓ، ٖالرياض، رللة البحوث العلمية، طىيئة كبار العلماء،  أحباثانظر:  (ٛ٘)

 . ٜٜٔ-ٜٛٔم، ص ٜٜٜٔ، ٔ، الرياض، دار بن خنُت للنشر، طالتحكيمانظر: ابن خنُت، عبد هللا،  (ٜ٘)

 . ٜٕٕالبقرة: اآلية:  سورة (ٓٙ)

 . ٔالطبلق: اآلية:  سورة (ٔٙ)
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جائز ومشروع خاصة إذا كان لو سبب يقتضيو كأن تكون ادلرأة كارىة يف زوجها ُخلقو  :اخللع -ب
ودل  ، أو غَت ذلك فيجيبها الرجل إىل طلبها كعبلج أخَت حلالة الشقاق القائمة بينهما، أو دينوأو َخلقو
 .(ٕٙ){فاْ خفزُ أْ ال ّمّْب دذًد اهلل فال جنبح ؾٍْيّب فّْب افزذد ثو} :الكتاب قال تعاىل وازهعلى ج

بعضو الذي جاء بو الكتاب والسنة أن تكون ادلرأة كارىة للزوج تريد فراقو فتعطيو الصداق أو  اخللع
 .(ٖٙ)اخللع زلدث يف اإلسبلم، وأما إذا كان كل منهما مريداً لصاحبو فهذا فداء نفسها كما يفدى األسَت

أنت علي كظهر أمي  :يف التحرًن كأن يقول ذلا وأن يشبو الزوج زوجتو بأم وصورتو :الظهار -ج
 .(ٗٙ)فإذا تلفظ الزوج بذلك أصبح مظاىراً لزوجتو

، وجعلو منكرًا من القول وزورًا يقول يف ذلك جل لقرآن الظهار بكافة ألفاظو وصورهحرم ا وقد
  .(٘ٙ){ٌْمٌٌٌْ ِنىشاً ِٓ اٌمٌي ًصًساً ًئهنُ} :وعبل

 .(ٙٙ)ينكره الشرع والعقل والطبع أيضاً  كما يشعر بو التنكَت، وزوراً أي وكذباً منحرفاً عن احلق أي
يُ صُ ّؿٌدًْ دلب ئّػبىشًْ ِٓ ٔغب ًاٌزّٓ} :تعاىل قالشرع القرآن الكرًن عبلجًا للظهار  وقد

فّٓ مل جيذ فصْبَ شيشّٓ  (3) رٌىُ رٌؾػٌْ ثو ًاهلل مبب رؿٌٍّْ خجريلبٌٌا فزذشّش سلجخ ِٓ لجً أْ ّزّبعب 

ًرٍه دذًد اهلل  ٌوِززبثؿني ِٓ لجً أْ ّزّبعب فّٓ مل ّغزطؽ فاطؿبَ عزني ِغىْنبً رٌه ٌزإِنٌا ثبهلل ًسعٌ

 .(ٚٙ){ًٌٍىبفشّٓ ؾزاة أٌُْ
مساه الشرع  التحرًنالزمن وىذا  نأن حيلف الزوج أن ال يضاجع زوجتو مدة م ىو :اإليالء -د
ش ٌٍزّٓ ّإٌٌْ ِٓ ٔغبئيُ رشثص أسثؿخ أشي} :عليو أمران حبسب النص القرآين قال تعاىل ويًتتب، باإليبلء

 .(ٛٙ){ًئْ ؾضٌِا اٌطالق فاْ اهلل مسْؽ ؾٍُْ ( 022)فاْ فبؤًا فاْ اهلل غفٌس سدُْ 

                                                           

 .ٜٕٕالبقرة: اآلية:  سورة (ٕٙ)

 . ٚ/ٖٗم، ٜٜٔٔ، ٖ، أضبد بن عبد احلليم، رلموع الفتاوى، الرياض، دار عامل الكتب، طتيمية ابنانظر:  (ٖٙ)

 .ٕٓٛ/ٚٔكام القرآن، مرجع سابق، اجلامع ألح، القرطيب: انظر (ٗٙ)

 . ٕاجملادلة، جزء من اآلية رقم  سورة (٘ٙ)

 .٘/ٕٛ، ٔادلثاين، بَتوت، دار إحياء الًتاث، ط والسبع العظيم، زلمود، روح ادلعاين يف تفسَت القرآن سي: األلو انظر (ٙٙ)

 .(ٗ-ٖاجملادلة: اآليات ) سورة (ٚٙ)

 . ٕٕٚ-ٕٕٙ: ـاتالبقرة: اآلي سورة (ٛٙ)
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وىو  اخلامسة إن كان كاذباً عن نفسو يف من اللعن ألن كل واحد من الزوجُت يل مشتق :اللعان -ىـ
اجلانبُت مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف يف جانبو وحد زىن يف  نم نشهادات مؤكدات بإديا

القرآن الكرًن عبلجًا دلشكلة اللعان عرب عدة خطوات وتوجيهات سديدة قال هللا  شرع وقد .(ٜٙ)جانبها
ًٌََُْ َّىُٓ ٌَّيُُْ شُيَذَاء ئٌَِّب أَٔفُغُيُُْ فَشَيَبدَحُ أَدَذِىُِْ أَسْثَؽُ شَيَبدَادٍ  أَصًَْاجَيَُُّْشٌَُِْْ  ًَاٌَّزَِّٓ} :تعاىل

( ؾَنْيَب اٌْؿَزَاةَ أَْْ 7( ًَاٌْخَبِِغَخُ أََّْ ٌَؿْنَذَ اٌٍَّوِ ؾٍََْْوِ ئِْ وَبَْ َِِٓ اٌْىَبرِثِنيَ ًََّذْسَأُ )2ثِبٌٍَّوِ ئَِّٔوُ ٌََِّٓ اٌصَّبدِلِنيَ )

ؾٍََْْيَب ئِْ وَبَْ َِِٓ  ٌٍَّوِأََّْ غَعَتَ ا خَبِِغَخَ( ًَا8ٌْأَسْثَؽَ شَيَبدَادٍ ثِبٌٍَّوِ ئَِّٔوُ ٌََِّٓ اٌْىَبرِثِنيَ ) ذَيَرَشْ

  .(ٓٚ){اٌصَّبدِلِنيَ
تكذبو الزوجة  أنبالزىن، و  ذفهايتقدمو ق أن، و زوجُت مكلفُت بُت كونو :إال بشروط ثبلثة يصح وال

عليو سقوط احلد أو التعزير، والفرقة األبدية، والتحرًن  ويًتتب.يف قذفها ويستمر تكذبيها إىل انقضاء اللعان
 .(ٔٚ)ادلؤبد، وانتفاء الولد

                                                           

 .ٚٔٔ/٘، ـى٘ٓٗٔدار إحياء الًتاث،  ،، ربقيق: زلمد القمحاوي، بَتوت، أحكام القرآنضبدأ، اجلصاص (ٜٙ)

 .ٜ-ٛ-ٚ-ٙ -٘النور: اآليات: سورة (ٓٚ)

 .ٚٔ/ٙ، مرجع سابق، مكثَت، تفسَت القرآن العظي  ابن (ٔٚ)
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 اخلامتت
وصحبو  لووالسبلم على سيد األنبياء وخامت ادلرسلُت وعلى آ والصبلة، هللا ابتداء وانتهاء احلمد

  :وبعد ،وسلم
 :البحث ملخص
 :، وثبلثة مباحثألسرة يف القرآن الكرًن وأمهيتهافيو عن مكانة ا ربدثتالبحث إىل سبهيد  قسمت

القرآن يف درء  منهجتضمن بيان  :، وادلبحث الثاينللتعريف حبقوق الزوجية ادلشًتكة ادلبحث األول جاء
 اإلستيصاءو األمر بالصرب على ادلكاره و على التواد والًتاحم فيما بُت الزوجُت  احلث منالزوجية  بلفاتاخل

  .األسرية وأنواعها، وكيفية عبلجهاتضمن احلديث عن أىم اخلبلفات وادلبحث الثالث  .هتنابالنساء ومدار 
 :البحث نتائج -أ

مت استعراض منهج القرآن يف عبلج اخلبلفات األسرية وكيف شرع السبيل األمثل للخروج من  فقد
اآلجلة والعاجلة ، وديكن إجياز أبرز النتائج ىذا البحث يف  ادهتمدوامة ادلشكبلت إىل بر األمان ربقيقاً لسع

 .النقاط التالية
دراسة موضوعية، وربطها بالكتاب  ، ادلسلمةدراسة القضايا اليت سبس واقع اجملتمعات  أمهية -ٔ

 .والسنة ادلطهرة، وإجياد العبلجات ادلناسبة منهما لكل مشكبلت العصر
إعجازه، وال تبلى أحكامو، حوى قواعد متينة   ينتهي، ال الكرًن معجزة اإلسبلم اخلالدة القرآن -ٕ

 ياة سعيدة ملؤىا ادلودة والرضبة.كفيلة بإنشاء ح
القرآن الكرًن عاجل اخلبلفات األسرية قبل وقوعها بدرء أسباهبا ، ومعاجلتها بعد بدء الشقاق  أن -ٖ

 .والنزاع بُت أطرافها، وأمر باإلحسان والفضل وادلتعة بعد افًتاق أطرافها وطبلقهم
 :التوصيات-ج

 :يوصي الباحث يف ختام حبثو جبملة من التوصيات ومنها
إىل تدبر كتاب هللا، والتمعن يف سنة رسولو صلى هللا عليو وسلم ، عودة األسرة ادلسلمة  وجوب -ٔ

 .ة ال تنال إال بإتباعهما والعمل بأحكامهمايمع استشعار أن السعادة احلقيق
العبلج القرآين للخبلفات األسرية بُت الربامج وادلقررات الدراسية، وأن تبسط األحكام  تضمُت -ٕ

  .، أو ربيز إىل فئة أو طريقةدلذىبة لعموم ادلسلمُت دون تعصب الشرعي
إلزام ادلقدمُت على الزواج بدورات تدريبية تثقيفية حول احلقوق والواجبات الشرعية لكبل  -ٖ

 الزوجُت ، مع حث الزوجُت على حفظ أو استيعاب اآليات القرآنية اخلاصة بأحكام األحوال الشخصية . 
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