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 لرحيما لرحمنا هللا بسم
 

 المقدمة
 

 وبعد ،لسبلم على النيب اؼبصطفى وعلى آلو وصحبو ومن اقتفىاغبمد  وكفى والصبلة وا
عبلقة جليلة تنعقد ، فإن اغبياة الزوجية مشروع العمر ومًب اغبياة ونواة آّتمع وسر بقاء البشرية 

 ژ ڈ}  قال تعاىل ،وشبرهتا الذرية الطيبة ،طرفاىا الذكر واألنثى ،بكلمة ا وربوطها أمانة ا

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[32:الروم سورة] {   ں ڱ

ولكن اؼبقاصد تنال باألسباب وال  ،وأمنية تراود كل زوجْب، و السعادة الزوجية حلم ينشده اعبميع 
 يقوم بناء السعادة الزوجية إال على ركنْب أساسيْب مها :

 جلب أسباب اؼبودة واستدامتها .: األول
 عها .دفع أسباب اػببلف ورف: الثاٍل

وقد اىتم االسبلم باغبياة الزوجية اىتماما عظيما ،وظبى ا عقد الزواج ميثاقا غليظا ،قال تعاىل 

 .[32:النساء سورة] {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   }:

سبلم قواعد فقد وضع اإل ،وفسادىا فساد للمجتمعات ،األسرة يؤدي إىل ؾبتمع صاٌفوألن صبلح 
إال تعرض لو  لتستمر وتطرد، فلم يَبك جانبا منها ،اطها بكل عنايةوأح ،ثابتة للحياة الزوجية

وحذر من كل ما يكدر صفو العبلقة  ،ْب لكل من الزوجْب مالو وما عليووب ،موضحا حكم ا فيو
 الزوجية .
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ا بعض ولكن سفينة اغبياة قد تعَبضه ،الزوجية السعيدة مطلب لكل زوجْب وفبا الشك فيو أن اغبياة
كذلك اغبياة  ،ؾبراىا إىل وجو ال يرضاه ركأّا فتهدد سّبىا وقد ربول ،لعاتية اؼبتبلطمةاألمواج ا

 وهتدد بقاءىا. ،يها بعض اؼبشاكل الٍب تنغص صفوىاالزوجية قد تعَب 
والذي يدعي خلو حياتو منها فادعاؤه غّب صحيح بل ىو ضرب  ،زوجية أمر البد منوواػببلفات ال
 من اػبيال .

ىا مل تسلم من اؼبشاكل ى ا عليو وسلم مع أزواجو مع ظبوىا ورفعتها وطهر فحياة النيب صل
والبد أن يطرأ على ىذه اغبياة  ذلك أن الرسول صلى ا عليو وسلم وزوجاتو بشر، ،واػببلفات

 الدروس والعرب. اكل واػببلفات لنتعلم منها ونأخذ من اؼبشبشرية ما يطرأ على حياة الناس ال
اليوم زبفي بْب جدراهنا العديد من اؼبشاكل الزوجية الٍب تنكد العيش وتؤمث القلب  كثّب من البيوت

 وقد تفضي إىل اهنيار البيت وتشتت األسرة . ،وتعقد األطفال األبرياء
  ها.ليست يف وجود اؼبشاكل يف اغبياة الزوجية بل يف طرق تعامل الزوجْب مع القضيةو 
،ولكن كان لنبينا لبيوت وأطهرىا كانت سبر بو اؼبشكبلت وان ، أشرف اــ كما أسلفنا ــ  بيت النبوةف

ستطاع من خبلؽبا أن حيتوي تلك اؼبشاكل  اعليو الصبلة والسبلم طرق حكيمة وأساليب بديعة 
  .أن تعصف ّٔا رياحهالزوجية من أن تغرق يف أمواجها أو فتنجو سفينة اغبياة ا

وأبرزت لنا تلك اؼبشكبلت الٍب عصفت بالبيت النبوي وقد نقلت لنا كتب السنة اؼبشرفة صورا من 
نتأملو لنستلهم منو أن  وىذا ما ينبغي  ،امل مع تلك اؼبشكبلت حبكمة ورويةالنهج امدي يف التع

 . اػبطوبالدروس والعرب ولتكون نرباسا يضئ لنا يف مدؽبات 
رات النبوية يف احتواء وما ىذا البحث اال مشاركة متواضعة ألقي من خبللو الضوء على اؼبها

 دية ..وا أسأل التوفيق والسدااؼبشكبلت الزوج
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اآلية الكردية من سورة النساء، وىي اآلية الرابعة بين الزوجين : الخالفاةتشريع ربنا في حّل 
َفضََّل اللَُّو بـَْعَضُهْم ﴿ الرَّْجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَّْساِء دبَا والثبلثون واػبامسة والثبلثون، وىي قولو تعاىل:

ِت زَبَاُفوَن َعَلى بـَْعٍض َودبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواؽبِِْم فَالصَّاغِبَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب دبَا َحِفَظ اللَُّو َوال بلَّ
ْعَنُكْم َفبَل تـَْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيبًل ِإنَّ اللََّو  ُنُشوَزُىنَّ َفِعظُوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ يف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُىنَّ فَِإْن َأطَ 

يُرِيَدا ِإْصبَلًحا َكاَن َعِليِّا َكِبّبًا* َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعُثوا َحَكًما ِمْن أَْىِلِو َوَحَكًما ِمْن أَْىِلَها ِإْن 
 ِليًما َخِبّبًا ﴾يـَُوفِّْق اللَُّو بـَْيَنُهَما ِإنَّ اللََّو َكاَن عَ 

 46ـ  45سورة النساء:  : بْب الزوجْب اػببلفاةتشريع ربنا يف حّل 

 شرح بعض مفردات اآلية السابقة :

 أوالً مع اؼبفردات:

 ﴿ قـَوَّاُموَن﴾

: حفظو ورعايتو واإلشراف عليو، ٔصبع قوام، وقوام صيغة مبالغة من القيام على األمر، القيام باألمر 
على امرأتو أي كما يقوم الوايل على رعيتو باألمر، والنهي، واغبفظ، والرعاية، والَببية، فالرجل قوام 

والتأديب؛ أي أن الرجل لو مرتبة القيادة يف البيت، ليس قائماً على أمر البيت، قواماً، صيغة مبالغة، 
يب يعِب كأن الرجل أي أعلى درجة من درجات الرعاية، واؼبراقبة، واغبفظ، والتوجيو، والتعليم، والتدر 

قائم على أىل بيتو، قائم خبدمتهم، وقائم بإصبلحهم، وقائم بَببيتهم، وقائم باإلشراف عليهم، 
 وقائم بإصبلح اعوجاجهم، وقائم بإرشادىم،

 ﴿ الرَّْجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَّْساِء﴾

 ىذا تشريع ا عز وجل. 

 ﴿قَانَِتاٌت﴾
                                                           

 اؼبؤلف :إبراىيم مصطفى ـ أضبد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ ؿبمد النجار دار النشر : دار الدعوة 879ص  3اؼبعجم الوسيط  ج  ٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
4 

دوام الطاعة، اؼبراد أهنن مطيعات  عز وجل، مطيعات  و الطاعة والدعاءدبعنی  من القنوت، 
ألزواجهن، وطاعة الزوج من طاعة ا، ما مل يأمر دبعصية، فإذا صلت اؼبرأة طبسها، وصامت 

 ٕشهرىا، وحفظت نفسها، وأطاعت زوجها، دخلت جنة رّٔا، ربع دينها طاعتها لزوجها

 ﴿فَالصَّاغِبَاُت قَانَِتاٌت﴾

 أصل القنوت دوام الطاعة. 

ِت زَبَاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ﴾  ﴿َوالبلَّ

كأن  ٖما ارتفع وظهر من األرضو  لنشوز ىو العصيان، تؤدي الطاعة، النشز ىو اؼبكان اؼبرتفع، 
النشوز يف اؼبرأة على أهنا استكربت على أن تطيع زوجها، خرجت عن أمره، عصت أمره، أرادت أن 

ز، أي مستكربة، زبالف توجيهات رب األسرة ، قال: النشوز بْب الزوجْب  تتحداه، ىذه امرأة ناش
 كراىة كل واحد منهما لصاحبو، واشتقاقو من النشز وىو ما ارتفع من األرض.

 ﴿َفِعُظوُىنَّ﴾

أي ذكروىن دبا أوجب ا عليهن من الطاعة، وحسن اؼبعاشرة، اؼبوعظة ذكرىا بواجبها، ذكرىا دبا  
 ئصها، ذكرىا بكماؽبا كامرأة مسلمة.عليها، ذكرىا خبصا

 ﴿َواْىُجُروُىنَّ يف اْلَمَضاِجِع﴾

أي على الفرش، واؽبجر يف اؼبضاجع ىو أن يوليها ظهره وال يقَبب منها، أو أن يعزل فراشو عن  
فراشها، كبلمها يؤدي اؼبعُب نفسو، أن يدير ظهره إليها، وال يقَبب منها، أو أن يعزل فراشها عن 

 فراشو.

 ِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما﴾﴿وَ 
                                                           

 دار الدعوة :دار النشر  أضبد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ ؿبمد النجارباب القاف إبراىيم مصطفى ـ  872ص  3اؼبعجم الوسيط ـ اؼبؤلف: ج  ٕ
 دار الدعوة :دار النشر  باب النون إبراىيم مصطفى ـ أضبد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ ؿبمد النجار 33:ص  3اؼبعجم الوسيط ـ اؼبؤلف: ج  ٖ
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شقاق: اػببلف والعداوة، مأخوذ من الشق، دبعُب اعبانب، ألن كبلً من الزوجْب يكون يف طرف،  
 ٗىو يف طرف وىي يف طرف.

 ﴿فَابـَْعُثوا َحَكًما ِمْن أَْىِلِو ﴾

 اغبكم: ىو القاضي الذي يستمع إىل الفريقْب وحيكم بينهما. 

 النساء لسببْب :تفضيل الرجال على 

 ﴿ الرَّْجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَّْساِء﴾

أراد ا سبحانو وتعاىل أن جيعل للرجل درجة الرئاسة، والقيادة، والتدبّب، واإلشراف، واغبفظ،  
 لسبب

 ﴿ الرَّْجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَّْساِء دبا﴾

، وتدبّب، وما خصهم بو من كسب، ىذه باء السببية، أي بسبب ما منحهم ا عز وجل من عقل 
وإنفاق، أي الرجال مفضلون يف القيادة على النساء لسببْب، سبب ومهي، وىو أن ا سبحانو 

وتعاىل أودع يف الرجل قوة إدراكية تزيد عن اؼبرأة، وأودع فيو نظرة موضوعية، ونظراً بعيداً، بينما اؼبرأة 
 مرىفاً، وانفعاالً شديداً، أعطاىا شيئاً آخر، أعطاىا قوة انفعال، وحساً 

 ﴿دبَا َفضََّل اللَُّو بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ﴾

 ىذه صفة ومهية، 

 ﴿َودبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواؽبِِْم﴾

كسبوا اؼبال وأنفقوه، ىذه صفة كسبية، ىناك سببان وراء أن ا سبحانو وتعاىل جعل الرجل ىو   
 القيم يف األسرة.

                                                           
 دار الدعوة :دار النشر  ـ أضبد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ ؿبمد النجارباب الشْب إبراىيم مصطفى  :59ص  2اؼبعجم الوسيط ـ اؼبؤلف: ج  ٗ
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 النساء على قسمين :

  ـ نساء صالحات 2

أما النساء فعلى قسمْب، نساء صاغبات، ونساء ناشزات، الصاغبات البلِت يطْعن ا عز وجل  
ورسولو وأزواجهن فيما ال معصية فيو، بل إهنن صاغبات وقانتات، أي يداومن على الطاعة، طاعة 

 ٘مستمرة، وليست يف ظروف طارئة، اآلية الكردية

 َتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب﴾﴿فَالصَّاغِبَاُت قَانِ 

أي إذا غاب عنها زوجها، ربفظ لو مالو فبل تضيعو، ربفظ نفسها فبل تفرط بشرفها وعرضها لغّب  
 زوجها. 

اغبقيقة أنا فيما أعلم وفيما يبدو أن معظم األخوة اؼبؤمنْب اؼبتزوجْب يذىبون إىل أعماؽبم وىم  
أنفسهن، أو أن يطمعن يف غّب أزواجهن، وىذه نعمة  مطمئنون إىل أن زوجاهتم ال ديكن أن يفرطن ب

كربى ال يعرفها إال من فقدىا، وأنت يف عملك، وأنت مسافر، مطمئن إىل أن الزوجة الٍب يف البيت 
 ال ديكن أن تتساىل مع إنسان ال بكلمة، وال بنظرة، وال بإظهار عضو إطبلقاً:

 ﴿َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب﴾

 جها، ىذه اؼبرأة الصاغبةربفظ نفسها، وربفظ مال زو  

 ﴿ فَالصَّاغِبَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب دبَا َحِفَظ اللَُّو﴾

 أي بتوجيو ا عز وجل. 

 

 
                                                           

 تقسّب آيات األحكام لفضيلة الدكتور ؿبمد راتب النابلسي ٘
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 ـ نساء ناشزات : 2

: وىن النساء الناشزات اؼبتمردات، اؼبَبفعات على أزواجهن، اللواِت يتكربن ويتعالْب الصنف الثاني 
 أيها الرجال أن تسلكوا معهن طريقاً يتميز باؼبراحل التالية.عن طاعة األزواج، فعليكم 

: النصح واإلرشاد، الوعظ، بْب ؽبا، وضح ؽبا، ذكرىا، اظبعها شريطاً، اقرأ كتاباً، وضح ؽبا أول شيء 
حكم ا، حكم رسولو، حق الزوج، واجب الزوجة، بّْب ؽبا كل شيء، ىذه مرحلة التبيْب، مرحلة 

مطلعة على التوضيح، مرحلة الوعظ واإلرشاد، مرحلة أن ذبعلها على علم دبا أمرىا ا بو، أن ذبعلها 
ما جاء يف السنة عن حقوق الزوج، وواجبات الزوجة، فإن مل جيد الوعظ واإلرشاد والتذكّب، فعليكم 

، وىي أن هتجرىن يف اؼبضاجع، إما كما قلت قبل قليل: بأن تعطيها ظهرك، أو أن الثانيةباؼبرحلة 
وال تقربوىن، ىذه  ذبعل نومك يف مكان بعيد عنها، ىذا ىو اؽبجران يف اؼبضاجع، ال تكلموىن،

بعد الوعظ واإلرشاد، فإن مل ترتدعن باؼبوعظة واإلرشاد، وال باؽبجر، وترك الكبلم،  :المرحلة الثانية
 فلكم أن تضربوىن ضرباً غّب مربح.

 وقفة متأنية عند لكم أن تضربوىن ضرباً غّب مربح :

ضع بْب أيديكم بعض األمثلة ىناك وقفة عند ىذه الكلمة: لكم أن تضربوىن ضرباً غّب مربح، أنا أ 
لو أن شاباً يتيماً يف ؿبلك التجاري، أخطأ خطأ حيتاج إىل تأديب، إن أدبتو وأبقيتو ورعيتو أفضل أم 

أن تدع تأديبو وتطرده من ال فيتفلت؟ أي شيء يف صاغبو؟ أن تؤدبو وأن يبقى يف ال ربت 
قبيل الورع الكاذب مث تطرده من ال  إشرافك وربت رعايتك وربت إكرامك أم أن تدع تأديبو من

وذبعلو يتفلت من كل طريق ومن كل منهج؟ ؼبصلحتو أن تؤدبو، وأن تبقيو، أي امرأة ناشزة اكبرفت، 
وسلكت طريقاً غّب صحيح، وعصت أمر زوجها، منعها أن تدخل بيت اعبّبان ألنو يعلم فسادىن، 

اذا ينبغي أن يفعل الزوج؟ أن يطلقها أم أن فدخلت عنوًة، واقتبست منهن أشياء ال ترضي ا؟ م
جيعل ؽبا ما يسميو علماء الَببية خربة مؤؼبة؟ أحياناً الطفل الصغّب يقَبب من اؼبدفأة، تأِت بعض 

األمهات وسبسك بيده، وتضعها على اؼبدفأة ؼبرة واحدة، ىذا من أجل أن يكتسب خربة مؤؼبة تبعده 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
8 

حة ضئيلة من إصبعو حرارة اؼبدفأة، فخاف منها وابتعد عنها عن اؼبدفأة، يا ترى لو أذقنا بعض مسا
ىذا أفضل أم أن قبعلو يقتحم اؼبدفأة فيحرق يده أو رأسو؟ األمثلة دقيقة، أنا حينما أعطي ىذا 

الغبلم الصغّب خربة مؤؼبة ىذه اػبربة اؼبؤؼبة ذبعلو يبتعد عن ىذه اؼبدفأة ابتعاداً كلياً، ىذا أفضل ألف 
نع عن تأديبو، وعن إعطائو ىذه اػبربة اؼبؤؼبة، مث يقتحم اؼبدفأة، وحيرق رأسو، أو بعض مرة من أن أمت

أطرافو، يتيم عندك يف ؿبلك التجاري إن ضربتو حٌب أورثتو خربة مؤؼبة منعتو أن يسرق وأبقيتو عندك 
 يف ال ورعيتو ووجهتو وأكرمتو أفضل أم أن سبتنع عن ضربو مث تطرده من ال التجاري؟

: زوجة يف البيت منحرفة، زبالف منهج ا، تستنكف عن طاعة زوجها، تتحدى نصعد درجة ثالثة 
زوجها، األوىل أن يؤدّٔا وأن يبقيها على عصمتو يرعاىا وحيفظها أم أن يطلقها ويرتاح منها؟ لذلك 

ذبعلها  موضوع الضرب يف حاالت نادرة جداً، إذا كان أىون الشرين الشر األكرب أن تطلقها، وأن
تفسد، فلذلك إن مل يرتدعن باؼبوعظة وال باؽبجران، فلكم أن تضربوىن ضرباً غّب مربح، ضرباً رفيقاً 

 يؤمل وال يؤذي، فإن أطعنكم فبل تلتمسوا طريقاً إليذائهن

 ﴿ َفبَل تـَْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيبًل ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليِّا َكِبّبًا ﴾

ىذه الكلمة إذا قرأىا اإلنسان، واستوعبها ترتعد مفاصلو، أحياناً اإلنسان يستضعف امرأتو، يقول:  
ال أحد ؽبا، يظلمها، يضرّٔا، يذؽبا، حيملها على عمل شاق ال تستطيعو، مثل ىذا الرجل ربنا كبّب، 

 سوف ينتقم منو.

عليو الصبلة والسبلم: "اعلم مرًة عليو الصبلة والسبلم، مّر بصحايب يضرب غبلماً لو، قال  
فالرجل الذي يظلم زوجتو ويهينها وحيملها ما ال تطيق  ٙأن ا أقدر عليك منك عليو"، مسعودأبا

جيب أن يعلم أن ا ىو العلي الكبّب، وىو قادر على أن ينتقم منو، وعلى أن جيعلو يقع يف ورطة 
 ليس ؽبا حل.

                                                           
 م:::2ىـ ، 2531أضبد بن حنبل اقق : شعيب األرنؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثانية إمام مسند اإلمام أضبد بن حنبل  اؼبؤلف :  ٙ

 61عدد األجزاء : 
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 طريقة حّل الشقاق بين الزوجين :

اآلن الزوج واع، راشد، عاقل، زوجتو ناشز، لو أن ىناك حالة جديدة، ىو يكرىها وىي تكرىو، ىو  
 يتجاوز حدوده معها، وىي تتجاوز حدودىا معو، ىذه حالة شقاق.

 زوجة صاغبة، طائعة، قانتة، حافظة للغيب دبا حفظ ا. :األولى 

 ة، ىناك وعظ، وىجران، وضرب.: زوجة ناشز مستعلية، مستكربة، منحرفالحالة الثانية 

: زوج يكره زوجتو، والزوجة تكره زوجها، وىناك بغض متبادل وخصومة متبادلة، ما الحالة الثالثة 
اغبل؟ قال: إذا كان النفور ال من الزوجة فحسب بل من الزوجْب، فأمر ا تعاىل بإرسال حكمْب 

ن، وينظران يف أمريهما، ويفعلوا ما فيو عدلْب واحد من أقربائها، وواحد من أقرباء الزوج جيتمعا
اؼبصلحة، إن رأيا التوفيق وفقا، وإن رأيا التفريق فرقا، فإذا كانت النوايا حسنة، والقلوب ناصحة، 

بورك ؽبما يف وساطتهما، وأوقع ا يف طيب نفسهما وحسن سعيهما الوفاق واأللفة بْب الزوجْب، 
عيدا اؼبياه إىل ؾباريها، واأللفة بْب الزوجْب، وابة الٍب وقد شرع ا عز وجل ىذين اغبكمْب كي ي

 أرادىا ا عز وجل بْب الزوجْب.

 : أسباب نزول اآليات المتعلقة بالشقاق الزوجي

تروي كتب أسباب النزول أن ىذه اآلية نزلت يف سيدنا سعد بن الربيع، مع امرأتو حبيبة بنت زيد،  
نصار، ذلك أهنا نشزت عليو فلطمها فانطلق أبوىا معها إىل النيب وكان سعد من النقباء، ومها من األ

َصلَّى اللَّهم َعَلْيِو َوَسلََّم فقال: أفرجتو كرديٍب فلطمها، فقال عليو الصبلة والسبلم: لتقتص من زوجها، 
 ٚفانصرفت مع أبيها فقال عليو الصبلة والسبلم: ارجعوا ىذا جربيل أتاٍل، وأنزل ا عز وجل:

 رَّْجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَّْساِء﴾﴿ ال

                                                           
 أسباب النزول اؼبسمى لباب النقول يف أسباب النزول اؼبؤلف: جبلل الدين أيب عبد الرضبن السيوطي الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ٚ
 ٖٙٚعدد الصفحات:  ٔعدد آّلدات:  ٕٕٓٓ - ٕٕٗٔسنة النشر:  
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 ٛفقال عليو الصبلة والسبلم أردنا أمراً وأراد ا أمراً، والذي أراده ا ىو اػبّب 

 ا جل جبللو علل والتعليل رضبة باآلمر للمأمور :

 عندنا خمسة أحكام من ىذه اآلية، أحكام تشريعيو دقيقة. 

اإللو يأمر وال يعلل، بل إن إنساناً قوياً عادياً جداً يعطي أمراً  : ا جل جبللو علل،الحكم األول 
ببل تعليل، وببل شرح، نفذ مث اعَبض، لكن ا يف عليائو خالق السموات واألرض يعطي أمراً مع 

 التعليل، التعليل ىو تقريب األمر إىل اؼبأمور، والتعليل رضبة باآلمر للمأمور :

 َلى النَّْساِء دبَا َفضََّل اللَُّو بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َودبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواؽبِِْم﴾﴿ الرَّْجاُل قـَوَّاُموَن عَ 

األول وىيب، طبيعة الرجل تؤىلو للقيادة، الحظ لو أن أماً استجابت لعاطفتها يف تربية أوالدىا،  
أوالده بعقلو ال بعاطفتو،  األوالد ينشؤون متواكلْب، ضعيفي الشخصية، أما األب اغبازم الذي يريب

 فينجح يف تربية أوالده، األول وىيب، واآلخر كسيب، وأورد القرآن الكرَل العبارة بصيغة اؼببالغة، قال:

 ﴿ الرَّْجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَّْساِء﴾

 إشارة إىل أن للرجل كامل القيادة، واإلشراف، والوالية، والتوجيو. 

 لو و تفضيل اؼبرأة على الرجل بعاطفتها :تفضيل الرجل على اؼبرأة بعق

: قال صاحب الكشاف )الزـبشري (: "ذكروا يف فضل الرجال أموراً منها العقل، االستنباط الثاني 
واغبزم، والعزم، والقوة، والرجال منهم األنبياء، وفيهم اإلمامة العظمى، واإلمامة الصغرى، ىم 

                                                           
صبال الدين أبو ؿبمد عبد ا بن يوسف بن ؿبمد الزيلعي )اؼبتوىف  اؼبؤلف : ٕٖٔ ٔللزـبشري جزبريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسّب الكشاف  ٛ

 ٗ عدد األجزاء : ىـٗٔٗٔاألوىل ،  لطبعة :الرياض ا –دار ابن خزدية  الناشر : عبد ا بن عبد الرضبن السعد اقق : ىـ(ٕٙٚ
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شهادة يف اغبدود، ويف القصاص، ويف الزيادة يف اؼبّباث، مكلفون باعبهاد، وباألذان، وباػبطبة، وبال
 ٜوالوالية يف النكاح، وإليهم االنتساب، وغّب ذلك ىذه خصائص الرجال 

 ﴿ دبَا َفضََّل اللَُّو بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض﴾

 ﴿ دبَا َفضََّل اللَُّو بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض﴾ أما كلمة : 

ل ا عز وجل دبا فضل الرجال عن النساء، ما قال دبا فضلهم عليهن، فكلمة دقيقة جداً جداً، ما قا
 ﴿ دبَا َفضََّل اللَُّو بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض﴾ ال، قال :

ماذا نفهم من ىذه العبارة اؼبعجزة؟ نفهم منها أن الرجل أفهم من اؼبرأة تارًة، وىي أفضل منو تارًة 
أبوه ؟ أمو، من حين عليو أكثر؟ أمو، من ترعاه أكثر؟  أخرى، الطفل إذا مرض من أقرب إليو أمو أم

أمو، األمر إذا احتاج إىل عاطفة، من ىي اؼبؤىلة؟ األم، إذاً ىي مفضلة عليو بعاطفتها، وىو مفضل 
عليها بعقلو، ىو مفضل عليها باىتمامو بالقضايا الكربى، ىي مفضلة عليو باىتمامها بشؤون اؼبنزل، 

نظيفاً، إن رأت أوالدىا يرتدون أصبل الثياب، إن قدمت إىل أسرهتا قد تطرب إن وجدت منزؽبا 
 طعاماً طيباً ىي تتباىى ّٔذا، ىذا من شأن اؼبرأة ال من شأن الرجل،

 ﴿ دبَا َفضََّل اللَُّو بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َودبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواؽبِِْم ﴾

 أخرى : تفوق اؼبرأة يف حاالت و تفوق الرجل يف حاالت

شيء آخر: اآلن إنسان ديلك ماالً كثّباً، عنده مركبة تعطلت، يقف أمام اؼبختص بأدب جم، ىو  
اآلن أقل منو، ىذا الذي يصلح اؼبركبة اآلن أفضل من ىذا الذي يقف أمامو، يف ىذا اؼبوضوع 

 بالذات ىذه آية ترد كثّباً.

                                                           
تأويل اؼبؤلف : أبو القاسم ؿبمود بن عمر الزـبشري اػبوارزمي دار النشر : دار إحياء الَباث الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه ال ٜ

 ربقيق : عبد الرزاق اؼبهدي 5بّبوت عدد األجزاء  -العريب 
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نـَْيا َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض ﴿ أَُىْم يـَْقِسُموَن َرضْبََة َربَّْك كَبُْن  َقَسْمَنا بـَْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم يف اغْبََياِة الدُّ
 َٓٔدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخرِيِّا َوَرضْبَُة َربَّْك َخّْبٌ فبَّا جَيَْمُعوَن ﴾

ىناك حاالت الٍب ربل اؼبشكلة اؼبرأة، مرة الرجل يتفوق، ومرة اؼبرأة تتفوق، تفضيل مطبق ال يوجد، 
دبا ؽبا من قلب كبّب، من عاطفة جياشة، من إحساس مرىف، من تودد لزوجها، تضحي من أجل 

أوالدىا، إذاً ىي اآلن أفضل منو، وأحياناً اؼبوقف حيتاج إىل قرار حازم الرجل اآلن أفضل منها، إذاً لو 
عُب، اؼبعُب كل موقف، يف ىذا اؼبوقف الرجل أفضل، أن ا قال: دبا فضلهم عليهن ليس ىذا ىو اؼب

 يف ىذا اؼبوقف اؼبرأة أفضل، وىكذا، فهذا الكبلم حيتمل اؼبعنيْب:

 ﴿ دبَا َفضََّل اللَُّو بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ﴾

 تفضيل الرجل على اؼبرأة تفضيل جنس على جنس ال فرد على فرد :

على جنس ال فرد على فرد، دبعُب: قد ذبد امرأة ولكن قال علماء ىذا التفضيل تفضيل جنس  
أعقل من مئة رجل، وأكثر ثباتاً من مئة رجل، وأكثر حكمة من مئة رجل، وقد ذبد رجبلً أكثر 

 عاطفة من مئة امرأة إذا قلنا:

 ﴿ الرَّْجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَّْساِء دبَا َفضََّل اللَُّو بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض﴾

الرجال متفوق على جنس النساء، أما األفراد فبل، أي ما كل امرأة أقل من الرجل،  أي أن جنس 
وما كل رجل أعلى من اؼبرأة، إذا قلنا: أعلى، أي يف االختصاص، يف العزم، واغبزم، وقوة اإلرادة، 

تتفوق  واإلدراك البعيد، أما يف العاطفة واإلحساس، والوفاء، واغبب، فاؼبرأة تتفوق عليو، إذاً ىي مرة
عليو، وىو مرة يتفوق عليها، اإلشارة اللطيفة يف ىذه اآلية أن ا سبحانو وتعاىل مل يذكر إال 

 اإلصبلح ،

                                                           
 43سورة الزخرف: آية  ٓٔ
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 ﴿ َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعُثوا َحَكًما ِمْن أَْىِلِو َوَحَكًما ِمْن أَْىِلَها﴾

رأيا أن التفريق أوىل فرقا بينهما، لكن القرآن ىي األصل إن رأيا أن اإلصبلح أوىل وفقا بينهما، وإن  
 مل يذكر إال اإلصبلح.

 اغبكم الوسيط ينبغي أن يفكر يف اإلصبلح ال يف التفريق :

 ﴿ ِإْن يُرِيَدا ِإْصبَلًحا يـَُوفِّْق اللَُّو بـَْيَنُهَما﴾

ْب، إىل أن ينبغي قالوا: ا جل جبللو يوجو اغباكم العلماءماذا نستنبط من ىذه اإلشارة اللطيفة ؟  
أال يدخرا وسعاً يف اإلصبلح، فإن يف التفريق خراباً للبيوت، ويف التوفيق ألفًة، ومودة، ورضبة، غرض 

اإلسبلم اعبمع بْب القلوب على ابة والوئام، أي ىذا اغبكم ينبغي أال يفكر بالتفريق أبداً، يف 
 يق، ينبغي أن يفكر باإلصبلح.النهاية قد يفرق، لكن ينبغي أال يفرق، أال يفكر بالتفر 

إنسان شكا زوجتو إىل أخيها أول ما قال لو أختك تفعل معي كذا وكذا قال لو: طلقها أفضل لك،  
 اغبكم الوسيط ينبغي أن يفكر يف اإلصبلح، لذلك ربنا عز وجل ما ذكر غّب اإلصبلح

 ﴿ ِإْن يُرِيَدا ِإْصبَلًحا يـَُوفِّْق اللَُّو بـَْيَنُهَما﴾

التوفيق اإلؽبي مرتبط بإرادة اإلصبلح ال إرادة التفريق، ىذا الكبلم موجو إىل بعض أخوتنا أي كأن  
اامْب، أحياناً ترفع لو قضية تفريق، قد تبدو مصلحتو اؼبادية بالتفريق، لكن عليو أن يؤثر صاٌف 

 الزوجْب، اآلية الكردية:

 ِلَها﴾﴿ فَابـَْعُثوا َحَكًما ِمْن أَْىِلِو َوَحَكًما ِمْن أَىْ 

ؼباذا من أىلو ؟ األىل قريبون جداً من الزوجْب، يعرفون خبايا األمور، دقائق اؼبشكلة، قرب األىل  
 من اؼبشكلة أىلهما إىل أن يكونوا مها اغبكمان.
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 األحكام الشرعية المستنبطة من ىذه اآلية الكريمة.  

 واؼبوعظة اغبسنة لقولو تعاىل:: خطوات إصبلح الشقاق الزوجي، النصح، واإلرشاد باغبكمة أوالا  

 ﴿ فعظوىن ﴾

 ﴿واىجروىن يف اؼبضاجع﴾ : اؽبجران بعزل فراشو عن فراشها، وترك معاشرهتا لقولو تعاىل:ثانياا  

 ﴿ واضربوىن﴾ الضرب غّب اؼبربح قال بسواك، وكبوه، تأديباً لقولو تعاىل: ثالثاا:

 ولو تعاىل:: إذا مل ذُبْد كل ىذه الوسائل ينبغي التحكيم لقرابعاا 

 ﴿ فَابـَْعُثوا َحَكًما ِمْن أَْىِلِو َوَحَكًما ِمْن أَْىِلَها﴾

قال  ٔٔوأما الضرب فقد وضحو عليو الصبلة والسبلم بقولو: "فإن فعلن فاضربوىن ضرباً غّب مربح"، 
و أال يوايل  ٕٔ"ابن عباس وعطاء: "الضرب غّب اؼبربح بالسواك"، وقال قتادة: "ضرب غّب شائن

الضرب يف مكان واحد، وأن يتقي الوجو فإنو ؾبمع ااسن، وأال يضرّٔا بسوط، وال بعصا، وأن 
يراعي التخفيف ّٔذا التأنيب على أبلغ الوجوه" ىذا الضرب ؼبن؟ إياكم أن تفهموا أنو للزوجة، أصبح 

صيو فيما يفسدىا، يعصيو ؼبن؟ لزوجة ناشزة، منحرفة، الٍب تستعصي على زوجها، تعصيو ربدياً، تع
فيما يطغيها، تعصيو فيما تصل فيو إىل الطبلق إن ترك عندىا خربة مؤؼبة، وأبقاىا عنده أفضل ألف 
مرة من أن يطلقها، وأن يكسرىا بالتعبّب النبوي، وكسرىن طبلقهن، أي الضرب ىو أىون الشرين، 

 خربة مؤؼبة للمرأة اؼبنحرفة الناشز،

                                                           
بّبوت الطبعة األوىل ،  -ب العلمية اؼبؤلف : أضبد بن شعيب أبو عبد الرضبن النسائي الناشر : دار الكت 255ص :ج سنن النسائي الكربى ٔٔ

 ربقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن 7عدد األجزاء :  2::2 - 2522
 اقق: عبد السبلم ؿبمد علي شاىْب ىـ(ٖٓٚاؼبؤلف: أضبد بن علي أبو بكر الرازي اعبصاص اغبنفي )اؼبتوىف:   ٖٕٛص  ٕج  أحكام القرآن ٕٔ

 ٖم عدد األجزاء: ٜٜٗٔىـ/٘ٔٗٔلبنان الطبعة: األوىل،  -الكتب العلمية بّبوت الناشر: دار 
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))َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة اْلُقَشّْبِيّْ َعْن أَبِيِو قَاَل: قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّو  سبلم سئل:النيب عليو الصبلة وال 
َوال  َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيِو قَاَل: َأْن ُتْطِعَمَها ِإَذا طَِعْمَت َوَتْكُسَوَىا ِإَذا اْكَتَسْيَت َأِو اْكَتَسْبتَ 

 ٖٔال تـَُقبّْْح، َوال تـَْهُجْر ِإال يف اْلَبْيِت (َتْضِرِب اْلَوْجَو، وَ 

ومع أنو مباح يف حاالت نادرة جداً، ومع امرأة منحرفة جداً وبسواك، والقصد أن تدع عندىا خربًة 
 مؤؼبة، قال العلماء: تركو أفضل.

خبلف ىل ىذه العقوبات مشروعة على الَبتيب أم على التخيّب؟ يعِب إنسان نشأ بينو و بْب زوجتو 
لو أن يضرّٔا مباشرة؟ ىناك أقوال كثّبة، أما أرجحها فعلى الَبتيب، ال تستطيع أن هتجر قبل أن 

تعظ، تعظ أواًل، وهتجر ثانياً، وتضرب ثالثاً، وتبعث حكماً من أىلك، وحكماً من أىلها، رابعاً على 
 الَبتيب.

والضرب عند استمرار  : الوعظ عند خوف النشوز، واؽبجر عند ظهور النشوز،العلماء وقال 
النشوز، عند اػبوف وعظ ، عند الظهور ىجر، عند االستمرار ضرب، عندنا حكم جديد وعظتها 

 فاتعظت، ال يباح لك أبداً أن تستعمل الدرب األعلى

 ﴿ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفبَل تـَْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيبًل﴾

 عبلجإن استخدمت أحد العبلجات وصلحت بو جيب أن توقف ال 

 ﴿ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفبَل تـَْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيبًل﴾

معناىا يف معصية، امرأة تعصي زوجها، تتحداه، ويف األعم األبلغ تعصي رّٔا، ألن الطاعة يف  
معروف، إذا أمرىا أن تسَب وجهها، أو أن زبفض من صوهتا، أو أال تدخل إىل ىذا البيت الفاسد، 

مر باؼبعروف، قال أحد التابعْب: يعظها فإن ىي قبلت قضي األمر، وإال ىجرىا، يف األعم األبلغ األ
                                                           

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ى 386اؼبئولف: للحافظ ايب داود سليمان بن االشعث السجستاٍل اؼبتوىف سنة  412ص  3ج سنن أيب داود ٖٔ
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فإن ىي قبلت قضي األمر، وإال ضرّٔا، فإن ىي قبلت قضي األمر، وإال بعث حكماً من أىلو 
 وحكماً من أىلها.

سيدنا علي يقول: "يعظها بلسانو فإن انتهت فبل سبيل لو عليها، وإن أبت ىجر مضجعها، فإن  
 ﴿ فَابـَْعُثوا َحَكًما ِمْن أَْىِلِو َوَحَكًما ِمْن أَْىِلَها﴾ت ضرّٔا، فإن مل تتعظ بالضرب بعث اغبكمْب".أب

 : اغبكمان ىل جيوز ؽبما أن يفرقا بْب الزوجْب من دون أذهنما؟ اعبواب: ال، ألنو:حكم خامس

 ﴿ِإْن يُرِيَدا ِإْصبَلًحا يـَُوفِّْق اللَُّو بـَْيَنُهَما ﴾

ن يف الصلح، وأما يف التفريق فبلبد من أن يستأذن الزوجْب، أحياناً يكون الزوج غاضباً مها مفوضا 
غضباً شديداً، والزوجة أشد غضباً منو، لكن يف النهاية ال يستغنيا عن بعضهما، اآلن فورة، كل 

، دون أن إنسان يتكلم كبلماً قاسياً جداً، فاغبكم يف األعم األرجح ال جيوز أن يتخذ قراراً بالتفريق
 يوافق عليو الزوجان، ىو مفوض بالصلح فقط:

 ﴿ِإْن يُرِيَدا ِإْصبَلًحا يـَُوفِّْق اللَُّو بـَْيَنُهَما ﴾

ىو مفوض من قبل ا بالصلح، فإذا أصلح بينهما فقراره نافذ، أما إذا أراد التفريق فبلبد من موافقة  
 الزوجْب، لعل الزوجْب يَباجعان.

 ٗٔأبو حنيفة َرِضي اللَّو َعْنو يقول: "ليس للحكمْب أن يفرقا إال برضا الزوجْب". 

 

 

 
                                                           

الكويت عدد  ىـ( 2538 - 2515الطبعة: )من  -صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمية  422ص  51ج ؼبوسوعة الفقهية الكويتيةا ٗٔ
 56األجزاء: 
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 :في بيت النبوة ئهامهارات احتوا و المشكالت الزوجية

 الزوجية : كالتف المشتعري

 كبلتيف تعريف اؼبش واالجتماعية واألسرية اختلفت عبارات الباحثْب يف ؾبال العبلقات اإلنسانية
 الزوجية أوجزىا فيما يلي :

وتدفع إىل ازباذ استمرارىا،  وهتدد ،ـــــ ىي اؼبشكبلت واػببلفات الٍب تؤثر سلبا يف اغبياة الزوجية
 طبلق .قرارات مهمة قد تصل إىل ال

ينتج عنو ردود أفعال غّب  ،اىات الزوجْب حول أمر من األموروجود تباين يف أفكار ومشاعر واذب 
مرغوب فيها تظهر اػببلفات وتوضحها ،مث ربوؽبا إىل نفور وشقاق وزيادة ردود األفعال غّب اؼبرغوب 

 ة.فيها ،فيختل التفاعل الزواجي ،ويسوء التوافق ،وتضعف العبلقة الزوجي

اؼبشكلة األسرية ىي عبارة عن شكل غّب سوي من أشكال األداء االجتماعي والٍب تكون نتائجو 
ىي حالة من اختبلل نسق العبلقات  معوقة للفرد داخل األسرة أو لؤلسرة ككل أو للمجتمع .

ؤدي إىل ظهور األسرية نتيجة تفاعل عوامل داخلية وخارجية لفرد أو ؾبموعة أفراد داخل األسرة ي
   .(15)الصراع بْب الزوجْب وهتديد بقاء واستمرار اغبياة األسرية 

 الزوجية : تكالأنواع المش

 الزوجية إىل أربعة أنواع رئيسة من حيث بروزىا ومدى استمراريتها : تكبلتنقسم اؼبش

نتهي بانتهائها اؼبشاكل اؼبتقطعة :وىي تنشأ حسب الظروف الٍب تعَبض األسرة وت -2
 وتعرف باؼبشاكل العادية.

                                                           
العبلقــة الزوجيــة والصــحة النفسـية يف اإلســبلم وعلــم الــنفس :كمــال  ســهّب عبــد اغبـافظ، اػببلفــات األسـرية :ؿبمــد القــرٍل ؛العـبلج األســري ومواجهــة  ٘ٔ

 الوايلي  عبدالرضبن أثر اغبوار على حل اػببلفات األسرية :حصوو ابراىيم مرسي 
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اؼبشاكل الدائمة :وىي الٍب تبدأ مع بداية الزواج وتستمر لفَبة شبو دائمة ال تنتهي حبيث  -3
 تصبح ىي الغالبة على اغبياة الزوجية.

اؼبشاكل الظاىرة : وىي الٍب حيس ّٔا اآلخرون وقد ترى آثارىا واضحة جلية للعيان مثل   -4
 ؼبنزيل وغّبىا.آثار العنف ا

اؼبشاكل اػبفية :وىي الٍب تنشأ يف داخل أحد الزوجْب وال حيس ّٔا الطرف اآلخر  -5
،وىذه من أخطر األنواع ألهنا قد تنفجر يف أي غبظة فبكنة ؿبدثة الكثّب من اؼبشاكل 

 16الوخيمة وىي الٍب تسمى بالكبت الداخلي

 :الزوجية تكالمؤشرات المش
 ىذه اؼبؤشرات إىل ثبلثة مستويات : تنقسم

يف األفكار أوال : تباين األفكار :إن أول مظاىر اػببلفات بْب الزوجْب تظهر يف وجود تباين شديد 
الٍب حيملها كل واحد منهما عن اآلخر أو عن موضوع معْب ،واؼبشكلة تكمن يف حالة اػببلفات 

 كل منهما ؽبذا التباين بينهما.  اغبادة ليس يف التباين يف األفكار وإمنا يف تفسّب

عندما دير على الزوجْب أو أحدمها أفكار خاطئة تثّب يف نفسيهما  ثانيا :انفعاالت سلبية مؤؼبة:
العديد من التفسّبات غّب الواقعية وغّب الصحيحة تولد مشاعر من النفور والبغض واألمل واػبوف 

 أحدمها .دى واغبزن لديهما أو ل

ىل إية منفرة :إن األمر ال يتوقف عند حد االنفعاالت السلبية ،وإمنا يتطور سلب سلوكياتثالثا :
بعض ىذه التصرفات تكون  ،ومؤذية ذباه الطرف اآلخر ، اغّب مرغوب فيه ياتتصرفات وسلوك

معنوية كالتعليقات الساخرة والتوبيخ واستخدام األلفاظ اعبارحة ،وأحيانا أخرى تأخذ ىذه التصرفات 

                                                           

 ؤلف:شيخ سليمان مبثمم ،فن احتواء اؼبشكبلت الزوجيةأثر اغبوار على حل اػببلفات األسرية  ٙٔ
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أو تصرفات أخرى تزيد حدة  ،أو اؽبجر خارج اؼبنزل ،ل استخدام الضرب والدفعة مثصورا مادي
  17الغضب لدى الطرف اآلخر

 الزوجية: تكالالمنهج السليم في عالج المش

للتغلب عليها ،فإن األسرة  ذا ترك الزوجان اؼبشكبلت الٍب تواجههما دون اتفاق على منهج ؿبددإ
 أمواج اؼبشكبلت ،وعليو البد من ازباذ األساليب الناجحة ومنها :ستعصف ّٔا 

 ،واألخذ دبا جاء يف القرآن والسنة النبوية ،توجيهات اإلسبلم يف حل اؼبشكبلتربكيم  -2
 واػبضوع ؼبا فيهما من أحكام وتوجيهات.

 دبا دار بينهما من خبلف. اآلخرينأن خيرب  السرية ،فليس ألحد الزوجْب -3
 وعدم اؽبجران.ة باؼبصاغبة والعفو اؼببادر  -4
 التفاىم والتحاور اؽبادئ واالعَباف باألخطاء. -5
 التحلي بالصرب واألناة واغبلم . -6
 االعتذار ،فعلى من يشعر باػبطأ أن يبادر باالعتذار للطرف اآلخر.  -7
 لقاء التهم ببل دليل .وإحفظ اللسان واالبتعاد عن السب والشتم  -8
لطرف اآلخر واؼبواقف الطيبة بْب الزوجْب خبلل فَبة اػببلف وعند جيابيات اإتذكر  -9

  .مناقشتها
 االنتباه إىل أن الرابح الوحيد من اػببلفات الزوجية ىو الشيطان. -:

عند تعذر االتفاق بْب الزوجْب فعليهما أن خيربا طرفا ثالثا يعرف بالصبلح واألمانة  -21
 واغبكمة والعقل لئلصبلح بينها.

                                                           

  أثر اغبوار على حل اػببلفات األسريةو  علی سهيل , راشد مؤلف: اؼبستشار الوايف يف حل اػببلفات الزوجية  17
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فشل كل الطرق للعبلج واإلصبلح فإن الطبلق ىو الوسيلة للعبلج يف ىذه اغبالة عند  -22

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ } ،قال تعاىل :

   18..[241]سورة النساء: {ڳ ڳ

 حل الخالفاة الزوجية يالنبی صلی اهلل عليو وسلم ف ساليبأ

 يف لو عرضـت اؼبشكبلت الٍب عبةمعايف   مصلى ا عليو وسل يباتبعهــا النــ ٍبالــ األساليب إن
، ويسـتطيع الـزوج ة الزوجيةااؼبشاكل الٍب تعَبي اغبيمـن  دبثابة اغبلول لكثّبىـي  كرَلبيتـو ال
قيــاس عليهــا ك بالكلة تعرضــو، وذلمشــأيـة  معاعبة يفبعـد دراسـتها أن يسـتفيد منهـا  اغبكيم

 األزواجل معـن أك ةصـادر  باعتبارىانتائجهـا،  ان الكامل بصحةاالطمئن مث ، ومــنّٔاء االستهداو 
يف معاعبة كثّب من أن يســتفيد منهــا  اؼبسلمبــل يســتطيع ؿبمد عليو الصبلة والسبلم ،  ناسـيد

 .التالية، وسيأِت بيان ذلك يف اؼبطالب والعام اػباصةحياتو  يفضو َب تعٍب اليومية ال اؼبشكبلت

 .ارة الحلم وضبط النفسمه :اوال

يقتضيها وفور  ،وىو رزانة يف البدن ،ٜٔضبط النفس والطبع عند ىيجان الغضب :اغبلم
 20 العقل

 بل ،عنها األذى كف -أي الزوجة  – معها اػبلق حسن ليس نوأ علماو " قال الغزايل: 
-أزواجو انتك فقد ؛ ا برسول اقتداء ،وغضبها طيشها عند واغبلم ،منها األذى احتمال

  ٕٔ"الليل إىل يوما منهن الواحدة وهتجره الكبلم تراجعنو -رضي ا عنهن

                                                           

 عبدالرضبن الوايلي حصوؤلف مأثر اغبوار على حل اػببلفات و األسرة السعيدة موسوعة األسرة اؼبسلمة  ٛٔ

 حلم مادة  مفردات الراغب  ٜٔ
 التوقيف على مهمات التعريف ٕٓ
 3/54  إحياء علوم الدين ٕٔ
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جيعلك  ،والعشرة مبسوطة ،الكلفة مرفوعة مع أىلو؛ مع أنحبلمو  ولكن حْب حيتفظ 
 واعتاد عليو طبعو حٌب صار ال يتصنعو. ،أن خلق اغبلم قد ذبذر يف نفسو توقن يقيناً 

عليو  وىو ىفوة عنو وحفظت زلة منو عرفت قد حليم كل أنو " قال القاضي عياض: 
 ومن  (22)"حلما إال اعباىل إسراف وعلى ،صربا إال األذى كثرة مع يزيد ال الصبلة والسبلم

موقفو من رفعهن الصوت  مع نسائو سعة صدره عليو الصبلة والسبلمو  حلمو أعظم األمثلة على
 ف س ِمع   ،النَِّبي   ع ل ى ي ْست ْأِذنُ  ب ْكر   أ بُو اء  ج: قَالَ  َبِشّبٍ  ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ فعليو حال اػبصومة  

ن ة   ي ا :فـ ق ال   ،د خ ل  ،   ل وُ  ف أ ِذن   ، اللَّوِ  ر ُسولِ  ع ل ى ص ْوتـ ه ا ر اِفع ة   و ِىي   ع اِئش ة    ،ُروم ان   أُم   ابـْ
ن وُ   النَِّبي   ف ح ال   :ق ال  ،  وِ اللَّ  ر ُسولِ  ع ل ى ص ْوت كِ  أ تـ ْرف ِعين   و تـ ن او ل ه ا نـ ه ا بـ يـْ  فـ ل مَّا :ق ال   ،و بـ يـْ

ا ل ه ا يـ ُقولُ   النَِّبي   ج ع ل   ب ْكر   أ بُو خ ر ج    الرَُّجلِ  بـ ْين   ُحْلتُ  ق دْ  أ ن ي تـ ر ْين   أ ال   :يـ تـ ر ضَّاى 
ن كِ  هُ  ،وِ ع ل يْ  ف اْست ْأذ ن   ب ْكر   أ بُو ج اء   ثم :ق ال   ،و بـ يـْ  ،ف د خ ل   ،ل وُ  ف أ ِذن   :ق ال   ،ُيض اِحُكه ا فـ و ج د 

ْرِبُكم ا ِفي أ ْشر ْكُتم اِني ك م ا ِسْلِمُكم ا ِفي أ ْشرِك اِني اللَّوِ  ر ُسول   ي ا :ب ْكر   أ بُو ل وُ  فـ ق ال    23.  "ح 

 انظر مث ،حٌب يسمع خارج الدار ،رفع الصوت عليو صلى ا عليو وسلم فتأمل احتمالو
ؿبتمبل ما  ،ويَبضاىا مسقطا حق نفسو عليو الصبلة والسبلم ،متعجبا غبالو وىو يدافع عنها

 يصدر منها من أذية .

بْب يديو وترتفع األصوات والنيب  -رضي ا عنهن-ويف اؼبوقف اآلخر زبتصم زوجاتو
  أ ن س   ع نْ فبينهن ؿبتويا اؼبوقف بسعة صدره وعفوه   ِبي  لِلنَّ  ان  ك    :ق ال   ُة   ِتْسع  ِنْسو 

نـ ُهنَّ  ق س م   ِإذ ا ف ك ان  ، ل ة   ُكلَّ  ي ْجت ِمْعن   ف ُكنَّ  ،ِتْسع   ِفي ِإالَّ  اأْلُول ى اْلم ْرأ ةِ  ِإل ى يـ ْنت ِهي ال   بـ يـْ  ِفي ل يـْ
هُ  ف م دَّ  ،ز يـْن بُ  ف ج اء تْ  ،ع اِئش ة   بـ ْيتِ  ِفي ف ك ان   ،ي ْأتِيه ا الَِّتي بـ ْيتِ  ه اإِ  ي د   ى ِذهِ  :فـ ق ال تْ  ،ل يـْ

                                                           
 215/  2 الشفا) (ٕٕ)
(، والنسائي يف :641(، والطحاوي يف مشكل اآلثار ) 294:5ح  5/382 مسنده )يفضبد ( وأ:::5ح  :8/45أخرجو أبو داود يف سننو) (ٖٕ)

 (55:/7( وىو حديث صحيح .انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة )221:،9552الكربى) 
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هُ   النَِّبي   ف ك فَّ  ،ز يـْن بُ  ب ت ا ح تَّى فـ تـ ق او ل ت ا ،ي د  (24)اْست خ 
ةُ  و أُِقيم تْ  ،  ع ل ى ب ْكر   أ بُو ف م رَّ  ،الصَّال 

ةِ  ِإل ى اللَّوِ  ر ُسول   ي ا اْخُرجْ  :فـ ق ال   ،أ ْصو اتـ ُهم ا ف س ِمع   ذ ِلك    ،التـ ر اب   فْـو اِىِهنَّ أ   ِفي و اْحثُ  الصَّال 
ت وُ   النَِّبي   يـ ْقِضي اآْلن  : ع اِئش ةُ  فـ ق ال تْ  ،  النَِّبي   ف خ ر ج    ِبي فـ يـ ْفع لُ  ب ْكر   أ بُو فـ ي ِجيءُ  ص ال 
ت وُ   النَِّبي   ق ض ى فـ ل مَّا ،و يـ ْفع لُ  ا قـ ْوالا  ل ه ا فـ ق ال   ،  ب ْكر أ بُو أ ت اى ا ص ال   25.ش ِديدا

حيث مل يباشر معاعبة اؼبوقف  صلى ا عليو وسلم يتضح جليا من ىذا اؼبوقف حلم رسول ا
وانصرف للصبلة ، وىذا التصرف اغبكيم ىو حل اؼبشكلة ،  يف قمة ثورتو بل تغاضى عنو،

 صلى ا عليو وسلم السيما وأن الدافع لكل واحدة من اؼبتخاصمتْب ىنا ىو حب رسول ا
أن يكون اغبب سببا إلساءة ؿببؤّا إليها ،فبل جيزى اإلحسان باإلساءة عند سيد ، وال جيوز 

  26األنبياء عليو الصبلة والسبلم.
  ٕٚاالبتسامة والدعابةأسلوب الثانی:

 : وقد أعطتنا السنة اؼبطهرة مناذج كثّبة ىف تبسمو وقت اػببلف منها
عن عائشة رضى ا عنها قالت : دخل على يوما رسول ا صلى ا عليو وسلم فقلت : اين كنت 

 منذ اليوم ؟
 فتبسمقالت :  فقلت : ما تشبع من أم سلمة ؟ . ضبّباء كنت عند أم سلمةقال : يا

مث قلت : يا رسول ا أال زبربٌل عنك لو إنك نزلت بعدوتْب إحدامها مل ترع واألخرى قد رعيت 
  قال : الٌب مل ترع أيهما كنت ترعى ؟

  قلت : فأنا لست كأحد من نسائك كل أمرأة من نسائك كانت عند رجل غّبك

                                                           
 (21/58استخبتا: من السخب ، وىو اختبلط األصوات وارتفاعها. شرح صحيح مسلم للنووي ) (ٕٗ)
 (2573ح  3/2193أخرجو مسلم ) (ٕ٘)
 دراسة ربليلية لشخصية الرسول ، ؿبمد قلعجي (ٕٙ)

 ٕٛٗص  ٔ:العجم الوسيط ج اللعب واؼبمازحةمعناه  ٕٚ
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 ٕٛسم رسول ا صلى ا عليو وسلمقال : فتب
  وىف رواية أخرى

 ُأِكَل ِمْنَها ْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعْنَها قَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّو أَرَأَْيَت َلْو نـَزَْلَت َواِديًا َوِفيِو َشَجَرٌة َقدْ عَ 
  ْنَهاَوَوَجْدَت َشَجرًا ملَْ يـُؤَْكْل ِمْنَها يف أَيْـَّها ُكْنَت تـُْرِتُع بَِعّبََك قَاَل يف الَِّذي ملَْ يـُْرَتْع مِ 

 ٜٕتـَْعِِب َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ملَْ يـََتَزوَّْج ِبْكرًا َغّْبََىا
وىكذا عاًف اؼبصطفى صلى ا عليو وسلم اؼبوقف بأبتسامة فهل لنا اخٌب اغببيبة ىف رسول ا اسوة 

 الشيطانوساوس  حسنة نتبع ىديو ىف حل اػببلفات الٌب تثور ونبعد عنا

 :وتغافل : اسلوب التغاضيثالث

  فقد كان صلوات ا وسبلمو عليو يرى إن كثّب من اػببلفات الزوجية ال ربل بأسلوب
 . اػبصومة و الينفع معها اعبدل فكان يتبع أسلوب التغاضى غبل بعض اػببلفات الزوجية

َوَسلََّم ِتْسُع ِنْسَوٍة َفَكاَن ِإَذا َقَسَم بـَْيَنُهنَّ اَل يـَْنَتِهي ِإىَل اْلَمْرأَِة َعْن أََنٍس قَاَل َكاَن لِلنَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو 
  اأْلُوىَل ِإالَّ يف ِتْسٍع َفُكنَّ جَيَْتِمْعَن ُكلَّ لَْيَلٍة يف بـَْيِت الٍَِّب يَْأتِيَها َفَكاَن يف بـَْيتِ 

ا فـََقاَلْت َىِذِه َزيـَْنُب َفَكفَّ النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َيَدُه َعاِئَشَة َفَجاَءْت َزيـَْنُب َفَمدَّ َيَدُه إِلَْيهَ 
ْخرُْج يَا َرُسوَل فـََتَقاَولََتا َحٌبَّ اْسَتَخَبَتا َوأُِقيَمْت الصَّبَلُة َفَمرَّ أَبُو َبْكٍر َعَلى َذِلَك َفَسِمَع َأْصَواتـَُهَما فـََقاَل ا

َاَب َفَخرََج النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  اللَِّو ِإىَل الصَّبَلةِ    َواْحُث يف أَفـَْواِىِهنَّ الَبُّ
 َويـَْفَعُل فـََلمَّا فـََقاَلْت َعاِئَشُة اآْلَن يـَْقِضي النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َصبَلتَُو فـََيِجيُء أَبُو َبْكٍر فـََيْفَعُل يب 

   َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َصبَلتَُو أَتَاَىا أَبُو َبْكٍر فـََقاَل ؽَبَا قـَْواًل َشِديًداَقَضى النَّيبُّ 
 َٖٓوقَاَل أََتْصَنِعَْب َىَذا

                                                           
 بّبوت -ار صادر اؼبؤلف : ؿبمد بن سعد بن منيع أبو عبدا البصري الزىري اقق : إحسان عباس ؛ الناشر : د  91ص  9الطبقات الكربى ج ٕٛ

 م   2:79  - 2الطبعة : 
اىيم بن : اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسول ا صلى ا عليو وسلم وسننو وأيامو اؼبؤلف : أبو عبد ا ؿبمد بن إظباعيل بن إبر  ٜٕ

 : موقع اإلسبلممصدر الكتاب  5ىـ األجزاء : 2533اؼبغّبة البخاري، اقق : ؿبمد زىّب بن ناصر الناصر الناشر : دار طوق النجاة الطبعة : األوىل 
بّبوت ربقيق :  -مسلم بن اغبجاج أبو اغبسْب القشّبي النيسابوري الناشر : دار إحياء الَباث العريب  284ص  5صحيح مسلم اؼبؤلف :ج  : ٖٓ

 6ؿبمد فؤاد عبد الباقي عدد األجزاء : 
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وواضح من ىذا اغبديث إن النىب صلى ا عليو وسلم مل يباشر معاعبة اؼبوقف ىف قمة ثورتو بل 
  . تغاضى عنو وإنصرف إىل الصبلة

 اغببيبة من خبلفات قضى عليها ىف مهدىا بسبب تغاضى أحد الطرفْب سواء زوج أو فكم أخٌب
  زوجة عنها وإبتعدا عن إثارهتا باإلنصراف عنها إىل العبادة أو عمل نافع مفيد

 . فهل لِك حبيبٌب ىف رسول ا أسوة حسنة
 : اسلوب الحوار واالقناعالرابع

وقد عبأ اؼبصطفى صلى ا عليو وسلم إىل اغبوار اؽبادف واإلقناع غبث الزوجة على العدول عن 
 .. خطأ وقعت فيو أو تغيّب فكرة مسبقة ضبلتها وىى غّب صحيحة

  فعن عائشة رضى ا عنها َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َخرََج ِمْن ِعْنِدَىا لَْيبًل 
فـَُقْلُت َوَما يل اَل يـََغاُر ِمْثِلي  فـََقاَل َما َلِك يَا َعاِئَشُة أَِغْرتِ  اَلْت َفِغْرُت َعَلْيِو َفَجاَء فـََرَأى َما َأْصَنعُ قَ 

ِو َأْو َمِعَي َعَلى ِمْثِلَك فـََقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أََقْد َجاَءِك َشْيطَاُنك قَاَلْت يَا َرُسوَل اللَّ 
قـُْلُت َوَمَعَك يَا َرُسوَل اللَِّو قَاَل نـََعْم َوَلِكْن َريبّْ أََعاَنِِب  قَاَل نـََعْم قـُْلُت َوَمَع ُكلّْ ِإْنَساٍن قَاَل نـََعمْ  َشْيطَانٌ 

 َٖٔعَلْيِو َحٌبَّ َأْسَلمَ 
  ومن أساليبو ىف اإلقناع واغبوار لتغيّب فكرة مسبقو ضبلتها زوجتو عنو

 عليو وسلم من أبغض الناس إىل  ن عمر رضى ا عنو قالت صفية : كان رسول ا صلى اعن اب

  قتل زوجى وأىب وقومى فمازال يعتذر إىل ويقول يا صفية
  ٕٖإن أباِك ألب على العرب وفعل وفعل حٌب ذىب ذلك من نفسى

اؼبؤمنْب صفية من الكفر إىل وىكذا إستطاع اؼبصطفى صلى ا علو وسلم ّٔذا األسلوب أن ينقل أم 
  اإلديان وأصبح صلوات ا وسبلمو عليو من أحب الناس إليها بعد أن كان من

                                                           
 اؼبصدرالسابق ٖٔ
اغبسْب بن علي البيهقي الناشر : ؾبلس دائرة اؼبعارف النظامية الكائنة يف اؽبند اؼبؤلف : أبو بكر أضبد بن  73ص  3السنن البيهقی الكربى ج : ٕٖ

 ىـ 2455ببلدة حيدر آباد الطبعة : األوىل ـ 
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  وعبأ اىل أسلوب اغبوار مع زوجتو ليبْب ؽبا السبب الدافع لقتلو قومها أبغض الناس إليها
 .وأبيها وزوجها  فهل لنا حبيبٌب ىف رسول ا أسوة حسنة

  لتذكيراسلوب العظة واالخامس:
ويستخدم ىذا األسلوب ىف حال تقصّب إحد الزوجْب ىف أداء حق من حقوق ا عليو أو تقصّب 

  فعن عائشة رضى ا عنها قالت : قلت للنىب صلى ا عليو إحدمها ىف حق من حقوق األخر
  ( وسلم حسبك من صفية كذا وكذا ) تعُب قصّبة

 ٖٖؼبزجتو  فقال : لقد قلِت كلمة لو مزجت دباء البحر
  فقد قالت ذلك وىى ربسب إهنا قالت كلمة ليس ؽبا أثر كبّب ىف ميزان أعماؽبا عند ا

 فوعظها النىب صلى ا عليو وسلم وذكرىا وخوفها من عواقب ىذه الكلمة الٌب نطقت ّٔا
 وب التروي والتثبت و التحقيق قبل اصدار االحكامل: اس السادس

  رسول ا صلى ا عليو وسلم ىف حل اؼبشكبلت الزوجيةفمن األساليب الٌب إستعملها 
 أسلوب الَبوى والتثبت والتحقيق ىف اؼبشكلة

  ويتضح ذلك األسلوب ىف حادثة اإلفك الٌب إستطاع النىب صلى ا عليو وسلم أن يعاعبها
ئ أم اؼبؤمنْب بأسلوب الَبوى والتثبت والتحقيق اؽبادى فيها حٌب نزل الوحى يفصل ىف تلك انة ويرب 

 عائشة رضى ا عنها
  فعندما تشك الزوجة ىف زوجها ىل ؽبا أن تتثبت أوال من شكوكها بدال من أن سبلئ

بشكواىا مث يتضح ؽبا عكس ما قالت فتهدم بيتها بدون داِع فهل لِك أخٌب اغببيبة  ٖٗالدنيا ضجيج
 ىف إتباع ىدى اؼبصطفى أسوة حسنة

بعض اؼبشكبلت الزوجية فهل  صلى ا عليو وسلم يلجأ إليها غبل بعض األساليب الٌب كان رسولنا

                                                           
 5اؼبؤلف : أبو داود سليمان بن األشعث السجستاٍل الناشر : دار الكتاب العريب ـ بّبوت عدد األجزاء :  531ص  5سنن أيب داود ج: ٖٖ
 
 صوت االعلی  ٖٗ
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حٌب تنعم أسرنا وبيوتنا اؼبسلمة  لنا حبيبٌب إتباع ىدى اغببيب اؼبصطفى صلى ا عليو وسلم
 باإلستقرار واؽبناء ىف العيش

 الزوجين بين المساعدة

 الليل من قام رجبًل  ا رحم: وسلم عليو ا صلى ا رسول قال: قال عنو ا رضي ىريرة أيب عن
 الليل من قامت امرأة ا ورحم اؼباء، وجهها يف نضح أبت فإن فصلت، امرأتو وأيقظ فصلى،
 ٖ٘اؼباء وجهو يف نضحت أىب فإن فصلى، زوجها وأيقظت فصلت،

 :الحديث فوائد

 استيقظ إذا للرجل يستحب أنو على اغبديث دل: - ا رضبهم - العلماء قال: األولى الفائدة
 كان وقد زوجها، توقظ أن ؽبا استيقظت إذا للمرأة ويستحب امرأتو، ؽبا يوقظ أن الليل لصبلة
 سبًعا، ىريرة أبا تضيفت: ٖٙالنهدي عثمان أبو قال ذلك، على حيرصون - ا رضبهم - السلف
 بن زبيد بن عبدالرضبن وقال ىذا، يوقظ مث ىذا يصلي أثبلثًا؛ الليل يعتقبون وخادمو وامرأتو ىو فكان

، وثلثًا عليو، ثلثًا أثبلثًا؛ الليل علينا قسم قد زبيدٌ  كان اليامي اغبارث  فكان أخي، على وثلثًا عليَّ
 إىل جييء مث عنك، أقوم فأنا بِب يا ًل: قال كسبًل  مِب رأى فإذا برجلو، يضربِب مث ثلثو يقوم زبيد
 ٖٚ.يصبح حٌب فيقوم: قال عنك، أقوم فأنا بِب يا ًل: قال كسبًل  منو رأى فإذا برجلو، فيضربو أخي

 لنا ينبغي بل ألنفسنا، باػبّب نكتفي أال إىل وسلم عليو ا صلى ا رسول يرشدنا :الثانية الفائدة
 بينهما، فيما الزوجان ومنهم وقرابتو، اإلنسان أىل باػبّب الناس وأخص للناس، اػبّب لبث نتعاون أن

 زوجتو يوقظ أن لو فيستحب لو، ُوفّْق الذي اػبّب من زوجتو حيرم فبل الزوج، اؼبستيقظ كان فإذا

                                                           
أضبد بن حنبل اقق : شعيب األرنؤوط وآخرون الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : إمام اؼبؤلف :  438ص  23: مسند اإلمام أضبد بن حنبل ج ٖ٘

 فهارس(. 6+56) 61م عدد األجزاء : :::2ىـ ، 2531الثانية 
 .قضاعة هند بن زيد، وىم بطن من أبو عثمان عبد الرضبن بن مل بن عمرو بن عدي بن وىب إىل بِب عبد الرضبن بن مل ٖٙ

 البصرة وأحد رواة اغبديث النبويبا ىـ  211ىـ أو  6:الوفاة 
 254ص  8مسند امام اضبد ابن حنبل ج ٖٚ
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 الذي اػبّب من زوجها ربرم فبل الزوجة، اؼبستيقظ كان وإن واؼبناجاة، اػبّب من فيو ىو ما لتشاركو
 قول مصداق وىذا واؼبناجاة، اػبّب من فيو ىي ما ليشاركها زوجها توقظ أن ؽبا فيستحب لو، ُوفّْقت

 7:آية التحرَل ﴾ َواغبَِْجاَرةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَىا نَارًا َوأَْىِليُكمْ  أَنـُْفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا: ﴿ تعاىل ا

 اغبميدة آثاره يف ويكفي واآلخرة، الدنيا يف ضبيدة آثارًا اػبّب على األسرة لتعاون إن: الثالثة الفائدة
 بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  بـَْعضٍ  َأْولَِياءُ  بـَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ : ﴿ تعاىل ا قول إىل نستمع أن

 82: التوبة﴾  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  َويُِطيُعونَ  الزََّكاةَ  َويـُْؤتُونَ  الصَّبَلةَ  َويُِقيُمونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَْنَهْونَ 

 

 :ىذا بعد تعاىل ا قول إىل اظبع ؽبم؟ أعد وماذا تعاىل؟ ا وعدىم فما 

: أيدينا بْب الذي اغبديث يطابق وىذا ،[82: التوبة]﴾  َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اللَّوَ  ِإنَّ  اللَّوُ  َسَّبْضَبُُهمُ  أُولَِئكَ ﴿  
 تعاىل ا رضبة حصول على الشرعية النصوص تطابقت فقد ،((امرأة ا ورحم..رجبًل  ا رحم))

 .اػبّب على اؼبتعاونة لؤلسرة

 .جهود السلف في اإلصالح بين الزوجين

لقد كانت جهود السلف يف حل اػببلفات الزوجية عظيمة، وحدث من اغباالت الكثّبة الٍب كانت 
 شاىدة على حرصهم على اإلصبلح فمن ذلك:

أبا الدرداء قبل آية ؼبا آخى النيب عليو الصبلة والسبلم بْب سلمان وأيب الدرداء، زار سلمان 
اغبجاب، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس لو حاجة يف 

الدنيا، أي: ال يريد النساء، وال يريد الفراش، فجاء أبو الدرداء فصنع لو طعاماً، قال: ُكل فإٍل 
بو الدرداء يقوم، قال سلمان: صائم، قال: ما أنا بأكل حٌب تأكل، فأكل، فلما كان الليل ذىب أ

ًل، فنام، مث ذىب أبو الدرداء يقوم، فقال سلمان: ًل، فلما كان من آخر الليل قام سلمان، قال: قم 
اآلن، فصليا، فقال لو سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، وألىلك عليك حقاً، 
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. ٖٛ)صدق سلمان( كر ذلك لو فقال:فأعطي كل ذي حق حقو، فأتى النيب عليو الصبلة والسبلم فذ 
ىذا أبو الدرداء شغلو عن أىلو قيام الليل، وصيام النهار، وليس شلة البلوت، والقنوات، واؼبقاىي 

باؼبعسل، والسهر إىل آخر الليل على الشات، وعلى اإلنَبنت، وعلى اؼبعصية، واؼبرأة ليس ؽبا مؤنس، 
م أبا الدرداء عن طاعات لئبل خيل بواجبات، وليس ؽبا زوج يقوم بواجبها، فسلمان فطر، ونوّ 

 واؼبستحب ال جيوز أن خيل بالواجب، فما حال الذين خيلون بالواجبات من جراء اؼبعاصي.

بنتو: "أتغاضب إحداكن رسول ا صلى ا عليو وسلم اليوم حٌب قال عمر بن اػبطاب غبفصة 
ويقول: "أفتأمن أن يغضب ا لغضب الليل؟! قالت: نعم، قال: خابت وخسرت، مث يعظ حفصة 

. أي: ال تراجعيو، وال تراديو الكبلم، وال يكون ىنالك ٜٖرسولو صلى ا عليو وسلم فتهلكْب"
ربدي، وال تستكثري النفقة، وال تسأليو ما ليس عنده، ىذه وصايا مهمة، وىذا العمل مل يكن مرة، 

 ىذا تعّهد مستمر من أقارب الزوجْب.

يشكو خلق زوجتو، فسمع امرأة عمر تستطيل على عمر بلساهنا من  رضی ا عنور جاء رجل إىل عم
وراء الباب قبل أن يطرق، وزباصمو وعمر ساكت ال يرد عليها، فانصرف الرجل، فخرج عمر فرآه 
مولياً عن بابو فناداه، قال: ما حاجتك؟ قال: يا أمّب اؼبؤمنْب جئت أشكو إليك سوء خلق امرأِت 

لّي، فسمعت زوجتك كذلك، فرجعت وقلت: إذا كان ىذا حال أمّب اؼبؤمنْب مع واستطالتها ع
زوجتو فكيف حايل؟ قال عمر: يا أخي إٍل احتملتها غبقوق ؽبا علّي إهنا طباخة لطعامي، خبازة 

ػببزي، غسالة لثيايب، مرضعة لولدي، ويسكن قليب ّٔا عن اغبرام، فأنا أحتملها لذلك، فقال الرجل: 
 ؤمنْب وكذلك زوجٍب، فقال عمر: فاحتملها يا أخي فإمنا ىي مدة يسّبة.يا أمّب اؼب

                                                           
بّبوت الطبعة الثالثة ،  -اؼبؤلف : ؿبمد بن إظباعيل أبو عبدا البخاري اعبعفي الناشر : دار ابن كثّب ، اليمامة  49ص 4ج البخاری صحيح  ٖٛ

 7جامعة دمشق عدد األجزاء :  -ربقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ اغبديث وعلومو يف كلية الشريعة  2:98 2518
 244ص  4مصدرالسابق ج ٜٖ
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)إن كره  أي: ال يصل لدرجة الكراىية والبغض، )ال يفرك مؤمن مؤمنة( قال عليو الصبلة والسبلم:
، فبل يبغضها بإطبلق وإىل النهاية، فلو كان فيها شيء من االعوجاج ٓٗمنها خلقاً رضي منها آخر(

كون دينة، ولو كان فيها شيء من قلة اػبدمة لكنها صبيلة، وقد يكون فيها شيء يف اللسان فقد ت
من التقصّب يف تنظيف األوالد لكنها عفيفة، فانظر إىل اعبهتْب، ووازن، واعتدل يف النظرة حٌب 

إذا  تستطيع اغبكم، وىنالك األقدمية، والعهد إذا طال ال يقدر بثمن، فالعيش واؼبلح كما يقولون
ل، صار ىنالك رباط وثيق، وعهد قدَل، وعشرة متينة، دخل طالب على شيخو فوجد حصل وطا

عنده ولداً خيدمو ويرب بو، فعجب من بر االبن بأبيو، فلما خرج االبن قال العامل لتلميذه: أتعجب 
من بره؟ قال: نعم، قال لو: لقد عاشرت أمو أكثر من عشرين سنة، وا ما تبسمت يف وجهي يوماً، 

 فعوضِب ا ما ترى، أي: عوضو ا منها ولداً ىذا حالو. فصربت

خذ ضلع ذبيحة من الصدر، وحاول أن ذبعلو مستقيماً، فلن تستطيع، ولو كثرت عندك اؼبشكبلت 
فاجعلو يف شيء تنظر إليو كل يوم؛ ألن النيب عليو الصبلة والسبلم ضرب بو اؼبثل، إمنا ىي ضلع، 

إال فالبسها على ما فيها، قال عبد ا بن مسعود رضي ا عنو: فخذ الضلع فأقمو فإن استقام و 
"شكى إبراىيم من حدة يف خلق سارة فأوحى ا إليو إمنا ىي من ضلع فخذ الضلع فأقمو، فإن 

 ٔٗاستقام وإال فالبسها على ما فيها"

ر حبق قد يتطلب األمر بعض الزجر للزوج، كما فعل عمرو بن العاص مع ولده عبد ا ؼبا قص
زوجتو، وقد زوجو امرأة من قريش، ومل يقصر يف نسبها وحسبها، ولكن عبد ا من شدة العبادة 

أمهل زوجتو، فلما علم أبوه، قال عبد ا: فعذمِب، أي: أخذٍل وأعظِب بلسانو، أي: شد عليو يف 
ا عليو الكبلم، وقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها، مث انطلق إىل النيب صلى 

                                                           
اؼبؤلف : أبو اغبسْب مسلم بن اغبجاج بن مسلم القشّبي النيسابوري الناشر : دار اعبيل بّبوت  دار األفاق  289ص  5اعبامع الصحيح مسلم ج ٓٗ

 اعبديدة ـ بّبوت عدد األجزاء : شبانية أحزاء يف أربع ؾبلدات
أيب شيبة ابراىيم بن عثمان ابن أيب بسكر بن أيب شيبة الكويف العبسي ابن أيب شيبة يف االحاديث واالثار للحافظ عبد ا بن ؿبمد بن -اؼبصنف ٔٗ

 38:ص  3ج   ى ٖٕ٘اؼبتويف سنة 
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: إىل تضافر اعبهود، وتدخل عدة أخيار، وبعض الناس ٕٗوسلم فشكاٍل.وقد حيتاج الشيء أيضاً 
الذين ىم يف مرتبة من العلم والدين أعلى؛ ألجل جعل الزوج على األقل حُيرج ويستقيم، أو أن يكون 

ن كثّباً من عنده خلل يف التصور فيصحح، فتصحيح فهم القضية مهم جداً يف استقامة األمور؛ أل
اؼبشكبلت سببها يف اغبقيقة سوء التصور، وخلل يف الفهم، فمثبلً عدم معرفة كل من الزوجْب حبقوق 
 اآلخر شرعاً؛ سبب كثّب من اؼبشكبلت، وحلو بالعلم، والفقو يف الدين، وتعريف الطرفْب بالواجبات.

باعبهاد، ومع النيب صلى ا عليو زوج أبو بكر ابنتو أظباء للزبّب بن العوام، والزبّب رجل مشغول 
وسلم، وشديد الغّبة، فاشتكت أظباء، فقال: "يا بنية اصربي، فإن اؼبرأة إذا كان ؽبا زوج صاٌف، مث 
مات عنها، فلم تتزوج بعده صُبع بينهما يف اعبنة"، فبلبد من التصبّب، والتذكّب بأجر اعبنة، وبأجر 

 الصابرين.

عمر: "ملَ تطلقها؟" قال: ال أحبها، قال: "أوكل البيوت بنيت على  ىّم رجل بطبلق امرأتو فقال لو
اغبب"، أي: ما يف سبب الستمرار العبلقة الزوجية إال اغبب، ما عندك سبب آخر ديكن أن تتحمل 
بو اؼبرأة، قال عمر: "وأين الرعاية والتذمم"، أي: أين العشرة؟، أين حسن العهد؟، أين األوالد الذين 

أين اػبدمة الٍب خدمتك إياىا يف ىذا الزمن اؼبنصرم؟، فليست كل القضية حب، أقببتهم لك؟، 
والذين خيدعون األزواج والزوجات باؼبسلسبلت اؼبدبلجة، وغّب اؼبدبلجة، أن العبلقة البد أن تبدأ 
برومانسية، فليت شعري ىذا اؼبمثل واؼبمثلة لو تزوج زواجاً حقيقاً غّب زواج التمثيل، ىل سيكون 

رومانسية، وكبن نسمع عن فساد اؼبمثلْب واؼبمثبلت، وما تستمر اغبياة الزوجية إال يسّباً،  عنده
فأخبار طبلق اؼبمثلْب واؼبمثبلت شيء عجب، أين الرومانسية الٍب يتباىون، ويزعمون، وديثلون، 

                                                           
            ة اؼبؤلف : اإلمام أضبد بن حنبل اقق : شعيب األرنؤوط وآخرون الناشر : مؤسسة الرسال ٛص  ٔٔمسند اإلمام أضبد بن حنبل ج ٕٗ

  ٓ٘عدد األجزاء
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ة فهل وخيدعون، ويكذبون ّٔا على الناس يف الشاشات، مث ىذه الرومانسية إذا صارت يف أول العبلق
 يا ترى ستستمر الرومانسية إىل ما بعد عشرين سنة؟ أين الواقعية بدالً من الرومانسية.

نعم اغبب مهم، وتغذية اغبب مهم، واألسباب الٍب ربمل على اغبب وتؤدي إليو مهم، لكن البد 
ية يف أن تكون القضية موافقة للواقع، أن تكون القضية فيها مراعاة ؼبا حيصل بْب الزوجْب، رومانس

البداية عند التعرف لكن إذا خبل ّٔا يف البيت، وصار األوالد، وىات األغراض، ىل سيبقى معو 
 نفس الدرجة الٍب كانت يف أول الزواج، ىذا غّب صحيح، وقد ديسك اإلنسان شخصاً ال حيبو.

س مايل قال بعضهم: وجدت يف مكة شاباً مصفراً كبيبلً فسألتو عن حالو؟ قال: بليت بامرأة ذىب رأ
فيها ويف نفقتها، وليست رببِب، أي: بعد كل ىذا ال أحس أهنا رببِب، فأنا أحبها لكن ىي ال رببِب، 

قال: استمتع ّٔا، وُعّدىا بعض نعيم الدنيا. مث سألو ىل رببك الصحة؟ أنت ربب الصحة لكن 
ل: ىبها الصحة ىل رببك، ىل حيبك اؼبال؟ أنت ربب اؼبال لكن اؼبال ىل حيبك؟ قال: ال، قا

 بعض نعيم الدنيا، فإذا كانت ىي صابرة مع أن اغبب ليس بذاك فيمكن االستمرار يف العبلقة.

وقد تقتضي اغبكمة عند اإلصبلح بْب الزوجْب بيان اغبق إذا كان مع أحد الطرفْب، ولو أدى ذلك 
ة قد تستحي إىل زبطئة الطرف اآلخر، وينصف اؼبظلوم، وتستكشف اػبفايا أثناء الكبلم؛ ألن اؼبرأ

عند عرض اؼبشكبلت، جاءت امرأة إىل عمر رضي ا عنو فقالت: يا أمّب اؼبؤمنْب إن زوجي يصوم 
النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه، وىو يعمل بطاعة ا، فقال ؽبا عمر: نعم الزوج زوجك، 

ي وكان حاضراً: يا أمّب وجعلت تكرر عليو القول ويكرر عليها اعبواب، فقال لو كعب بن سور األزد
اؼبؤمنْب ىذه امرأة تشكو زوجها يف تركو ؽبا، أي: يف الفراش، فقال لو عمر: كما فهمت كبلمها 

بعد ما عرف أن ىذا رجل عابد، -فاقض بينهما، فقال كعب: علّي بزوجها، فأِت بو، فقال لو كعب 
، فاجعل ؽبا يف كل أربع -ن النساءأي: م-: "أحل ا لك أربعاً، -وتشغلو العبادة عن فراش الزوجية

ليال ليلة، ويف كل أربعة أيام يوماً" فإذا أنت مطلق الدنيا، وا قد أباح لك أربع زوجات وعندك 
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واحدة؛ فاجعل الثبلث للعبادة والرابعة ؽبا، فقال عمر لكعب: "ما أدري من أي أمريك أعجب أمن 
 ك قضاء البصرة".فهمك أمرمها، أم من حكمك بينهما، اذىب فقد وليت

وإذا احتاج األمر إىل شيء من الشدة فبل بأس، جاءت امرأة إىل عمر فقالت: يا أمّب اؼبؤمنْب زوجي  
كثر شره، وقل خّبه، قال ؽبا عمر: ما نعلم من زوجك إال خّباً، فأرسل إليو فجاء، فقال لو عمر: 

ّب اؼبؤمنْب، وا إهنا ألكثر ىذه امرأتك تزعم أنو كثر شرك، وقل خّبك، قال: بئسما قالت يا أم
نسائها كسوة، وأكثرىن رفاىية بيت، ولكن بعلها بكيء، أي: تقدم بو السن فصار ال يستطيع 

اعبماع، واللغة فيها مفردات تغِب عن كبلم يستحٓب منو ولذلك قال: بكيء. فقال عمر للزوجة: ما 
يا عدوة نفسها، أفنت شبابو، وأكلت  تقولْب، قالت: صدق، فأخذ الدرة فقام إليها فتناوؽبا، وقال:

مالو، مث أنشأت تشنْب عليو ما ليس فيو، قالت: يا أمّب اؼبؤمنْب، أقلِب يف ىذه اؼبرة وا ال تراٍل يف 
ىذا اؼبقعد أبداً، فدعا عمر بأثواب ثبلثة وقال ؽبا: اتقي ا وأحسِب صحبة ىذا الشيخ، كان شاباً، 

كر، أو جاءتو اآلفات، فكما أحسن إليك يف ىذه السنوات مث تقدمت بو السن، أو مرض بالس
الطويلة فتحميلو فيما بقي، قال الراوي: كأٍل أنظر إليها أخذت األثواب منطلقة، مث أقبل عليو عمر 

حديث  ٖٗفقال: ال دينعك ما رأيتِب صنعت ّٔا أن ربسن صحبتها، قال: أفعل يا أمّب اؼبؤمنْب.
 غريب جدا

ويف  ٗٗ)ال ينظر ا إىل امرأة ال تشكر لزوجها وىي ال تستغِب عنو(، والسبلم:قال عليو الصبلة 
اؼبقابل: كان رجل أعمى صربت عليو زوجتو عشرات السنْب زبدمو وىو أعمى، فلما بلغ السبعْب 

اتفق لو من أتى للقرية يعمل عملية إزالة اؼباء من العْب، فأجريت العملية للرجل، فلما أبصر زوجتو، 
أمامو فرحة، فرآىا وقد شابت، فقال: أنت، قالت: نعم أنا زوجتك، فطلقها، فهذا من قلة  وكانت

                                                           
، اغبِنَّاِئي )اؼبتوىف:  ٜٙ٘ص  ٔأيب القاسم اغبنائي جفوائد  ٖٗ َمْشِقيُّ ِد بِن ِإبـْرَاِىْيَم بِن اغُبَسْْبِ الدّْ  ىـ(ٜ٘ٗاؼبؤلف: أَبُو الَقاِسِم اغُبَسْْبُ بُن ؿُبَمَّ

 م عدد األجزاء: ٕٚٓٓ -ىـ  ٕٛٗٔاقق: خالد رزق ؿبمد جرب أبو النجا الناشر: أضواء السلف الطبعة: األوىل، 
 اؼبؤلف : اإلمام اغباكم أبو عبد ا ؿبمد بن عبد ا بن ؿبمد ٜٓٗص  ٕاؼبستدرك علي الصحيحْب ج  ٗٗ
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الوفاء، وقلة الوفاء وخصوصاً يف ىذا الزمان شيء عجب، أين حسن العشرة؟ أين حسن العهد، 
 وحسن العهد من اإلديان.

ليو أن يتذكر اعبّبان لو انتقل إىل حي من األحياء الراقية، وكان يف حي شعيب، فتح ا عليو، فع
القدامى، وحيسن إليهم، ويصلهم، ويزورىم، وال يقول: حي شعيب زبلصنا منو وخلصنا، أين حسن 

 العهد؟ كنت جاراً ؽبم، وكانوا جّبانك.

إن إعطاء اغبقوق الشرعية، واغبكم بالعدل، والتمشي على وفق الشريعة؛ ىو الذي يقر العْب، وينهي 
 شرعو ليحكم بْب العباد، وليس لكي يركن جانباً، والناس يتعاملون يف اؼبشكبلت، وؽبذا أنزل ا

االجتماعيات كما يريدون، ويف االقتصاديات كما يريدون، فالشريعة تضبط أحوال الناس، وا عز 
 وجل أحكم اغباكمْب، وىو عليم خبّب يعلم ما يصلح أحوال العباد

 ، حٌب لو صار نزاع على الولد، ويعلم من الذي يستحق ىذا، ومن الذي يستحق ىذا

دخل أبو األسود على معاوية ومعو امرأتو يشتكيان فقالت: لقد أعبأٍل إليك يا أمّب اؼبؤمنْب، طبلق 
جاءٍل من بعل غادر ال تأخذه من ا ـبافة، قال: ومن بعلك؟ قالت: ىذا، فالتفت إليو معاوية، 

رت من أمر طبلقها فهو حق، ولكِب مل أطلقها وقال: أحقاً ما تقول ىذه اؼبرأة؟ قال: أما ما ذك
لريبة، ولكنِب كرىت مشائلها فقطعت حبائلها، فهي كثّبة الصخب، مهينة لؤلىل، مؤذية للبعل، إن 

ذُكر خّب دفنتو، وإن ذُكر شر أذاعتو، وال يزال زوجها معها يف تعب، قالت يا أمّب اؼبؤمنْب: ىو وا 
و جائع، وجاره ضائع، ال حيمي ذماراً، وال يرعى جواراً، جهول، ملحاح، شحيح حْب يضاف، ضيف

فاؼبسألة مشتعلة بْب الطرفْب، وقد تنتهي إىل طريق مسدود، فتخاصما يف الولد أمام معاوية فوثب أبو 
األسود فانتزعو منها، فقال معاوية: مهبلً يا أبا األسود، قال: يا أمّب اؼبؤمنْب ضبلتو قبل أن ربملو، 

 ظهره، ووضعتو قبل أن تضعو، أي: وضعتو يف رضبها قبل أن تضعها ىي بالوالدة، أي: أنو كان يف
فلذلك ىو عنده حبسب ىذا التحليل أنو أحق بالولد، فقالت: يا أمّب اؼبؤمنْب صدق، لكن ضبلو 
خفاً وضبلتو ثقبًل، ووضعو شهوة ووضعتو كرىاً، وكان حجري لو حواء، وبطِب لو وعاء، وثدي لو 
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معاوية أن يدفع إليها الولد؛ ألن اغبضانة لؤلم, ومع كون أبو األسود جليساً ؼبعاوية سقاء، فأمره 
لكن ما ضبلتو آّاملة على أن جيور يف اغبكم، فاغبضانة إمنا ىي لصيانة الطفل وإصبلحو، واألم 

 ٘ٗأصرب، وأقدر، وأخرب.

 :خر  لحل الخالفاة الزوجين وجود المال طريق األ

وقد حيتاج اإلصبلح بْب الزوجْب إىل بذل شيء من اؼبال، فهنيئاً لؤلغنياء الذين يكونون سبباً 
بأمواؽبم يف إزالة اػببلفات الزوجية، قد تكون القضية متوقفة على استئجار بيت، أو شراء شيء من 

، كأن اغبلي، أو من أثاث الدنيا، وىذا من أعظم الصدقات، أن تتصدق إلصبلح ما بْب الزوجْب
يكون أخذ ماؽبا تاجر فيو، فخسر، ووصلت القضية للطبلق، فهل ديكن أن تعوض اؼبرأة بشيء 

 وتسكت، فبذل األموال يف ىذا من القربات العظيمة؛ ألن فيو إنقاذ لؤلسرة، ولؤلوالد.

وصاحبة الدين، وصاحب الدين أقرب من غّبمها للرجوع إىل اغبق؛ ألن اػبوف من ا ىو الذي 
 واؼبعصية تكون سبباً للفرقة.يردع، 

 ،339سورة البقرة: قال تعاىل:َوؽَبُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

ىذا عنوان اغبقوق الزوجية، عبارة ـبتصرة جزء من آية، فهذه تلخص القضية، فكل من يفكر  
 باؼبوضوع لن جيد ملخصاً أعظم من ىذا.

  348سورة البقرة: ْضَل بـَْيَنُكمْ وقال تعاىل:َوالَ تَنَسُواْ اْلفَ 

فاالعَباف باغبق فضيلة، والرضا دبا قسم ا طيب، والقناعة صبيلة، وال تتصرف يف وقت الغضب، 
 وال لتضخيم األخطاء.

 وإبداء األعذار، ومعرفتها، وتقدديها أمر مهم.
                                                           

عمرو بن غرامة  اقق: ىـ(ٔٚ٘أبو القاسم علي بن اغبسن بن ىبة ا اؼبعروف بابن عساكر )اؼبتوىف:  اؼبؤلف: ٕٕٓص  ٕ٘جريخ دمشق تا ٘ٗ
 ٓٛعدد األجزاء: م ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٘ٔٗٔ عام النشر: النشر والتوزيعدار الفكر للطباعة و  الناشر: العمروي
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 :على م ن يتعامل مع الن ساء أن ينتبو ألمرين
تْرويض النَّفس على أنَّ الكمال يف النّْساء عزيز، فمهما بلغت اؼبرأة من علم ودين  : -2

ا تبقى ؿبكومًة بعوامل ؽبا أثر على تصرُّفاهتا وأحكامها، فبل تنتِظر من اؼبرأة  وخُلق، فإهنَّ
التَّناىي يف صَبيع الفضائل، وخصال الربّْ والتَّقوى، ورجاحة العْقل، وـبالفة ىوى النفس 

قال: قال  –رضي ا عنو  -لحِتها ومصلحة أْوالدىا؛ فعن أيب موسى األْشعري ؼبص
: ))َكَمل من الرجال كثّب، ومل يكُمل من النساء إال -صلَّى ا علْيو وسلَّم  -رسول ا 

 ٙٗمرَل بنت عمران، وآسية امرأة فرعون((؛ 
 

لٍب يف زوجتو، وليغضَّ الطرف فعلى الزَّوج أال يُباِلغ يف العمل على تْقوَل بعض العيوب ا
ا حدا  عنها؛ فهذا من اؼبروءة، وبكْثرة النَّقد والتعنيف حَيصل النّْزاع والشقاق، الذي ردبَّ

صلَّى ا  -قال: قاَل َرسوُل اِ  –َرضي ا عْنو  -بالزَّوج إىل الطبلق؛ فَعن أيب ُىَريـَْرَة 
ْرأََة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع، وإنَّ أَْعَوَج َشْيٍء يف الضَّْلِع : اْسَتْوصوا بالنَّْساِء؛ فإ-عَلْيِو وسلَّم 

َ
نَّ اؼب

 َٚٗوَج؛ فاْسَتْوُصوا بِالنّْساءِ أْعبلُه، فإْن َذَىْبَت تُِقيُمُو َكَسْرَتُو، وإْن تـَرَْكَتُو مْل يـََزْل أعْ 
ة ِّٔا آكُد غبال اؼبرأة، فهو يوصي ِّٔا، فالوصيَّ  -صلى ا عليو وسلَّم  -فمع بيان النيبّْ 

  .لضْعِفها وحاجِتها إىل َمن يقوم بأْمرِىا
النظر إىل اعبوانب اغبسنة يف اؼبرأة، فهي ال زبلو من جوانب حسنة يف دينها أو عملها،  -3

 -يف بيتها أو لساهنا، أو جسدىا أو غّب ذلك؛ فَعْن أيب ُىَريـَْرَة قاَل: قاَل َرُسوُل اللَِّو 
 ُٛٗخُلًقا، َرِضَي ِمْنها آَخرَ ال يـَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة، إْن َكرَِه ِمْنَها :-اللَّو َعَلْيِو َوَسلََّم  َصلَّى

الرُجل عن بغض  -صلَّى ا عليو وسلَّم  -فَنهى النيبُّ  ٜٗوالَفْرك: الُبْغض والكراىة،
                                                           

 متفق عليو ٙٗ
بّبوت الطبعة الثالثة ،  -اؼبؤلف : ؿبمد بن إظباعيل أبو عبدا البخاري اعبعفي الناشر : دار ابن كثّب ، اليمامة  ٕٕٔٔص  ٖصحيح البخاري ج ٚٗ

ٔٗٓٚ - ٜٔٛٚ 
 طبع دار الفكر بّبوت لبنان اغبسْب مسلم بن اغبجاج ابن مسلم القشّبى النيسابوريمؤلف: امام اىب  ٛٚٔص  ٗصحيح مسلم ج  ٛٗ
 دار الدعوة الناشر: ٙٛٙ ٕط ج معجم الوسي ٜٗ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
36 

امرأتِو بسبب أمٍر فيها ال حيبو وال يرتضيو، فإن وجد فيها خُلًقا يكرىو، وجد فيها أمورًا 
اذ  حسنة، فعلى الرَُّجل أن يُقارن بْب حسنات اؼبرأة وسيّْئاهِتا حْب اغبكم علْيها، وازبّْ

 .موقٍف منها
عبلج ما يقع بْْب الزَّوجْب من ِخبلف، وتدرَّج يف عبلِجو داخل ؿُبيط اعتُب الشَّرع بِ 

الزَّوجيَّة ؿُباطًا بالسّْرّْيَّة، وعدم تدخُّل اآلخرين يف ىذا النزاع، إال بعد استفحال األمر، 
َوالبلَِّت زَبَاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ :- تعاىل –وإْخفاق الزوج يف احتواء اؼبشكلة؛ قال 

ِليِّا  اْىُجُروُىنَّ يف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُىنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفبلَ تـَْبُغواْ َعَلْيِهنَّ َسِبيبلً ِإنَّ الّلَو َكاَن عَ وَ 
 .{45النساء: ] {َكِبّبًا

فاؼبرأة الناشز اؼبَبفّْعة على زْوِجها، اؼبستعلية عليو، الٍب تعصيو فيما افَبض ا علْيها من 
أوَّالً موعظََتها وزبويفها با، وبيان مغبَّة ىذا النُّشوز،  -عزَّ وجلَّ  -شرع ا طاعتو، 

وأثره على بْيِت الزَّوجيَّة وتشتُّتو، ال سيما إذا كان ىناك أوالد، فإمَّا أن يعيشوا مع فْقد 
أحد األبوْين وىو حيّّ، وىذا أشد عليهم من موتو، أو يعيشون يف بيٍت تْعِصف بو 

 .كل واػببلفات؛ فبَّا يؤدّْي إىل نْفرهِتم من ىذا البْيت وانزعاجهم منواؼبشا 
ولكنَّ العظة قد ال تنفع؛ لغلبة اؽبوى، أو عدم تْقدير اؼبسؤوليَّة، أو قلَّة بـُْعد النَّظر، فشرع 
ثانًيا اؽبجر يف اؼبضاجع، ِمْن ترك اؼبضاجعة يف الِفراش والكبلم واعبماع، فإذا مل يفلح ىذا 

راء، شرع الضَّرب للتأِديب، ال للتَّعذيب واالنِتقام والتشفّْي، فهو ضرٌب يسٌّب، اإلجْ 
اؽبدف منو تقوَل االْعوِجاج، كضْرب األب ولَده، واؼبعلّْم تبلميذه، شرع ذلك من خلق 

ؼبلك: ا {َأاَل يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف اػْبَِبّبُ  وما ُيْصِلحها اإلنسان وىو أْعلم بنفِسو
[، وإذا مل جُيِْد ذلك، خيرج األمُر من ؿُبيط البْيت إىل ؿبيط أْىل الزَّوج وأْىل الزَّوجة 25

 .ؼبعاعبة األمر
، أو غّب ذلك من صنوف  فإذا أدَّت اؼبرأة ما تستطيع، فَيْحُرم التعرُّض ؽبا بضْرٍب أو سبٍّ

[، ويعظم األمر إذا 45النساء:  {ِهنَّ َسِبيبلً فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفبلَ تـَْبُغوا َعَليْ  اإلْذالل واإلىانة؛
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كان ذلك حِبضرة أحٍد من ولٍد أو غّبِه، قريٍب أو بعيٍد، ففيو إْذالل للزَّوجة، وامتهان 
 .لكرامتها

فالشَّارع أباح ضْرَب الزَّوجة ضربًا غّب مربح، يف نطاق ؿبدود، أمَّا أن يتحوَّل الرَُّجل إىل 
ع أباح ذلك، فإذا تأخَّر الطَّعام أو الشَّراب، أو مل يْعِجْبو، أو مل جبلَّد؛ حبجة أنَّ الشَّار 

تُبادر الزَّوجة يف قضاء حاجتو، أو مل يـََر بيَتو على ما حُيبُّ من ترتيب وتنظيم، أو غّب 
صبَّ جاَم غضِبو علْيها وأظْبعها ما ال رُببُّ من القْول،  -ذلك، ولو كانت اؼبرأة معذورة 

ا استطال ب َيِده علْيها، فهذا مفهوم خاطٌئ، فالذي أِذن يف الضَّرب عدَّ ىذا عْيًبا، تردُّ وردبَّ
 -صلَّى ا عليو وسلَّم  -بو اؼبرأُة اػباطَب، فحْب استشارت فاطمُة بنت قْيس النيبَّ 

: أمَّا أبو جْهم، فبل يضُع -صلى ا علْيو وسلَّم  -حينما خطبها أبو جْهم، قال النيبُّ 
اتِِقو، فجعل ضْرَب الرَُّجل المرأتو عيًبا يف اػباِطب يـَُردُّ بو، ويـُْرغب عن عصاه عن ع

 ٓ٘نكاحو، مث قال: ))انكحي أسامة((؛ 
ومع ذلك، ذَبد بْعَض َمن ىذه حالُو حسَن اؼبعاشرة مع َمن خُيالطُهم يف السوق والعمل، 

يبشُّ يف وجوِىِهم، يُقابلهم باالبِتسامة، يتحمَّل أذاُىم، يعفو عن أخطاِئهم، يقبل 
صلَّى ا  -اعِتذاَرىم، أليس األىُل أْوىل بذلك من غّبِىم؟! ال سيَّما وقد صحَّ عن النيبّْ 

 ٔ٘.أنَّو قال: ))خّبُكم خّبُكم ألىِلو، وأنا خّبكم ألْىلي -وسلَّم  عليو
وُىنا وقفٌة أخّبة مَع َمن ىذه حالُو مع أىلو، سواءٌ بطول اليد أو بذاءة اللسان، أقول لو: 

ما رأُيك لو بلغك أنَّ زْوج ابنِتك، أو زْوج ُأْخِتك يذؽبُّما بالضَّرب، أو سبلطة اللسان 
 .: لو بلغِب ذلك، لتكدَّر صْفو حياِت، واستشطت غضًباويُِهيُنهما؟ ستقول

إذاً؛ كيف ترضى ذلك أُلْخِتك اؼبسلمة، وال ترضاه لِبْنِتك وُأختك من النَّسب؟! أمل يقل 

                                                           
 طبع دارالفکر بّبوت لبنان  2:5ص  5رواه مسلم ج  ٓ٘
وصححو عبد الوىاب عبد  حققو ٜٕٚ - ٜٕٓلبلمام اغبافظ أىب عيسى ؿبمد بن عيسى بن سورة الَبمذي  ٖ٘ٙص  ٘سنن الَبمذي: ج  ٔ٘

 اللطيف دار الفكر للطباعة والنشر
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 ٕ٘: ال يؤِمُن أحدُُكم حٌبَّ حُيبَّ ألخيو ما حُيبُّ لنفسو،-صلى ا عليو وسلَّم  -النيبُّ 
 ما فاتفباِدر يف تصحيح اػبطأ، واستدراك 

م، وعبلقة بعِضهم ببعض، ومن  -عزَّ وجلَّ  -بْبَّ ربُّنا  عبلقة العباد فيما بْينهم وبْب رّّْٔ
ذلك عبلقة الزَّوجْب، وماذا جَيب لكلّْ واحد منهما، وماذا علْيو، فورد يف القرآن والسنَّة 

لك الخِتبلف بيان األحكام العامَّة للزَّْوجْب، وكثٌّب من التفاصيل مَبوكٌة للُعْرف؛ وذ
[، وأبدأ يف ذكر حقوق الرُجل :2النساء: ] {َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروفِ }الزَّمان واؼبكان، 

 339البقرة: ] {َولِلرَّْجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ } على امرأتو؛ حيُث فضَّلو ا علْيها؛
 
 :التعامل بين الزوجين قافةث

لذًة عابرة، أو عبلقًة مؤقتة، أو ؾبرَد شهوة واستمتاع؛ بل ىي اغبياة الزوجية ليسْت ؽبًوا ولعًبا، وال 
مسؤوليٌة عظيمة، وتَِبعة ثقيلة، ربتاج إىل صرب وؾباىدة، وحكمٍة ورويَّة، وتوطٍْب للنفس على القيام 

حبقوق النّْكاح وتبعاتو، وحرٍص على التواُفق مع الطرف اآلخر واحتمال زالَّتو، والتغاضي عن أخطائو 
 .والقيام دبسؤولية تربية األوالد وحسن إعدادىم وىفواتو،

برضبتو َجَعَل ذلك اؼبيَل الشديد بْب الرجل واؼبرأة، وَخَلَق الشهوة اعبنسيَّة،  -تعاىل  -ولكنَّ ا 
والرغبَة يف ربصيل األىل والذريَّة، وجعل ىذه الدوافَع من القوة واإلغباح، حبيث جيد اإلنساُن عنًتا 

 .من النكاح -تعاىل  -ا، وال ديلك إال أن يستجيب ؽبا دبا شرعو ا ومشقة يف ذباىله
تزاُوج، وتتحقَّق مقاصد النكاح، من ربقيق العفاف والصيانة للزوجْب، وسكون كلٍّ ؤّذا حيصل ا

منهما إىل اآلخر، وحصول الرضبة واؼبودة بينهما، وتعاوهنما على القيام دبصاغبهما الدينية والدنيوية، 
بية األوالد ورعايتهم، وبو حيصل التناسل والتكاثر، ويستمر النوع اإلنساٍل، وحُيفظ األوالد وعلى تر 

                                                           
  ٚٓٗٔبّبوت الطبعة الثالثة ،  -عبامع الصحيح اؼبختصر اؼبؤلف : ؿبمد بن إظباعيل أبو عبدا البخاري اعبعفي الناشر : دار ابن كثّب ، اليمامة ا ٕ٘
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من اؽببلك والضياع، مع ما حيصل بذلك من زيادة أعداد اؼبسلمْب، وتكثّب سوادىم، وتقوية 
 .شوكتهم، واستغنائهم بأبنائهم عن أعدائهم

يزىا، وتوسيع دائرهتا، وتوثيق ُعرى األخوَّة وابة بو كذلك من تنمية الروابط األسريَّة وتعز  وما حيص
بْب اؼبسلمْب؛ ألن النّْكاح ينشئ عبلقاٍت جديدًة بْب الزوجْب وأىليهما، ويربط األسر اؼبتباعدة 

اِء  ﴿ :برباط النكاح واؼبصاىرة؛ وؽبذا جعل ا الصهَر قسيًما للنسب، فقال
َ
َوُىَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اؼب

 ٖ٘﴾ َعَلُو َنَسًبا َوِصْهرًا وََكاَن َربَُّك َقِديرًاَبَشرًا َفجَ 
وإنك لو تأملَت يف حال كثّب من حواضر اؼبسلمْب وقُراىم، لوجدَت بْب أىل تلك اغبواضر والقرى 

من العبلقات األسرية، والروابط العائلية، ما جيعل سكاَن ذلك البلد كأىل بيت واحد، وخباصة إذا  
ك إال بسبب اؼبصاَىرة والتزاوج، وىذا أمر إذا تفطَّن لو اإلنسان، ازداد يقيًنا كان البلد صغّبًا، وما ذل

ال يشرع شيًئا  -تعاىل  -حبكمة الشارع اغبكيم وَسعة رضبتو، وإحاطة علمو، وعظيم قدرتو، وأنو 
 .لعباده إال ؼبا فيو من اػبّب واؼبصلحة ؽبم يف معاشهم ومعادىم

تلك الدرجة مَن القوة واؼبتانة، وحقُّ كلٍّ منهما على اآلخر بتلك وإذا كانت العبلقُة بْب الزوجْب ب
اؼبثابة من اػبطورة واألمهية، فإنَّ من أعظم ما جيب على الزوجْب: اؼبعاشرة بينهما باؼبعروف، وحسن 

الصُّحبة، وأن يَعرف كلّّ منهما ما لو وما عليو، ويقوم بواجبو ذباه صاحبو، ويراقب ا فيو، فبل 
- تعاىل -وال ديطل حبقو، وال حيتقره ويهينو، وال يكلفو َشَططًا أو حيملو ما ال يطيق؛ قال ا يظلمو 

ْعُروفِ  ﴿ :
َ
 ٗ٘﴾ َوؽَبُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاؼب

وقد دلَّت اآليُة على أنَّ للزوجة على زوجها مثَل ما لو عليها، مَن اؼبعاملة باغبسُب، واؼبعاشرة 
فيها،  -تعاىل  -فع بالٍب ىي أحسن، واغبذر من إيذائها ومضارهتا، وأن يتقي ا باؼبعروف، والد

 -وحيب ؽبا ما حيب لنفسو، ويأِت إليها دبثل الذي حيب أن تأِت بو إليو، حٌب لقد قال ابن عباس 
 :يقول -تعاىل  -: "إٍل ألحب أن أتزين المرأِت كما أحب أن تـََتَزيََّن يل؛ ألنَّ ا -رضي ا عنهما 

ْعُروفِ  ﴿
َ
 .﴾ َوؽَبُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاؼب

                                                           
 ٗ٘آية  الفرقان ٖ٘
 ٕٕٛة آية البقر  ٗ٘
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كما أنَّ من حقّْ زوجها عليها: أن تعاشره باؼبعروف، وتعاملو باغبسُب، وربسن صحبَتو، وذلك 
بإخبلص الودّْ لو، وقصر النظر عليو، وعدم التطلُّع إىل غّبه، والتحبُّب إليو، والتودُّد لو، وتأنيسو 

والتجمُّل لو، وحفظ سرّْه، وإظهار ؿببتو وتقديره، ومشاركتو يف آالمو وآمالو، وأفراحو  ومبلطفتو،
 وأتراحو، وتلقّْيو إذا دخل بالِبْشر والسرور، والبشاشة واؽبشاشة، والدعاء لو بالتوفيق واإلعانة
ودتو وأن زبدمو اػبدمة اؼبعروفة من مثلها ؼبثلو، وأن ربرص على إدخال السرور عليو، وكْسب م

 ٘٘.ورضاه، وأن تقوم بذلك من غّب تكرٍُّه وال تربم، وال منَّة وال أذى
فلتُبِشر خبّب كثّب، وأجر كبّب، وتوفيق  -تعاىل  -وإذا فعلت اؼبرأة ذلك، ؿبتسبًة األجَر عند ا 

 .حسن يف الدنيا واآلخرة
 ٙ٘.راٍض، دخلت اعبنة: أديا امرأٍة ماتت وزوُجها عنها -صلى ا عليو وسلم  -يقول النيب 

 :القناعة كنز ال يفنى
وإنَّ التطلُّع إىل استكمال صبيع الصفات يف الزوج أو الزوجة، ضرٌب من اػبيال، وأمر بعيُد اؼبنال، و 

وحده الكمال، واإلنسان ؾببول على النقص والتقصّب، وما من لذة يف ىذه اغبياة إال وىي مشوبة 
 .ذُة التامة إمنا تكون للمؤمنْب يف جنات النعيمبشيء من التنغيص والتكدير، والل

وإنَّ من أكثر الناس توفيًقا، وأرجحهم عقبًل: َمن يرضى دبا قسم ا لو، ويقنع دبا آتاه ا، وقدديًا 
: قد أفلح َمن -صلى ا عليو وسلم  -قالت اغبكماء: "القناعة كنز ال يفُب"، وأبلغ منو قول النيب 

 ٚ٘، وقنَّعو ا دبا آتاهأسلم، وُرزق كفافًا
 
 

                                                           
،وكشاف القناع 6/3:4، والفروع 21/331، واؼبغِب 6/97، واألم 2/383، وتفسّب ابن كثّب 8:/6، وتفسّب القرطيب 3/564تفسّب الطربي  ٘٘
6/295. 
(، وقال: صحيح 8439(، واغباكم )599(، والطرباٍل يف اؼبعجم الكبّب )7:14(، وأبو يعلى )2965(، وابن ماجو )2272رواه الَبمذي ) ٙ٘

 وقال الَبمذي: حديث حسناإلسناد، 
 841ص  3رواه مسلم ج ٚ٘
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 :ال بد من التطاوع والتسامح

كل إنساٍن عامَلٌ بذاتو، لو نظراتُو وتصوراتو، وحاجاتو ورغباتو، ولو مزاجو اػباص، الذي قد ال يتَّفق 
 .مع مزاج صاحبو، وىذا حاصل يف األمور اغبسية واؼبعنوية

ا وال يعسّْرا، وأن حيسن كلّّ منهما صحبَة فينبغي لكلٍّ من الزوجْب أن يتطاوعا وال خيتلفا، وييسّْر 
فيو، وأن يتنازل عن شيء من  -تعاىل  -اآلخر، وحيرص على إسعاده وربقيق رغباتو فيما أذن ا 

مراداتو ورغباتو، من أجل عشّبه وشريك حياتو، وأن يوطّْن نفسو على قبول بعض اؽبفوات، 
 .والتغاضي عن بعض اؼبنغصات

على األسرة وىو القيّْم -والرجل  مطاَلٌب بتصبّب نفسو أكثر من اؼبرأة؛ ؼبا يعلم من ضعف  - 
خلقتها، وغلبة عاطفتها على عقلها؛ وألهنا أسّبة بْب يديو، ؿبتاجة أعظم اغباجة إليو، قد علَّقت فيو  

غة يف تقوديها كلَّ آماؽبا، واعتربْتو يف الدنيا كنَزىا ورأس ماؽبا، فالبحُث عن زالهتا، وتتبُّع عثراهتا، واؼببال
يؤدّْي إىل كسرىا، وكسُرىا طبلقها - .58 

أنو قال: ))استوصوا بالنساء خّبًا؛ فإن اؼبرأة  -صلى ا عليو وسلم  -ففي الصحيحْب عن النيب 
ُخلقْت من ضَلع، وإن أعوج شيء يف الضلع أعبله، فإن ذىبَت تقيمو كسرَتو، وإن تركَتو مل يزل 

ويف رواية ؼبسلم: ))إنَّ اؼبرأة خلقت من ضَلع، لن تستقيم لك  59ا،أعوَج، فاستوصوا بالنساء خّبً 
على طريقة، فإن استمتعَت ّٔا، استمعَت ّٔا وفيها عوج، وإن ذىبَت تقيمها كسرهَتا، وكسرُىا 

.طبلقها  

                                                           
 ٕ٘ٔص  ٖ ج تفسّب القرطيب ٛ٘
اؼبؤلف : ؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم بن  ٕٙص  ٚاعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسول ا صلى ا عليو وسلم وسننو وأيامو ج  ٜ٘

 ىـٕٕٗٔالناصر الناشر : دار طوق النجاة الطبعة : األوىل اؼبغّبة البخاري، أبو عبد ا اقق : ؿبمد زىّب بن ناصر 
 ٗ/ٜعدد األجزاء : 
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يف حديث آخَر أن اؼبرأة ناقصُة عقٍل وِدين؛ حيث قال: ما رأيُت  -صلى ا عليو وسلم  -وبْبَّ 
60من ناقصاِت عقٍل ودين، أذىَب للبّْ الرجل اغبازم، من إحداكن   

ولكن ىذه األحاديث قد فهمها اعُبهَّال على غّب وجهها، وأوَّؽبا اؼبغرضون على غّب اؼبراد ّٔا، 
لى إىانة اإلسبلم للمرأة، وحطّْو من قدرىا، ووصفها دبا ال يليق ّٔا ﴿وجعلوىا دليبلً ع َكرُبَْت َكِلَمًة  

﴾سورة الکهف آية 6، وكم اغَبَّ ّٔذا الكبلم من نساء جاىبلت،  زَبْرُُج ِمْن أَفـَْواِىِهْم ِإْن يـَُقوُلوَن ِإالَّ َكِذبًا
فأخذَن حياربَن ىذه األحاديَث، ويغضنب لذِكرىا وإيرادىا، وجيهلن أن ىذه األحاديث وأمثاؽبا، من 

أعظم األدلة على ضباية اإلسبلم للمرأة، وكفالتو غبقوقها، وإحاطتها بسياج من الشفقة والرضبة؛ 
مسايرتو، والصرب عليو، فبل حيث بيَّنت أن االعوجاج يف اؼبرأة من أصل اػبِلقة، فبل بد للرجل من 

يكلّْف اؼبرأَة شططًا، وال يقسرىا على ما ال تطيق، كما جيب عليو أن يغضَّ الطْرف عن أخطائها، 
ويتحمَّل منها زالَّهِتا وىفواهتا، وأن يوطّْن نفَسو على ما يصدر منها من ضُبق أو جهل؛ ألنَّ ذلك 

 .جزء من طبيعتها وخلقتها
عبيَّاشة، الٍب ردبا تغلب على عقلها، وىذا الضعف الذي ُجبلْت عليو، ىو سرُّ كما أنَّ ىذه العاطفة ا

جاذبيتها وسحرىا، ومصدر إغرائها لزوجها، وىو من أسباب تقوية العبلقة بْب الزوجْب؛ فكلّّ منهما 
أة سبيل يشعر حباجتو لآلخر وميلو إليو، فالرجل دييل إىل اؼبرأة؛ ألهنا جزء منو، وىي اؼبكمّْلة لو، واؼبر 

سبحانو -إىل الرجل؛ ألنو ىو أصلها، واؼبكمل ؽبا، كما قال ربنا  يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم  ﴿ :- 
2 سورة النساء آية﴾ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجااًل َكِثّبًا َوِنَساءً   

يف كتابو القيم "اؼبرأة بْب طغيان النظام الغريب، ولطائف يل لدکتور رمضان البوطی ذکر کبلم صب  
، يؤكّْد ما ذكرتو، وخبلصتو: كلنا نعلم فبا درسناه يف مبادئ علم 288 -284التشريع الرباٍل"، ص: 

رجل النفس، وعلم النفس الَببوي، أن اؼبرأة أقوى عاطفة من الرجل، وأضعف تفكّبًا منو، وأن ال
أقوى تفكّبًا من اؼبرأة، وأضعف عاطفة منها، وىذا التقابل التكاملي بينهما، ىو سر سعادة الرجل 

 .باؼبرأة، واؼبرأة بالرجل

                                                           
 79ص  2اؼبصدر السابق ج ٓٙ
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لو كانت اؼبرأة كالرجل يف حدة التفكّب، وصبود العاطفة، وفقر اؼبشاعر، لشقي ّٔا الرجل، وتربَّم 
ولو كان الرجل كاؼبرأة يف أنوثتها، ورقتها العاطفية، باغبياة معها، ووجد سعادتو يف االبتعاد عنها، 

وتأثراهتا الوجدانية، وغلبة عاطفتها على عقلها، لشقيْت بو اؼبرأة، وؼبا رأت فيو اغبماية الٍب تنشدىا، 
والرعاية الٍب تبحث عنها، إًذا فهي حكمة ربانيَّة ال بد منها؛ لكي جيد كل من الرجل واؼبرأة يف 

صو، وما يشده إليوشريكو ما يتمم نق . 
وقوة اؼبرأة يف ضعفها، وسلطاهنا على الرجل إمنا يكمن يف احتياجها إليو واحتمائها بو، وىذا يدلُّ 

صلى ا  -على أنو أقوى منها بدنيِّا، وأعمق فكريِّا، وىذا ىو األغلب األعم، وؽبذا عجب النيب 
ب عقوؽَبم، وتستطيع السيطرة عليهم، من اؼبرأة أهنا على ضعفها، تسلب ذوي األلبا -عليو وسلم 

 .والتأثّب فيهم
وإليك ما تقولو الكاتبة األؼبانية: اسَبفيبلر، يف كتأّا الطريف واؼبعمق "حق الرجل يف التزوج بأكثر 

من واحدة": "بالنسبة للنساء، فإن بإمكاهنن بسط سلطتهن على الرجال، وذلك بالتحكم يف 
تابعْب ؽبن، ودبا أن النساء يف أغلب األحيان ىن أضعف جسميِّا  غرائزىن اعبنسية، ما جيعل الرجال

أن يلفًب انتباه  -إضافة إىل إمكانية امتناعهن جنسيِّا عنهم  -وفكريِّا من الرجال، فإهنن يستطعن 
 ."الرجال إليهن دبثابتهن مواضيع رعاية

أغىب منو، فإهنا تصبح  -إضافة إىل ذلك  -وتقول: "فقط، عندما تكون اؼبرأة أضعف من الرجل، مث 
 :بالنسبة ؽبذا األخّب طرفًا مغريًا جذابًا"، وسبضي مؤكدًة ىذه اغبقيقَة على ألسنة النساء، فتقول

واؼبعروف يف النساء قوؽبن: إن الرجل الذي أبتغيو ىو ذاك الذي باستطاعتو أن يكون قادرًا على "
أقوى بنية، وأشد ذكاء مِبضبايٍب، وىو لن يقدر على ذلك إال إذا كان أطول قامة، و  ". 

والعجيب أن من يشغبون على اإلسبلم، ويطعنون ّٔذا اغبديث وأمثالو، حْب يقفون على ما يوافقو 
فبا يقره علماء النفس، وما تقولو أمثال ىذه الكاتبة، يلجمون ألسنتهم عن النقد، ويصغون إىل ىذه 

تسبلماآلراء بالَقبول واالحَبام، إن مل نقل بالتقديس واالس . 
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قال -رضي ا عنو  -عن عمر بن اػبطاب  -رضي ا عنهما  -عن ابن عباس  تغضبت يوًما " :
على امرأِت، فإذا ىي تراجعِب، فأنكرت أن تراجعِب، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟! فوا إن أزواج 

ُت فدخلت على لّباجعنو، وهتجره إحداىن اليوم إىل الليل، فانطلق -صلى ا عليو وسلم -النيب 
صلى ا عليو وسلم؟! فقالت: نعم، فقلت: أهتجره إحداكن  -حفصَة، فقلت: أتراجعْب رسول ا 

اليوم إىل الليل؟! قالت: نعم، قلت: قد خاب َمن فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن 
61فإذا ىي قد ىلكت؟ -صلى ا عليو وسلم  -يغضب ا عليها لغضب رسولو  ث؛ رواه اغبدي "!  

وىو أعقل الناس وأفضلهم، وأقومهم حبقوق ا  -صلى ا عليو وسلم  -ولقد كانت نساء النيب 
 .يراجعَنو يف الكبلم وخياصمنو، وردبا ىجرْتو إحداىن اليوم إىل الليل -وحقوق عباده 

ا أيب خصام ذات يوم، فاحتكما إىل والدى -رضي ا عنها  -ويُروى أنو حدث بينو وبْب عائشة 
: ))تتكلَّمْب أو أتكلم؟((، فقالت -صلى ا عليو وسلم  -فقال ؽبا النيب  -رضي ا عنو  -بكر 

وىي غضىب: بل تكلَّم، وال تقل إال حقِّا! فلطمها أبو بكر على وجهها، فأسال الدم من فمها، 
عنها، وضباىا  -م صلى ا عليو وسل -وقال: يا عدوَة نفسها، وىل يقول إال اغبق؟! فدفعو النيب 

 ٕٙ.من وراء ظهره، وقال أليب بكر: ما ؽبذا دعوناك
كان مع بعض أصحابو يف   -صلى ا عليو وسلم  -أن النيب  وغّبه "صحيح البخاري" وثبت يف

صلى ا عليو  -بيت عائشة، فأرسلْت أمُّ سلمَة بصحفة فيها خبز وغبم، تتحف ّٔا رسوَل ا 
أخذهْتا الغّبُة، فضربت الصحفَة بِفهر كان  -رضي ا عنها  -وأضيافو، فلما رأهْتا عائشة  -وسلم 

 .طعاممعها، ففلقتها وانتثر ال
فإنو مل يصرخ يف وجهها، ومل يتلفَّظ بسبّْها وشتمها، ومل يرفع يَده  -صلى ا عليو وسلم  -أما النيب 

على أن صبع فلق الصحفة، مث جعل جيمع فيها  -عليو الصبلة والسبلم  -عليها لضرّٔا؛ بل مل يزد 
 .مرتْب الطعام، وىو يقول معتذرًا ؽبا: غارْت أمُّكم

                                                           
اؼبؤلف : ؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم بن  ٖٖٔص  ٕاعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسول ا صلى ا عليو وسلم وسننو وأيامو ج ٔٙ

 اؼبغّبة البخاري، 
 : "رواه الطرباٍل يف "األوسط"، واػبطيب يف "التاريخ"، من حديث عائشة، بسند ضعيف 3/55قال العراقي يف "زبريج أحاديث اإلحياء"  ٕٙ
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مل جيامل عائشَة على حساب أم سلمة؛ بل أخذ صحفَة عائشَة  - عليو وسلم صلى ا -مث إنو 
الصحيحَة، وبعث ّٔا إىل أم سلمة، وأبقى اؼبكسورة لعائشة، ويف بعض الروايات أنو قال ؽبا: يا 

 عائشُة، صحفة بصحفة، وطعام بطعام
صلى ا عليو  - قالْت: "ما ضرب رسول ا -رضي ا عنها  -وروى اإلمام مسلم عن عائشة 

شيًئا قط بيده، وال امرأًة وال خادًما، إال أن جياىد يف سبيل ا، وما نِيَل منو شيٌء قط،  -وسلم 
 ٖٙ.تعاىل -فينتقم من صاحبو، إال أن يُنتهك شيءٌ من ؿبارم ا، فينتقم  

 :ما يجب على الرجل إذا رأ  من زوجتو ما يكره
ن زوجتو ما يكره، أن يتذكَّر جوانَب اػبّب فيها، وأالَّ جيحد فضَلها والواجب على الزوج إذا رأى م

مؤمٌن  : ))ال يَفَرك-صلى ا عليو وسلم  -وتَعَبها يف القيام حبقوقو ورعاية مصاغبو، يقول النيب 
، فيجب على الزوج أن يتذكَّر ؿباسن زوجتو،  منها خلًقا آخرمؤمنًة، إن كره منها ُخلًقا، رضي 

 .لواجٌد خّبًا كثّبًا -بإذن ا  -وجيعل ما كره منها يف مقابلة ما رضي، وإنو 
باإلحسان إىل اؼبرأة، ومعاشرهتا باؼبعروف، حٌب وإن كرىها زوُجها؛ ألنو  -عزَّ وجلَّ  -وقد أََمَر ا 

فقد تكون سبًبا ػبّب كثّب، وؾبلبة لنفع كبّب، كأْن يرزَق منها أوالًدا ال يدري أين تكون اػبّبة؛ 
صاغبْب، حيسنون برَّه، ويرفعون ذِكره، ويُعلون منزلتو يف الدنيا واآلخرة، أو يوفَّق بربكة صبلحها، 

 :- تعاىل -وصدق دعائها لو، مع ما لو من األجر العظيم بكفالتو ؽبا، وصربه عليها، قال ا 
ْعُروِف فَِإْن َكرِْىُتُموُىنَّ فـََعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيًئا َوجَيَْعَل اللَُّو ِفيِو َخّْبًا َكِثّبًاَوعَ  ﴿

َ
 ٗٙ﴾ اِشُروُىنَّ بِاؼب

وأقلُّ الناس توفيًقا، وأبعُدىم عن اػبّب، َمن أىدر ااسن كلَّها، ونسَيها أو تناساىا، وجعل اؼبساوئ 
ها وطوَّؽبا، وجعل ِمن اغببة قبًة، ومن اغبقّب كبّبًا، وجعل يكررىا نصب عينيو، وردبا مدَّدىا، وبسط

ويعيدىا، ويفسرىا بظنونو السيئة، وتأويبلتو الفاسدة، حٌب جيرد امرأتو من كل خّب، ويصمها بكل 
 !نقيصة وشر

                                                           
 ربقيق : بّبوت -دار إحياء الَباث العريب  الناشر : مسلم بن اغبجاج أبو اغبسْب القشّبي النيسابوري اؼبؤلف : ٗٔٛٔص  ٗصحيح مسلم ج  ٖٙ

 ٘ عدد األجزاء : عبد الباقي ؿبمد فؤاد
 :2سورة النساء آية  ٗٙ
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 ٘ٙأة؟!: اللهم إٍل ُأحرّْج حقَّ الضعيفْب: اليتيم، واؼبر -صلى ا عليو وسلم  -أين ىذا من قول النيب 
 .دبَن ضيَّع حقهما، وأَزجر عن ذلك زْجرًا شديًدا -وىو اإلمث  -ومعُب ))أحرج((: ُأغبق اغبرج 

أن خّب الناس وأكملهم إديانًا، خّبُىم لنسائهم، ففي اغبديث  -صلى ا عليو وسلم  -وبْبَّ 
إديانًا، أحاسُنهم الصحيح: خّبكم خّبكم ألىلو، وأنا خّبكم ألىلي، وقال أيًضا: أكمُل اؼبؤمنْب 

 .أخبلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائهم
وىذه شهادة َمن ال ينطق عن اؽبوى: أن خّب الناس خّبُىم ألىلو، فجاىد نفَسك على أن تفوز 

 .ّٔذه اػبّبية، وتظفر ّٔذه الكرامة
وخيطئ كثٌّب من الرجال حْب يظنون أن التبسط مع اؼبرأة، وُحسن معاشرهتا، والتلطُّف معها، 

تعترب ضعًفا منو، وسيطرًة ؽبا عليو، فَباىم يصرُّون على أن تكون   -ومشاركتها يف بعض شؤون بيتها 
 .كلمتهم ىي األوىل واألخّبة، ورأيهم ىو النافَذ الذي ال يَقبل اؼبراجعة أو ااورة

و داخَل وىذا ليس من القوة أو الرجولة يف شيء، وليس من أخبلق الكرام؛ فإن الكرَل َمن غلبو أىلُ 
 .بيتو؛ لسماحتو وحسن معاشرتو، وغلب األعداَء خارج بيتو؛ لرجولتو وقوَّتو

: "يا أمّب اؼبؤمنْب، كيف ننسبك إىل العقل وقد غلبك نصُف -رضي ا عنو  -قال رجل ؼبعاوية 
 ."فقال معاوية: يا ىذا، إهنن يغلنب الكراَم، ويغلبهن اللئامُ  - يعِب زوجتو -إنسان؟ 

: "ينبغي أن يكون الرجل -وىو َمن ىو يف قوَّتو ومهابتو  -رضي ا عنو  -ن اػبطاب وقال عمر ب
 .بْب أىلو كالصيب، فإذا التمسوا ما عنده، وجدوا رجبلً 

                                                           
اؼبؤلف : امام أضبد بن حنبل اقق : شعيب األرنؤوط وآخرون الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثانية  ٙٔٗص  ٘ٔمسند أضبد بن حنبل ج  ٘ٙ

 ٓ٘م عدد األجزاء : ٜٜٜٔىـ ، ٕٓٗٔ
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 ٙٙ وقال لقمان اغبكيم: "ينبغي للعاقِل أن يكون يف أىلو كالصيب، وإذا كان يف القوم وجد رجبلً 
 وكيف تكون الراحة؟ وأين السكن والمودة؟

إذا كان ربُّ البيت ثقيَل الطبع، سيَئ العشرة، ضيَق األفق، يغلبو ضبٌق، ويعميو جهٌل، سريًعا يف  
 الغضب، بطيًئا يف الرضا، إذا دخل فكثّب اؼبّن، وإذا خرج فسيئ الظنّ 

وردبا مضى عليو سنوات مع زوجتو، مل تسمع منو كلمَة مدح أو ثناء، على التزامها وحشمتها، أو 
نتها، أو صباؽبا وحسن خلقتها، أو لباسها وزينتها، وقد يبخل عليها بكلمة شكر أو ذكائها وفط

دعاء، مقابل سعيها يف خدمتو، وتعبها يف القيام بشؤون بيتو وأوالده، ويضن عليها بكلمة حب 
 .ووداد، ومداعبة ومبلعبة

تكون إال حبسن اؼبعاشرة، أال يعلم أمثاُل ىذا أن خّب الناس خّبىم ألىلو، وأن السعادة الزوجية ال 
ودماثة اػبلق، وانبساط الوجو، والشكر والتقدير، واغبرص على إدخال الفرح والسرور، وأن اؼبرأة 

 أحوج ما تكون إىل التدليل والثناء، وكأهنا طفل كبّب؟
سها إن كلمة مدح تسمعها اؼبرأُة من زوجها، تَبك يف نفسها أثرًا عميًقا، وتزيد يف ؿببتها لزوجها وأُن

بو، وسبؤل جواكبها بالراحة والطمأنينة، وتشيع يف قبلها مشاعر الفرح والغبطة، وسبنحها شحنًة من 
النشاط والقوة، تنسيها ما تقاسيو من مشقة وعناء، وتساعدىا على بذل اؼبزيد من اػبدمة والعطاء، 

م بواجباهتن، فبل وتبعد عنها اإلحباط الذي يصيب زوجات كثّبات، حْب جيتهدن يف بيوهتن، والقيا
 .جيدن الثناء والتقدير
 :االعتدال في الغيرة

 ،ٍ ُحسن اؼبعاَشرة: االعتداُل يف الغّبة، واالبتعاد عن الظنون السيئة، واألوىام الفاسدة، إال بدليل بْبّْ
 .وحجة ظاىرة

صيانتها إن الغّبة على الزوجة حقّّ من حقوقها، فيجب على زوجها أن يغار عليها، وحيرص على 
وحفظها، فبل يعرّْضها للشُّبو ومواطن الريب، وال يتساىل معها فيما قد يفسد شرفها ومروءهتا، 

                                                           
 ٗبّبوت عدد األجزاء :  -اؼبؤلف : ؿبمد بن ؿبمد الغزايل أبو حامد الناشر : دار ااؼبعرفة  55ص  3إحياء علوم الدين ج  ٙٙ
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ويُطمع ذوي القلوب اؼبريضة ّٔا، من سفوٍر وتربُّج، واختبلط بالرجال األجانب وخلوة ّٔم، وخضوع 
ومن سبام ابة  بالقول معهم، وكبو ذلك؛ فهذه غّبة ؿبمودة، وىي من كمال الرجولة واإلديان،

 .والنُّصح للزوجة
ولكنو ال جيوز لو حبال أن يسيء ّٔا الظن، ويتجسس عليها، ويتهمها دبا ىي بريئة منو، فيؤول  

كبلمها، ويشكُّ يف تصرفاهتا، من غّب مستند صحيح؛ فإن ىذا من الظلم، ومن أعظم أسباب 
: ))من الغّبة ما حيب اُ، ومنها ما -صلى ا عليو وسلم  -التنغيص والتكدير؛ ولذلك قال النيب 

يبغض اُ؛ فأما ما حيب ا من الغّبة، فالغّبة يف الريبة، وأما الغّبة الٍب يبغض ا، فالغّبة يف غّب 
 ريبة

من أجلك  باالشرالبنو: "يا بِب، ال تكثر الغّبَة على أىلك؛ فَبمى  -عليو السبلم  -وقال سليمان 
 ٚٙ.وإن كانت بريئة

أنَّ غّبة اؼبرأة على زوجها دليٌل على ؿببتها لو، وحرصها عليو، ولكنها ال جيوز ؽبا أن تسيء بو كما 
الظن من غّب ريبة، أو تتهمو بالشرّْ من غّب بيّْنة، وال أن تبالغ يف الغّبة عليو، فتؤذيو وربرجو بكثرة 

وخرج: ؼباذا ذىبت؟ وإىل أين؟ السؤال واالتّْصال، والتقصّْي واؼبتابعة، ورباصره وتستجوبو كلما دخل 
 .ومع َمن كنت؟ وىكذا، كأنو طفل صغّب

إن الغّبة تبلغ عند بعض الزوجات حدِّا جيعلها تصر على مصاحبتو كلما خرج، أو أن يظل معها يف 
البيت، فتعزلو عن الناس، أو ربرجو أمامهم، وردبا ضبلْتها الغّبُة على التجسس عليو، والتفتيش يف 

تو ومكتبو؛ علها تعثر على دليل إدانة رباسبو عليو، وىذا كما أنو منهيّّ عنو شرًعا؛ فإنو أوراقو، وسيار 
ديؤل قلَب الزوج حنًقا وغيظًا، وىو من أعظم ما يكدر اغبياَة الزوجية، ويسبب الفصام والشّْقاق بْب 

 .الزوجْب
 
 

                                                           
ىـ( الناشر: ٛ٘ٗاؼبؤلف: أضبد بن اغبسْب بن علي بن موسى اػُبْسَرْوِجردي اػبراساٍل، أبو بكر البيهقي )اؼبتوىف:  ٕٛٗص  ٕشعب اإلديان ج  ٚٙ

 ٗٔم عدد األجزاء:  ٖٕٓٓ -ىـ  ٖٕٗٔعاون مع الدار السلفية ببومباي باؽبند الطبعة: األوىل، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالت
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 :حل االستمتاع
لو، وىذا أمر تدعو إليو الفطرة، ويتوقَّف  لكلٍّ مَن الزوجْب حق االستمتاع بصاحبو فيما أباحو ا

َوالَِّذيَن ُىْم لُِفُروِجِهْم  ﴿ :عليو التناسل، وحيصل بو ابة والتآلف، وقد مدح ا اؼبؤمنْب بقولو
َغى َورَاَء َذِلَك َفَمِن ابـْتَ  * ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أدَْيَانـُُهْم فَِإنَـُّهْم َغّْبُ َمُلوِمْبَ  * َحاِفظُونَ 

 8-6سورة اؼبومنون آية ﴾ َفُأولَِئَك ُىُم الَعاُدونَ 
فعلى كلٍّ منهما أن يليب داعي الفطرة لدى صاحبو، وجيتهد يف إشباع رغبتو، ما مل يكن ىناك مانع 

 .دينعو
نع شرعي، من فاؼبرأة جيب عليها أن تستجيَب لرغبة َزْوجها، وأالَّ سبتنَع منو إذا أرادىا غباجتو، إال ؼبا

يقول  رام حبج أو عمرة، أو مانع حسي، من مرض أو ضرر، أو حيض أو نفاسأو إصيام واجٍب، 
 : ))إذا دعا الرجُل زوجَتو غباجتو، فلتأتِو وإن كانت على التَّنُّور-صلى ا عليو وسلم  -النيب 

زوجها إذا  زوجة إىلواألحاديث يف ىذا اؼبعُب كثّبة، وىي تدل داللة صرحية على وجوب مبادرة ال
ال دينعها من ربقيق رغبتو عدُم رغبتها أو تطلعها لذلك، أو اشتغاؽُبا بطبخ أو أرادىا لقضاء وطره، و 

 .غّبه
جتو، معصيٌة عظيمة، أن امتناع اؼبرأة من إجابة زوجها إذا دعاىا غبا -عليو الصبلة والسبلم  -وبْبَّ 

فقال: إذا دعا الرجل امرأَتو إىل فراشو، فلم تأتِو، ولعن مبلئكتو،  -تعاىل  -لربّْ تستوجب غضَب 
، ويف رواية أخرى: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأَتو إىل  لعنْتها اؼببلئكة حٌب ُتصبح

 ٛٙفراشها، فتأىب عليو، إال كان الذي يف السماء ساخطًا عليها، حٌب يرضى عنها زوُجها
ا وَمِن اؼبسلمُة الٍب ترضى أن تبيَت واؼب ساخطًا  -جل وعبل  -بلئكُة تلعنها حٌب تصبح، وأن يظل رُّّٔ

عليها، حٌب يرضى عنها زوجها؟! إنو لوعيد تقشعر منو جلود اؼبؤمنْب، وترجف لو قلؤّم، خشيًة 
 .ورىبة

                                                           
 متفق عليو ٛٙ
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ِمْن  َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكمْ  ﴿ :- تعاىل -قال القرطيب: "وللرجال ُخِلَق الُبضُع منهن، قال ا 
 77سورة الشعراء آية ﴾ أَْزَواِجُكمْ 

الرجاَل أن ذلك اؼبوضع ُخلق منهن للرجال، فعليها بذلُو يف كل وقت  -عز وجل  -فأعلم ا 
 ٜٙيدعوىا الزوج، فإن منعْتو، فهي ظاؼبة، ويف حرج عظيم

نوافل الطاعات، اؼبرأَة عن االشتغال ب -صلى ا عليو وسلم  -ولِعَظم حق الزوج يف ىذا؛ هنى النيب 
صلى  -أن رسول ا  -رضي ا عنو  -الٍب سبنع الزوَج حقَّو يف االستمتاع بزوجتو؛ فعن أيب ىريرة 

 إال بإذنو، وال تأذن يف بيتو إال بإذنو وزوُجها شاىد  قال: ال حيلُّ للمرأة أن تصوم  -ا عليو وسلم 
 ٓٚ.فنهى اؼبرأَة عن الصوم وزوُجها حاضر إال بإذنو

فليس لو منُعها من صيامو،  -كصيام رمضان   -ذا ؿبمول على صوم التطوع، أما الصوم الواجب وى
 .وليس عليها طاعُتو يف ذلك؛ ألنو ال طاعة ؼبخلوق يف معصية اػبالق

فإن صامْت نفبلً وزوُجها حاضر من دون إذنو، صح صوُمها، وأشبْت ؼبخالفة النهي، وإن أراد 
ويفسد صومها، وليس ؽبا االمتناع منو؛ ألن طاعة الزوج واجبة، وإسبام النفل االستمتاع ّٔا، فلو ذلك 

 .مستحب
عند  -وكذلك اغبال يف بقية التطوُّعات، من صبلة، وحج، واعتكاف، وغّبىا، فإن حق الزوج 

آكُد على اؼبرأة من التطوع باػبّب، فبل جيوز ؽبا الشروع فيها إذا كان ذلك دينعو حقَّو؛  -التعارض 
 ن حقو واجب، والقيام بالواجب مقدَّم على القيام بالتطوُّعأل

أن الزوج لو حق االستمتاع ّٔا يف كل األيام، وحقو فيو واجب  -أي التحرَل  -قال النووي: "وسببو 
فإن قيل: فينبغي أن جيوز ؽبا الصوم بغّب  ٔٚعلى الفور، فبل يـَُفوتو بتطوع، وال بواجب على الَباخي،

                                                           
اؼبؤلف: أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اػبزرجي مشس الدين  ٚٔص  ٗٔاعبامع ألحكام القرآن تفسّب القرطيب ج  ٜٙ

م عدد  ٜٗٙٔ -ىـ ٖٗٛٔالقاىرة الطبعة: الثانية،  -أضبد الربدوٍل وإبراىيم أطفيش الناشر: دار الكتب اؼبصرية ىـ( ربقيق: ٔٚٙالقرطيب )اؼبتوىف: 
 جزءا ٕٓاألجزاء: 

 متفق عليو  ٓٚ  
 -اؼبؤلف : أبو زكريا حيٓب بن شرف بن مري النووي الناشر : دار إحياء الَباث العريب  ٚٔٔص  ٚاؼبنهاج شرح صحيح مسلم بن اغبجاج ج  ٔٚ

 ٛٔعدد األجزاء :  ٕٜٖٔبّبوت الطبعة الطبعة الثانية ، 
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االستمتاع ّٔا كان لو ذلك ويفسد صومها؟ فاعبواب: أن صومها دينعو من االستمتاع إذنو، فإْن أراد 
 "يف العادة؛ ألنو يهاب انتهاك الصوم باإلفساد

 
؛ أي: مقيم يف البلد، فإن كان مسافرًا فلها الصوم؛ زوجها شاىد: -صلى ا عليو وسلم  -وقولو 

يف معُب السفر ما لو كان مريًضا ال يقدر على ألنو ال يتأتَّى منو االستمتاع إذا مل تكن معو، و 
 .االستمتاع

 :حق الزوجة في االستمتاع
ويف اؼبقابل، فإنو جيب على الزوج أن يقضي وطَر زوجِتو، كلما رغبْت يف ذلك، وكان قادرًا عليو، ما 

 .مل ينهك بدنو، أو يشغلو ذلك عن عبادة واجبة، أو طلب معيشة حيتاجها
الوطء؛ بسبب عجز الزوج، أو امتناعو عنو مع قدرتو عليو، فلها اغبق يف  وإذا كانت تتضرر بَبك

 .طلب الفسخ منو، كما لو امتنع من اإلنفاق عليها
وكما لو حلف على ترك وطئها، فإنو ديهل أربعة أشهر، فإن فاء ووطئها فبها ونعمْت، وإال أُمر 

 :- تعاىل -رفًعا للضرر عنها؛ قال ا  بتطليقها إن طلبْت ذلك، فإن أىب تطليَقها طلق اغباكم عليو؛
َوِإْن َعَزُموا الطَّبَلَق  * لِلَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تـََربُُّص أَْربـََعِة َأْشُهٍر فَِإْن فَاُؤوا فَِإنَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ  ﴿

يٌع َعِليمٌ   338-337سورة البقرة آيتان  ﴾ فَِإنَّ اللََّو ظبَِ
صلى ا  -قال: قال رسول ا  -رضي ا عنهما  -عن عبدا بن عمرو بن العاص ويف اغبديث 
: يا عبدا، أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟، قلت: بلى يا رسول ا، قال: -عليو وسلم 

فبل تفعل، صم وأفطر، وقم وًل؛ فإن عبسدك عليك حقِّا، وإن لعينك عليك حقِّا، وإن لزوجك 
 ٕٚ.حقِّا عليك

فنهاه عن اؼببالغة يف العبادة الٍب يَبتَّب عليها إجهاُد بدنو وعينو، وتفويت حق زوجتو يف االستمتاع 
 .واؼبؤانسة

                                                           
 متفق عليو ٕٚ
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قال ابن حجر يف شرح اغبديث: "قال ابن بطال: ؼبا ذكر يف الباب قبلو حقَّ الزوج على الزوجة، ذكر 
عبادة حٌب يضعف عن القيام حبقها، من صباع يف ىذا عكسو، وأنو ال ينبغي لو أن جيهد بنفسو يف ال

 .واكتساب
واختلف العلماُء فيمن كفَّ عن صباع زوجتو، فقال مالك: إن كان بغّب ضرورة، ألزم بو أو يفرق 
بينهما، وكبوه عن أضبد، واؼبشهور عند الشافعية أنو ال جيب عليو، وقيل: جيب مرة، وعن بعض 

 ٖٚ. كل طهٍر مرةالسلف يف كل أربٍع ليلة، وعن بعضهم يف
 -وقال شيخ اإلسبلم ابن تيمية: "ومن اغبقوق األبضاع، فالواجب اغبكم بْب الزوجْب دبا أمر ا 

بو من إمساك دبعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كلٍّ من الزوجْب أن يؤدّْي إىل  -تعاىل 
الو، وىو الصداق اآلخر حقوَقو بطيب نفس، وانشراح صدر؛ فإن للمرأة على الرجل حقِّا يف م

والنفقة باؼبعروف، وحقِّا يف بدنو، وىو العشرة واؼبتعة، حبيث لو آىل منها استحقَّت الفرقة بإصباع 
 .اؼبسلمْب

 .وكذلك لو كان ؾببوبًا أو ِعنّْيًنا ال ديكنو صباعها، فلها الفرقة، ووطؤىا واجب عليو عند أكثر العلماء
الطبيعي، والصواب أنو واجب كما دل عليو الكتاب والسُّنة وقد قيل: إنو ال جيب؛ اكتفاًء بالباعث 

ؼبا رآه يكثر الصوم والصبلة: ))إن  -رضي ا عنهما  -واألصول، وقد قال النيب لعبدا بن عمرو 
 .لزوجك عليك حقِّا

مث قيل: جيب عليو وطؤىا كل أربعة أشهر مرًة، وقيل: جيب وطؤىا باؼبعروف على قدر قوتو 
 ٗٚا ذبب النفقة باؼبعروف كذلك، وىذا أشبووحاجتها، كم

وقال يف موضع آخر: "وجيب على الزوج وطُء امرأتو بقدر كفايتها، ما مل ينهك بدنو، أو تشغلو عن 
معيشتو... وحصول الضرر للزوجة بَبك الوطء مقتٍض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج 

                                                           
ىـ( اقق : عبد العزيز بن عبد ا بن ٕ٘ٛأبو الفضل أضبد بن علي بن ؿبمد بن أضبد بن حجر العسقبلٍل )اؼبتوىف :  ::3ص  3فتح الباری ج ٖٚ

 باز وؿبب الدين اػبطيب رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو وذكر أطرافها : ؿبمد فؤاد عبد الباقي الناشر : دار الفكر 
ىـ( اقق: عبد الرضبن بن ٕٛٚأبو العباس أضبد بن عبد اغبليم بن تيمية اغبراٍل )اؼبتوىف:  اؼبؤلف: تقي الدين ٖٗٛص  ٕٛؾبموع الفتاوى ج  ٗٚ

 مٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔؿبمد بن قاسم الناشر: ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف، اؼبدينة النبوية، اؼبملكة العربية السعودية عام النشر: 
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 .ىل، للفسخ بتعذره يف اإليبلءإصباًعاأو بغّب قصد، ولو مع قدرتو وعجزه، كالنفقة وأو 
وعلى ىذا؛ فالقول يف امرأة األسّب وابوس وكبومها، فبَّن تعذَّر انتفاُع امرأتو بو، إذا طلبْت فرقَتو،  

 ٘ٚكالقول يف امرأة اؼبفقود باإلصباع، كما قالو أبو ؿبمد اؼبقدسي
فهل عليو إمث أو ال؟  والشهرين ال يطؤىا،عن الرجل إذا صرب على زوجتو الشهر  -رضبو ا  -وسئل 

 وىل يطالب الزوج بذلك؟
 .فأجاب: "جيب على الرجل أن يطأ زوجَتو باؼبعروف، وىو من أوكد حقها عليو؛ أعظم من إطعامها

والوطء الواجب، قيل: إنو واجب يف كل أربعة أشهر مرًة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرتو، كما يطعمها 
 ٙٚ.وىذا أصح القولْب بقدر حاجتها وقدرتو،

فاالستمتاع بْب الزوجْب حق لكل منهما على اآلخر، لكن ؼبا كان الرجال يف الغالب أقوى من 
النساء، وحاجتهم إىل ذلك أكثر، وحقهم عليهن أعظم، كان الوعيد على اؼبرأة اؼبمتنعة من إجابة 

 .زوجها إذا دعاىا غباجتو، أشدَّ وأكرب
 :التعاُون على البر والتقو 

الزوج والزوجة خليبلن متبلزمان، فكل منهما يتأثَّر باآلخر ويؤثّْر فيو، وؽبذا كان الواجب عليهما 
 -التعاون على الرب واػبّب، والتناىي عن اإلمث والشر، والتآمر باؼبعروف والتناىي عن اؼبنكر، كما قال 

  ٕسورة اؼبائدة آية ﴾ وا َعَلى اإِلمثِْ َوالُعْدَوانِ َوتـََعاَونُوا َعَلى الربّْ َوالتَّْقَوى َواَل تـََعاَونُ  ﴿ :- تعاىل
 :- عز وجل -وجعل التآمر باؼبعروف والتناىي عن اؼبنكر من أخص أوصاف اؼبؤمنْب، فقال 

ْنَكرِ  ﴿
ُ
ْعُروِف َويـَْنَهْوَن َعِن اؼب

َ
ْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاؼب

ُ
ْؤِمُنوَن َواؼب

ُ
، 82التوبة آية ةسور ﴾ َواؼب
 ﴾ َواغِبَجاَرةُ ُكْم نَارًا َوُقوُدَىاالنَّاسُ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْىِلي ﴿ :- سبحانو -وقال 

  7سورة التحرَل آية 

                                                           
ىـ( اقق : علي بن ؿبمد ٕٛٚدين أبو العباس أضبد بن عبد اغبليم بن تيمية اغبراٍل )اؼبتوىف : اؼبؤلف : تقي ال ٖٙ٘ص  ٔاالختيارات الفقهية ج ٘ٚ

 مٜٛٚٔىـ/ٜٖٚٔبن عباس البعلى الدمشقي الناشر : دار اؼبعرفة، بّبوت، لبنان الطبعة : 
ىـ( اقق: عبد الرضبن بن ؿبمد ٕٛٚاغبراٍل )اؼبتوىف:  اؼبؤلف: تقي الدين أبو العباس أضبد بن عبد اغبليم بن تيمية ٖٗ٘ص  ٛؾبموع الفتاوى ج  ٙٚ

 مٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔبن قاسم الناشر: ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف، اؼبدينة النبوية، اؼبملكة العربية السعودية عام النشر: 
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واجتناب  -تعاىل  -وقاية نفسو وأىلو من النار، وذلك بطاعة ا فأوجب على اؼبسلم االجتهاد يف 
 .معصيتو

حثَّ على نكاح اؼبرأة الصاغبة، وتزويج الرجل الصاٌف الذي  -صلى ا عليو وسلم  -كما أن النيب 
يُرضى دينو وخلقو، من أجل ربقيق ىذه الغاية اعبليلة، وىي التعاون بْب الزوجْب وأوالدمها وأىليهما 

 .على دينو واالستقامة -تعاىل  -ى مرضاة ا عل
: -صلى ا عليو وسلم  -قال: قال رسول ا  -رضي ا عنو  -ويف اغبديث عن أيب ىريرة 

))رحم ا رجبلً قام من الليل فصلَّى وأيقظ امرأتو، فإن أبْت نضح يف وجهها اؼباَء، ورحم ا امرأة 
 .ٚٚزوجها، فإن أىب نضحْت يف وجهو اؼباءقامْت من الليل، فصلَّْت وأيقظت 

 
إذا  قال: -صلى ا عليو وسلم  -عن النيب  -رضي ا عنهما  -وعن أيب سعيد وأيب ىريرة 

 .ٛٚاستيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأتو، فصليا ركعتْب، ُكتبا من الذاكرين اَ كثّبًا والذاكرات
ليلة فزًعا،  -صلى ا عليو وسلم  -"استيقظ النيب قالت:  -رضي ا عنها  -وعن أم سلمة 

 -يقول: سبحانو ا! ماذا أنزل ا من اػبزائن؟ وماذا أنزل من الفًب؟ َمْن يوقظ صواحَب اغبجرات 
 ٜٚ.لكي يصلّْْب، ربَّ كاسيٍة يف الدنيا عارية يف اآلخرة -يريد أزواجو 

 :التعاون على القيام بالمصالح الدنيوية
إذا كان حقِّا على الزوجْب أن يـََتَعاَونَا على الربّْ والتقوى، والفوز يف اغبياة األخرى، فإن حقِّا عليهما  

كذلك أن يتعاونا على ما يهمهما من أمور اغبياة الدنيا، وأن يكون كل منهما عضًدا لآلخر، 
وأعمالو، فيشارك الرجل زوجو ومسانًدا لو، ومعايًشا آلالمو وآمالو، ومعاونًا لو على القيام دبصاغبو 

                                                           
(، وصححو ابن :552(، والبيهقي يف "السنن الكربى" )8515(، وأضبد )2447(، وابن ماجو )2721(، والنسائي )2419رواه أبو داود ) ٚٚ

 (2275(، واغباكم )3678(، وابن حبان )2259خزدية )
لبيهقي يف "السنن الكربى" (، وا2446(، وابن ماجو )22517، 2421(، والنسائي يف "السنن الكربى" )2562، :241رواه أبو داود ) ٛٚ
: قال اغبافظ ابن حجر: صحيح على 2/353(، وقال اؼبنذري يف "الَبغيب والَبىيب" :229(، واغباكم )3678(، وصححو ابن حبان )5531)

 شرط الشيخْب
بّبوت الطبعة الثالثة ،  -اليمامة  اؼبؤلف : ؿبمد بن إظباعيل أبو عبدا البخاري اعبعفي الناشر : دار ابن كثّب ، 36:2ص  6ج  رواه البخاری ٜٚ

ٔٗٓٚ - ٜٔٛٚ 
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يفعل مع أىلو، ُسئلت  -صلى ا عليو وسلم  -فيما يقدر عليو من أعمال البيت، كما كان النيب 
يصنع يف البيت؟ قالت: كان  -صلى ا عليو وسلم  -: "ما كان النيب -رضي ا عنها  -عائشة 

 ٓٛ.فإذا ظبع األذان خرج  خدمة اىلها( يف)أىلو،  يكون يف مهنة
صلى ا  -وعن عروة بن الزبّب قال: "قلت لعائشة: يا أم اؼبؤمنْب، أي شيء كان يصنع رسول ا 

أىلو: خيصف نعلو، وخييط إذا كان عندِك؟ قالت: ما يصنع أحدكم يف بيتو، يف مهنة  -عليو وسلم 
 .ٔٛثوبو

واؼبرأة أيًضا تشارك زوجها يف إقباز ما تستطيعو من أعمالو، وربرص على ربقيق راحتو النفسية 
والبدنية بعد عناء الكد والعمل، وتعينو برأيها ومشورهتا، وتعمل على تشجيعو وتقوية عزديتو، وربفيزه 

 .ىا، وأنو يسعدىا ما يسعده، ويؤؼبها ما يؤؼبووشحذ مهَّتو، وتشعره بأهنا معو دبشاعرىا وتفكّب 
وِمن أىم ما يلزمها التعاون عليو: إصبلح األوالد، والقيام عليهم حبسن الَببية واإلعداد؛ فإن األوالد 

ىم غرس اآلباء، وشبرة أفئدهتم، وقرة أعينهم، وأكبادىم الٍب سبشي على األرض، وىم زينة اغبياة 
 -عظيمة، وتبعة جد ثقيلة، سُيسأل الوالدان عنها، أحفظا أم ضيَّعا؟ يقول ا الدنيا، ولكنهم أمانة 

   :ؿبذرًا عباَده من خيانة ىذه األمانة، وغش ىذه الرعية -تعاىل 
َا أَْمَواُلُكْم يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل زَبُونُوا اللََّو َوالرَُّسوَل َوزَبُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن *  ﴿ َواْعَلُموا أمنَّ

 39-38سورة االنفال آيتان  ﴾ َوَأْواَلدُُكْم ِفْتَنٌة َوَأنَّ اللََّو ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ 
عن خيانتها، والقعود عن القيام دبسؤوليتها،  -تعاىل  -فاألوالد من صبلة األمانات الٍب هنانا ا 

فهم فتنة وابتبلء، ديتحن ا ّٔم األمهات واآلباء، ىل  -الدنيا وإن كانوا زينة اغبياة  -وأخرب أهنم 
يتَّقون ا فيهم، ويسعون إلصبلحهم وحسن إعدادىم، ووقايتهم من النار، أو يهملوهنم ويقصّْرون 

 يف القيام حبقوقهم؟
  39سورة االنفال آية ﴾ َوَأنَّ اللََّو ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ  ﴿ :مث ختم اآلية بقولو

                                                           
 3163ص  6اؼبصدر السابق ج  ٓٛ
(، واأللباٍل يف "آداب الزفاف يف السنة اؼبطهرة" 6787(، وصححو ابن حبان )651(، والبخاري يف "األدب اؼبفرد" )358:4رواه أضبد ) ٔٛ
 (782، ويف "سلسلة األحاديث الصحيحة" )294ص
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ي: ؼبن قام ّٔذا الواجب، وأدَّى ىذه األمانة، ويف ىذا الوعد الكرَل عزاء وتصبّب، وتقوية للهمم أ
يعلم مقدار األمانة الٍب يتحمَّلها اآلباء،  -تعاىل  -والعزائم، للقيام ّٔذا الواجب البلزم؛ ألن ا 

ي كثرْت فيو الفًب، وتنوعْت ومقدار العبء الذي يعانونو يف تربية األوالد، وخباصة يف ىذا الزمن الذ
 .فيو اؼبغريات وان، وتشعَّبت العوائق والصوارف عن اػبّب واالستقامة

: كلكم راٍع، وكلكم مسؤول عن رعيتو: اإلمام راٍع ومسؤول -صلى ا عليو وسلم  - ويقول النيب 
ها ومسؤولة عن رعيتها، عن رعيتو، والرجل راٍع يف أىلو ومسؤول عن رعيتو، واؼبرأة راعية يف بيت زوج

 ٕٛ.وكلكم راٍع ومسؤول عن رعيتو
ؤّذا ندرك أن تربية األوالد مسؤولية مشَبَكة بْب الزوج وزوجو، جيب عليهما التعاون والتعاضد 

للنهوض ّٔا، وأن تتكامل جهودمها لتحقيق ىذه الغاية، وربمُّل ىذه التبعة؛ بل إن ربصيل األوالد، 
 .ة واإلعداد، ىو الغاية العظمى، واؽبدف األظبى من النّْكاح كما سبقوالقيام عليهم حبسن الَببي

 :ِحفظ كل من الزوجين لسر صاحبو
ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم  ﴿ :- سبحانو -العبلقة بْب الزوجْب باللباس، فقال  -تعاىل  -لقد شبَّو ا 

 298سورة البقرة آية ﴾ لَِباٌس ؽَبُنَّ 
فكلّّ منهما لباس لصاحبو، من حيث التصاقو بو، وسكونو إليو، وأنسو بو، وذبميلو لو، وسَبه  

لعورتو، وشدة حاجتو إليو، فالعبلقة الزوجية من أقوى العبلقات اإلنسانية، وفيها من التميز 
 .واػبصوصية، والعمق والقوة، ما ال يوجد يف غّبىا من العبلقات البشرية

رب إىل اآلخر، وأكثر معاملة لو والتصاقًا بو، ومعرفة بأحوالو وأسراره، وحاجاتو فكل من الزوجْب أق
وخصوصياتو، وآالمو وآمالو، فبن عداه من سائر الناس، كما أنو حيصل بينهما من اؼبعاشرة واؼبؤانسة، 

 .واؼبداعبة واالستمتاع، ما ال يرضى أحد منهما بكشفو لآلخرين
كل منهما لعورة صاحبو، وسَب عيوبو، وكتم أسراره وخصوصياتو، وؼبا كان األمر كذلك؛ كان حفظ  
 .حقِّا واجًبا لكل منهما على اآلخر

                                                           
بّبوت الطبعة الثالثة ،  -اؼبؤلف : ؿبمد بن إظباعيل أبو عبدا البخاري اعبعفي الناشر : دار ابن كثّب ، اليمامة  3722 ص 7رواه البخاری ج  ٕٛ

ٔٗٓٚ - ٜٔٛٚ 
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 -وىذا من األمانات الٍب ال جيوز خيانتها، واػبصوصيات الٍب ال جيوز نشرىا وإذاعتها، قال ا 
 .9اؼبؤمنون: سورة ﴾  ِىْم رَاُعونَ َوالَِّذيَن ُىْم أِلََمانَاهِتِْم َوَعْهدِ  ﴿ :يف وصف عباده اؼبؤمنْب -تعاىل 

األمانة والعهد جيمع كل ما حيملو اإلنسان من أمر دينو ودنياه، قوالً وفعبًل، وىذا يعم : قال القرطيب
معاشرَة الناس، واؼبواعيد، وغّب ذلك، وغاية ذلك حفظو والقيام بو، واألمانة أعم من العهد، وكل 

 ٖٛ."و فعل، أو معتقدعهد فهو أمانة، فيما تقدم فيو قول، أ
 .﴾؛ أي: حافظون ؽبا، فبل يضيّْعوهنا وال ينتهكوهنا رَاُعونَ  ومعُب ﴿

: وإال الذين ىم ألمانات ا الٍب ائتمنهم عليها من فرائضو، -تعاىل ذِكره  -قال ابن جرير: "يقول 
بو وهناىم، وعهود وأمانات عباده الٍب ائُتمنوا عليها، وعهوده الٍب أخذىا عليهم بطاعتو فيما أمرىم 

 ٗٛ.عباده الٍب أعطاىم على ما عقده ؽبم على نفسو، راعون: "يرقبون ذلك وحيفظونو، فبل يضيعونو
صلى ا  -قال: قال رسول ا  -رضي ا عنو  -ويف "صحيح مسلم" عن أيب سعيد اػبدري 

مث  إىل امرأتو، وتفضي إليو: إن من أشر الناس عند ا منزلًة يوم القيامة، الرجَل يفضي -عليو وسلم 
ينشر سرَّىا، ويف رواية لو: إن من أعظم األمانة عند ا يوم القيامة، الرجل يفضي إىل امرأتو، وتفضي 

 ٘ٛإليو، مث ينشر سرىا
 -صلى ا عليو وسلم  -أهنا كانت عند رسول ا  -رضي ا عنها  -وعن أظباء بنت يزيد 

ال: ))لعل رجبلً يقول ما يفعل بأىلو، ولعل امرأة زبرب دبا فعلْت مع والرجال والنساء قعود عنده، فق
فقلُت: إي وا يا رسول ا، إهنم ليفعلون، وإهنن ) أي: سكتوا ومل جييبوا )زوجها!((، فأَرمَّ القوم

 .ٙٛليفعلن، قال: فبل تفعلوا؛ فإمنا مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة، فغشيها والناس ينظرون

                                                           
:  اؼبؤلف : أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اػبزرجي مشس الدين القرطيب )اؼبتوىف ٚٓٔص  ٕٔاعبامع ألحكام القرآن ج ٖٛ

 م ٖٕٓٓىـ/  ٖٕٗٔىـ( اقق : ىشام ظبّب البخاري الناشر : دار عامل الكتب، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية الطبعة :  ٔٚٙ
ىـ( ٖٓٔاؼبؤلف: ؿبمد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )اؼبتوىف:  ٛٔٙص  ٖٕجامع البيان يف تأويل القرآن ج  ٗٛ

 ٕٗم عدد األجزاء:  ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔأضبد ؿبمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، اقق: 
ؿبمد  قيق :بّبورب -دار إحياء الَباث العريب  الناشر : مسلم بن اغبجاج أبو اغبسْب القشّبي النيسابوري اؼبؤلف : ٓٙٓٔص  ٕج  صحيح مسلم٘ٛ

 ٘ عدد األجزاء : فؤاد عبد الباقي
(، وشاىد :71، والبيهقي، وابن السِب ):2/44، وأبو داود: 4:/5(، ولو شاىد من حديث أيب ىريرة رواه ابن أيب شيبة 38735رواه أضبد ) ٙٛ

 ، 4/73آخر رواه البزار عن أيب سعيد اػبدري، كذا يف "الَبغيب والَبىيب" 
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نعلم ربرَل إفشاء الزوجْب أو أحدمها ما جيري بينهما من أمور اعبماع واالستمتاع، ووصف ؤّذا 
تفاصيل ذلك من قول، أو فعل، أو كبومها؛ ألن ذلك من خيانة األمانة، وإفشاء السر، وكبلمها 

  ٚٛحرام
 :التوارث بين الزوجين

الزوجْب، فكل منهما يرث  من أسباب التوارث: عقد الزوجية، وىذا حق من اغبقوق اؼبشَبكة بْب
َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن مَلْ  ﴿ :- تعاىل -صاحبو، إن مل يكن شبة مانع دينعو، كما قال ا 

أَْو َدْيٍن َوؽَبُنَّ الرُّبُُع فبَّا َيُكْن ؽَبُنَّ َوَلٌد فَِإْن َكاَن ؽَبُنَّ َوَلٌد فـََلُكُم الرُّبُُع فبَّا تـَرَْكَن ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَْب َِّٔا 
ٍة ُتوُصوَن َِّٔا َأْو تـَرَْكُتْم ِإْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فـََلُهنَّ الثُُّمُن فبَّا تـَرَْكُتْم ِمْن بـَْعِد َوِصيَّ 

 38سورة النساء آية  ﴾ َدْينٍ 
 الزوجيةحل الخالفاة  وقضايا النفس علم

يف بعض القضايا اؼبنظورة أمام القضاء قد يكون أحد طريف الدعوى )زوجاً أو زوجًة( غّب مؤىل من الناحية 
النفسية والسلوكية الٍب تؤثر على كمال أىليتو، ليكون طرفاً يف دعوى ال يدرك بشكل تام نتائجها وآثارىا. وىذا 

 تعانة دبتخصص يف علم النفس..ما ال ديكن للقاضي يف كل األحوال إدراكو دون االس

ال تكاد سبر بنا مدة من الزمن إال ونسمع فيها عن حاالت وقع فيها اعتداءات وحشية وعنف داخل ؿبيط األسرة 
 من قبل األب أو زوجتو أو األخ أو غّبىم من أفراد األسرة األقوياء ضد آخرين من ضعفائهم من أطفال ونساء.

الشخصية تعج دبئات القضايا الٍب ال ديكن نظرىا دبعزل عن تفحص أحوال وأعتقد أيضاً أن ؿباكم األحوال 
أطراف ىذه الدعاوى من الناحية النفسية، والتوقف عند األحداث والوقائع الٍب يسردوهنا يف ثنايا دعاواىم أمام 

 القضاء وىي يف اغبقيقة تكشف عن الكثّب جداً من مواطن اػبلل واالعتبلل السلوكي النفسي.

ك يقودٍل إىل طرح قضية أعتقد تزايد أمهيتها مع مرور األيام وتعقيدات أحوال الناس؛ أال وىي مدى كل ذل
وبقضايا األحوال الشخصية على وجو  -وىذا سبق يل تناولو يف مقال قدَل-ارتباط علم النفس بالقضاء عامة 

 كي بالَببية واألسرة.اػبصوص، الرتباطها باألسرة وتكوينها وال خيفى مدى عبلقة علم النفس السلو 

                                                           
 2:6 -6/2:5اع" ، و"كشاف القن21/343، و"اؼبغِب" 21/9"شرح النووي على صحيح مسلم"  ٚٛ
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وؿباكم األحوال الشخصية تعترب من أىم ااكم وأكثرىا تأثّباً وخطراً على استقرار آّتمع والدولة؛ ألهنا تعُب 
بقضايا األسرة، واألسرة ىي النواة للمجتمع ومنها يبدأ سباسكو وأمنو وقوتو، وتبدأ كذلك دواعي سقوطو وضعفو. 

القضاء فيها يسّب على نفس الطريقة الروتينية الٍب تسّب عليها سائر ااكم، وال  ومع ىذه األمهية القصوى فإن
أعِب قطعاً مسألة وقت إقباز القضية الذي أولتو وزارة العدل وؾبلس القضاء أمهية وعناية ملحوظة؛ إمنا أعِب 

والَببية والسلوك، القادرين وجوب أن تكون تلك ااكم متوافرة بالكوادر اؼبؤىلْب من اؼبتخصصْب يف علم النفس 
من مؤثرات على األحكام القضائية يف النزاعات  -ولو كان قاضياً -على إدراك ما ال يدركو غّب اؼبتخصص 

 األسرية.

فالغاية من ؿبكمة األحوال الشخصية ال ينبغي أن تكون مقصورة فقط على الفصل يف نزاع أسري بأحكام 
العقوبات الزاجرة؛ بل أوىل من ذلك وأىم أن تكون تلك ااكم قادرة على قضائية يتم تنفيذىا بالقوة اعبربية و 

استدراك ما ديكن استدراكو من أسر يف طريقها للتهاوي والسقوط، وإصدار األحكام والقرارات واإلجراءات 
م دبا الواعية اؼبدركة الٍب تبُب على فهم صحيح لسلوك أطراف القضية، وتنزيل األحكام الشرعية على إشكاالهت

 يتبلءم مع أحواؽبم السلوكية ويكون أدعى إلصبلحهم.

ولعل من أدلة أمهية وخطورة ىذه القضية حْب نعلم أن معظم اعبرائم الٍب تقع يف آّتمع إمنا تكون نتاج خبلفات 
 أسرية وأسر غّب مستقرة.

الت نفسية وسلوكية ىي يف حقيقتها بسبب اعتبل -إن مل يكن كلها-كما أن الكثّب من اػببلفات الزوجية 
تؤدي إىل عدم انسجام أو نفور بْب الزوجْب، أو بسبب إيذاء نفسي يكون أكثر أؼباً من اإليذاء اعبسدي يقود 

 الزوجة غالباً إىل اللجوء للقضاء للمطالبة باالنفصال.

مؤىل من الناحية  بل إنو يف بعض القضايا اؼبنظورة أمام القضاء قد يكون أحد طريف الدعوى )زوجاً أو زوجة( غّب
النفسية والسلوكية الٍب تؤثر على كمال أىليتو، ليكون طرفاً يف دعوى ال يدرك بشكل تام نتائجها وآثارىا. وىذا 

 ما ال ديكن للقاضي يف كل األحوال إدراكو دون االستعانة دبتخصص يف علم النفس.

طي بعض اؼبؤثرات العقلية كاؼبخدرات كذلك ىناك مئات القضايا الٍب يكون الزوج غالباً فيها مبتلى بتعا
واؼبسكرات والكحول، ويكون لذلك تأثّباً على سلوكو مع زوجتو وأوالده، وتتحاشى الزوجة ذكر ذلك يف دعواىا 

صراحة ألسباب أمهها صعوبة اإلثبات يف بعض اغباالت، أو اػبوف من الفضيحة، أو اػبوف من أذى الزوج 
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يتعذر على اؼبتخصص يف علم النفس السلوكي إدراكها دبجرد فحص بسيط  وهتديده ؽبا. وكل ىذه القضايا ال
 لشخصية ؽبذا الزوج وما يصدر عنو من سلوك.

فهل يتحقق ذات يوم أن يكون علم النفس باعتباره علماً مؤثراً، حاضراً يف ؿباكمنا عامة وؿباكم األحوال 
 ٛٛالشخصية خاصة ؟ ىذا ما أسبناه.
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 الخاتمة

 اغبمد  وكفى والصبلة والسبلم على نبيو الذي اصطفى .

بوي ،يطيب يل أن أػبص أبرز ما يف ختام ىذه الرحلة اؼبباركة يف جنبات البيت الن
 : نتائجتوصلت إليو من 

صبلح األسرة يؤدي إىل ؾبتمع صاٌف، وفسادىا فساد للمجتمعات، فقد وضع  -2
اإلسبلم قواعد ثابتة للحياة الزوجية، وأحاطها بكل عناية، لتستمر وتطرد، فلم 

جْب يَبك جانبا منها إال تعرض لو موضحا حكم ا فيو، وبْب لكل من الزو 
 مالو وما عليو، وحذر من كل ما يكدر صفو العبلقة الزوجية .

الشك فيو أن اغبياة الزوجية السعيدة مطلب لكل زوجْب، ولكن سفينة فبا  -3
اغبياة قد تعَبضها بعض األمواج العاتية اؼبتبلطمة، فتهدد سّبىا وقد ربول ؾبراىا 

َبيها بعض اؼبشاكل الٍب إىل وجو ال يرضاه ركأّا، كذلك اغبياة الزوجية قد تع
 تنغص صفوىا، وهتدد بقاءىا.

ه غّب اػببلفات الزوجية أمر البد منو، والذي يدعي خلو حياتو منها فادعاؤ  -4
فحياة النيب صلى ا عليو وسلم مع أزواجو ،صحيح بل ىو ضرب من اػبيال 

مع ظبوىا ورفعتها وطهرىا مل تسلم من اؼبشاكل واػببلفات، ذلك أن الرسول 
لى ا عليو وسلم وزوجاتو بشر، والبد أن يطرأ على ىذه اغبياة البشرية ما ص

 يطرأ على حياة الناس من اؼبشاكل واػببلفات لنتعلم منها ونأخذ الدروس والعرب. 
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إذا ترك الزوجان اؼبشكبلت الٍب تواجههما دون اتفاق على منهج ؿبدد للتغلب   -5
شكبلت ،وعليو البد من ازباذ عليها ،فإن األسرة ستعصف ّٔا أمواج اؼب

 األساليب الناجحة ومنها :
ربكيم توجيهات اإلسبلم يف حل اؼبشكبلت، واألخذ دبا جاء يف القرآن والسنة  -2

 النبوية، واػبضوع ؼبا فيهما من أحكام وتوجيهات.
 السرية ،فليس ألحد الزوجْب أن خيرب اآلخرين دبا دار بينهما من خبلف. -3
 غبة والعفو وعدم اؽبجران.اؼببادرة باؼبصا -4
 التفاىم والتحاور اؽبادئ واالعَباف باألخطاء. -5
 التحلي بالصرب واألناة واغبلم . -6
 االعتذار ،فعلى من يشعر باػبطأ أن يبادر باالعتذار للطرف اآلخر.  -7
 حفظ اللسان واالبتعاد عن السب والشتم وإلقاء التهم ببل دليل . -8
خر واؼبواقف الطيبة بْب الزوجْب خبلل فَبة اػببلف تذكر إجيابيات الطرف اآل -9

 وعند مناقشتها. 
 االنتباه إىل أن الرابح الوحيد من اػببلفات الزوجية ىو الشيطان. -:

عند تعذر االتفاق بْب الزوجْب فعليهما أن خيربا طرفا ثالثا يعرف بالصبلح  -21
 واألمانة واغبكمة والعقل لئلصبلح بينها.

 بنة آّتمع ،فبصبلحها يصلح آّتمع وبفسادىا يفسد.األسرة ىي ل -6
يال جؤلالكتـاب والسـنة، و إبرازىا ل سرة يفاأل ايوضـوعية لقضـاؼبيـة الدراسـة امهأ -7

 .العصر ربدياتمواجهـة  يفمنهـا سلمة، حتـى تسـتفيد ؼبا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
63 

من ستطاع اكان لنبينا عليو الصبلة والسبلم طرق حكيمة وأساليب بديعة  -8
فتنجو سفينة اغبياة الزوجية من أن تغرق يف  ؽبا أن حيتوي تلك اؼبشاكل،خبل

 أو أن تعصف ّٔا رياحها. ،أمواجها
تقطــر جــبلال وصبــاال وطهــرًا، وتنثــال  ،مواقــف حواريــة مضــيئة  إن يف ســّبة النــيب  -9

 .لطًفا ورفًقا ونببل
-اء مـع زوجاتـووعفوه واحتمالو  إال أنو يلجأ إىل آخر الـدو   برغم حلمو كان  -:

خاصــة حــْب يكــون    ،وىــو التأديــب حرصــا منــو علــى نفعهــن  -رضــي ا عــنهن
 .-أي يف حق ا تعاىل-اػبطأ ذنبا 

 يف تدرجو يف التأديب عند اغباجة. حكمة الرسول -21
 التثبت والَبوي مهارة أساسية ينبغي أن يتمثلها كبل الزوجْب . -22
ف عــن بعــض الــزالت واألخطــاء واؽبفــوات لتســتمر ينبغــي للــزوجْب أن يغضــا الطــر  -23

 اغبياة وتبقى.
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