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 مقدمة البد منها
ستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئا ت إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ون

و أشهد أن  ،من يهده اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فال هادي له ’ أعمالنا 
له إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .إال   

 أما بعد
الزواج واملعاشرة الزوجية فن له آدابه وشروطه  الشرعية وإبداعاته الفطرية 

ادة والبهجة كل منهما علي اآلخر..واملكتسبة إلدخال السع  
ومن ال يلم lذا الفن ال تستقيم حياته الزوجية ودوماً تعاين من التصدع 

لبيان وسائل جلب  كانت هذه الدراسةومن مث   والنفور والصد والرد إيل آخره،
السعادة للبيت املسلم وليلم كل من الزوجني بآداب املعاشرة والوسائل الشرعية 

ترتقي باحلياة الزوجية إيل أفاق عالية من الرقي والسمو ..اليت تدعم و    
احلياة الزوجية ال تستقيم إال علي التزام تعاليم الكتاب والسنة ..يهي بد و     

ن ،وتصلي فيه الصلوات ونوافلها ،ويذكر فيه آوالبيت الذي يقرأ فيه القر 
بيتاً جديرا  الواحد القهار صباحاً ومساٍء،ويصلي فيه علي النيب املختار هو

 بأهله أن يكونوا من األخيار.
 والبيت هو اخللية اليت ينشأ فيها األبناء علي االستقامة ..
 لذا لزم أن تكون هذه اخللية صاحلة ومتينة من أساسها .
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ولكن عدد قضايا الطالق واخللع سجلت رقما خميفا يف احملاكم املدنية يف كثري 
ي التصدي له ومعرفة أسباب املشاكل ينبغ من بالد املسلمني وهو أمر خطري

الزوجية والطرق الشرعية حللها للتقليل من هذه القضايا وجديراً للعلماء 
 ةواال(يار باحلكمبيوت املسلمني من التفكك   إلنقاذوالدعاة التصدي 

 واملوعظة احلسنة
سنة يف  ٢٥ومن مث كانت هذه الدراسة من واقع خربيت يف الدعوة ألكثر من 

واألجتماعع االستما   
ل املشاكل الزوجية ألصحاب املشاكل من الزوجني ووضع احللول الشرعية حل

هلا مع النظر للعرف والتقاليد واحلالة النفسية ألصحاب كل مشكلة علي حدة 
أمهها علي سبيل  وقد أصبح عندي حصيلة من أهم املشاكل وحلوهلا مجعت

الزوجية "   لشرعية للمشاكلاحللول ايف هذه الرسالة وجعلت عنوا(ا "  املثال
   

 هذا وقد قسمت هذه الدراسة ألربع أقسام كالتايل:
 القسم األول: قواعد عامة حلل املشاكل الزوجية

الزوج ووسائل حلهافيها  يتسببمشاكل  القسم الثاين  
ووسائل حلها ةالزوج تتسبب فيها  مشاكلالقسم الثالث   
وحلوهلامشاكل يتسبب فيها الزوجان  القسم الرابع:  
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وبينت بالقرآن والسنة الصحيحة وأقوال العلماء الثقات ومبا فتح اهللا به علٌي 
الصواب من اخلطأ واحلالل من احلرام ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي 

 عن بينة واهللا املستعان
 

 القسم األول
قواعد عامة لحل المشاكل الزوجية   

اليت تعكر صفو العالقة بني الزوجني  احلياة الزوجية ال تستقيم إال حبل املشاكل
ينبغي أن نطرح يف هذه الدراسة قواعد عامة  حلل كافة املشاكل الزوجية من و 

من خربيت اخلاصة يف الدعوة وكثرة املشاكل اليت و ،الناحية الشرعية والنفسية 
 سألين عن حلها الكثري من األزواج ..

ي من املشاكل الزوجية حلها أستطيع أن أقوال بال مبالغة أن الغالبية العظم
سهل وميسور أن شاء اهللا تعايل شريطة إخالص النية من الزوجني هللا تعايل يف 

 إتباع تعاليم الكتاب والسنة ونبذ اهلوي الذي يصد عن احلق ..
وال يكون هذا إال برغبة أكيدة من كل منهما يف االستقرار وإطفاء نار الفتنة 

باب .. مث إن التكرب والتعاظم علي حساب اليت نشأة بينهما لسبب من األس
استقرار احلياة الزوجية واألسرية حباً يف كرامة زائفة أو نرجسية ذاتية هلما أثار 

 مدمرة نفسيا وبدنيا ومالياً .
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وبادي ذي بد نبني إن أي مشكلة ينبغي علي الزوجني أن يتفقا علي 

 حتل مشكلة وال يستقيم تامة، وال ةمراعاإخضاعها أوال لقواعد عامة ومراعاCا 
 أمر الزواج إال بتطبيق هذه القواعد ..

 وهذه القواعد هي:
ب املشكلة ومسبباCامعرفة أسبا - ١  
معاجلة  املشكلة وطرق الوقاية منها- ٢  

٣-  رد األمر عند االختالف للكتاب والسنة كحسم للمشكلة 
رناه من قواعد وأال كان ما ذكأنفاً هذا فضال عن إخالص النية كما ذكرنا     

 أساسية ال فائدة منها .
.. قوتهولزيادة البيان والتوضيح نضرب مثاًال علي ذلك  ونقول حبول اهللا و   

مشكلة ضيق ذات اليد من أصعب املشاكل وأخطرها يف هدم عش الزوجية 
.. 

ألن الناس جعلوا املال عصب احلياة وليس اإلميان واليقني باهللا الرازق القدير ، 
نت مشكلة ضيق ذات اليد جتعل الزوج عاجزاً علي القوامة ويعيش ومن مث كا

 يف هم وغم ال ينقطع.
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، وهناك مصاريف الدواء  والبيت.. فهناك مصاريف املدارس والدروس 
وهلم جراوالطعام والشراب ، وتلك للديون واإلجيار ..   

والعني بصرية واليد قصرية كما يقولون ..   
متمردة علي حياCا غري راضية وال صابرة علي والزوجة لزوجها باملرصاد   

 قضاء اهللا وقدره!!
نعم ابتالءات شىت تعصف وتكدر حياة كثرياً من بيوت املسلمني بسبب قلة 

 ذات اليد 
 فما احلل وما العالج ؟

طبقنا القواعد العامة علي هذه املشكلة وغريها من املشاكل لوجدنا احلل  لو
.ورضينا به ان شاء اهللا تعايل   

المشكلة ومسبباتها فالقاعدة األولي هي : معرفة أسباب  
 واملشكلة معلومة ومن أخطر أسباlا سببني :

عجز الرجل علي األنفاق علي أهله .-١  
وكل سبب وله  أو ما أشبه هذا إما أن يكون لبخل منه ،أو هلوي وكسل

 عالج.
نيبفأن كان لبخل من الزوج فليعلم أن البخل صفة ذميمة ولقد كان ال صلي -

يستعيذ منه فعن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان  -اهللا عليه وسلم
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يقول ا"للهم إين أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القرب 
 وفتنة احمليا واملمات " رواه مسلم وغريه 

والشرع أباح للزوجة أن تأخذ ما يكفيها من زوجها ولو بدون علمه ودليل 
 ذلك

د زوج أىب سفيان عن عائشة رضي اهللا عنها قالت :حديث هن  
يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح ، ال يعطيين من النفقة ما يكفيين 

ويكفي بين ، إال ما أخذته من ماله بغري علمه ، فهل علي يف ذلك من جناح 
؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : خذي من ماله باملعروف ما يكفيك 

» .نيك ويكفي ب  
اإلنفاق  علي زوجته أن يعلم أن  علي الزوج  أما أن كان هلوي أوكسل فيجب

له ألنفاقه وليس  القوامةألن اهللا تعايل أمنا جعل  واجبه ومسئوليته وأوالده
 لرجولته فقط!!

ٍض َوِمبَا قال تعايل (الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِمبَا َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَعْ 
َفُقوا ِمْن أَْمَواهلِِْم  ) ٣٤- النساء- أَنـْ  

من هذا احلديث الصحيح... أمل يقل  الذي ال ينفق علي أهلهوأين الزوج -
": -صلي اهللا عليه وسلم- النيب  
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" دينار أنفقته يف سبيل اهللا ودينار أنفقته يف رقبة ودينار تصدقت به على  
أجرا الذي أنفقته على أهلك " . مسكني ودينار أنفقته على أهلك أعظمها 

 رواه مسلم 
اإلسراف في األنفاق بال طائل من الزوجين.-٢  

واإلسراف مذموم شرعا سواء من الزوج أو الزوجة ، وكثريا من البوت تنوء 
 بالديون يف ميزانيتها بسبب السرف والتفاخر فيما ال ينفع وال يضر..

َتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال قال تعايل: { يا َبِين َآَدَم ُخُذوا زِينَ  
بُّ اْلُمْسرِِفَني ( ) األعراف٣١ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِ  

"كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا يف غري - صلى اهللا عليه وسلم  -وقال النيب 
إسراف وال خميلة وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك 

أخرجه البخاري يف اللباس ، والنسائي يف الزكاة  -رف أو خميلة"اثنتان س
)٢٥٥٩(  
 

ومن مث كان التوسط واالعتدال خري السبل حلل ما يرتتب من مشاكل زوجية 
 بسبب اإلسراف..

)1رمحه اهللا(-وقال السعدي  
                                      

  من كتاب الفواكه الشهیة من الخطب المنبریة" لعبد الرحمن بن السعدي-  ١
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أيها الناس ، اتقوا اهللا تعاىل ودعوا جماوزة احلد يف كل األمور ، واسلكوا طريق 
َفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا االقتصا د يف امليسور واملعسور ، فقد قال تعاىل: { َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـْ

وَملَْ يـَْقتُـُروا وََكاَن بـَْنيَ َذِلَك قـََواًما } . فيدخل يف هذا اإلرشاد النفقات الواجبة 
واملستحبات ، كما يدخل فيه النوائب اليت تنوبكم عند عوارض احلاجات ، 

الزائد يف هذه األوقات ، يف الوالئم وحمافل النساء وغريها  وقد حدث التوسع
من الدعوات ، وهذا ضرر عظيم ، خمالف للشرع والعرف وحسن التدبري ، 

ومضاره شاملة للغين والفقري ، فاإلسراف خمالف ملا أمر به الشارع ، فقد 
 غري جعل اهللا األموال قياما للناس تقوم lا املصاحل واملنافع ، فمن صرفها يف

وجهها أو جتاوز lا حدها فقد ضيع ما جعله اهللا قواما حيث صرفها عن 
املصلحة وصدها ، وهذا النوع من النفقة مل يضمن اهللا للمنفق خلفها ورفدها 

، أال وإن اإلسراف يف النفقات ال يستجيزه أهل العقول الوافية ، وال يبين 
يذكر ، وال معروف  مكرمة عند ذوي اهلمم العالية ، وال يصري له موقع

وإحسان يشكر ، بل نشاهد املدعوين القادح منهم أكثر من املادحني ، 
وذلك ضار لصاحبه وملن أراد مقابلته من الفاعلني ، أال ترون العاجزين ومن 
ليس هلم مقدرة يلتزمون ذلك جماراة لألغنياء القادرين ، فلو أن رؤساء الناس 

وا على ذلك ، وكان خريا هلم وألهل البالد التزموا واتفقوا على االقتصاد لشكر 
، أما تشاهدون أفرادا من الرجال األبرياء الذين ال يشك يف كرمهم وعقلهم 
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إذا سلكوا طريق االقتصاد اتفق الناس على الثناء عليهم ، ويرونه من حماسنهم 
وإحسا(م إىل الذين خيتمون إليهم ، وخصوصا يف هذه األوقات اليت اشتدت 

نة وارتفعت األسعار ، وصار الواحد إذا جارى الناس يف توسعهم محل lا املؤ 
ذمته ماال يطيق وحتمل املضار . فلو بذل ذلك يف ضروراته وحاجاته ، لكان 
خريا له من بذله يف أمور الست من كماالته ، وقد تشاهدون من يسرف يف 

ات ، هذه النفقات فهو مقصر غاية التقصري يف قيامه مبا عليه من الواجب
فانظروا رمحكم اهللا ماذا جيب عليكم يف أموالكم ، وما حيسن شرعا وعقال ، 
واسلكوا هذا السبيل وال تصغوا ملن يريد غري ذلك أصال ، وال تضطروا عباد 

اهللا بإسرافكم يف أمور ال حيبو(ا وال تدخلوهم يف أحوال ونفقات ال يرتدو(ا . 
هـبارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم .)ا  

 وننتقل اآلن للقاعدة الثانية وهي: معالجة المشكلة وطرق الوقاية منها:
مشكلة ضيق ذات اليد ،وأما كيفية عالجهما  من أسباب ذكرنا سلفاً سببني 

أفضل عالج لإلسراف والتبذير الذي ذكرناه ففي القناعة والرضا  وحدمهاومها 
أنفاً ، ولكن الصرب عليهما من الزوجني حيتاج ملشقة وجهد لذا فهذا الدواء 

ينبع من  يف الصرب تاج منهما إيل قوة إميان وإجيابيةوحيلزوجني صعباً علي ا
دون إكراه أو ضغوط.خوفهما من اهللا   
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ومن يلتزم منهما بذلك فهو دليل علي حبه ومراقبته هللا تعايل وابتغاء مرضاته 
عليه التمتع  والتزامه باملنهج الشرعي الذي يأمره بالزهد والتقشف وال حيرم

 بالطيبات من الرزق مادام ال خيرج به عن حد االعتدال غري املرغوب فيه.
َيا  اَر اْآلَِخَرَة َوَال تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّنـْ َتِغ ِفيَما َآتَاَك اللَُّه الدَّ كما قال تعايل (َوابـْ

بُّ َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإلَْيَك َوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِيف   اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه َال حيُِ
)٧٧اْلُمْفِسِديَن (  
" قد أفلح من أسلم و رزق كفافا و قنعه - صلى اهللا عليه وسلم  -وقال النيب 

)١/١٢٩أنظر السلسلة الصحيحة لأللباين ( -اهللا مبا آتاه "   
والرضا  هو عدم القناعة  للمشاكل الزوجيةوال ريب أن أهم األسباب املؤدية 

يف  بسفه والبذخ إلنفاقبكثرة   أمام الناستفاخر لل رزق اهللا والسعي ب
برغم قلة اإلمكانيات  كأعياد امليالد وما أشبه ذلك  واالحتفاالتاملناسبات 

املالية عند البعض منهم مما يؤدي إيل تراكم الديون اليت تثقل كاهلهم 
اذبة ليس وتفسد أخالقهم من اجل مظاهر كمن الناس  لالستدانةوتدفعهم 

 من الدين يف شيء..
 

وهي : ثم ننتقل للقاعدة الثالثة   رد األمddddر عنddddد الخddddالف لكتddddاب  
 اهللا وسdddddddنة رسdddddddولھ كحسdddddddم للمشdddddddكلة   
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فرض علي كل زوج  -صلي اهللا عليه وسلم-وطاعة اهللا تعايل وطاعة رسوله 
 وزوجة ،ويكون معصيتهما بداية النهاية للحياة الزوجية..

نَـُهْم ُمثَّ ال قال اهللا تعاىل: " َفال - َوَربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك فيَما َشَجَر بـَيـْ
ُفِسهْم َحَرجاً ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً " النساء:  ، وقال ٦٥ِجيُدوا يف أنـْ
َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني إَذا ُدُعوا إىل اِهللا َوَرُسولِِه لَِيْحُكمَ  نَـُهْم َأْن  تعاىل: " إمنَّ بـَيـْ

ْعَنا َوَأَطْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن " النور:  .٥١يـَُقوُلوا مسَِ  
، ٥٩وقال تعاىل: " فَإْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه إَىل اِهللا َوالرَُّسوِل " النساء: -

 قال العلماء: معناه إىل الكتاب والسنة. 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: كل  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه،-

أميت يدخلون اجلنة إال من أىب. قيل: ومن يأىب يا رسول اهللا ؟ قال: من 
 أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب رواه البخاري.

ومن هذه األدلة ال جمال هلوي أو رأي ،وأي مناقشة واتفاق  بني الزوجني  
هلا البتة أن كانت ال تستند إيل دليل شرعي حلل مشكلة من املشاكل ال أمهية 

ألن الضرر سيكون أكثروأفدح ولو بعد حني .   
 

 القسم الثاني
الزوج ووسائل حلها يتسبب فيهامشاكل    



 ١٣

سوف أذكر هنا أهم املشاكل علي سبيل املثال ال احلصر اليت يتسبب فيها 
ا واهللا الزوج أما جلهله باحلالل واحلرام أو لعصبيته وغضبه  وطرق حله

 املستعان
تلفظه -١  بالطالق بمناسبة وغير مناسبة 

ما أكثر البيوت اليت فشلت فيها العالقة بني الزوجني بسبب الطالق الذي   
يتلفظ به الرجال مبناسبة وغري مناسبة إذا ما حدث خالف بني الرجل وزوجته 

واتزان   لصربهولو كان بسيطاً ال يرتوى الرجل وهو الذي جعل اهللا له القوامة 
يف االندفاع  األهوج أو االحنراف للعاطفة بال فكر أو نظر فضًال عن عقله 

مسئوليته على االتفاق على الزوجة ورعايتها مبا أعطاه اهللا من قوه جسدية 
وعضلية تعينه على أدائها على الوجه األكمل  ، ولكن يبدو أن رجال هذا 

وصاروا أكثر عصبية الزمان إال من رحم ريب منهم أصاlم ضعف شديد 
ألتفه األسباب وهذا أمر  عل ألسنتهم واندفاعاً وCوراً فكثر التلفظ بالطالق

غريب وعجيب .   يهدد الرجل منهم زوجته ليل (ار .. أنت طالق إن 
خرجت من البيت .. أنت طالق إن ذهبت إىل أبيك .. علّى الطالق لن 

واألغرب واألعجب أن  حيدث كذا أو سأفعل كذا .. أنت على حرام .. اخل
-يطلق ثالث مرات دفعة واحدة خمالفاً قول اهللا تعاىل :  



 ١٤

} لُّ َلُكْم َأن تَْأُخُذواْ   الطََّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن َوالَ حيَِ
َد الّلِه َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ِممَّا آتـَْيُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإالَّ َأن َخيَاَفا َأالَّ يُِقيَما ُحُدو 

ُحُدوَد الّلِه َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد الّلِه َفَال تـَْعَتُدوَها 
} ٢٢٩َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد الّلِه فَُأْولَـِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن { { ). ٢٢٩(البقرة    

-لثالثة واألخرية فإ(ا ال حتل له كما قال تعاىل:فإذا ما وقعت الطلقة ا    
   } َرُه َفِإن طَلََّقَها َفَال   لُّ َلُه ِمن بـَْعُد َحىتََّ تَنِكَح َزْوًجا َغيـْ َفِإن طَلََّقَها َفَال حتَِ

يـُبَـيـِّنُـَها ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن يـَتَـَراَجَعا ِإن ظَنَّا َأن يُِقيَما ُحُدوَد الّلِه َوتِْلَك ُحُدوُد الّلِه 
}٢٣٠لَِقْوٍم  يـَْعلُموَن  { { ). ٢٣٠( البقرة    

الزوجة حيت تتزوج وحرمت عليه  وشتت أسرته سد أمامه الطريقفيكون قد 
صلي اهللا عليه وسلم  -غريه وقد جيره هذا إيل التحليل الذي حرمه رسول اهللا

ولعن فاعله   
قت ثالثاً وأخذت واحمللل: هو الذي يأيت إىل الزوجة املطلقة وهي اليت طل

العدة، فال جتوز لألول حىت ينكحها زوٌج آخر، كما نص على ذلك ُسبَحانَُه 
َوتـََعاَىل، فيأيت هذا الرجل فيتزوج هذه املرأة باتفاق مع الزوج األول ال لقصد 

أن تكون زوجة له، ولكن ليحللها فيمكث معها فرتة، أو يدخل lا مث يطلقها 
ما؛ فهذا ملعون وذاك ملعون ، وال حول وال قوة فيتزوجها األول باتفاق بينه

 إال باهللا العلي العظيم.



 ١٥

اللين والرفق في مواضع الشدة أو العكس - ٢  
أن مما ينفر بعض الزوجات من الرجل ضعف شخصيته أمامها وأمام 

 أوالدها وعدم شعورها بقوامته ورجولته عندما حتتاج إليه
ة حتمل مسئولياته عن رعيته من قوامالمن شروط وينبغي للزوج أن يعلم أن 

هزوجة وأوالد  
ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس  قال تعايل " يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـْ

َها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما  َواحلَِْجاَرُة َعَليـْ
٦التحرمي آيةُروَن }يـُْؤمَ   

كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فاإلمام : « -صلى اهللا عليه وسلم-وقال النيب
رواه » . راٍع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهل بيته ومسؤول عن رعيته 

 البخاري .
 ولو نظرنا لواقعنا اآلن جند ولألسف الشديد كثرياً من البيوت الرجل فيها ال

إال من -ال بيهش وال بينش -يعين باللغة الدارجة والشعبية –حول له وال قوة 
 رحم ريب ،وتسيطر الزوجة علي مقاليد األمور بدًال منه!!

فيقول الرجل مثًال ألبنه أفعل كذا ..وتقول الزوجة ال تفعل ..ومن واقع رؤية 
 الولد لسيطرة أمه  عليه وعلي أبيه..

اف أمه!!يسمع هلا ويطيع وال يهاب أباه بقدر ما خي   



 ١٦

ومن البداية جيب أن يكون الزوج صارماً فيما خيرج عن احلد ويلني فيما يرضي 
سواء مع األوالد أو الزوجة ليكون مهاباً وحمبوبًا يف نفس الوقت  عنه الشرع 

 فمثَال:
لو أرادت الزوجة أن خترج متعطرة وتضع املساحيق علي وجهها وعينيها ،عليه 

ون صارماً ويرهبها من عذاب اهللا ويلتزم بآداب أن مينعها من اخلروج  وأن يك
لعائشة "أن اهللا تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم-  الشريعة وبالرفق واللني لقوله ً 

 حيب الرفق يف األمر كله ".
يف صحيح اجلامع . ١٨٨١( صحيح ) انظر حديث رقم :    

لكن  فال ريب أن الكلمة الطيبة أفضل يف قبول النصيحة من الكلمة البذيئة
أبت طبق  بال ضعف أو تضرع بل بثقة وإرادة فأن أبت كن رجًال وأمنعها ولو

واملؤذي أن مل بالضرب غري املربح شرع اهللا وأهجرها يف الفراش للتأديب مث 
 يفلح ذلك

-النيبواليك أيها الزوج تطبيقا عملياً عما أريد منك أن تستوعبه من حياة 
رضي اهللا عنها:–ؤمنني مع عائشة أم امل -صلى اهللا عليه وسلم  

:  -صلى اهللا عليه وسلم-فعنها قالت : قال يل رسول اهللا  -  
( إنين ألعلم إذا كنت عين راضيًة ، وإذا كنت علي غضىب ) ، قالت : ومب 

تعرف ذلك يا رسول اهللا ؟ قال : ( إذا كنت عين راضية ، فحلفت ، قلت : 



 ١٧

ورب إبراهيم ) ، قلت ال ورب حممد ، وإذا كنت علي غضىب ، قلت : ( ال 
)1: أجل ، ما أهجر إال امسك .)(  

أسلوب الرتغيب والرفق أل(ا  -صلى اهللا عليه وسلم- هنا استخدم النيب 
غضبت لشيء بسيط ليس فيه خروج عن حدود اهللا ، واإلنسان بطبعه خملوق 
ضعيفاً وكل ابن أدم خطاء ،والشدة يف مثل هذه األخطاء اليت ال ينفك عنها 

لضعفه تشدد ال داع له ورد فعله سيكون أسوأ من الذنب  اإلنسان
 نفسه،،وتأمل معي املوقف التايل :

عنها رضي اهللا عنها قالت: قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم حسبك من صفية  -
كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعين قصريًة، فقال: لقد قلت كلمًة لو مزجت مباء 

 البحر ملزجته ! "
يف صحيح اجلامع . ٥١٤٠انظر حديث رقم :   

قال النووي ومعىن: مزجته خالطته خمالطًة يتغري lا طعمه، أو رحيه لشدة -
 نتنها وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة.

أنظر أيها الزوج كيف كانت شدته معها أل(ا خرجت عن احلد بالغيبة  :قلت
 احملرمة رغم أ(ا كما هو معلوم أحب زوجاته إيل قلبه !!

                                      
   ٦٤٣٨ح/  رواه مسلم - ١



 ١٨

وليس سلبياً أمام زوجتك وأوالدك  فهل لك فيه أسوة حسنة ولتكن اجيابياً 
 وعاجزاً واهللا املستعان.

إهماله لنظافته الشخصية والجسدية -٣  
تزين ونظافة كل من الزوجني لآلخر عند املعاشرة وغريها أمر مطلوب ومن 

 وسائل االستقرار ودوام احملبة بني الزوجني .
كل من الزوجني يف لفت نظر وإعجاب الطرف األخر   ومن البدهي أن يتطلع

هذا أن كانا متحابني متعاونني علي إرساء دعائم عش الزوجية ، وتزين وجتمل  
 كل منهما لآلخر يزيد من هذا الرتابط ويساعد علي غض البصر عن احلرام .

 قال اإلمام السيوطي يف كتابه( اإليضاح يف علم النكاح ):
نصح النساء باستكمال زينتهن داخل املنازل ، وذلك  إن الفقهاء أكثروا من

 بتسريح الشعر وتزيينه ، والتطيب بالطيب أمام الزوج حيت يطيب قلبه " اهـ
ومن املعلوم أن النساء من أخطر الفنت علي الرجال والزوج رجل منهم تقع 
عينية بقصد وتعمد أو بدونه علي نساء متربجات كاسيات عاريات  خيتلط 

لشارع والعمل وما أشبه ذلك ، ورمبا تتعمد بعضهن أثارته، وإمهال lن يف ا
الزوجة التزين لزوجها جيعله يفتنت lن  وقد يقع فيما حرم اهللا تعايل ولو بالنظر 

 واإلعجاب . 
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وجيب أن تدرك الزوجة أن زوجها ليس مالك بل هو بشر ضعيف وإن أظهر 
ه معها فمع من ؟!غري ذلك، فإن مل يستمتع باحلالل ويقطع شر شهوت  

وعلي الزوج أن يدرك أن زوجته مثله متاماً ، وله يف ابن عباس رضي اهللا 
):1عنهما قدوة فقد روي إنه قال(   

إين ألتزين لزوجيت كما تتزين يل وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي يل 
وَهلُنَّ ِمْثُل اَلِذي عليها فتستوجب حقها الذي هلا علي ألن اهللا تعايل قال: (

البقرة ٢٢٨-) َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ   
وينبغي هنا بيان أمر هام يغفل عنه بعض األزواج أال وهو النظافة اجلسدية  -

-عند املعاشرة  فهي الشك تزيد من األلفة والرتابط الروحي ولقد حث النيب 
عليها فقال " الفطرة مخس أو مخس من الفطرة اخلتان   -صلى اهللا عليه وسلم

)2داد وتقليم األظفار ونتف اإلبط وقص الشارب "(واالستح  
األمور ألتفه هسرعة غضب -٤  

الغضب من الشيطان والشيطان قطعاً اليريد اخلري بل الشر والتفريق بني 
 -بدليل حديث جابر -لعنه اهللا-الزوجني ،بل أن ذلك من أحب أعماله

 رضي اهللا عنه قال:

                                      
  ٣/٨٨أنظر الجامع ألحكام القران للقرطبي  - ١
  ٢٥٧، ومسلم في الطهارة ح/٥٨٨٩أخرجه البخاري في اللباس ح/- ٢



 ٢٠

يس يضع عرشه على املاء مث يبعث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن إبل
سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة جييء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا 
فيقول ما صنعت شيئا قال مث جييء أحدهم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه 

)1وبني امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت(  
ة املشاكل من أعظم وليعلم كل زوج أن كظم الغيظ واحللم والرفق يف معاجل

الوسائل اليت حتافظ علي استقرار احلياة الزوجية..أما سرعة الغضب والتلفظ 
لب االستقرار أو دوام جيال  البذيئة الكلماتوالسب ببالطالق ورفع الصوت 

 احملبة .
لعالج سرعة غضبه أن ه وعلى الزوج إن أراد العالج والدواء والوسيلة الفعال

وأن يتذكر دائماً قول اهللا تعاىل عند  ب  وأسبابهالغضيتجنب الوقوع يف 
إحساسه بالغضب : (وَسارُِعوا إَىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم وَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت 

) ( آل عمران)١٣٣واَألْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَني (  
 فيأمل أن يكون من املتقني ومن أهل اجلنة. 

ه:جهله الشديد بأمور دين-٥  
لقد حث اهللا تعايل كل مسلم علي طلب العلم فقال تعاىل: " َوُقل َربِّ زِْدين 

١١٤٤ِعْلماً " طه:   
                                      

  ٥٠٣٢أخرجه مسلم ح/- ١



 ٢١

٩وقال تعاىل: " ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن " الزمر: -  
، : "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً - صلى اهللا عليه وسلم  - وقال النيب  -

أخرجه مسلم والرتمذي-سهل اهللا له به طريقاً إىل اجلنة "  
، وال -صلى اهللا عليه وسلم  -فريضة يف كتاب اهللا وسنة رسوله  العلم إذاً 

ريب إن العلوم الشرعية اليت تساهم يف تفقيه كل زوج مبا جيب اإلملام به  
يقع فيما حيت ال  أمر جدير باالهتمام ليكون علي بصرية من أمر دينه ودنياه

علي ومثال جلهله باحلالل واحلرام  –صلى اهللا عليه وسلم  - حرم اهللا ورسوله 
، فماذا عنه؟ذلك مجاع الزوجة يف دبرها  

لقد حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من إتيان الزوجة يف الدبر ففي صحيح 
.. ١أيب داود قال صلى اهللا عليه وسلم: ( ملعون من أتى املرأة يف دبراها )

كن جيوز أن يأيت الزوج زوجته من اخللف ولكن يف املكان الذي يأيت منه ول
 الولد .

ُموْا ألَنُفِسُكْم  -قال تعاىل : ( ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَْأتُوْا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم َوَقدِّ
)   ٢٢٣}}) ( البقرة ٢٢٣{َواتـَُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا أَنَُّكم مَُّالُقوُه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِننيَ   

                                      
  )  ٩٤٤٠) وأحمد في مسند المكثرین (  ١٨٤٧داود في نكاح (  أخرجه أبو – 1



 ٢٢

أي مقبالت ومدبرات وعلى أي وضع ويف مكان احلرث  وسبب نزول اآلية   
أن اليهود كانت تقول إذا أيت الرجل امرأته من دبرها يف قبلها كان الولد احول 

. 
هذا والثابت عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  انه أيت زوجته من اخللف    

أنه اخطأ فلما أخرب النيب قال له : ( أقبل وأدبر  ولكن يف مكان احلرث فظن
.. وال خيفي يف عصر العلم ما يف إتيان املرأة يف دبرها ٢واتق الدبر و احليضة)

 من عواقب صحية خطرية .
سيطرته وقسوته علي أفراد أسرته: -٦  

أمره،وكم من  أهلهليس الرجولة من الزوج باستخدام السوط والشدة ليطيع 
أنواع التعذيب  أبشع نشرت يف الصحف عن أباء استخدموا املبكيات اليت

والضرب لزوجاCم وأطفاهلم لتأديبهم فكانت مآسي ومصائب يشيب هلوهلا 
 الولدان.

رجولته وقوامته  يف كسب حبهم واحرتامهم  إلثباتالوسيلة الصحيحة  وإمنا
حلنانه وعطفه ورفقه إياه  

وهو القائل: أسوة حسنة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وله يف رسول اهللا   

                                      
  ) ٢٦٩٨) ، واحمد في مسند بنى هاشم (  ٢٩٨٠أخرجه الترمذى في التفسیر (  – 2



 ٢٣

صححه األلباين يف املشكاة برقم (خريكم خريكم ألهله واًنا خريكم ألهلى).
٣٢٥٢ 

وكثري من األزواج مع األسف الشديد حيسن اخللق مع الناس، ولكنه ال حيسن 
وأوالده وهذا خطأ وقلب للحقائق. اخللق مع أهله  

 يف غاية الشرف والنبل وكانت عشرته صلى اهللا عليه وسلم مع أمهات املؤمنني
والسمو الروحي وحياته معهن كانت تقوم علي القناعة وشظف من العيش ال 

 يطيقه أحد..
قالت عائشة : إن كنا لننظر إىل اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين، وما أوقدت -

 يف أبيات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نار ...
األسودان؛ التمر واملاء . . فقال هلا عروة : ما كان يعيشكم ؟ قالت : 

 واألخبار lذا الصدد كثرية .
 وكان صابراً متواضعاً معهن ويقوم علي خدمتهن والعمل علي راحتهن...

شدته في اخذ حقه الشرعي دون مراعاة الجانب النفسي والصحي  -٧
 لزوجته 

من حق الزوج إذا دعا زوجته إيل فراشة وال ترفض إال لعذر كمرض وإال 
الئكة حيت تصبح ..لعنتها امل  



 ٢٤

قال النيب "  إذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح ) -
 متفق عليه  "

هذا من جهة الزوجة ، أما من جهة الزوج فليس من الرجولة أو الفحولة أن 
يعامل زوجته كاملتاع دون أن يراعي ظروفها الصحية والنفسية ويقضي حاجتها 

ا رغم عدم تقصريها يف حقه وهي يف حال صحتها وعافيتها .منها قهراً عنه  
وهذا قطعاً ليس من الرب واإلحسان  وليس الوسيلة املثلي لثبيت دعائم بيت 

 الزوجية، وال يدعم استقرار احلياة الزوجية باملودة والرمحة ..
 وال ينطبق عليه قوله صلي اهللا عليه وسلم " خريكم خريكم ألهله "

أراد احرتام زوجته اليت ال تقصر يف حقه أو تتعنت أن يراعي  وعلي الزوج أن
 هذا األمر

 ١٤٦،  ١٤٥/  ٣يف" الفتاوى الكربى " (  -رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم 
 ) ردا عن سؤال يف هذا املعين:

جيب عليها أن تطيعه إذا طلبها إىل الفراش وذلك فرض واجب عليها .. .. 
فراش كانت عاصية ناشزة ... ،فمىت امتنعت عن إجابته إىل ال  

كما قال تعاىل : { والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع 
 واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال } .



 ٢٥

وال جيوز للزوج أن حيمِّل امرأته ما ال طاقة هلا به من اجلماع ، فإذا كانت 
جماع .اهـمعذورة ملرض أو عدم حتمل مل تأمث من رفضها لل  

كثرة تركه منزل الزوجية دون داع      -٨  
أن مما يعكر صفو احلياة الزوجية كثرة غياب الزوج لغري عمل دنيوي أو      

ديين وإمنا للجلوس علي املقاهي والذهاب للنوادي واملالهي تاركاً زوجته 
وأوالده رغما حاجتهم إليه حلل مشاكلهم والنظر فيما يصلحهم يف الدين 

نيا.والد  
يكون يف حاجة وكان النيب صلي اهللا عليه وسلم يف غري أوقات الصالة     

أهله، وهو كما يف صحيح البخاري عندما سئلت عنه عائشة رضي اهللا عنها 
قالت: [[ كان يكون يف مهنة أهله، فإذا أذن املؤذن خرج إىل الصالة ]] 

لبيت، فمن منا وثبت أنه كان يرقع الثوب، وخيصف النعل، وخيدم أهله يف ا
 يفعلها ؟! 

ومن مث الوسيلة املثلي حلل هذه املشكلة باإلقتداء بالنيب يف سريته وحكمته     
 واهللا هو القائل :

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اْآلَِخَر (   
األحزاب                                            -) )٢١( َوذََكَر اللََّه َكِثريًا

                              



 ٢٦

سوء أخالقه إمام  الزوجة وأفراد أسرته-٩  
 عجيب أمر األزواج  يف القرن الواحد والعشرين..

مع أصدقائهم وأحباlم ويف عملهم جندهم قمة يف املثالية واالبتسام الدائم 
يف القيل والقال ..إيل آخرهواخللق احلسن   

فإذا عاد أحدهم إيل بيته خلع جلباب التواضع والذوق وأرتدي جلباب 
 السطوة والكرب ،وكان معهم سيء اخللق بذيء اللسان يسب ويلعن..اخل

: -صلى اهللا عليه وسلم -أين أنتم من قول النيب نقول هلذا الزوج وأمثاله     
وت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا ( ما من عبد يسرتعيه اهللا رعية مي

  ٢٠٣عليه اجلنة . ) رواه مسلم 
    ١٦٢٧" وقوله : " إن اهللا سائل كل راع عما اسرتعاه . " رواه الرتمذي 

يروض  للنجاح يف احلياة الزوجية أن وليعلم كل زوج أنً  من أعظم الوسائل
 ا علي كسب وديكون قادر لتحلي مبكارم األخالق الو علي التأدب نفسه 

 زوجته واحرتام أبنائه له واهللا املستعان.
رغبة الزوج من الزواج بامرأة أخري -١٠  

من حق الزوج الزواج بأخرى ولو بغري رضي زوجته األويل الن اهللا تعايل أباح 
اْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاَع له ذلك....قال تعايل (  



 ٢٧

ِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم َذِلَك أَْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوا فَ 
النساء - ))٣(  

 ولكن مما يعكر صفو احلياة الزوجية رفض املرأة هلذا األمر !!
 وهذا أمر ينذر بالسوء ملاذا ؟

رأة أن تشرتط أن ال يتزوج عم للم..نألن ليس  للمرأة أن تتمرد علي شرع اهللا 
زوجها عليها .. لكن ليس هلا االعرتاض علي شرع اهللا الذي أباح التعدد 

.هلوى نفس فهذا أمر علي جانب عظيم من اخلطورة  
والعدل املطلوب هو العدل يف نعم ..يشرتط الشرع العدل بينها وبني ضرCا ،

مشاعر القلوب وأحاسيس املعاملة والنفقة واملعاشرة واملباشرة . أما العدل يف 
النفوس فال يطالب به أحد من بين اإلنسان ألنه خارج عن إرادة اإلنسان .. 
َوَلن   { و هو العدل الذي قال اهللا عنه يف اآلية األخرى يف هذه السورة :   

َأن تـَْعِدُلو بـَْنيَ النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم َفَال َمتِيُلوْا ُكلَّ اْلَمْيِل فـََتَذُروَها  َتْسَتِطيُعوْا 
   }َكاْلُمَعلََّقةِ 

وبدون العدل ال حيل للزوج التعدد ومن مث حلل هذه املشكلة اليت تنشأ بني 
الزوجني نذكر هنا قول سديد للشيخ سيد سابق نقًال عن كتابه فقه السنة 

 ..قال:



 ٢٨

إن العالج ال يكون مبنع ما أباحه اهللا ، وإمنا يكون ذلك بالتعليم والرتبية 
وتفقيه الناس يف  أحكام الدين . إن اهللا أباح لإلنسان أن يأكل ويشرب دون 

أن يتجاوز احلد ، فإذا أسرف يف الطعام والشراب فأصابته األمراض وانتابه 
قدر ما هو راجع على النهم العلل ، فليس ذلك راجعاً إىل الطعام والشراب ب

واإلسراف . وعالج ذلك مثل هذه احلالة ال يكون مبنعه من األكل والشرب 
، وإمنا يكون بتعليمه األدب الذي ينبغي مراعاته اتقاء ملا حيدث من ضرر ، 

من العهد األول إىل يومنا هذا  يتزوجون بأكثر من  –ولقد كان املسلمون 
ول حظر التعدد ، أو تقيده على النحو املقرتح واحدة ، ومل يبلغنا أن أحد حا

، فليسعنا ما وسعهم ، وما ينبغي لنا أن نضيق رمحه اهللا الواسعة ، وننتقص 
من التشريع الذي مجع من املزايا والفضائل ما شهد به األعداء ، فضًال عن 

.١األصدقاء)  
 

 القسم الثاني
 مشاكل تتسبب فيها الزوجة وحلولها

أهم املشاكل اليت تتسبب فيها الزوجة علي سبيل املثال ال وأذكر هنا أيضاً 
 احلصر مع التنوع واهللا املستعان

                                      
  ٩٢-٨٨/ ص٢انظر فقه السنة -١



 ٢٩

:إهمال التزين والتجمل للزوج والفتور في تلبية حاجاته الشرعية-١  
املعاشرة اجلنسية واالرتواء اجلنسي حق لكل من الزوجني والزواج هو الوسيلة 

زة اجلنسية ،ومن حق الزوج أعفاف الوحيدة اليت أباحها الشرع إلشباع الغري
:-صلى اهللا عليه وسلم -نفسه وليس للزوجة الرفض أال لعذر لقوله   

" "إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها  -
ويف رواية "حيت ترجع" -)1املالئكة حىت تصبح"(  

 قال النووي:
رأة هاجرة فراش زوجها لعنتها قوله صلى اهللا عليه وسلم : ( إذا باتت امل

املالئكة حىت تصبح ) ويف رواية ( حىت ترجع ) هذا دليل على حترمي امتناعها 
من فراشه لغري عذر شرعي وليس احليض بعذر يف االمتناع ألن له حقا يف 

االستمتاع lا فوق اإلزار . ومعىن احلديث أن اللعنة تستمر عليها حىت تزول 
واالستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إىل الفراش .اهـاملعصية بطلوع الفجر   

وكما قال النووي ليس احليض عذرا لالمتناع ومن حق الزوج االستمتاع قلت:
بزوجته كيفما شاء وحيرم عليه اجلماع يف احليض أو الدبر وغري ذلك فهذا  

 شأنه.

                                      
  ١٧٣٦، ومسلم في النكاح ح/٥١٩٣أخرجه البخاري في النكاح ح/ - ١



 ٣٠

ط وأ(ا يسعدها قطعاً أن تعلم إن زوجها ال يريدها للفراش اجلنسي فق والزوجه
 هي مرغوبة يف كل وقت حيت يف أيام  حيضها اليت حيرم عليه فيه مجاعها .

للزوج عدم السمع والطاعة له فيما أباحه الشرع-٢  
مل يكن يف معصية اهللا:  السمع والطاعة للزوج أمر حث عليه الشرع ما

َرَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقاَل َلْو ُكْنُت آِمًرا َأَحًدا َأْن  حلديث َأِيب ُهَريـْ
 َيْسُجَد ِألََحٍد َألََمْرُت اْلَمْرأََة َأْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها ) ..

وال تستقيم احلياة الزوجية إال بقوامة الرجل فلو سلبت الزوجة منه القوامة ومل 
 خيفي.. تسمع له وتطيع فقد أختل امليزان ويف هذا فساد ال

األحوال اليت جيب علي الزوجة أن تستأذن فيها زوجها  ومن األمهية بيان
واهللا املستعان: وأذكر هنا أمرين منعاً لإلطالة  

عدم اخلروج من البيت إال بأذنه حلديث َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه قَاَل(  - ١
َساَء ُحظُوَظُهنَّ ِمْن اْلَمَساِجِد َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال َمتْنَـُعوا النِّ 

ِإَذا اْسَتْأَذنُوُكْم فـََقاَل ِبَالٌل َواللَِّه لََنْمنَـُعُهنَّ فـََقاَل َلُه َعْبُد اللَِّه أَُقوُل قَاَل َرُسوُل 
 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوتـَُقوُل أَْنَت لََنْمنَـُعُهنَّ ) رواه مسلم 

ويل من أداء النوافل فال يصح صيامها أو صالCا النوافل إال طاعة الزوج أ- ٢
بأذنه حلديث َأِيب ُهَريْـَرَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ( ال َتُصوُم اْلَمْرأَُة 

 َوبـَْعُلَها َشاِهٌد ِإالَّ بِِإْذنِِه) متفق عليه



 ٣١

  الحدة  والعصبية في مناقشته لمشكلة من المشاكل-٣
ثبت يف الطب احلديث أن خاليا اإلنسان يف اجللد والعضالت والعظام 

والعيون كلها تتجدد كل سبع سنوات مرة واحدة ما عدا اخلاليا العصبية فإ(ا 
من  ١٠/  ٩تتوقف عن النمو لإلنسان عن السنة السابعة تقريبا حيث إن 

لتغريت شخصية  املخ ينمو يف تلك الفرتة . وإالّ فلو تغريت اخلاليا العصبية
 اإلنسان ولكان له عدة تصرفات يف يوم واحد ...

ومن هنا فأن العصبية الذائدة عن احلد عند حدوث مشكلة واCام طرف 
يف هذا  لآلخر بالتقصري ليس مربر لنضر باخلاليا العصبية يف أجسادنا، وما

 من فساد وإفساد،الن كل ما زاد عن حده أنقلب إيل ضده..
 اعاجلة مشاكل البيت واألوالد بكل حنكة وحكمة..وعليهمللزوجة وينبغي 

تبين بيتاً سعيداً ، ولذلك قال النيب لعائشة  رضي  بالرفق فالشدة والعصبية ال
 اهللا عنها:

 "  ان الرفق ما كان يف شيء إال زانه، وما نزع من شيء إال شانه  "
إهمالها لنظافة البيت بحجج واهية-٤  

اهللا جل وعال خبدمة زوجها وال تتحجج بالعمل  الزوجة الصاحلة تتقرب إىل
 ومركزها األجتماعي ..اخل



 ٣٢

ولتعلم أن نساء الصحابة رضي اهللا عنهم كن جماهدات عامالت يف خدمة 
األزواج، صابرات على املشقة والتعب ابتغاء وجه اهللا عز وجل،وهلا يف أمساء 

 بنت أيب بكر رضى اهللا عنهما قدوة حسنة،
 خدمة زوجها الزبري بن العوام رضي اهللا عنه، كانت تنقل فقد كانت دائماً يف

النوى من أرض بعيدة عن منزهلا، وخترز الغرب، وتستقي املاء، وتعجن وكل 
ذلك بيدها، واحلمل على ظهرها ورأسها، وهذا يدل على قوة عزميتها، 

 ورغبتها فيما عند اهللا عز وجل.
هو جنتها ونارها؟! كما يف فلماذا ال حترص الزوجة على خدمة زوجها، و قلت:

حديث حصني بن حمصن : ( أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
حاجة ففرغت من حاجتها فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم: أذات زوج 

 أنت؟ قالت: نعم.
أي ال أقصر يف -قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إال ما عجزت عنه 

أين أنت منه، فإمنا هو جنتك ونارك ) أخرجه  قال: فانظري -طاعته وخدمته
١٩٣٣ وقال األلباين يف الرتغيب صحيح ح/أمحد   

قال املناوي يف شرح هذا احلديث: (انظري أين أنت منه) أي: يف أي منزلة 
أنت منه، أقريبة من مودته، مسعفة له عند شدته، ملبية لدعوته، أم متباعدة 

 من مرامه، كافرة لعشرته وإنعامه.
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إمنا هو جنتك ونارك) أي: هو سبب لدخولك اجلنة برضاه عنك، وسبب (ف
لدخولك النار بسخطه عليك، فأحسين عشرته، وال ختالفي أمره فيما ليس 

 مبعصية. اهـ.
إثارة غضبه وهمه بكثرة ثرثرتها عن الغير-٥   

ٍل تذكر قوله تعايل  " َما يـَْلِفُظ ِمن قـَوْ تالزوجة العاقلة هي اليت حتفظ لسا(ا و 
ق-) "١٨إالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد (  

وقول النيب ( :" من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت 
٤٧، ومسلم يف اإلميان ح/٦٤٧٥أخرجه البخاري يف الرقاق ح/- ..."  

 فال تثرثر بالقيل والقال فتثقل علي زوجها بالغيبة والنميمة ..اخل
وحتفظ لسا(ا عما يغضب اهللا منها ولتتذكر قوله بل عليها بالكلمة الطيبة 

 تعايل :
) يـَْوَمِئٍذ ٢٤(يْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنتُـُهْم َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( 

) ) النور٢٥ُني (يـَُوفِّيِهُم اللَُّه ِدينَـُهُم احلَْقَّ َويـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ اْلُمبِ   
وهلا يف الصحابة قدوة  فها هو ابن مسعود يقول : [ واهللا الذي ال إله غريه ما 

من شيء أحوج إىل طول سجن من اللسان ]..و أيب بكر يقول وهو يضع 
 حصي علي لسانه: هذا الذي أوردين املوارد ]

كثرة استضافتها لصواحبها في بيت زوجها .-٦  
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افة واالستئذان، وجيب علي الزوجة أن تراعي للبيوت حرمات وآداب للضي
خصوصيات أهلها من زوج وأوالد ، ألن بعض الزوجات االجتماعيات جداً 
ال تكف أحداهن عن دعوة صواحبها  وجريا(ا من النسوة واستقباهلن يف أي 

 ساعة من ليل أو (ار !!
جرة من مما يفقد الزوج أعصابة واألوالد صربهم لشعورهم بأ(م مقيدين يف ح

 حجرات املنزل لوجود ضيوف الزوجة الكرام من النسوة دوماً يف اخلارج.
وينبغي علي الزوجة العاقلة أن تتخري األوقات املناسبة لذلك وتقلل من 

" " ال حيل للمرأة أن  صلى اهللا عليه وسلمالصحبة السيئة ولتتذكر قول النيب 
  بإذنه " . رواه مسلم تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال

طلبها الطالق من غير باس-٧  
وهذه من وسائل الشيطان أن تطلب الزوجة الطالق هلوي نفس دون مربر 

 شرعي ..
قال النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم " أميا امرأة سألت زوجها الطالق من غري بأس 

وهو صحيح والرتمذي داود أبو أخرجه فحرام عليها رائحة اجلنة   "  
ومن باب النصيحة واملوعظة احلسنة أقول للزوجني بصفة عامة و للزوجة 

 بصفة خاصة 
احلياة الزوجية أخذ وعطاء.. عسر ويسر ..سعادة وشقاء أن  
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وهي ليست سعادة دائمة وال شقاء دائم ، وإمنا بني هذا وذاك وكل ما ينبغي 
السمو الروحي علي كل من الزوجني أن يفعله هو الوصول ألعلي درجات 

بينهما يف العطاء واحملبة كي تستقر دعائم عش الزوجية علي أسس متينة من 
الثقة واالحرتام املتبادل بني كل من الزوج وزوجه ومعرفة كل منهما حلقوق 

 اآلخر عليه. 
ومما الشك فيه أن الوصول هلذه املكانة من السمو ال يتحقق بني يوم وليلة ، 

متباعدين يكره كل منهما اآلخر لشيء فيه ينفره منه . وال بني قلبني متنافرين  
بل بني قلبني متحابني متعاونني وبالتفاهم وإنكار الذات القائم علي مراعاة 

حق اهللا تعايل مع إدراك إن اإلنسان بطبيعة خلقته ضعيفاً،وبالتبعة يكثر خطأه 
الزوج lا وزالته غري املتعمدة  خصوصا بني زوجني مجعهما اهللا تعايل، ورضي 

زوجة وأماً ألوالده وأمتنها علي عرضه وماله، وهي مثله رضيت به زوجاً هلا وأبا 
 ألوالدها وحفظته يف نفسها وبيته.. 

ومن مث عليك أيتها الزوجة بإعطاء زوجك الفرصة تلو األخرى مع مصارحته 
مبا جييش يف صدرك من مشاعر وأحاسيس فرمبا كان يف غفلة عن السبب أو 

اليت جعلتك تطلبني الطالق دون بأس وال ترتددي يف منحة الفرصة  األسباب
يف الوقت املناسبة الذي يكون فيه منسجما معك ومقبال عليك، ومن يدري  

 لعله يدرك خطاه ويتداركه واهللا املستعان 
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رفضها لإلنجاب لمركزها االجتماعي أو لغيره -٨  

ذا تزوجت؟!من عجيب أمر النساء رفضها لإلجناب وال ادري ملا  
تري الزوجة أن أجناب األطفال يقلل من فرصتها يف العمل ؛ فلكي تنجب  

أطفاال فإما أن ال تعمل إطالقاً ، وإما أن تتوقف عن العمل لفرتات ، وأل(ا 
 حريصة على العمل فإ(ا ستلجأ إىل احلد من اإلجناب ،

لزواج  ، وال مع إن أجناب الذرية وزيادة النسل وتكوين أسرة من أهم مقاصد ا
ريب أن هذا خلل سيؤدي حتماً إيل فساد العالقة وحيت لو رضي الزوج 

 بذلك ..
فاألطفال هم قرة العني  ونعمة مين اهللا علي من يشاء  كما فال تعايل (لِلَِّه 
 ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َخيُْلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمنْ 

) أَْو يـَُزوُِّجُهْم ذُْكَرانًا َوِإنَاثًا َوَجيَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم ٤٩َيَشاُء الذُُّكوَر (
الشوري - )  )٥٠َقِديٌر (  

مث أن عاطفة األبوة واألمومة أمر فطري يف اإلنسان ولن تقوم حياة مستقرة 
ألنه وقتها سيكون زواج قائمة علي االرتباط الوثيق إال بوجود األطفال .. 

 أجوف ال روح فيه!!
رفضها المشاركة بمالها في اإلنفاق علي األسرة-٩  
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قد تعمل الزوجة أما لزيادة دخل األسرة ، وإما للتشدق باملساواة ومنافسة 
 الرجل ..

فالزوجة يف احلالة األويل أن كان عملها مالئم لطبيعته بال اختالط فاحش 
غري ذلك من شروط عمل املرأة  فال بأس .وحمتشمة ومبوافقة الزوج و   

أما لو كانت من النوع الثاين فهي حتماً ستبخل علي زوجها مبشاركته يف 
ميزانية البيت ، وسيؤدي ذلك إيل أحساس زوجها بالعجز فضال عن اإلهانة 

 !!ملاذا؟
ألنه عندما رضي بعملها أو رضي باألمر الواقع عندما أبت اجللوس يف البيت 

يها!!ليتحكم ف  
 وستقول مبلء صوCا ملاذا حصلت على هذه الشهادات؟

لكي أجلس يف البيت؟ ال لن حيدث.   
وكلمة من هنا وكلمة من هناك ال ريب سيحدث ماال يرضاه مسلم ..    
يف كل األحوال سيكون هناك تقصري يف مهمتها األساسية واليت هي الغاية و 

وال الرمحة ألن فاقد الشيء ال من الزواج ، ولن يشعر باالستقرار وال املودة 
يعطيه. وللزوجات هذه الكلمات العظيمة كنصيحة هلن من كتاب "حراس 

قال: -رمحه اهللا -الفضيلة "للعالمة بكر أبو زيد  
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أن عمل املرأة خارج البيت مشاركة للرجل يف اختصاصه، يقضي على هذه 
يل لقيامه على )  أو خيل lا، وفيه منازعة للرجل يف وظيفته، وتعط1املقاصد(

 املرأة، وهضم حلقوقه؛ إذ ال بد للرجل من العيش يف عاملني:
عامل الطلب واالكتساب للرزق املباح، واجلهاد والكفاح يف طلب املعاش وبناء 

 احلياة، وهذا خارج البيت.
وعامل السكينة والراحة واالطمئنان، وهذا داخل البيت، وبقدر خروج املرأة عن 

 عامل الرجل الداخلي، ويفقد من الراحة والسكون ما بيتها حيصل اخللل يف
 خيل بعمله اخلارجي، بل يثري من املشاكل بينهما ما ينتج عنه تفكك .اهـ

وألن هذه املشكلة مما تعكر احلياة الزوجية خصوصاً بني املتزوجني يف القرن 
الواحد والعشرين فأجد التوسع يف البيان والتوضيح ألمر هام هنا أال وهو 

اجب خدمة الزوج من الزوجة من عدمه و   
ملاذا؟ ألن بعض الفتاوي ألشباه العلماء تدعي أن ليس بواجب علي الزوجة 
أن ختدم زوجها وله فقط حق االستمتاع ، وزوجات هذا الزمن يبحثن عن 
دليل شرعي للتنصل من عمل البيت حبجة املساواة!! وكانت هذه الفتاوي 

الناحية الشرعية بال هوي أو مطمع؟املضروبة حجتهن فما صحتها من   

                                      
 من المطهر الشرع به أحاطها ما قیقتحبقوله سلفًا في كتابه "   هذه المقاصد - رحمه اهللا -وقد بین فضیلته -  ١

  " المنزلیة وظائفها في لعملها أدائها وتقدیر وصیانتها، وعفتها المرأة كرامة حفظ على العمل
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أذكر هنا فتوي شاملة املعاين املقصودة من فتاوي الشيخ " أبو اسحاق 
وهو يف غين عن التعريف لعل وعسي تقتنع كل زوجة  –حفظه اهللا  –احلويين 

متحرر وترتدع من ترديد الشطحات اليت تفسد احلياة الزوجية يف مثل هذا 
 األمر احليوي .

حفظه اهللا تعايل: –قال الشيخ   
قال هؤالء: االستمتاع؛ ألن العقد إمنا نص فيه على االستمتاع وليس على 

 االستخدام.
فيقال: إن املرأة أيضاً تستمتع بالرجل، فهذا حق مشرتك، كالمها يستمتع 

بصاحبه، فما هي التبعة على املرأة مقابل هذه اخلدمات اهلائلة بالنسبة 
ويغسل املالبس وينظف البيت؟ فما عمل  للرجل؟ هل الرجل يعجن وخيبز

املرأة إذاً؟! وأين قوله تعاىل: { َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف } 
]؟ ما الذي عليهن إذاً؟ ٢٢٨[البقرة:  

إذا كان الرجل يفعل كل ذلك، ويضرب يف األرض حىت يكسب قوته وقوت 
م، مث يأيت يف خامتة اليوم أو خامتة أوالده من عشرات األفواه واأليدي كل يو 

األسبوع أو الشهر فيعطيها ما تريد كيف يقال: إن املرأة ليس عليها أن ختدم 
 الرجل ؟! 
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بل وصل الشطط ببعض هؤالء العلماء إىل أن قال: يلزم الرجل إن كانت 
زوجته تدخن أن يأيت هلا بالسجائر! ويزعم أن هذا معروف، كيف والتدخني 

أن خترج متربجة أو تشرب مخراً،  -مثالً -كيف لو أرادت املرأة حرام؟ يعين  
 يكون عقوقاً من الرجل أن مينعها من ذلك؟! هذا شطط.

والذين يقولون باستحباب اخلدمة فقط، ال أتصور أحداً منهم لو جاء 
 بأضياف إىل البيت فقال المرأته: أعدي طعاماً.

وال إمث إن مل أخدمك  فقالت له: إن اخلدمة مستحبة، أي: ال جناح علي
 أنت وأضيافك، التمس من يفعل لك ذلك.

 ال أتصور أن يقف الرجل عند القول باستحباب اخلدمة، بل لعله يطلقها.
املعروف يف العقود غري املوقوف عليها أن العرف هو الذي يتحكم فيها، فإن  

كان على الرجل حق فعلى املرأة حق أيضاً، وإال مل يكن هذا من العشرة 
املعروف.ب  

 مث قال:
ومسألة أن العقد إمنا هو لالستمتاع فقط مسألة يف غاية التهافت؛ ألن كثرياً 

من األحاديث الصحيحة دلت على أن خدمة املرأة لزوجها واجبة، لكن 
اخلدمة إمنا تكون باملعروف، ال تكلفها فوق طاقتها، فإنه ليس على املرأة حتم 

اه، هذا ليس حتم الزم على املرأة، ولكن الزم أن ختدم أم الرجل، أو ختدم أب
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تندب إليه، فال تكلفها غصباً باألعمال اجلسيمة؛ ألن كل شيء مقيد 
باملعروف، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وليست كخدمة احلضرية،  

 كل فعل إمنا يكون باملعروف.
أن  مث ال تنس أن اخلدمة وإن كانت على املرأة واجبة إال أنه يستحب للرجل

يشارك أهل بيته يف بعض العمل، ويف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها 
قالت: ( كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يكون يف خدمة أهله ) ويف 

الشمائل للرتمذي : ( يفلي ثوبه، ويقوم على إصالح نعله، فإذا أذن للصالة 
 بعض خرج إىل الصالة ) هذا هو مقتضى املعروف: أن تشارك زوجك يف

 العمل السيما إن وجدCا أثقلت بكاهل الولد أو أثقل كاهلها بالعمل.اهـ
كثرة إذاللها له بما لها من حسب ونسب ومركز اجتماعي-١٠  

وهذه مشكلة من مشاكل العصر ..عصر البعد عن اهللا .. عصر صار فيه 
 الدين هوامش عند الكثري من الناس إال من رحم ريب .

ماعية املرموقة ال يعرفن بناCن شيئا عن الدين، وإمنا وأصحاب املراكز االجت
جمرد طقوس ال روح فيه تؤدي كواجب والسالم. نهو عنده  

ومن هنا كانت من تتزوج منهن يف قمة اجلهل بدينها وكثرة التفاخر حبسبها 
ة " تنكح املرأ ونسبها وماهلا، ولنا أن ندرك عظمة قوله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم :

 ألربع : ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " 
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وعلي كل حال لو كانت الزوجة غري متفقه يف الدين فنصيحيت هلا بالتفقه 
والعمل علي إسعاد زوجها والكف عن التفاخر عليه، ولتتذكر قول رlا جل 

 وعال:
) َفَمْن ١٠١نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال يـََتَساَءُلوَن ((ِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَال أَْنَساَب بـَيْـ 

) َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ١٠٢ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (
ُفَسُهْم ِيف َجَهنََّم َخاِلُدوَن ( ) تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ١٠٣الَِّذيَن َخِسُروا أَنـْ

املؤمنون-) )١٠٤َها َكاِحلُوَن (ِفي  
 القسم الثالث

 مشاكل يتسبب فيها الزوجان وحلولها
اح العالقة الزوجية ويتحمل تبعتها  جنأذكر هنا بعضاً من املشاكل اليت تفسد 

 كال من الزوجني إلمهاهلا قبل الزواج أو بعده.
عدم تالءم الطباع أو الكفاءة-١  

ة واملماثلة ، واملقصود أن يكون كل من الكفاءة معناها يف اللغة : املساوا
الرجل واملرأة متساويان يف الدين واحلسب واملال والعلم وغري ذلك ، والكفاءة 
يف الزواج معتربة شرعا وأن اختلف الفقهاء فيها ولكن الكفاءة يف الدين هي 

 املعيار الصحيح يف القبول أو الرفض



 ٤٣

الوضع يف االعتبار أثاره  واالختيار السيئ الذي يتم علي هوي النفس دون
 السيئة علي مستقبل العالقة الزوجية ألمر جيب أن يراعي ألمهيته .

ولذلك البد للمفبلني علي الزواج مرعا هذا األمر، وقد تنازع الفقهاء يف 
أوصاف الكفاءة فقال مالك يف ظاهر مذهبه إ(ا الدين ويف رواية عنه : إ(ا 

من العيوبثالثة : الدين واحلرية والسالمة   
 وقال أبو حنيفة : هي النسب والدين

وقال أمحد يف رواية عنه : هي الدين والنسب خاصة ويف رواية أخرى : هي 
 مخسة : الدين والنسب واحلرية والصناعة واملال

وقال أصحاب الشافعي : يعترب فيها الدين والنسب واحلرية والصناعة 
.اهـوالسالمة من العيوب املنفرة  

األخذ بالكفاءات األخرى مع الدين كاحلسب  أري: يد مبارك"" أنا سقلت
والنسب والعلم واملال وما أشبه ذلك ، وننبه أنه ليس شرطا يف صحة النكاح 

من عدمه .. قطعا ال .. فإذا تزوجت املرأة املتعلمة ولنقل حاصلة علي 
ه املاجستري مثًال من رجل أمي ال يعرف القراءة وال الكتابة اللهم إال صنع

 يرتزق منها ورضيت به زوجا هلا، هل يكون هذا النكاح باطل ؟
قطعاً ال... مادام تتوفر فيه شروطه الشرعية من صداق وموافقة ويل وإعالن 

وهلم جراوشهود ..  



 ٤٤

وإمنا املقصود هو هل تستمر العشرة والسعادة رغم االختالف بينهما ؟ .. رمبا 
 نعم.. ورمبا ال!!

اث االجتماعية تشري إيل صعوبة استمرارها ولكن أكثر التجارب واألحب
لعشرات من األسباب وما قلته عن العلم نقوله عن احلسب والنسب واملال 

...اخل.. وأكرر القول أن الدين هو األساس وغريه اجتهاد ال دليل عليه ولكن 
 ليس هناك ما مينع البتة من األخذ بالكفاءة يف أمور أخري قطعاً.

لعدم مالئمة الطباع والكفاءة أمنا هو من  شاكل بينهمافتور وموما حيدث من 
. من البداية واهللا املستعان اجلهل lذه األمر  

العيوب الجسدية والنفسية التي تستجدي-٢  
قد يبتلي اهللا الزوج أو زوجه  يف اجلسد مبرض من األمراض ، ورمبا كان مرض 

 يعجز الطب عن عالجه ، أو قد يطول العالج ..
يصرب الشريك علي شريكه ويفتعل املشاكل ليتحرر من قيوده  وهنا قد ال

..للزوجةأو اخللع  للزوج ومسئولياته بالطالق  
ولو كان الرفض قبل الزواج فال بأس بذلك وال حرج ولكن بعد الزواج والعشرة 

الشك جحود وليس من خلق  ينفر أحدمها من اآلخر ألمر ال حيلة له به فهو
ن حمبة اهللا تعايل للعبد..املسلم، مث أن البالء  م  



 ٤٥

وللزوجني هذه األحاديث العظيمة للنيب صلى اهللا عليه وسلم عن فضيلة 
 الصرب على املرض مهما كان نوعه وشدته :

عن أنس رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب عن ربه قال : (  -
) فصرب عوضته إن اهللا عز وجل قال : إذا ابتليت عبدي حببيبته ( يعين العني 

/ فتح ) .٥٦٥٣/ح ١٠منهما اجلنة ) ( أخرجه البخاري (  
وعن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : ( -

ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت 
/ح ١٠(  الشكوكة يشاكها إال كفر اهللا lا من خطاياه ) ( أخرجه البخاري

)٥٢/ح ١٢٩٩/ بر /٤/ فتح ) ومسلم ( ٥٦٤٢ - ٥٦٤١  
وعن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال : جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا  -

عليه وسلم فقالت : إين أصرع وإين أتكشف فادع اهللا تعاىل يل قال : إن 
فقالت : ’ وإن شئت دعوت اهللا تعاىل أن يعافيك ’ شئت صربت ولك اجلنة 

فقالت إين أتكشف فأدع اهللا أن ال أتكشف فدع هلا ) ( أخرجه أصرب . 
)  ٥٤/ح  ١٩٩٤/ بر / ٤) ومسلم (  ٥٦٥٢/ح ١٠البخاري (   

 ومعىن ( أتكشف ) أي تظهر عورCا وهي ال تشعر 
فهل بعد كل هذا  يوجد يأس  من رمحة اهللا تعاىل وهو الشايف واملعاىف بيده 

  املستعاناألسباب واملسببات قطعاً ال .. واهللا



 ٤٦

إخراج األسرار والتحدث فيها إلثبات الذات: -٣  
وأقصد باألسرار هنا ما حيدث بني الزوج وزوجه علي الفراش ،فحذار من  

 خروج األسرار وهتك األستار..
فال تستقيم حياة إنسان وسلوكه وسريته تلوكها األلسن بالذم أو باملدح يف 

 مثل هذه األمور اليت ختذش احلياء..
حمذراً: " إن من شر الناس عند اهللا منزلة  صلى اهللا عليه وسلمقال النيب ولقد 

)1يوم القيامة الرجل يفضي ايل امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرها  " (  
 قال النووي يف شرح احلديث ما خمتصره:

ويف هذا احلديث حترمي إفشاء الرجل ما جيري بينه بني امرأته من أمور 
يل ذلك وما جيري من املرأة فيه من قول أو فعل االستمتاع ، ووصف تفاص

وحنوه . فأما جمرد ذكر اجلماع ، فإن مل تكن فيه فائدة وال إليه حاجة فمكروه 
ألنه خالف املروءة . وقد قال صلى اهللا عليه وسلم : " من كان يؤمن باهللا 

).2واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت " (  

                                      
  ٤٨٧٠، وأبو داود في األدب ح/١٤٣٧أخرجه مسلم في النكاح ح/  - ١
  ٤٧ان ح/، ومسلم في اإلیم٦٠١٨أخرجه البخاري في األدب ح/ - ٢



 ٤٧

ه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو وإن كان إليه حاجة أو ترتب علي 
تدعى عليه العجز عن اجلماع أو حنو ذلك فال كراهة يف ذكره كما قال صلى 

)واهللا أعلم .اهـ1اهللا عليه وسلم : " إين ألفعله أنا وهذه " (  
نفور كل منهما من صاحبه لشيء يكرهه فيه -٤  

وأما أن كان ألمر  النفور لعدم الكفاءة وتالءم الطباع وقد ذكرنا عالجه ،
«  : صلى اهللا عليه وسلمعارض فأين أنبه كل من الزوج وزوجه حلديث النيب 

) ١»  . (ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر 
).٦٣،١٤٧٠مسلم (  

) وقال: وهذا ١١٦٣أخرجه الرتمذي ( - »إمنا هن عوان عندكم « وقوله:  
ن: أسرياتحديث حسن صحيح.   ومعين عوا  
يف lجة قلوب األبرار وقرة  -رمحه اهللا –وقال عبد الرمحن بن ناصر السعدي 

 عيون األخيار  يف بيان احلديث األول ما نصه:
هذا اإلرشاد من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، للزوج يف معاشرة زوجته من 

 أكرب األسباب والدواعي إىل حسن العشرة باملعروف ، فنهى املؤمن عن سوء
عشرته لزوجته . والنهي عن الشيء أمر بضده . وأمره أن يلحظ ما فيها من 

األخالق اجلميلة ، واألمور اليت تناسبه ، وأن جيعلها يف مقابلة ما كره من 
                                      

  ٣٥٠أخرجه مسلم في الحیض ح/ - ١



 ٤٨

أخالقها فإن الزوج إذا تأمل ما يف زوجته من األخالق اجلميلة ، واحملاسن اليت 
منها وسوء عشرCا ، رآه  حيبها ، ونظر إىل السبب الذي دعاه إىل التضجر

شيئا واحدا أو اثنني مثال ، وما فيها مما حيب أكثر . فإذا كان منصفا غض 
 عن مساوئها الضمحالهلا يف حماسنها .اهـ

وفيما ذكره السعدي الكفاية حلل هذه املشكلة واهللا املستعان.   
الكذب في غير إصالح الشأن-٥  
ولقد  ، ألزواج لقلة الفقهوخصوصا بني ا الكذب آفة عمت lا البلوى  

رخص الشرع بالكذب لكل من الزوج وزوجه إلصالح الشان كما جاء يف 
ليس  (..   قال صلى اهللا عليهقالت أم كلثوم رضي اهللا عنها حديث 

الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خرياً أو يقول خرياً وزاد مسلم يف رواية 
شئ مما يقول الناس إال يف ثالث  له ( قالت أم كلثوم : ومل أمسعه يرخص يف

  .. 
تعين احلرب واإلصالح بني الناس وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة  

متفق عليه ١ زوجها)  

                                      
  ) ٢٦٩٢) ،  والبخارى مختصرا فى الصلح (٢٦٠٥اخرجه مسلم فى البر والصلة ( – 1



 ٤٩

لنووي يف شرح احلديث : ( اختلفوا يف املراد بالكذب املباح يف هذه قال ا
يكن فقال قوم : هو على إطالقه ، وأنه يباح اإلخبار مبا مل ’ املواضع الثالثة 

-أنه كان ، وقال آخرون منهم الطربي :  
ال جيوز الكذب على معناه احلقيقي يف شئ من ذلك أصًال وما جاء من    

اإلباحة يف هذا املراد به التورية ، واستعمال املعاريض ، ال صريح الكذب مثل 
أن يعد زوجته أن حيسن إليها ، ويكسوها كذا ،وينوي إن قدر اهللا . يعين يأيت 

حمتملة . يفهم املخاطب منها ما يطيب قلبه ، وإذا سعى يف  بكلمات
إصالح ذات البني نقل عن كل فريق لآلخر كالماً مجيًال ، وكذا يف احلرب  
كقوله ، مات قائد العدو ، وينوي قائدهم إىل اهلزمية ، أو إىل النار ، وأما 

وعد مبا ال الكذب على الزوجة وكذlا على زوجها ، فاملراد به إظهار الود، وال
يلزم وحنو ذلك ، فأما املخادعة يف منع ما عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له 

 أو هلا فهو حرام باإلمجاع . ا.
ومن مث جيب علي الزوج وزوجه الصدق حيت ال تنعدم الثقة بينهما  قلت:

 وجاز الكذب إلصالح الشأن ولو استطاع بالصدق فهو أفضل
صلى اهللا عليه وسلم وليتذكر كال منهما قول النيب  : ( إن الصدق يهدي   

وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند اهللا ’ إىل الرب ، وإن الرب يهدي إىل اجلنة 



 ٥٠

صديقاً وإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار ، وإن 
١الرجل ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً )  

االنفراد بالرأي يف حل املشاكل واألزمات - ٦  
احلياة الزوجية ال ختلو قط من املشاكل واألزمات اليت قد تعصف lا .. ومما  

يفسد العالقة الزوجية ويذهب ببهائها وسعادCا االنفراد بالرأي وتسفيه أراء 
 الطرف اآلخر وجتاهله وخمالفته حيت لو كان علي صواب كرباً وعلواً..

أن يراعي هذا األمر ،  والزوج بصفة خاصة مبا أعطاه اهللا من القوامة عليه
من حلول يف مشاكل البيت اليت ال تنتهي  هوجيعل لزوجته احلق يف إبداء ما ترا

 ابدأ ..
الزوج بقول النيب صلي اهللا عليه وسلم عن النساء أ(ن" ناقصات  جوال يتحج

).. فهذ ال يعيبها ألن نقصان العقل سببه فوران العاطفة وليس 1عقل ودين "(
يرها لألمور فال حجة به البتة ، ونقصان الدين سببه ما كتبه الغباء وعدم تقد

اهللا عليها من حيض ونفاس يصيبها حلكمته  تعايل فيها فتمتنع بأمره وأمر 
رسوله صلي اهللا عليه وسلم عن الصالة والصيام وغري ذلك مما هو معروف يف  

 كتب الفقه مدة العذر وليس هلا يف ذلك من األمر شيء.

                                      
  ) ٦٠٩٤) والبخارى فى االدب ( ٢٦٠٧اخرجه مسلم فى البر والصلة ( – 1
  ٨٠، ومسلم في اإلیمان ح/ ٣٠٤جزء من حدیث أخرجه البخاري في الحیض ح/ - ١



 ٥١

" هلكت الرجال حني أطاعت النساء د بأحاديث مثل حديث"أما االستشها 
رمحه –أو حديث:" شاوروهن وخالفوهن "  فاألول ضعفه األلباين والثاين قال 

) ٦٢٥/ ص١ال أصل له " انظر السلسلة الضعيفة (–اهللا   
أخرجه البخاري يف  الذي " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةوأما حديث" 

س علي إطالقه أي ال يلزم لكل النساء ..قال فهو واقعة حال ولي صحيحه
 األلباين:

واحلديث ليس معناه صحيحا على إطالقه فقد ثبت يف قصة صلح "_ 
احلديبية من صحيح البخاري أن أم سلمة رضي اهللا عنها أشارت على النيب 

صلى اهللا عليه وسلم حني امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن خيرج صلى 
وال يكلم أحدا منهم كلمة حىت ينحر بدنه وحيلق ففعل صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا عليه وسلم فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا . ففيه أنه صلى اهللا عليه 
وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه فدل على أن احلديث ليس على 

)1"(إطالقه . ومثله احلديث الذي ال أصل له شاوروهن وخالفوهن   
فأن املشاركة  يف الرأي ينمي اإلحساس باملسئولية وهي مسئولية ليس ومن مث 

هينة وكل من الزوج وزوجه عليهما أمث التفريط فيها ودليل ذلك قوله صلي اهللا 
 عليه وسلم:

                                      
  ٤٣٦لسلة الضعیفة لأللباني ح/أنظر الس - ١



 ٥٢

)1( .. احلديثأال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"   
 

 وختاماً..
عون لدوام  القبول وتكون خري الدراسةاسأله سبحانه أن يكتب هلذه 

الزوجية واحلياة األسرية عموماً.. واهللا من وراء القصد  وعالج املشاكل السعادة
،،وهو يهدي السبيل  

صلي اهللا عليه –واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم علي النيب األمني 
وعلي آله وصحبه أمجعني . -وسلم  

 
 
 

لوكة يف صفحة الكاتب تنبيه هام/ هذه الرسالة منشورة ومنقولة من موقع األ
 سيد مبارك

                                      
  ٢٧٥١أخرجه البخاري في الوصایا ح/  - ١


