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ABSTRACT 

 

According to Islam, the whole human society is based on the family; the firm 

foundation representing its first unit and characterized by such variety of which the 

community is composed. The family; the basic cell of society, is composed of 

individuals who are related together by ties of kinship, and it contributes to all aspects 

of social activity; physical, spiritual, ideological as well as economic. The family has 

its own rights such as health, education, and safe housing rights and it also has duties 

such as the transfer of heritage and language from one generation to another. On the 

other hand, Islam looks at the family as being such great and noble origin from which 

all virtues, including affection, mercy, honesty, chastity, loyalty, positiveness, 

cooperation, support and solidarity emanate. Therefore, if we can establish a 

righteous family that is supported by values, principles and fair laws which are 

capable of bringing benefits and warding off evil, the whole society will be a 

righteous one.1 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/al-Marah-al-Muslimah-wa-fiqh-al-dawah-Arabic/dp/9771500139
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 115د / علي عبداحلليم حممود ، املرأة املسلمة وفقه الدعوة إىل هللا ،ص  2

 

 لخص امل

يقيم اإلسالم اجملتمع اإلنساين كله على أساس متني ركني هو األسرة وجيعلها الوحدة األوىل اليت يتكون من تعددها هذا 
، تتكون األسرة من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم، وتساهم  اجملتمع اخللية األساسية يف واألسرة هي   اجملتمع ،

ية واالقتصادية ولألسرة حقوق مثل: حق الصحة، األسرة يف النشاط االجتماعي يف كل جوانبه املادية والروحية والعقائد 
ويف جانب آخر  وحق التعلم، وحق السكن األمن كما لألسرة واجبات مثل: نقل الرتاث واللغة عرب األجيال، والوظيفة

يعترب اإلسالم األسرة هي األصل الكبري العريق الذي تنبثق عنه كل الفضائل من مودة ورمحة وصدق وعفاف ووفاء 
وتعاون وتناصر وتكافل ، وإذا ماصلحت هذه األسرة فأحيطت ابلقيم واملباديئ والقوانني العادلة القادرة على  وإجيابية

 .  2جلب املصاحل ودرء املفاسد فقد انصلح اجملتمع كله 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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 . 1النساء: 3
 ١٨٩األعراف:  4

 أمهية األسرة ومكانتها يف اإلسالم

من رعاية اإلسالم لألسرة أن جعل الزواج سنة فطرية الينحرف عنها إال فاسد أو مريض واليتجاهل قدرها إال أمحق 
لاقا  ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا أاي ُّها ُكْم استغلق عليه أن يفهم نفسه فضال عن اجملتمع الذي يعيش فيه قال هللا تعاىل: }َيا

ٍة  اءاُلونا بِِه وااأْلا ِمْن ن اْفٍس وااِحدا اءا واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا ِنسا ِثرياا وا االا كا ا رِجا ُهما باثَّ ِمن ْ ا وا ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ انا واخا اما ِإنَّ اَّللَّا كا ْرحا
 {  3عالاْيُكْم راِقيباا 

وذلك لتكاثر املخلوقات  والعكس،كما أودع عز وجل ميالا فطرَياا بني زوجي كل جنس، فكل ذكر مييل إىل أنثاه، 
الرجل خمتلفاا عن ابقي الكائنات احلية، فامليل عند اإلنسان غري  واستمرار احلياة، وجعل ميل الرجل إىل األنثى واألنثى إىل

القلبية  عند حدا الوظيفة اجلنسية، وذلك الختالف طبيعة اإلنسان عن طبيعة احليوان، فالصلة مقيد بوقت وال ينتهي
  .لق الروحي عند اإلنسان مستمرة مدى احلياةوالتع

 اللغة يتعلم فمنها, الطفل نفس يف والطمأنينة احلياة وبعث الفردي سلوك تقومي يف النفسي التكوين يف أثر ذايت هلا كما
 العالقات واقامة االنسانية احلضارة بناء يف مباشر طريق يف االسرة سامهت وقد , واالجتاهات, القيم بعض ويكتسب

 السبب هي كما,  واألخالق اآلداب وقواعد, االجتماع ألصول االنسان تعليم يف الفضل يرجع وهلا الناس بني التعاونية
 آابئهم. عن األبناء  توارثها  اليت  والصناعات  احلرف  من  كثري  حفظ  يف

هذا امليل عن طريق الزواج  حتقيقوملا كان اإلنسان مكرماا مفضالا عند اخلالق عز وجل على كثري ممن خلق، فقد جعل 
عالا  " :حواء قال تعاىل الشرعي فقط،وهلذا خلق هللا آدم عليه السالم وخلق منه ٍة واجا ن ن َّْفٍس وااِحدا ُكم مِا لاقا ُهوا الَِّذي خا

ا ها ا ِمن ْ ِفيفا ا محاالاْت محاْالا خا اها ا ت اغاشَّ ا ف الامَّ ها ا لِياْسُكنا إِلاي ْ ها رَّْت بِِه   زاْوجا ناافاما ت ا ا لاِئْن آت اي ْ ُما لات دَّعاواا اَّللاا راَّبَّ ا أاثْ قا احِلاا لَّناُكونانَّ  ف الامَّ صا
اِكرِينا   .اتريخ البشري وهكذا كانت أول أسرة يف   " 4ِمنا الشَّ

وعناصر مكون من جمموعة ُأسر،  فاألسرة هي اخللية األوىل يف جسم اجملتمع، وهي اجملتمع الصغري، ألن اجملتمع الكبري
 اإلسالم أفراد متناثرين ال تربطهم روابط، بل هي مجلة من  األسرة هي الزوجان واألوالد، وليس اجملتمع يف نظر
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 .٢١الروم:  5
 

  .رابطة النسب، مث جتمع بينها كلها رابطة الروح ابألخوة الدينية اجملموعات تؤلف كل منها
ظيمة تتجلى يف االهتمام بشؤوهنا يف كتاب هللا، كما وقرر هلا مكانة ع ونظراا ألمهية األسرة عرف اإلسالم هلا قدرها،

 .جبملة كثرية من التشريعات لتؤدي وظيفتها على الوجه األكمل أحاط اإلسالم

 وتربز أمهية األسرة ومكانتها من خالل اآليت:

لنفسية والروحية وتلبية املطالب ا حتقيق النمو اجلسدي والعاطفي، وذلك إبشباع النزعات الفطرية وامليول الغريزية، -1
 .واجلسدية ابعتدال

ا{  :حتقيق السكن النفسي والطمأنينة قال تعاىل -2 ْن أانُفِسُكْم أاْزوااجا لاقا لاُكم مِا تِِه أاْن خا ِمْن آَيا عالا  وا ا واجا ها لاِتاْسُكُنوا إِلاي ْ
وادَّةا وارامْحاةا ِإنَّ يف  ناُكم مَّ ُرو  ب اي ْ كَّ فا ْوٍم ي ات ا ٍت لاِقا َيا     5} ن ذاِلكا آلا

 .األنساب األسرة هي الطريق الوحيد إلجناب األوالد الشرعيني وتربيتهم وحتقيق العاطفة وحفظ  -3

 .الزوجني لتحقيق سعادة األسرة تعد األسرة مؤسسة للتدريب على حتمل املسؤوليات وإبراز الطاقات، وإثبات كل من  -4

 .تُعدا األسرة هي اللبنة األساسية لبناء اجملتمع   -5

لذلك كان من عدل اإلسالم أن جعل لكال الزوجني حقوق حنو اآلخر وذلك لتحيا األسرة اإلسالمية سعيدة يف ظل 
 أدب اإلسالم ومنهجه .

 قد األخرى البيوت بعض وهناك وتتحملها، مسؤوليتها تعرف قد  البيوت من الكثري هناك( الوالدين) األسرية املسؤولية
 فإن   وجناحهم،  مستقبلهم  على  تؤثر  قد  األبناء  شخصية  يف  اختالف  وجود  إىل  يؤدي  دق  االختالف  هذا  فإن  شيئا  تعي  ال

 الوالدين   مسؤولية  وهي  املسؤولية  هذه  تظهر  قد  هنا  فمن(.  ابملسؤولية  إحساس+    مستمرة  رعاية+    واعي  حب= )الوالدين
 يف أثرت قد األبن هذا حبياته مرت قد أشياء هناك يكون  أن بد  ال فإنه فجأة أتخر مث متقدماا  كان   الطفل أن  لو مثالا 

  ابملسؤولية،  كامل  وعى  على  يكونوا:  أن   الوالدين  على جيب  فهنا  اآلن  فيه  هو  ملا  أوصلته  ما وهي  شخصيته
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: كوم.موضوع على المزيد إقرأ 6

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%
D8%A9 

 . 118د. علي عبد احلليم حممود ، املرأة املسلمة وفقه الدعوة إىل هللا ، ص  7

 يف تربوية مؤسسة وأخطر أهم هي. عملها مقدرته يف اليت األشياء االبن من يطلب أن الزوجية، احلياة يف وفاق على
 رابط بينهم جيمع األفراد من جمموعة عن عبارة هي واألسرة احلياة، مبادئ بتعلم النشء يبدأ أحضاهنا ففي اجملتمعات،

 يعيشون  مجيعاا  وهم احلياة، مسرية يواصلون الذين األطفال خالل من احلياة متتد  الرابط هذا ونتيجة الزواج، وهو مقدس
 واألجداد واآلابء األبناء تضم اليت وهي املركبة األسرة أو املمتدة األسرة هو األول النوع: نوعان واألسرة. واحد  بيت يف

 لفرتة اإلمارات دولة يف منتشراا  كان  األسر من النوع وهذا الذكور، من سناا  لألكرب احلال بطبيعة فيها السلطة وتكون
 وهي املتحدة، العربية اإلمارات دولة يف اآلن  منتشرة وهي النووية، األسرة هو األسر من اآلخر والنوع. ابلبعيدة ليست

 وتشرف  واجتماعياا،  اقتصادَيا   بذاهتا  مستقلة  األسرة  هذه  وتعترب  أبناء،  من  يعولون   ومن  األبوين  تضم  صغرية  أسر  عن  عبارة
 بني وسط تعترب اإلماراتية فاألسرة وللعلم. الكبرية العائلة من آخرين أفراد أو أطراف من تدخل دون  أبنائها تربية على

 العالقات يف خاصة األصل األسرة أو األم األسرة عن هنائياا  تنفصل أن  تستطيع  ال فهي النووية، واألسرة املمتدة األسرة
 .6فقط  اقتصادَيا   عنها  تنفصل  وإمنا  االجتماعية،

 وقد قسم العلماء احلقوق الزوجية ثالثة أقسام هي :
 الزوج .. وحقوق مشرتكة بينهما.حقوق الزوجة .. وحقوق  

فيجب على كل واحد من الزوجني أداء ما عليه من احلقوق لآلخر، والقيام مبا عليه من الواجبات، ليصفو العيش بينهما، 
 وهتنأ األسرة، وتكمل السعادة الزوجية.

 أوال  حقوق الزوجة:
يف مداراهتا ورعايتها وحسن عشرهتا ، "كما اهتم  عنيت الشريعة ابملرأة يف كل أطوارها ، وأوصت األزواج أبن جيتهدوا

علماء الشريعة يف خمتلف العصور يف توضيح حقوق الزوجة على زوجها كما فهموها من النصوص اإلسالمية فأتوا يف 
هذا اجملال بتفصيالت جيدة بل جتاوزوا هذه احلقوق عل الزوج إل احلديث عن حقها يف قلول الزاج أورفضه فقرروا أنه 

 "   7وز أن تستكره على زواج الترضاه ثيبا كانت أوبكراالجي
 
 

 جيب على الزوج لزوجته حقوقاا كثرية وهذه أمهها:
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 [19]النساء: 8
 (.1468برقم ) 1091، ص  2صحيح مسلم ، ابب الوصية ابلنساء ، جمسلم ،  9

 [.7 - 5]املؤمنون: 10
 [. 4]النساء: 11
 [.7]الطالق: 12
 [.6]الطالق: 13

 حسن املعاشرة ابملعروف:  - 1
فيجب على الزوج حسن معاشرة زوجته، وإكرامها، والتلطف معها، ومداعبتها، والرفق َّبا، وأتديبها، وتعليمها ما ينفعها، 

عااِشُروُهنَّ ورمحتها، وتطييب خا طرها، وكف األذى عنها وحنو ذلك مما يؤلف قلبها، وجيلب احملبة واملودة. قال هللا تعاىل: }وا
ِثرياا رْياا كا ُ ِفيِه خا ئاا واجياْعالا اَّللَّ ي ْ ى أاْن تاْكراُهوا شا رِْهُتُموُهنَّ ف اعاسا ْعُروِف فاِإْن كا  {.  8اِبْلما

عاْن أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللاُ عا  ُنَّ ُخِلْقنا ِمْن ِضلاٍع،   -صلى هللا عليه وسلم    -ْنُه عاِن النَِّبِا  وا رْيااِ هنَّ اِء خا ْوُصوا اِبلنِاسا : » .. اْست ا قاالا
ِإْن ت اراْكتاُه َلْا ي ازاْل أْعواجا  ْرتاُه، وا سا ْبتا تُِقيُمُه كا لاِع أْعالُه، فاِإْن ذاها ْيٍء يف الضِا ِإنَّ أْعواجا شا ْوصُ    وا رْياا«فااْست ا اِء خا  .(.9وا اِبلنِاسا

 إعفاف الزوجة ابلوطء:  - 2
 وذلك أبن يستمتع َّبا، وجيامعها، ويعفها ابلوطء عن احلرام، وعن التطلع إىل غريه، فإن للمرأة شهوة كالرجل.

اِفظُونا ) ا ما 5قال هللا تعاىل: }واالَِّذينا ُهْم لُِفُروِجِهْم حا ُلوِمنيا )( ِإالَّ عالاى أاْزوااِجِهْم أاْو ما ُْم غارْيُ ما ْت أامْيااهُنُْم فاِإهنَّ ِن 6لاكا ( فاما
غاى وارااءا ذاِلكا فاُأولاِئكا ُهُم اْلعااُدونا   {   10ابْ ت ا

 دفع املهر هلا عند عقد الزواج:  - 3
ْيٍء   ُدقااهِتِنَّ حِنْلاةا فاِإْن ِطْْبا لاُكْم عاْن شا اءا صا رِيئااقال هللا تعاىل: }واآتُوا النِاسا ِنيئاا ما ا فاُكُلوُه ها  {   11ِمْنُه ن اْفسا

 اإلنفاق على الزوجة ابملعروف:  - 4
 وذلك بتوفري ما حتتاج إليه الزوجة من سكن، ولباس، وطعام، ودواء وحنو ذلك، غنية كانت أو فقرية.

ْن ُقِدرا عالاْيِه رِْزقُهُ  ما عاِتِه وا عاٍة ِمْن سا ياْجعاُل   قال هللا تعاىل: }لِيُ ْنِفْق ُذو سا ا سا ها ا آاتا ا ِإالَّ ما ُ ن اْفسا لِاُف اَّللَّ ُ الا يُكا ُه اَّللَّ ف اْليُ ْنِفْق ممَّا آاتا
ُ ب اْعدا ُعْسٍر ُيْسراا  {   12اَّللَّ

} يِاُقوا عالاْيِهنَّ ارُّوُهنَّ لُِتضا ُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم واالا ُتضا ن ْ كا ْيُث سا   13وقال هللا تعاىل: }أاْسِكُنوُهنَّ ِمْن حا
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 (.1218برقم ) 886، ص 2أخرجه مسلم ، الصحيح ، ابب  حجة النب ،ج 14
 (.1469)برقم 1091،ص  2أخرجه مسلم  ، الصحيح ، ابب الوصية ابنساء ، ج  15
 [. 34]النساء: 16
 (.1829ومسلم برقم ) 5،ص  2( , واللفظ له،ابب اجلمعة يف القرى واملدن ، ج893أخرجه البخاري، الصحيح  برقم ) 17

اِبٍر راِضيا هللُا عاْنُه أنا النَّبَّ  عاْن جا اِء، فاِإنَُّكْم  -صلى هللا عليه وسلم  -وا قاالا يف ِحجِة الوداع: » ... فاات َُّقوا هللاا يف النِاسا
لاُكْم عالاْيِهنَّ أْن ال ِة هللِا، وا ِلما ُهنَّ ِبكا اِن هللِا، وااْستاْحلاْلُتْم فُ ُروجا ْذمُتُوُهنَّ أِبما داا تاْكراُهوناُه، فاِإْن ف اعاْلنا ذاِلكا   أخا ُكْم أحا يُوِطْئنا فُ ُرشا

ْعُروِف«. 
ا

ُنَّ عالاْيُكْم رِْزقُ ُهنَّ واِكْسواهُتُنَّ اِبمل هلا ْرابا غارْيا ُمربااٍِح، وا  14فااْضرِبُوُهنَّ ضا
 الصرب على أذى الزوجة:  - 5

 فمن حق الزوجة الصرب على أذاها، والعفو عن زلتها.
: قاالا راُسوُل هللِا عاْن  ا ُخُلقاا -صلى هللا عليه وسلم  -أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللاُ عاْنُه قاالا ها رِها ِمن ْ : »ال ي اْفراْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمناةا، ِإْن كا

» را ا آخا ها  .  15راِضيا ِمن ْ
 صيانة الزوجة عما يشينها، واحملافظة عليها:  - 6

حيفظها من كل ما يثلم عرضها، وخيدش شرفها، وميتهن كرامتها، فيمنعها من فمن حق املرأة على زوجها أن يصوهنا و 
السفور والتربج، وحيول بينها وبني االختالط ابألجانب، وال يسمح هلا أن تفسد يف خلق وال دين، أو ختالف أوامر هللا 

 ورسوله، وأيمرها بفعل الواجبات، وترك احملرمات، 
 حبفظها ورعايتها. فهو الراعي املسئول عنها، واملكلف

ُقوا ِمنْ  ُهْم عالاى ب اْعٍض وامباا أانْ فا ُ ب اْعضا لا اَّللَّ اِء مباا فاضَّ اُل ق اوَّاُمونا عالاى النِاسا   16 أاْموااهِلِْم{قال هللا تعاىل: }الراِجا
ْعُت راُسولا هللِا  : َسِا ُهما قاالا را راِضيا هللُا عان ْ عاْن عاْبِدهللِا بن ُعما ي اُقوُل: »ُكلُُّكْم رااٍع، واُكلُُّكْم  -ليه وسلم صلى هللا ع -وا

ْسُئوٌل عاْن   ْسُئوٌل عاْن راِعيَِّتِه، واالرَُّجُل رااٍع يف أْهِلِه واُهوا ما ما اُم رااٍع وا ْسُئوٌل عاْن راِعيَِّتِه، اإلما ا ما ْرأُة رااِعياٌة يف ب اْيِت زاْوِجها
ا

راِعيَِّتِه، واامل
ْسُئولاٌة عاْن راِعيَّ  ما ا«. متفق عليهوا    17ِتها

 تعليم الزوجة أمور دينها:  - 7
أبن يعلم الزوج زوجته الضروري من أمور دينها، أو أيذن هلا يف حضور جمالس العلم، لتعبد هللا على بصرية، وتنجو من 

 النار ابلعلم والعمل الصاحل.
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 [. 6]التحرمي: 18
 (.442)( , واللفظ له، ومسلم برقم 865برقم )  172، ص 1أخرجه البخاري ، الصحيح ، ابب خروج النساء إىل املساجد ابلليل ، ج 19
 ( 34)سورة النساء  20
 14،ص 2الرتمذي اجلامع ، أبواب الرضاع ، ابب ماجاء يف حق الزوج على املرأة )قال حديث حسن غريب ( ،ج 21

ُكْم وا  ُنوا ُقوا أانْ ُفسا ا الَِّذينا آما أاي ُّها اٌد الا قال هللا تعاىل: }َيا ٌظ ِشدا ٌة ِغالا ِئكا الا ا ما ها اراُة عالاي ْ ا النَّاُس وااحلِْجا ُقوُدها راا وا أاْهِليُكْم َنا
ُرونا  ا يُ ْؤما ي اْفعاُلونا ما راُهْم وا ا أاما  {   18ي اْعُصونا اَّللَّا ما

 اخلروج من البيت عند احلاجة:  - 8
زَيرة أهلها وأقارَّبا وجرياهنا، أو حضور جمالس العلم، بشرط فمن حقها أن خترج إبذن الزوج لشهود مجاعة يف الصالة، أو  

ا عاِن النَِّبِا  را راضيا هللُا عانُهما اؤُُكْم اِبللَّْيِل إىلا  -صلى هللا عليه وسلم  -احلجاب، عاِن اْبِن ُعما : »إذاا اْستاْأذاناُكْم ِنسا قاالا
«. متفق عليه ُنَّ ْسِجِد فاْأذانُوا هلا

ا
  19امل

 شاء سرها، وعدم ذكر عيوَّبا:عدم إف  - 9
 فيجب على الزوج حفظ أسرار الفراش واجلماع معها، وعدم ذكر عيوَّبا، أو الشماتة َّبا.

 استشارهتا يف األمور اليت ختصها وأوالدها وغريها.  - 10
 اثنيا  حقوق الزوج: 

مرتبة اإلشراف والتوجيه اليت جعل هللا مما الخيفى علينا هو تفضيل الرجال على النساء ورفعهم عليهن وهذه الدرجة هي  
 20سلطتها بيد الرجل قال سبحانه "الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم"

والشك يف أن الرجل أقوى من املرأة عقال وجسما ومداركا وال خيفى على لبيب فضل الرجال عامة على النساء فقوله 
لرجال عليهن درجة تشعر أبن حق الزوج على الزوجة أوجب من حقها عليه وأكرب وهلذا جاء عن النب صلى تعاىل: ول

هللا عليه وسلم قوله فيما أخرجه الرتمذي " لو أمرت أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها مما عظم هللا 
 ".  21من حقه عليها

 ةوهذه الدرجة درجة تشريف وتكليف ومسؤولي
 للزوج على زوجته حقوق كثرية أمهها:

 أن تطيعه يف غري معصية هللا:  - 1
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 (.907( , واللفظ له، ومسلم برقم )29برقم )  15،ص 1أخرجه البخاري ، الصحيح ‘ ابب كفران العشري ،ج  22
 (.1436(، ومسلم برقم )3237)أخرجه البخاري ،الصحيح ، ج برقم  23
 [. 34]النساء: 24
 (.2527( , واللفظ له، ومسلم برقم )5082برقم ) 6، ص  7أخرجه البخاري ، الصحيح ، ابب إىل من ينكح ، ج 25
 [.33]األحزاب: 26

فيجب على املرأة السمع والطاعة لزوجها يف كل ما أيمرها به مما ال خيالف الشرع، وحيرم عليها أن تطيعه يف معصية هللا؛ 
 ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، إمنا الطاعة يف املعروف.

: قاالا النَِّبُّ  عاِن اْبِن عا  ا قاالا ُهما اُء، ياْكُفْرن«. -صلى هللا عليه وسلم    -بَّاٍس راِضيا هللاُ عان ْ ا النِاسا : »أرِيُت النَّارا فاإذاا أْكث اُر أْهِلها
اُهنَّ ا ْنتا إىلا إْحدا ، لاْو أْحسا انا ياْكُفْرنا اإلْحسا ْيئاا، ِقيل: أياْكُفْرنا اِبهلِل؟ قال: »ياْكُفْرنا العاِشريا، وا ، مُثَّ راأْت ِمْنكا شا ْهرا لدَّ

» رْياا قاطُّ ا راأْيُت ِمْنكا خا  . 22قاالاْت: ما
: قاالا راُسوُل هللِا  عاْن أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللاُ عاْنُه قاالا ا ِمْن راُجٍل ياْدُعو -صلى هللا عليه وسلم  -وا : »واالَِّذي ن اْفِسي بِياِدِه! ما

ا«اْمراأتاُه ِإىلا ِفرااشِ  ها ى عان ْ َّتَّ ي اْرضا ا، حا ها اِء  ساِخطاا عالاي ْ ما انا الَِّذي يف السَّ ا، ف اتاْأَبا عالاْيِه، ِإال كا  . 23ها
 أن تصون عرضه، وحتفظ ماله وولده:  - 2

 ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه، وحتافظ على شرفها، وأن ترعى ماله وولده وسائر حقوقه.
ِفظا اَّللَُّ{قال هللا تعاىل:   اِفظااٌت لِْلغاْيِب مباا حا احِلااُت قاانِتااٌت حا    24}فاالصَّ

عاْن أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللاُ عاْنُه عاِن النَِّبِا   اِء قُ راْيٍش، أْحنااُه   -صلى هللا عليه وسلم    -وا اِلُح ِنسا اٍء راِكْْبا اإِلِبلا صا رْيُ ِنسا : »خا قاالا
لاٍد يف ِصغارِ   .25ِه، واأْرعااُه عالاى زاْوٍج يف ذااِت ياِدِه«عالاى وا

 الزينة والتجمل له.  - 3
 لزوم الزوجة بيت زوجها:  - 4

ةا واآِتنيا  الا ق اْرنا يف بُ ُيوِتُكنَّ واالا تارباَّْجنا تارباُّجا اجلْااِهِليَِّة اأْلُوىلا واأاِقْمنا الصَّ اةا واأاِطْعنا اَّللَّا قال هللا تعاىل: }وا واراُسولاُه ِإمنَّاا يُرِيُد   الزَّكا
راُكْم تاْطِهرياا  يُطاهِا ْيِت وا ُ لُِيْذِهبا عاْنُكُم الراِْجسا أاْهلا اْلب ا  { 26اَّللَّ

 عدم اإلذن ألحد بدخول بيته إال إبذنه.  - 5
 عدم الصوم تطوعاا إال إبذنه إذا كان حاضراا:  - 6

ْرأِة أنْ   -صلى هللا عليه وسلم    -راُسولا هللِا عاْن أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللاُ عاْنُه أنَّ   لُّ لِْلما : »ال حيِا  قاالا
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 (.1026لم برقم )( , واللفظ له، ومس5195برقم )30، ص 7أخرجه البخاري ، الصحيح ،ابب الأتذن املرأة يف بيت زوجها ألحد ، ج 27
 [.7]الطالق: 28
 (1436( , واللفظ له، ومسلم برقم )5194برقم ) 30، ص 7أخرجه البخاري ،الصحيح ،ابب إذا ابتت املرأة مهاجرة فراش زوجها ، ج  29
 [. 228]البقرة: 30
 ( , واللفظ له. 1829ومسلم برقم ) 62، ص 9( ,ابب قول هللا تعاىل وأطيعوا هللا ، ج7138البخاري، الصحيح ، برقم ) 31

ٍة عاْن غا  قا ْت ِمْن ن افا قا ا أنْ فا ما اِهٌد ِإال إبِِْذنِِه، واال أتاْذانا يف ب اْيِتِه ِإال إبِِْذنِِه، وا ا شا ْطرُُه«تُصوما وازاْوُجها دَّى إِلاْيِه شا  . 27رْيِ أْمرِِه فاِإنَُّه يُ ؤا
 الرضا ابليسري من النفقة حسب العرف واحلال:  - 7

ُ الا يُ  ُه اَّللَّ ْن ُقِدرا عالاْيِه رِْزقُُه ف اْليُ ْنِفْق ممَّا آاتا ما عاِتِه وا عاٍة ِمْن سا ياْجعاُل قال هللا تعاىل: }لِيُ ْنِفْق ُذو سا ا سا ها ا آاتا ا ِإالَّ ما ُ ن اْفسا لِاُف اَّللَّ كا
ُ ب اْعدا ُعْسٍر ُيْسراا    { 28اَّللَّ

 إجابة الزوج إذا دعاها إىل الفراش:  - 8
: قاالا النَِّبُّ  ا -صلى هللا عليه وسلم  -عاْن أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللُا عاْنُه قاالا ها ت ْ ا، لاعان ا اِجراةا ِفرااشا زاْوِجها ْرأُة ُمها

ا
تاِت امل : »ِإذاا ابا

» َّتَّ ت اْرِجعا ُة حا الِئكا
ا

 . 29امل
 ه:حسن القيام على أوالد  - 9

 فمن حق الزوج على زوجته حسن القيام على تربية أوالده منها، فال تغضب عليهم، وال تسبهم، وال تدعو عليهم.
 حسن معاملة والديه وأقاربه وضيوفه. - 10
 كتمان أسرار الزوج، وأسرار الفراش وحنو ذلك.  - 11
 خدمة املرأة زوجها وبيتها وأوالدها: - 12

 ختدمه يف بيته يف طعامه وشرابه ولباسه، والعناية أبوالده حسب العرف.ومن حق الزوج على زوجته أن  
كِ  ُ عازِيٌز حا ٌة وااَّللَّ اِل عالاْيِهنَّ داراجا لِلراِجا ْعُروِف وا ُنَّ ِمْثُل الَِّذي عالاْيِهنَّ اِبْلما  ({ 228)30يٌم قال هللا تعاىل: }واهلا

ا عاِن الناِبا   ُهما را راِضيا هللاُ عان ْ عاِن اْبِن ُعما : »أاالا ُكلاُكْم رااٍع،  -صلى هللا عليه وسلم    -وا ْسؤوٌل عاْن راِعياِتِه،   أاناُه قاالا واُكلاُكْم ما
ْسو  ْسووٌل عاْن راِعياِتِه، واالراُجُل رااٍع عالاى أاْهِل ب اْيِتِه، واُهوا ما ْرأاُة رااِعياٌة عالاى فااألاِمرُي الاِذي عالاى النااِس رااٍع، واُهوا ما

ا
ُهْم، واامل وٌل عان ْ

ْسؤولاٌة عان ْ  لاِدِه، واِهيا ما ا واوا ْسُؤوٌل ب اْيِت ب اْعِلها ْسُؤوٌل عاْنُه، أاالا فاُكلاُكْم رااٍع، واُكلاُكْم ما ياِدِه، واُهوا ما اِل سا ُهْم، واالعاْبُد رااٍع عالاى ما
 . متفق عليه 31عاْن راِعياِتِه«
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 [. 228]البقرة: 32
 145- 137/  4نظر : حممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري ، موسوعة الفقه اإلسالمي   ،ا33

 اثلثا احلقوق املشرتكة:
 احلقوق املشرتكة بني الزوجني هي:

 ابآلخر، فيحل للزوج من زوجته ما حيل هلا منه.ِحلا العشرة بني الزوجني، واستمتاع كل منهما    - 1
كِ  ُ عازِيٌز حا ٌة وااَّللَّ اِل عالاْيِهنَّ داراجا لِلراِجا ْعُروِف وا ُنَّ ِمْثُل الَِّذي عالاْيِهنَّ اِبْلما  {    32يمٌ قال هللا تعاىل: }واهلا

 حسن املعاشرة بني الزوجني ابملعروف وحسن اخللق.  - 2
 ت من الزوج.ثبوت نسب األوالد والبنا  - 3
 ثبوت التوارث بني الزوجني مبجرد العقد.  - 4
 وجوب التعاون فيما بينهما على الرب والتقوى، وخدمة البيت، وتربية األوالد. - 5
 الصرب وحتمل األذى، وحفظ أسرار الزوجية.  - 6
 األمانة وحفظ العهد .. وحنو ذلك.  - 7
أقارب الزوجة كأمهاهتا، وبناهتا، وفروعهما، وال حيل للزوجة آابء ثبوت حرمة املصاهرة، فال حيل للزوج أن يتزوج  - 8

 . 33الزوج وأبنائه وفروعهما كما سبق
وابلرغم من هذه االحتياطات اليت وضعتها الشريعة من أجل احلفاظ على األسرة واستقرارها وسالمتها إال أن حصول 

أمر وارد ويرجع إىل إىل أسباب متنوعة؛ منها ما يتعلق ابلطبيعة البشرية لكل من  والتفكك األسري اخلالفات الزوجية
الزوجني، ومنها ما يتصل مبؤثرات اجتماعية، ومنها ما يرجع إىل اجلهل أبحكام الشريعة، والفهم اخلاطىء للحقوق 

عنا، كما أفصحت عنها الشائعة يف بعض بيواتت جمتم التفكك األسريوالواجبات. وسوف نتناول مجلة من أسباب 
االستشارات، واالستفسارات اهلاتفية الكثرية، اليت يتلقاها طلبة العلم، وجلان اإلصالح األسري، مث نتبُعها بطرائِق الوقاية، 

 .أو العالج املمكنة
 أسباب التفكك األسري:

ة لدى كل فرد يف إثبات الذات، مما   مسايرة العوملة والبعد عن القيم الروحية والتشريعات األخالقية األصيلة، والرغب1
 أدى إىل إمهال املسؤولية الرتبوية جتاه األبناء.

   افتقاد العالقات األسرية للثقافة والوعي وافتقادها للحوار العائلي.2
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  غياب األبوين: فعند غياب األب عن منزله؛ بسبب كثرة أعماله وسفرَيته أو قضاء معظم أوقاته مع أصدقائه وغريهم، 3
وكذا غياب األم عن دورها الرتبوي، وترك األمر لغريها، داخل املنزل )اخلادمات( أو خارجه )دور احلضانة(، كل ذلك 

 يؤدي إىل حرمان البيت من عماده.
  الرتكيز على وسائل اإلعالم يف التواصل، )إدمان األنرتنت ومتابعة الفضائيات( أفقد الروابط االجتماعية بني أفراد 4

 أمات احلوار الداخلي.األسرة، و 
  عدم االلتزام ابلضوابط الشرعية يف الزواج، حيث فرضت التقاليد واألعراف يف بعض اجملتمعات أمناطاا متنوعة يف 5

 الزواج، ختالف ما دعا إليه اإلسالم، كإجبار الفَّت أو الفتاة على االقرتان مبن ال أينس إليه، وال يرغب يف العيش معه.
يت ال تلتزم ابآلداب والضوابط االجتماعية، أال يرغب الرجل يف املرأة لذاهتا، وإمنا يسعى إليها لغرض ومن صور الزواج ال

 فاالهتمام أبعراض الدنيا يف الزواج جملبة للشقاء والتعاسة.   زائل ومتعة فانية
نشئ بني الرجل واملرأة عالقة ومن أهم أسباب التفكك األسري: األمية الدينية يف فهم احلياة الزوجية، إذ إن عقد الزواج ي

 خاصة متميزة، وقد اقتضى هذا العقد أن تكون هناك حقوق وواجبات متبادلة بني الزوجني.
 وقوام احلقوق والواجبات: حسن العشرة مبفهومها الشامل الذي يستوعب احلاجات املادية والنفسية على السواء.

 نتائج التفكك األسري وآاثره:
التفكك األسري ابضطراب البناء النفسي للشخصية، حيث يغلب على األسرة الطابع العدواين، وتغيب تظهر نتائج     .1

القيم األخالقي اليت حتث على التمسك ابآلداب والسلوك القومي، بل جتد التمرد واالندفاع والتمركز حول الذات والتملك 
ل إشباع حاجاهتم النفسية واملادية، وحيدث اخللل يف واألَننية، وعدم الصرب على حتقيق اآلمال والطموحات، فكل يتعج

 العواطف.
فضال عن قتل الطموحات وافتقاد األمل يف املستقبل الرتفاع نسبة البطالة بني الشباب وتردى واخنفاض احلالة االقتصادية 

 مع ارتفاع تكاليف الزواج.
ل، وفقدان التعاون وضياع متاسك أفراد اجملتمع، مما ومن أحد أهم آاثر التفكك االسري انعدام قيم االحرتام املتباد  .2

 املشاحنات والصراعات وغريها إىل العلن. يؤدي إىل انتشار الفنت وصعود  
وقد يتجاوز األمر يف التفكك األسري حدود السلبية ويتحول التفكك إىل عنف قد يصدر من الرجل ضد املرأة أو    .3

 العكس.
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اآلخرين فالرجل الذي ميارس العنف مع زوجته يثري لديها غريزة العنف، وكذلك ممارسة   وليس العنف إال رد فعل لتصرفات
 العنف ضد األبناء تثري لديهم غريزة العنف ضد اآلابء مستقبالا.

والعنف يبدأ ابلكلمة النابية أو االستهانة اليت حتمل اآلخر على التمرد ورد اإلساءة مبثلها أو أشد منها، وقد يتطور األمر 
 ىل الضرب وإحلاق األذى املادي.إ

ومن آاثر التفكك األسري املدمرة: كثرة الطالق دون سبب مشروع، والطالق يؤدي إىل التمزق العاطفي لألبناء   .4
بسبب احلرية يف االحنياز ألي طرف، األب أم األم، فضالا عن فقدهم الشعور ابألمن نتيجة لالضطراب والتفراق اللذين 

 ثر هذا على حتصيلهم العلمي وتفوقهم الدراسي.حال ابألسرة، ويؤ 
 واألطفال بعد الطالق قد ُيستخدمون أحياَنا كوسيلة لالنتقام واإليذاء املتبادل بني الزوجني.

 فاألم حترم األب من رؤية أوالده، واألب حياول أن يضم األوالد إىل حضانته.
ا سيئاا عن اجلو األسري والعالقات الزوجية، وتدفع املرأة املطلقة ويعيش األبناء جتربة نفسية قاسية ترتك يف وجداهنم انطباعا 

مثناا غالياا لطالقها، فهي حُترام من اإلعالة واإلشباع العاطفي، وتتعراض لقيود على تصرفاهتا، وينظر إليها اجملتمع نظرة فيها 
ا تعيش يف الكثري من التوجس، وهذا جيعلها تنظر إىل احلياة مبنظار قامت، وقد تنجرف يف  تيار االحنالل إذا َل جتد زوجا

 كنفه.
كة ال  وال يقتصر أثر التفكك األسري على األبناء على ختلفهم الدراسي وحسب، فاألبناء الذين ينشأون يف أسرة مفكا
تعرف بني أفرادها غري النفور والكراهية ال تكون نشأهتم طبيعية، وترتسب يف أعماقهم مشاعر الكراهية حنو احلياة 

 األحياء.و 
فاألسرة قاعدة احلياة البشرية وقوام اجملتمع، فإذا تعراضت لالضطراب والتصدع والصراع، وَل تقم برسالتها يف الرتبية 
والتوجيه، فإهنا بدالا من أن تكون قوة دفع يف اجملتمع للخري واإلصالح، تتحول إىل قوة جذب للوراء، وال يكون هلا عطاء 

 خسارة فادحة، خسارة أجيال تدمر وال تعمر، أجيال تعوق مسرية التنمية والتقدم.َنفع، فيخسر اجملتمع بذلك  
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 263 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 أساليب الوقاية وطرق العالج:
  التأكيد على حسن اختيار كل من الزوجني، حَّت تسري األسرة بكل سعادة، بعيداا عن التفكك واالنفصال الذي له 1

 األثر البالغ ابلتشرد والضياع.
جوب قيام العالقة الزوجية على التفاهم واحلوار واالحرتام املتبادل والتعاون من أجل بناء أسرة متينة   التأكيد على و 2

 وقوية.
   عدم إمهال الدور الرتبوي لكل من األبوين.3
فة   متابعة دور وسائل اإلعالم يف أداء دورها التثقيفي، حيث يُطلب من منابر املساجد واملعابد، ووسائل اإلعالم املختل4

املسموعة واملرئية واملقروءة، وكذاك املدارس واجلمعيات والنوادي الثقافية والرتبوية، االهتمام التوعوي أبمهية األسرة يف 
اجملتمع ودورها العظيم ومتاسكها واحلفاظ عليها من التفكك والضياع، وتنمية التقوى واالميان اليت حتث على الرب والصلة 

 ل احملبة وااليثار واالحرتام املتبادل.وحسن التواصل، والدعوة لبذ 
   مزيد االهتمام مبؤسسات اإلرشاد األسري )الزواجي(، وهي مؤسسات هتتم بكل ما خيص االسرة يف مجيع املراحل.5

ففي التأسيس تقدم خدمات املشورة للراغبني يف الزواج، وبيان احلقوق والواجبات على الزوجني، ودراسة احللول عند 
خلالفات نتيجة اختالف الطبيعة بني الزوجني ونوعية الرتبية اليت تلقاها كل منهما والظروف احمليطة َّبما، توقع حدوث ا

كما تقدم برامج خمصصة لتنمية مهارات معنية لدى الزوجني، لتجنب تفاقم املشكالت واستخدام االساليب املناسبة 
 حللها بطريقة حتافظ على متاسك االسرة وترابط افرادها.

 دف اإلرشاد األسري إىل:ويه
 .ختفيف التوتر والقلق والعداوة بني الزوجني •
 .وقف ردود الفعل العدائية يف التفاعل الزواجي •
 .التعرف على اسباب الصراع وتبصري الزوجني به •
 .تنمية الدافع عندمها حلل الصراع والتنافس الذي قد حيدث بينهما •
 .املختلفة، والوصول اىل حلول وسط لتسوية اخلالفات الناشئة بينهمامساعدهتما على توفيق ارائهما   •
مساعدة كل منهما على تعديل مفهوم الذات، ومفهوم الزوج االخر عنده، ما جيعله حيسن الظن به ويتفاعل  •

 .معه تفاعالا اجيابياا حسناا 
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34 http://www.alzatari.net/book.html 
 [.134آل عمران: ] 35

ني اليت حددها القرآن الكرمي حلل ومن املهام اليت ميكن أن تقوم َّبا مؤسسات اإلرشاد األسري، هي مرحلة احلكم
كا  ا فاابْ عاثُوا حا اقا ب اْيِنِهما ِإْن ِخْفُتْم ِشقا ا اخلالفات اليت تطرأ على احلياة الزوجية وهتدد بتفككها، قال سبحانه وتعاىل: }وا ما

ا إِ  ُهما ن ا ُ ب اي ْ ا يُ وافِاِق اَّللَّ حا ا ِإْصالا ا ِإْن يُرِيدا ا ِمْن أاْهِلها ما كا ِبرياا { ]النساء:  ِمْن أاْهِلِه واحا ا خا انا عاِليما  [.35نَّ اَّللَّا كا
فمهمة احلكمني عالجية تسعى لالصالح والتوفيق، وحل اخلالفات مبا يعني على عودة األمور إىل طبيعتها، وحفظ رابطة 

 34الزواج من التفكك.
 أسباب اخلالفات الزوجية:

 :األسباب الطْبِعية
اليومي بني الزوجني ترجع إىل الصفات النوعيِة اخلُُلِقية اليت طبع عليها كل منهما. فاملرء يف لعل معظُم حاالت اخلصام  

بيته يتعرى من اجملاملة، والتصنع، والتزويق اليت قد يالقي َّبا األبعدين، ويظهر على حقيقته. وهلذا قال النب صلى هللا 
 .الرتمذي وابن ماجهرواه   "خريكم خريكم ألهله، وأَن خريكم ألهلي":عليه وسلم

 … مثَّ صفاٌت لدى بعض األزواج من جنس: الغضب، الواجد، الالمباالة، بذاءة اللسان 
 وصفاٌت لدى بعض الزوجات من جنس: الغفلة، اإلمهال، اللجاج واجلدل، الكسل …اخل

شجار اليومي، كلما ورمبا العكس، محلها كل منهما من مسقط رأسه إىل البيت اجلديد، فأمثرت فصوالا من اخلصام وال
 .تصادمت تلك الطباع املتباينة

 :العالج: يتلخص يف أمرين
، أو خيففا  ه، وكبِح مجاِحها، وكسِر سورهتِا، وهتذيِب أخالِقه ورَيضِتها حَّت تعتدلا أحدمها: ضرورُة جماهدِة املرِء نفسا

 "35 سننيوالكاظمني الغيظ والعافني عن الناس وهللا حيب احمل":من غلوائها. قال تعاىل
الثاين: تعرُف كلِا طرٍف على طبيعة اآلخر، وفهُمه له، ومعاملُته وفق ذلك الفهم. فيتحاشى أسباب إاثرته، وإن بدت 

ت عليه  .له اتفهة، ويتلمسا مواطن رضاه، وإن شقَّ
النساء، من ورمبا كان األزواُج يتحملون العبءا األكربا من العالج، ملا يتميز به جنس الرجال، عموماا، على جنس  

 الصرب واالحتمال.وقد كان الصحاِب اجلليل أبو الدرداء شديد العناية َّبذا اللون من املداراة اشرعية النبيل فقد اختط
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 .  58ابن حبان ، روضة العقالء ، ص 36

لنفسه ولزوجه هذا املنهج االصالحي اللطيف وأألزم نفسه كما ألزم زوجه أن يعمال به عند أي مشكلة تعرتي   
د اآلخر ز فقد أخرج اإلمام ابن حبان بسنده النتصل إىل أِب الدرداء أنه رضي حياهتما الزوجية ونثري حفيظة أحدمها ض

 "36هللا عنه قال لزوجته أم الدرداء :"إذا غضبت فرضيين وإذا غضبت رضيتك فإذا َل منكن هكذا فما أسرع مانفرتق 
 :األسباب االجتماعية

تتأثر األسرُة الناشئُة ابلوسط احمليط، سلباا وإجياابا، سيما أقارِب الزوجني. فقد يقع احتكاك بني أحد الزوجني ووالِد 
اآلخر أو والدتِه، أو بعِض إخوانِه أو أخواتِه، فينحيا ابلالئمة من حيث يشعُر أو ال يشعر على شريك حياته، ويفرغا 

عض أقارب الزوجني ألسباب خمتلفة، الستشراف احلياة اخلاصة َّبما، والتدخِل يف فيه فورةا غضِبه وحنِقه. وقد يسعى ب
 شؤوهنما اخلاصة، فتنشأ خالفات َل تنبع من ذاتيهما، وتكثر األطراف، والقيل والقال،وتتعقد املشكلة. 

 :والعالج: يتلخص يف أمرين
فيلي مستطلع، وأن حييطا حياهتما الزوجية أحُدمها: أن حيرص الزوجان على حفظ خصوصياهِتما، وعدِم بذهلا لكل ط

 .بسور من املهابة واالحرتام، حيجز اآلخرين من انتهاكها، ابالقرتاحات واإلحياءات، ومجيِع صور التخبيب
الثاين: أن يستيقن كلٌّ منهما أنه التزر وازرة وزر أخرى، وأْن ليس من العقل والدين واملصلحة أن جير أخطاء اآلخرين 

ره، فتتضاعفا مصيبُته. بل خيلع على عتبة اببه، وحدود مملكته مجيع املالبسات اخلارجية، وال يسمح هلا أن إىل عقر دا
 .تفسد عليه عيشه، أو أن يرِم َّبا بريئاا 

 :األسباب املسلكية
يكتشف أحد الزوجني يف صاحبه بعد فرتة من الزواج بعض املمارسات والسلوكيات املنحرفة. ورمبا طرأ ذلك على 

  حدمها بعد سنني من العشرة احلسنة. وحينئٍذ هتتز العالقة الزوجية، وتعصف َّبا رَيح اخلالف، وقد تقتلُعها.أ
إن التعامل مع هذه االحنرافات من جانب الزوجة يتفاوت حبسب درجة االحنراف، وأتثريِه على العشرة    :العالج

  :الزوجية. وهو ال خيلو من حالني
 مسلكياا حمتمالا شرعاا، أو عشرةا، فحينئٍذ ينبغي للزوجة العاقلة احلصيفة أن تسلك مسلك أحدمها: أن يكون احنرافاا 

املوعظِة احلسنة، والتذكرِي املستمر، والصرِب والتحمل، حَّت يُعاىف قريُنها مما ابتلي به، وأال تصعِادا اخلطاب، وتقطعا خطَّ 
 الصرب منزع، ويف الرجاء مفزع. ومن ذا الذي ترضى سجاَيه الرجعة عليه، بل تغلبا املصلحة الراجحة ما دام يف قوس  
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 [128النساء:  37
 [34النساء:  38

 !كلُّها؟! ومن ذا الذي خيلو من مجيع أسباب الفسق، وخوارم املروءة؟
وأما إن نشز الزوُج عن زوجته، وأعرض عنها، لرغبته عنها؛ لكرٍب، أو مرٍض، أو نوع كره، فال أبس أن تسرتضياه ابلتنازل 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاا أو إعراضاا فال جناح ":ال يطلقها. قال تعاىلعن بعض حقها، إن شاءت، حَّت 
. قالت عائشة، رضي هللا عنها، هي املرأة تكون عند الرجل ال  "37]عليهما أن يصلحا بينهما صلحاا، والصلح خري

من النفقة علي، والِقسمة   يستكثر منها، فرييد طالقها، ويتزوج عليها، تقول له: أمسكين، و ال تطلقين، وأنت يف حل
يل(، وكما فعلت أمُّ املؤمنني سودة، رضي هللا عنها،حني أسنت، وخشيت أن يفارقاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 .فجعلت يومها لعائشة رضي هللا عنها
اء املسلمني، من الثاين: أال يكون ذلك االحنراف مما تتسع له دائرة اإلسالم، كرتك الصالة، أو ال تطيقه حرائر نس

األخالق الرذيلة، مث َل جُتد معه املوعظة والنصيحة، فال غرو أن تفتك احلرة نفسها، وتسعى يف الفراق خبلع أو فسخ أو 
 .طالق. فإن آخر الطب الكي

 فإن كان االحنراف من جانب الزوجة، ككثرة خروٍج بغري إذنه، ومهاتفاٍت مريبة، وتربج، ونشوز عن الزوج، وحنو ذلك،
  :فقد رتب هللا لعباده طرائقا يف الرتبية والتأديب للنساء، فقال

والاليت ختافون نشوزهن، فعظوهن، واهجروهن يف املضاجع، واضربوهن، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالا، إن هللا "
  . "38]كان علياا كبرياا 

 :األسباب املالية
الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم ":قيامه على املرأة، فقالجعل هللا أمر النفقة منوطاا ابلزوج، وعلل به  

. وتبتدىء االلتزامات املالية للزوج جتاه زوجته ابلصداق، وهو العوض الذي يدفع ] "على بعض، ومبا أنفقوا من أمواهلم
عتدة يف طالق رجعي، وحَّت بعقد النكاح، مث نفقة مثلها من قوت، وكسوة، وسكىن، بعد العقد، إذا تسلمها، حَّت امل

 .البائن بفسخ أو طالق إن كانت حامالا. وتقديُر النفقة يرجع به إىل العرف
ويف السنوات األخرية، بعد أن صار كثري من النساء يعملن يف الوظائف احلكومية، ويكون هلن دخول تضارع دخول 

 ية من بناء منزل، وأتثيِثه، وشراِء سيارة، ورمبا أزواجهن أحياَنا، فيشرتك الزوجان يف مواجهة متطلبات احلياة الزوج
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 .282البقرة:  39
 72النحل:  40

اسرتاحة، وحنو ذلك. ويكون احلال يف أول األمر مبنياا على التسامح، واإلغضاء، والعاطفة، من جانب الزوجة، والغفلة 
ذا أو التغافل من جانب الزوج، حَّت إذا ما بدت بوادُر خالف، أعادت الزوجة النظر، وطالبت مبستحقاهتا، سيما إ

ر الزوج ابلتعدد، فتتفاقم املشكلة حينئذ   .بلغ األمر حداا مأساوَيا يف نظرها، أبْن فكَّ
 :العالج: يتلخص يف أمرين

أحُدمها: وأن يبذل النفقة الواجبة اليت تليق بزوجته، من غري شٍح، وال منَّة. وال حيل له أن أيخذ شيئاا من ماهلا، غصباا، 
مهٍر، أو إرٍث، أو هبٍة، أو راتِب وظيفة، أو غرِي ذلك، إال بطيب نفٍس منها. وال أن  أو إجلاءا، أو إحراجاا، من بقية

يسقط النفقة بناءا على أن عندها ما يكفيها، كما يتوهُم بعض األزواج. فإنَّ كلَّ أحٍد تلزمه نفقة غريه، تسقط نفقته 
 .بغناه، إال الزوجة

جها ابلسؤال، سيما إذا كان ضعيف احلال. وأن حتسن تدبري بيتها، كما أن على الزوجة أن تتقيا هللا، وأال ترهقا زو 
 وتوفرا على زوجها، يبارك هللا هلا يف عيشها

وإذا كانت الزوجُة ذاتا وظيفة، قد أذن هلا زوُجها فيها، أو شرطت عليه االستمرار فيها حني العقد، فقبل، فإن 
زوجها، ألنه قد ضحى بشيء من كمال العشرة من أجلها، مقتضى املروءِة أن تبذل شيئاا من دخلها، ختففا به عن  

 .ولو شاء ملنعها، أو فارقها
هما املالية فيما يشرتكان فيه من نفقات كبرية، كبناء منزل، ويوثقا ذلك  الثاين: أن على الزوجني أن يضبطا حصصا

رأِة ماهلاا لزوجها، يف الغالب، نوٌع من ابلكتابة والشهود، حَّت ال يقعا بينهما خلف واشتباه يف املستقبل. فإنَّ بذلا امل
اإلقراض، أو الشركة. وقد أمر هللا عبادة بكتابة الدين، واإلشهاِد عليه يف أطول آية يف القرآن، وعلل ذلك، وهو احلكيم 

 "39 ]ذلكم أقسط عند هللا، وأقوم للشهادة، وأدىن أال تراتبوا":اخلبري بعباده، بقوله
 :األسباب املتعلقة ابألطفال

. "40 ]وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة":األطفال زينُة احلياة، وَّبجُة البيوت، ومثرُة العالقة الزوجية. قال تعاىل
ولكن هذه النعمة تنقلب نقمةا يف بعض البيوت، حني جيعل منها الزوجان ميداَنا الختالفاهِتما، وحمالا لتجاذابهِتما. 

هم يتسكعون فاألب يلقي ابلالئمة على األم يف التف  ريط خبدمتهم، والقسوِة يف معاملتهم، واألم تنعى عليه إمهاهلام، وتركا
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 [ 6التحرمي:  41
 ، حبوث ودراسات ، موقع اإلسالم اليوم   د. أمحد بن عبد الرمحن القاضي اخلالفات الزوجية: أسباَّبا، وعالجها انظر: 42
 

يف شوارع احلي. وتتم هذه املشاهُد غالباا مبرأىا ومسمٍع من هؤالء األطفال األبرَيء، ورمبا عمد أحد األبوين إىل 
ه، وإيغاِر صدورهم على اآلخر، فيقع هؤالء    .األطفال ضحيةا لالضطراابت النفسية املبكرةاجتذاب األطفال إىل صفِا

 :العالج: يتلخص يف أمرين
َي أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ":أحدمها: أن يتقيا هللا كلٌّ من األبوين فيما يدخل حتت مسؤوليته. فقد قال هللا تعاىل

.  "41 ]أمرهم ويفعلون ما يؤمرون   وأهليكم َنراا وقودها الناس واحلجارة، عليها مالئكة غالظ شداد، ال يعصون هللا ما
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راٍع على أهل بيته؛ واملرأة راعيٌة على بيت ":وقال صلى هللا عليه وسلم

متفق عليه. فالواجب على كٍل من الزوجني القياُم مبا اسرتعاه هللا، وائتمنه عليه من الذرية،كٌل فيما  "زوجها وولِده
 كان ذلك مما يتعلق أبمر املعيشة؛ من طعاٍم، وشراٍب، وكسوٍة، أو كان يتعلق ابلرتبية، والرعاية، والتأديب. خيصه، سواءٌ 

ما من عبٍد يسرتعيه هللا رعيةا، ميوت يوم ميوت، وهو غاٌش لرعيته، إال حرم هللا عليه ":وقد قال نبينا صلى هللا عليه وسلم
 ."ها بنصحه، َل جيد رائحة اجلنةفلم حُيط":متفق عليه. ويف رواية ."اجلنة

الثاين: أن يتحاشيا اخلالف والشجار أمام أطفاهلما، فضالا أن يسعيا، أو أحدمها، لتحزيبهم، أو أتليبهم، وأن يتناقشا 
  42فيما يتعلق بسياسة أطفاهلما يف خلوهتما برِويَّة، وبعِد نظر

 اخلامتة
توجهات اجملتمع وآفاقه، ويف البيت وحده جيد أفراد األسرة ضالتهم يف األسرة تشكل ابمتياز اخللية األساسية اليت حتدد  

 البحث عن الطمأنينة واالستقرار والراحة والدفء اليت رمبا يفتقدوهنا يف مكان آخر
األسره صلح اجملتمع وتقدم يف كل اجملاالت ،وإذا كان هناك خلل يف األسره   صلحت  إذا ستخلصتهااومن النتائج اليت  

 .يؤثر على اجملتمع بشكل واضح فإن هذا اخللل
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