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ABSTRACT 

 

Any community start by building a family، the family is composed of family 

members who have a family blood connection and kinship. The family has duties as 

well as rights، rights from society، the right to treatment، the right to study، the right 

to have a home and security. and its duties towards society is family members 

reformation in terms of cultural and decency. A good family comes from a good 

family members and the bad family come from bad family members.  

Keywords: family، building factors، destroying factors، members، rights and duties. 
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 ملخص ال

األسرة واجبات  لدى. من أفراد جتمعهم صلة الرحم والقرابة األسرة تتكون حيث لبناء اجملتمع، األساسية اخللية هي األسرة
وواجباهتا اجتاه .  واألمن المأوى، وحق الدراسة، وحق العالجحق كما أهنا متتلك حقوق، فحقوقها من اجملتمع واملتمثلة يف 

اجملتمع هو إصالح أفراد األسرة من اجلانب األخالقي والثقايف. فصالح الفرد بصالح األسرة وبنائها وفساده يفسد 
 وامل إما تساهم يف رقيها وبنائها أو يف هدمها وتشتتها.األسرة ويهدمها، فلألسرة ع

 األسرة، عوامل البناء، عوامل اهلدم، األفراد، احلقوق والواجبات.الكلمات المفتاحية: 
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 .11صهـ ، 1434دليل األسرة يف اإلسالم، دار اإلفتاء املصرية،  ((1

 .8الزواج وبناء أسرة آمنة وصيانة وتعزيز االستقرار األسري، حممد زياد محدان، ص  ((2

 

 المقدمة
وأشهد أن احلمد هلل الذي خلق من املاء بشرًا فجعله نسًبا وصهرًا، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،    

 وبعد؛ -صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني-حممًدا عبده ورسوله 

فإن األسرة تشكل الوحدة احملورية يف بناء اجملتمع، لكوهنا اليت تتضمن استمراَر اجملتمع يف الوجود، وإذا كان اجملتمع يتكون 
لعالقات االجتماعية اليت تتبلور على هيئة نُظم من الثقافة ومنظومات القيم املستندة إىل قاعدة الدين، إضافًة إىل ا

اجتماعية، هي جماالت اجتماعية يتحرك عربها البشر، إىل جانب الشخصية باعتبارها املكون الثالث، اليت تؤدي سلوكها 
ق من جيل وفعلها موجَّهة بقيم الثقافة واألخالق، ارتباطاً بذلك فإننا جند أن األسرة هي اليت تتوىل نقل الثقافة واألخال

إىل آخر من خالل ما يُعرف بالتنشئة االجتماعية. واليت يتعرف من خالهلا الطفل على منظومات القيم، اليت تنظم 
مشاركته يف التفاعل االجتماعي، كما يتعرف من خالهلا على أمناط العالقات االجتماعية، واألسلوب الذي يكون به 

 .(1)طرفاً يف هذه العالقات 

ألسرة على تفعيل منظومة أساسية من الروابط: البيولوجية والنفسية والعاطفية واالجتماعية واالقتصادية وبينما تقوم ا
 . (2)والشرعية، فإهنا تتكون من زوج هو األب وزوجة هي األم مث أبناء، فيما نطلق عليهم مًعا )األسرة الذَّرِّيَّة أو املصغرة(

: الزواج واحلاجة إليه يف الشريعة اإلسالمية، وأسس االختيار فيه، األولرين؛ وأود أن نتناول هذه الورقة البحثية يف حمو 
واشرتاط الكفاءة بوصفها من أهم الشروط يف النكاح، واحلقوق املرتتبة على الزوج والزوجة، واملعوقات اليت تعوق االستقرار 

 وتكوين أسرة.

املبكر، ووسائل احلد من زيادة ِنَسب الطالق املبكر، ومنها التدريب : الطالق وأسبابه، وظاهرة انتشار الطالق والثاني
املستمر للباحثني االجتماعيني املتخصصني يف الصلح يف هذه احلاالت، وتوظيف القيم اإلنسانية االجتماعية املشرتكة 

 لبناء أسر متماسكة من منظور التنمية البشرية.
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 .34اهلدي النبوي يف بناء العالقات الزوجية، حممد عوض اخلباص، صـ ((3

 . دار الفكر.2/220(، 2050سنن أيب داود ) ((4

 .36اهلدي النبوي يف بناء العالقات الزوجية، مرجع سابق، صـ ((5

 

 المحور األول:

 : الشريعة اإلسالمية والحكمة من مشروعيتهالحاجة إلى الزواج في  -1

 إن الزواج مل ُيشرع إال حِلَكٍم عظيمة يُرجى منها اخلرُي لإلنسان والبشرية، ولعل من أهم هذه احلكم ما يلي:

 المحافظة على بقاء النوع اإلنساني: -أ

ڇ    ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چچ فقد خلق اهلل اإلنسان ذكرًا وأنثى، قال تعاىل: 

، وركَّب يف كل منهما ميالً لآلخر؛ ولذلك شرع الزواج وجعله الرباَط الوحيد للتعبري عن  ١٣الحجرات: چ  ڇ

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ هذا امليل وهذه الشهوة، ومساه امليثاَق الغليظ، فقال سبحانه: 

، واملراد بامليثاق الغليظ هنا: هو العهد الذي ُأِخَذ للزوجة على زوجها  ٢١النساء:  چڤ  ڤ    ڦ  

 .١٩النساء: چ  ۉ  ۉچ عند عْقد النكاح، وما يتضمنه من حقِّ الصحبِة واملعاشرة باملعروف، 

اب. وقد أحل اهلل هلم الطيبات وحرم عليهم اخلبائث، وقد أحل النكاح لغاية أمسى من اللذة املشروعة أال وهي اإلجن
وحب إجناب الولد فطرة فطر اهلل الناس عليها، لذلك يعد إجناب الولد هدفًا من أهداف احلياة الزوجية، بينما الزواج 

عن هذا حيث قال : )تزوجوا  ، وقد أخربنا الرسول (3)وسيلة، فليس هدف الزواج األصلي إشباع الشهوة اجلنسية 
 . (4)الودوَد الولوَد فإين ُمكاثٌِر بكم األمم(

 السكينة النفسية: -ب

فمن أهم أهداف الزواج حتقق األمن النفسي للزوجني، حىت تصبح احلياة مفعمة بالسعادة، مليئة باحلب، وقد بني القرآن 
رأ اآلية الكرمية نشعر كأن الزواج مل يشرع إال هلذه احلكمة الكرمي أن الزواج فيه حتقيق لالطمئنان النفسي، بل عندما نق

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ قال تعاىل: ، فهو السكن واملودة والرمحة بينهما كما (5)

 .٢١الروم:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ڳگ  گ  گ  گ  ڳ
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 .4/2098(، 2741،ومسلم يف صحيحه أيضاً )5/1959(، 4808أخرجه البخاري يف صحيحه، ) ((6

 .31اهلدي النبوي يف بناء العالقات الزوجية، باختصار، صـ ((7

 (.2487رواه مسلم ) - 8
 .28/554، وأمحد يف مسنده 3/383أخرجه الرتمذي يف سننه  ((9

 

اإلنسان، لذا ينبغي على األزواج أن يتذكروا فضل اهلل وال شك أن الطمأنينة الناجتة عن الزواج نعمة من نعم اهلل على 
 عليهم.

 االستعفاف. -ج

إن اهلل عز وجل أودع يف اإلنسان الغريزة اجلنسية، وجعلها متفاوتة بني البشر، إال أهنا كامنة يف اجلميع، وللمرأة النصيب 
األكرب يف فتنة الرجل، بل إهنا أضر فتنة على الرجل، وبينت لنا السنة النبوية ذلك بوضوح، ففي الصحيحني عن أسامة 

 .(6) ال : )ما تركُت بعدي فتنًة أضرَّ على الرجال من النساء(ق بن زيد رضي اهلل عنهما عن النيب 

لذلك فإن الشيطان يلعب دورًا خطًرا يف الوسوسة، فيجعل الشخص دائم التفكري باملرأة وحتركاهتا، وهي كذلك فإن 
الشيطان ال يرتكها وهي تفكر كيف تستطيع سلب أنظار الناس؟ وكيف حتوز على قلب رجل متلكه وحدها؟ بل إن 

تفقد الثقة بزوجها، وجيعل أصحاب النفوس الضعيفة يبثون الشيطان جيعل الرجل أحيانًا يفقد الثقة بأهل بيته، واملرأة 
اإلشاعات من أجل فساد املرأة، ويظل الشيطان يوسوس للناس وخاصة العزاب، ويشغل فكرهم بالنساء حىت يقعوا يف 

 .(7)إىل الزواج  الزنا، لذلك وجههم النيب 

ق يف وحل املعصية، وفيه حفظ للعني من النظر إىل الزواج عصمة للشباب ومحاية له من الوقوع يف اخلطيئة واالنزالو  -
 .8"يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج فَِإنَّهُ َأَغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرْجِ ":  . كما قال النيب ما حرم اهلل

 اتباع سنن المرسلين: -د

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  : فالزواج سنة األنبياء واملرسلني، قال تعاىل خماطًبا نبيَّه الكرميَ   

أَْربٌَع ِمْن ُسَنِن « قال: هذا، فعن أيب أيوب األنصاري أن رسول اهلل  ، وبنيَّ الرسول  ٣٨الرعد: چ  ۀ
 .(9)» َوالنَِّكاحُ  ،َوالسَِّواكُ  ،َوالتـََّعطُّرُ  ،احْلََياءُ  ؛اْلُمْرَسِلنيَ 
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 (.2485رواه مسلم  ) - 10
 داود.رواه أبو  - 11
 (.1432أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة ) - 12
 .3/386(، 1084( أخرجه الرتمذي يف سننه )(13
 .7/7(، 5090أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة ) )14(

 

َجاَء َثاَلثَُة َرْهٍط ِإىَل بـُُيوِت  قال: َعْن أََنسٍ عن الزواج، كما يف حديث الرهط الثالثة  اإلعراضعن  بل هنى النيب  
ا ُأْخربُوا َكأَنَـُّهْم تـََقالُّوَها ،َيْسأَُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَّيبِّ  أَْزَواِج النَّيبِّ  َقْد ُغِفَر َلُه َما  َوأَْيَن ََنُْن ِمْن النَّيبِّ  :فـََقاُلوا ،فـََلمَّ

َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تََأخَّرَ  ْهَر َواَل أُْفِطرُ  ،أَمَّا أَنَا فَِإينِّ ُأَصلِّي اللَّْيَل أَبًَدا :قَاَل َأَحُدُهمْ  ،تـََقدَّ َوقَاَل آَخُر  ،َوقَاَل آَخُر أَنَا َأُصوُم الدَّ
أََما َواللَِّه ِإينِّ أَلَْخَشاُكْم  ؟َكَذاأَنـُْتْم الَِّذيَن قـُْلُتْم َكَذا َو  :إِلَْيِهْم فـََقالَ  َفَجاَء َرُسوُل اللَِّه  ،أَنَا َأْعَتزُِل النَِّساَء َفاَل أَتـََزوَُّج أََبًدا

 .10" َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّيِت فـََلْيَس ِمِّنِّ  ،َوأَتـََزوَُّج النَِّساءَ  ،َوُأَصلِّي َوأَْرُقدُ  ،َلِكِّنِّ َأُصوُم َوأُْفِطرُ  ،َوأَتْـَقاُكْم َلهُ  ،لِلَّهِ 

 طلب الذرية الصالحة:  -د

حئ  مئ  چ : قال تعاىل حلة اليت تكون يف ميزان العبد يف حياته وبعد مماته،فمن مقاصد الزواج طلُب الذرية الصا

، ٧٢النحل: چ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت
. فكل عمل صاحل يعمله األبناء يكون ألبيهم مثل 11"َوَلُد الرَُّجِل ِمْن َكْسِبِه ِمْن َأْطَيِب َكْسِبهِ : " َرُسوُل اللَِّه  وقال

ِإَذا َماَت اإِلْنَساُن انـَْقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن " : أجورهم، ويكون األبناء امتداًدا ألبويهم بعد وفاهتم، كما يف قول النيب 
 .12"َثاَلٍث َصَدَقٌة َجارِيٌَة َوِعْلٌم يـُْنتَـَفُع بِِه َوَوَلٌد َصاِلٌح َيْدُعو َلهُ 

 أسس االختيار في الزواج: -2

 الدين: -أ

فلكي يكون الزواج ناجًحا ال بد أن تكون أول ُخطوٍة فيه مبنيٌة على أُسٍس وقواعَد سليمة، وأول خطوة يف الزواج هي    
قواعَد االختيار لكل من الزوج والزوجة، وأوضح أن العنصر األساسي يف االختيار هو  حسن االختيار، وقد بني الرسول 

ِإَذا َخَطَب إِلَْيُكْم َمْن تـَْرَضْوَن : »أيب هريرة: قال رسول اهلل  كما يف حديث  الدين واخللق الكرمي، فقال يف حق الرجل
َنٌة ِِف اأَلْرِض َوَفَساٌد َعرِيضٌ  ،ِديَنُه َوُخُلَقُه فـََزوُِّجوهُ   ؛تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة أِلَْربَعٍ » قال: ، وقال يف حق املرأة: (13)«ِإالَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـْ

يِن َترَِبْت َيَداكَ  ،ِلَماهِلَا َوحلََِسِبَها َوجلََِماهِلَا َوِلِديِنَها  .(14)«فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ
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 .3/389(، 1087أخرجه الرتمذي يف سننه من حديث املغرية بن شعبة )( (15
 .255دليل األسرة يف اإلسالم، مرجع سابق، صـ ((16

 .72، صـ1999تنظيم اإلسالم للمجتمع، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب،  ((17

 
 االستطاعة: -ب

وقد فسر بعض  "،َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّجْ قال: " سواء كانت االستطاعة بدنية، أم مادية؛ ألن الرسول 
 املقصود بالباءة بأهنا هي القدرة على اجلماع، وفسرها آخرون بأهنا مؤنة احلياة.العلماء 

 السالمة من العيوب: -ج

فينبغي أن يكون كلٌّ من الزوجني خالًيا من العيوب البدنية مثل: الربص، واجلزام، واجلنون، وغري ذلك من األمراض اليت 
 لك.تنفر منها الطباع السليمة؛ حىت تدوم العشرة بعد ذ

َنُكَماأن ينظر الرجل إىل املرأة فقال: " ولذلك أوصى الرسول الكرمي  َها فَِإنَّهُ َأْحَرى َأْن يـُْؤَدَم بـَيـْ وكذلك  ،(15)"اْنظُْر إِلَيـْ
 األمر فيما خيص املرأة، فينبغي أن تنظر املرأة إىل الرجل.

 الكفاءة: -د

لقد احتاط اإلسالم يف تكوين األسرة، فأوجب أن يكون الزوج ُكفًؤا لزوجته، فإذا كان الزوج سيئ اخللق مل يكن كفًؤا 
هلا؛ وذلك ألن الزواج رابطة بني أسرتني، وليس عالقة جمردة بني شخصني، ولذلك وجب أن يكون الزوج مكافئاً ألسرة 

  .(16)الزوجية لكي تدوم العشرة بينهما 

والكفاءة يف اللغة تعِّن املساواة، واحلكمة منها يف الزواج حتقيق املصلحة لكل من الزوجني حبيث يؤيت الزواج مثرته، وتقليل 
 اخلالف املتوقع حدوثه عند معاشرة كل منهما لآلخر.

اهنيار مؤسسة األسرة وإن عدم مراعاة الكفاءة يف االختيار عند اإلقدام على الزواج يؤدي إىل بناء واهن األساس، ومن مث 
وتفككها، حيث أوضحت كثري من الدراسات أن أكثر وقائع الطالق تكون يف السنة األوىل من الزواج، وذلك يدل 

 .(17)على فساد االختيار القائم على عدم التكافؤ بني الزوجني 
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 أخرجه الطرباين يف معجمه الصغري عن أنس بن مالك. - 18
 أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان. - 19
 أخرجه البخاري عن ابن عمر. - 20
 رواه أبو داود عن ابن عباس. - 21

 

الزواج، فذهب األحناف إىل أن الكفاءة تكون يف وقد اختلف الفقهاء يف األمور اليت ينبغي أن تراعى الكفاءة فيها عند 
الدين والنسب، واحلرية، واملال، واحلرفة، وذهب املالكية إىل أن الكفاءة تكون يف الدين فقط، وذهب الشافعية إىل أن 

 دين واحلرفة.الكفاءة تكون يف الدين، والنسب، واملال، واحلرفة، واخللوِّ من العيوب، وقال احلنابلة إن الكفاءة تكون يف ال

وعلى كلٍّ فإن كل هذه األمور ينبغي أظن تـُرَاَعى فيها الكفاءة، وخاصة الكفاءة يف الدين، فنحن نرى أن الفقهاء اتفقوا 

پ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ عليه عند تناوهلم موضوع الكفاءة، وقد قال تعاىل: 

 .٣٢النور:  چ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 للزوج:الحقوق الواجبة  -3

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  يف املعروف وحسُن التبعُّل، قال تعاىل: الطاعةُ على امرأته: حق الزوج ومن 

َأال ُأْخربُُكْم بِِنَساِئُكْم ِمْن أَْهِل اجْلَنَِّة؟ قَاُلوا: بـََلى يَا َرُسوَل اهلِل، قَاَل: ": ، وقد قال النيب  ٣٤النساء: چ  ڃ
َها َأْو َغِضَب  ال َأْكَتِحُل ِبُغْمٍض  ،، قَاَلْت: َهِذِه َيِدي يف يَِدكَ -َأْي َزْوُجَها-ُكلُّ َوُلوٌد َوُدوٌد، ِإَذا َغِضَبْت َأْو أُِسيَء ِإلَيـْ

 .18"َحىتَّ تـَْرَضى

 لوا علينا باجلَُْمعِ ضِّ إن الرجال فُ  ،يا رسول اهلل أنا وافدة النساء إليك :أهنا قالت يةأمساء بنت يزيد األنصار  ويف حديث
 وأعلمى َمْن وراءكِ  ،يتها املرأةُ انصرِف أ ، فقال هلا:والرباطِ  واجلهادِ  والعمرةِ  واحلجِّ  اجلنائزِ  وشهودِ  املريضِ  وعيادةِ  واجلماعاتِ 
 .19"هكلَّ   ذلكَ  عدلُ واتباعها موافقته يَ  ،وطلبها مرضاته ،تـَبَـعُِّل إحداكن لزوجها سنَ أن حُ  من النساءِ 

 .20"َرِعيَِّتَهاَواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة ِِف بـَْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن : "قال رسول اهلل  ورعاية البيت واألوالد، -
َها َسرَّْتهُ  ،اْلَمْرأَُة الصَّاحلَِةُ  ؟َأالَ ُأْخربَُك ِبَرْيِ َما َيْكِنُز اْلَمْرءُ ": ، قال رسول اهلل وصيانة العرض واملال -  ،ِإَذا َنَظَر إِلَيـْ

َها َحِفظَْتهُ  ،َوِإَذا أََمَرَها َأطَاَعْتهُ   .21"َوِإَذا َغاَب َعنـْ
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 (.1704أخرجه مسلم عن أيب هريرة ) - 22

 

چ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ قال تعاىل:  واحلجاب،والتزام احلشمة  -

 .٣٤النساء: 
اَل َتُصْم اْلَمْرأَُة َوبـَْعُلَها َشاِهٌد ِإالَّ بِِإْذنِِه َواَل تَْأَذْن " : فقد قال رسول اهلل  وعدم اإلذن بدخول بيته ملن يكره،  -

 .22"أَنـَْفَقْت ِمْن َكْسِبِه ِمْن َغرْيِ أَْمرِِه فَِإنَّ ِنْصَف َأْجرِِه َلهُ يف بـَْيِتِه َوُهَو َشاِهٌد ِإالَّ بِِإْذنِِه َوَما 

 ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ ، قال تعاىل: وعدم اخلروج من البيت بغري إذنه  -

 .٣٣األحزاب: چ 
 الحقوق الواجبة للزوجة: -4

 :ذه احلقوق تتمثل يفوه ،للزوجة على زوجها حقوق مالية

  :  :المهرأوالا

هو املال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول هبا، وهو حق واجب للمرأة على الرجل، قال 

ا عند مجهور الفقهاء، ا يف عقد الزواج وال ركنً واملهر ليس شرطً ،  ٤النساء:  چ  ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ : تعاىل
 .باتفاق اجلمهور العقد بدون ذكر مهر صحَّ وإمنا هو أثر من آثاره املرتتبة عليه، فإذا مت 

 :النفقةثانياا:  

أمجع علماء اإلسالم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط متكني املرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه 
الزواج، ممنوعة احلكمة يف وجوب النفقة هلا: أن املرأة حمبوسة على الزوج مبقتضى عقد و  .النفقة أو نشزت مل تستحقَّ 

من اخلروج من بيت الزوجية إال بإذن منه لالكتساب، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، وكذا هي مقابل 

  ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ ، قال تعاىل: االستمتاع ومتكني نفسها له

 .٧الطالق:  چ
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 (.1784أخرجه البخاري عن أيب مسعود ) - 23
 (.1195أخرجه الرتمذي ) - 24
 . 2/886(، 1218 - 147أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر بن عبد اهلل ) )25(

 

قال وينبغي للرجل أن حيتسب أجر هذه النفقات اليت ينفقها على زوجته وأوالده، فإنه يؤجر عليها إذا أحسن النية، 
 .23"ِإَذا أَنـَْفَق الرَُّجُل َعَلى أَْهِلِه حَيَْتِسبـَُها فـَُهَو َلُه َصَدَقةٌ  :رسول اهلل 

 :ىن  ك  الس  ثالثاا: 

 ا على قدر سعته وقدرته، قال اهلل تعاىل:هلا زوُجها مسكنً  يهيئمن حقوق الزوجة، وهو أن  ذاوه

 . ٦الطالق:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ   

 :المعاشرة بالمعروفرابعاا: 

چ يجب على الزوج حتسني خلقه مع زوجته والرفق هبا، وتقدمي ما ميكن تقدميه إليها مما يؤلف قلبها، لقوله تعاىل: ف

َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي ِإميَانًا َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا َوِخَيارُُكْم ِخَيارُُكْم : "، وقد قال النيب ١٩النساء: چ  ۉ  ۉ
 .24"لِِنَسائِِهْم ُخُلًقا

 :عدم اإلضرار بالزوجةخامساا: 

، ا إيقاعه على الزوجة أوىل وأحرىا على األجانب فأن يكون حمرمً وهذا من أصول اإلسالم، وإذا كان إيقاع الضرر حمرمً 
يف حجة الوداع:   قال: قال ب عن جابر بن عبد اهللومن صوره الضرب املربح، وقد هنى اإلسالم عن هذا الصنيع، ف

اهلِل، َوِإنَّ َلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن اَل يُوِطْئَن فَاتَـُّقوا اللََّه يف النَِّساِء، فَِإنَُّكْم َأَخْذمُتُوُهنَّ بَِأَمانَِة اهلِل، َواْسَتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة "
َر ُمبَـرٍِّح، َوهَلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقـُُهنَّ، وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ فـُُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهونَُه، فَِإْن فـََعْلَن َذِلَك فَاْضرِبُوُهنَّ َضْربً    .(25) "ا َغيـْ

 معوقات الزواج: -4

إن تكوين لبنة اجملتمع املسلم )األسرة( من األمهية مبكان، لكن قد توجد بعض العقبات واملعوقات اليت تقف حجر عثرة 
 أعظم هذه املعضالت اليت تواجه الزواج ما يلي:أمام استكمال هذا الصرح العظيم، ومن 
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 (.9451أخرجه الطرباىن ِف األوسط عن عائشة )  - 26
 (.2555رواه مسلم ) - 27
 (.2554رواه مسلم ) - 28
 متفق عليه. - 29

 

: غالء المهور:  أوالا

على هذا الشأن يف غري موضع وحادثة يف السنة  وهذا مما عمت به البلوى يف هذا الزمان، وقد نبَّه رسولنا الكرمي    
 النبوية، ومنها:

 .26"أعظُمُهنَّ بركةً ا أخفُّ النساِء صداقً " عن النساء: قول الرسول  -1 

َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن  ألزواجه، كما جاء عن مهر رسول اهلل  لفقد ُسئلت أم املؤمنني عائشة  أما مهره هو  -2
َكاَن َصَداقُُه أِلَْزَواِجِه ثِْنيَتْ   :قَاَلتْ  َكْم َكاَن َصَداُق َرُسوِل اللَِّه   َسأَْلُت َعاِئَشَة َزْوَج النَّيبِّ : َعْبِد الرَّمْحَِن أَنَُّه قَالَ 

فـََهَذا َصَداُق  ،فَِتْلَك ََخُْس ِماَئِة ِدْرَهمٍ  ،ِنْصُف أُوِقيَّةٍ  :قَاَلتْ  ،اَل  :قـُْلتُ  :قَالَ  ؟أََتْدرِي َما النَّشُّ  :قَاَلتْ  ،َعْشرََة أُوِقيًَّة َوَنشًّا
 .27"أِلَْزَواِجهِ  َرُسوِل اللَِّه 

رجاًل على ما معه من القرآن، بعد أن قال له التمس ولو خامتًا من حديد، ومل جيد الرجل  وقد زوج النيب  -3 
اْذَهْب ِإىَل أَْهِلَك وفيه :" ... ،ْعٍد السَّاِعِديِّ َسْهِل ْبِن سَ  عنده شيء، وعدَّ هذا احلفَظ هو املهر،  كما جاء يف حديث

 ،اْنظُْر َوَلْو َخامتًا ِمْن َحِديدٍ  فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ،اَل َواللَِّه َما َوَجْدُت َشْيًئا :َفَذَهَب مُثَّ َرَجَع فـََقالَ  ،فَاْنظُْر َهْل جتَُِد َشْيًئا
فـََلَها  ،-َما َلُه رَِداءٌ  :قَاَل َسْهلٌ - ،َوَلِكْن َهَذا ِإزَارِي ،اَل َواللَِّه يَا َرُسوَل اللَِّه َواَل َخامتًا ِمْن َحِديدٍ  :فـََقالَ  ،َفَذَهَب مُثَّ َرَجعَ 

َها ِمْنُه َشْيءٌ  ؟َما َتْصَنُع بِِإزَارِكَ  :فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ،ِنْصُفهُ   ،ِبَسْتُه مَلْ َيُكْن َعَلْيَك ِمْنُه َشْيءٌ َوِإْن لَ  ،ِإْن لَِبْسَتُه ملَْ َيُكْن َعَليـْ
َماَذا َمَعَك ِمْن  :فـََلمَّا َجاَء قَالَ  ،فََأَمَر بِِه َفُدِعيَ  ،ُمَولًِّيا فـََرآُه َرُسوُل اللَِّه  ،َفَجَلَس الرَُّجُل َحىتَّ ِإَذا طَاَل جَمِْلُسُه قَامَ 

َدَها ،اَمِعي ُسورَُة َكَذا َوُسورَُة َكذَ  :قَالَ  ؟اْلُقْرآنِ  فـََقْد  ،اْذَهبْ  :قَالَ  ،نـََعمْ  :قَالَ  ؟تـَْقَرُؤُهنَّ َعْن َظْهِر قـَْلِبكَ  :فـََقالَ  ،َعدَّ
 .28"ُملِّْكتَـَها مبَا َمَعَك ِمْن اْلُقْرآنِ 

  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ قد تزوج بعد اهلجرة على قدر نواة من ذهب، ف وهذا عبد الرمحن بن عوف  -4

يَا َرُسوَل اللَِّه ِإينِّ تـََزوَّْجُت اْمرَأًَة َعَلى َوْزِن  :قَالَ  ؟َرَأى َعَلى َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف أَثـََر ُصْفرٍَة فـََقاَل َما َهَذا َأنَّ النَّيبَّ 
 .29"أَومِْلْ َوَلْو ِبَشاةٍ  ،فـََباَرَك اللَُّه َلكَ  :قَالَ  ،نـََواٍة ِمْن َذَهبٍ 
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 (.9542الرزاق، عن أيب هريرة )مصنف عبد  - 30
 أخرجه البخاري ومسلم. - 31

 

 :تفاع مستوى المعيشة، وضعف الحالة االقتصاديةثانياا: ار 

 ثالث حقٌّ  ": وهذا من العقبات الكربى اليت تواجه اإلنسان، لكن عليه أن يتحلى باإلميان، ويتمثل حديث الرسول 
 .30"داءالذي ينوي األ بُ يريد العفاف، واملكاتِ  الغازي يف سبيل اهلل، والناكحُ  ؛معلى اهلل عوهنُ 

 التكلف في إعداد األفراح والوالئم:ثاثاا: 

ويرجع كل ذلك إىل العادات الفاسدة والتقاليد السقيمة اليت تثقل كاهل أهِل العروسني حىت َيْسَلموا من القيل والقال،   
 وقد يفعلون ذلك ألجل السمعة والتفاخر، وألجل ثناء الناس على صنيعهم.

عن  ، وهنى النيب ٣١األعراف:  چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀچ وقد قال اهلل تعاىل:    
 َوِإَضاَعةَ  ،وََكثْـرََة السَُّؤالِ  ،َوَيْكرَُه َلُكْم ِقيَل َوقَالَ ...، ِإنَّ اللََّه يـَْرَضى َلُكْم َثاَلثًا َوَيْكرَُه َلُكْم َثاَلثًاإضاعة املال، فقال: "

 .31"اْلَمالِ 

 المحور الثاني:

 وأسبابه:الطالق  -1

لقد وضع اإلسالم القواعد الثابتة للحياة الزوجية، وأحاطها بكل عناية، فلم يرتك جانباً منها إال وقد تعرض له، وبني    
لكل من الزوجني ما له وما عليه، وحذر من كل ما يكدر صفَو العالقة الزوجية وقاية وعالًجا، وغاية اإلسالم من كل 

ياة الزوجية بالفشل، ومع كل هذا فنحن نرى اخلالفاِت قائمًة، تتعدى أخطارها أحيانًا ذلك القضاء على كل ما يهدد احل
 حياَة الزوجية إىل حياة األطفال ومن مث اجملتمع.

وأحب أن أنوه قبل احلديث عن الطالق وأسبابه إىل أنه من واجب الزوجني أن جيعال من اخلالف بينهما أداَة بِناء ال   
 شكالت العابرة عامل من عوامل زيادة التالحم والتفاهم بني الزوجني جُتدد احملبة واملودة.ِمعَوَل هدم، فإن امل

وَنن نعلم مجيًعا أن من أعظم ما حيرص عليه إبليس التحريش بني املؤمنني، وباألخص اإليقاع بني الرجل وزوجته،    
 فََأْدنَاُهْم ِمْنُه َمْنزَِلًة  ،مُثَّ يـَبـَْعُث َسرَايَاهُ  ،َيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماءِ ِإنَّ ِإبِْليَس كما يف حديث جابر:  "  فقد قال الرسول 
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 (.2813رواه مسلم ) - 32
 . 7احلياة األسرية لعبد الكرمي بكار، بتصرف، صـ ((33

 .216، صـ2009الطالق ليس حاًل. صادق عادل، دار الشروق،  ((34

 

َنةً  ُتُه َما تـَرَكْ  :مُثَّ جيَِيءُ َأَحُدُهْم فـَيَـُقولُ  :قَالَ  ،َما َصنَـْعَت َشْيًئا :فـَيَـُقولُ  ،فـََعْلُت َكَذا وََكَذا :جيَِيءُ َأَحُدُهْم فـَيَـُقولُ  ،أَْعَظُمُهْم ِفتـْ
َنُه َوبـَنْيَ اْمرَأَتِهِ   .32"نِْعَم أَْنتَ  :َويـَُقولُ  ،فـَُيْدنِيِه ِمْنهُ  :قَالَ  ،َحىتَّ فـَرَّْقُت بـَيـْ

وَنن نرى يف عاملنا أن العوملة تقوم اليوم بعمل خطري، هو تفكيك املنظومات االجتماعية، وإعادة صياغتها على    
أسس مادية، وقد حققت يف هذا قدراً من النجاح، وقد نال األسرَة من ذلك التفكيك احلظُّ األوِف، حيث صار كثري 

َج النطاق العائلي، وَضُعَف التواصل بني األزواج والزوجات، وساد من األزواج والزوجات يبحثن عن مساراهتم اخلاصة خار 
 .(33)شعوٌر باجلفاء والتباعد بينهم 

والطالق هو إعالن فشل كل من الزوج والزوجة يف إقامة عالقة زوجية واحلفاظ عليها. إنه اهنيار أحد املشاريع احلياتية    
يخ من الصراعات واخليبات وسوء التفاهم والتباعد. ال حيدث الطالق اهلامة يف مرحلة الرشد. حلظة الطالق هي هناية تار 

 . (34)فجأة، وال يتم بدون توقع، بل مير مبراحل جتعل منه أمراً حتمياً 

مما  ، السيما انتشار ظاهرة الطالق املبكر،تعاين كثري من اجملتمعات من ارتفاع نسب الطالق فيها يف اآلونة األخريةو     
، وقد طال هذا األمر اجملتمعاِت املسلمَة، وحىت ًة األبناءديد من اآلثار السلبية على اجملتمع والعائلة وخاصَّ يرتتب عليه الع

 األسر املتدينة وامللتزمة، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب، لعل من أمهها:

 عدم مراعاة القيام بالواجبات واحلقوق، كل من الزوجني جتاه اآلخر. :أوالا 

 : عدم توعية األهل لألزواج بِعَظِم مسؤولية الزواج قبل الشروع فيه.ثانياا

 : تدخل األهل يف شئون الزوجني.ثالثاا

 : تغيب الرجل كثريًا عن املنزل بدون أعذار أو حىت يف طلٍب للرزق.رابعاا

 وجة الشديدة واليت تقع غالًبا يف غري حملها، مما يؤدي إىل مضايقة الزوج.: غرية الز خامساا

: عدم رعاية الزوجة لألبناء، وهذا يؤدي إىل حدوث خلٍل كبرٍي يف مستقبل األسرة، مما يدفع الزوج إىل حماولة سادساا
 .معاجلة األمور، وقد حتدث هذه املعاجلة بطريقة غري سليمة فيحدث الشقاق بني الزوجني
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 : اختالف املستوى الثقايف والتعليمي واملادي، السيما إذا كانت الزوجة أعلى مستوًى من الزوج )عدم الكفاءة(.سابعاا

 : فقدان القدرة على التعبري عن حب أحدمها لآلخر.تاسعاا

 : سوء اختيار الشريك.ثامناا

 : إفشاء األسرار الزوجية.عاشراا

 واألحاسيس، وبرود العالقة اجلنسية.: برود املشاعر حادي عشر

 : عجز الزوج عن النفقة على زوجته.ثاني عشر

 : سوء خلق أحد الزوجني.ثالث عشر

 : العنف والقسوة وعدم التفاهم يف التعامل مع اآلخر.رابع عشر

خرى، وإذا : الزواج بأخرى، وهو أمر ينبغي على الرجل مراعاته، وعليه أن يتفهم أن كل امرأة ليست كاألخامس عشر
أراد بناء بيت وأسرة جديدة ينبغي أواًل أن حيافظ على أسرته األوىل، فقد يقع هبذا الفعل يف حمرم أو مكروه وهو ال 

 –الكراهة  –اإلباحة  –الندب  –يدري؛ وذلك ألن التعدد مثل الزواج يأخذ األحكام التكليفية اخلمسة )الوجوب 
 التحرمي(، فينبغي أن تتوافر فيه الشروط اليت تنأى به عن الوقوع يف املكروه أو احملرم.

 : السكىن مع األهل يف بيت واحد، وهذا من األشياء اليت ختتلف فيها الطبائع، لكن عدم فعلها هو األوىل.سادس عشر

هما ومع األهل، فهذا شأنه زيادة احملبة التواصل االجتماعي، وهو أمر ينبغي أن يراعيه األزواج مع بعض سابع عشر:
 والودِّ بني األهل واألزواج، ويـَُرى أثره اإلجيايب على العالقة الزوجية، والتقليل منه أو انعدامه يؤدي إىل وقوع عكس هذا. 

دي إىل انتهاء الكثري من املشاعر السلبية واملشاكل اليت قد تؤ  عهُ بَ تْ ا يَـ هي سلوك سيء جدً : اخليانة الزوجية، و ثامن عشر
فعند معرفة الزوجة ِبيانة زوجها هلا حيدث هلا صدمة وتصبح حائرة يف البحث عن السبب الذي جعل  ،احلياة الزوجية

، من عدم تقصريها يف متطلباته الزوجية أو املنزليةزوجها يفعل مثل هذا الفعل البشع، وقد خيون الزوج زوجته على الرغم 
 والعكس كذلك أيًضا صحيح.

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 16 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 (.2597رواه مسلم ) - 35
 (.3233رواه مسلم ) - 36
 (.203يسار )رواه مسلم عن معقل بن  - 37
 رواه البخاري. - 38

 

 وللخيانة عدة أنواع؛ منها: 

ِإنَّ ِمْن َأَشرِّ النَّاِس ِعْنَد اللَِّه َمْنزَِلًة كما يف حديث أيب سعيد اخلدري: "  خيانة إفشاء األسرار. وقد قال النيب  -
 .35"يـَْوَم اْلِقَياَمِة الرَُّجَل يـُْفِضي ِإىَل اْمرَأَتِِه َوتـُْفِضي إِلَْيِه مُثَّ يـَْنُشُر ِسرََّها

للمرأة أن  واخليانة املالية بأن تأخذ املرأة ماَل زوجها بغري إذنه على الرغم من الكفاية املادية. وقد أباح النيب  -
َدَخَلْت ِهْنٌد بِْنُت : "قَاَلتْ  لَعاِئَشَة تأخذ من مال زوجها باملعروف، بقدر كفاية بيتها فقط، كما يف حديث 

اَل يـُْعِطيِِّن ِمْن  ،يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيحٌ  :فـََقاَلتْ  َلى َرُسوِل اللَِّه عَ  -اْمَرأَُة َأيب ُسْفَيانَ -ُعْتَبَة 
 َرُسوُل فـََقالَ  ؟فـََهْل َعَليَّ يف َذِلَك ِمْن ُجَناحٍ  ،ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْن َمالِِه ِبَغرْيِ ِعْلِمهِ  ،النـََّفَقِة َما َيْكِفيِِّن َوَيْكِفي َبِِّنَّ 

 .36"ُخِذي ِمْن َماِلِه بِاْلَمْعُروِف َما َيْكِفيِك َوَيْكِفي بَِنيكِ :  اللَِّه 
من   وخيانة األوالد وعدم تربيتهم واالهتمام بشئون حياهتم من تعليم وصحة وغري ذلك. وقد حذر النيب  -

َما ِمْن َعْبٍد َيْستَـْرِعيِه اللَُّه َرِعيًَّة مَيُوُت ":  ذلك ألنه يعد إضاعة هلذه الرعية اليت اسرتعاه اهلل إياها، كما قال 
 .37"يـَْوَم مَيُوُت َوُهَو َغاشٌّ ِلَرِعيَِّتِه ِإالَّ َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اجْلَنَّةَ 

 د الزوجني أن لو كان معه شريك آخر يف احلياة.واخليانة الذهنية بأن يتمىن أو يتخيل أح -
واخليانة العاطفية، فكل من الزوجني حيتاج لعاطفة اآلخر والشعور هبا جتاهه، وعدم التعبري عن هذه العاطفة أو  -

 صرفها لشخٍص آخر يعد خيانة.
قد هنى اهلل عز وجل واخليانة اجلنسية، وهي إقامة عالقة حمرمة من أحد الزوجني وهذا أبشع أنواع اخليانة. و   -

ژ  چ من الكبائر، وأخرب أن تفشيه يف اجملتمع يكون من أشراط الساعة، قال تعاىل:  عنه، وعده النيب 

إن من أشراط الساعة ":  ، وقال النيب ٣٢اإلسراء:  چک     ک      ک  ک   گ    ڑژ  ڑ
 .38"الزنا ويظهرَ  ،اخلمرُ  شربَ ويُ  ،اجلهلُ  ويثبتَ  ،رفع العلمُ أن يُ 
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 (.1674رواه مسلم عن أيب ذر ) - 39

 
 أسباب الخيانة الزوجية:

 اإلرغام على الزواج. -أ

 التعود على العالقات احملرمة قبل الزواج.  -ب

 عدم القيام باحلقوق والواجبات، وإمهال كلٍّ من الزوجني لآلخر. -ج

 مقارنة أحد الزوجني بغريه من األشخاص اجتماعيًّا أو ماديًّا أو حىت جسديًّا. -د

 أصحاب السوء الذين هلم أثر كبري على تفكري اإلنسان وتغيري آراءه جتاه الشخص الذي حيبه.اختاذ  -ه

 نظر البعض إىل أن الزواج بامرأة ثانية أمر صعب أو مستحيل،  فيلجأ إىل اختاذ عشيقة أو حمبوبة غري زوجته. -و

 لتنقذ أسرهتا من الفقر ومن متاعب احلياة وضيقها.الفقر الذي من  شأنه أن جيعل املرأة تبيع شرفها من أجل املال،  -ز

اإلباحية اليت غزت كثريًا من البيوت حىت املتزوجني، مما يدفع اإلنسان إىل التفكري حيال نقص شريك احلياة جنسًيا  -ح
 وماليًّا ومظهريًّا.

 وسائل الحد من نسب الطالق: -2

احرتام الزوجة لزوجها يف املقام األول، وكذلك تقدير الزوج لزوجته،  ال بدَّ أن نعرف أن جناح أي زواج يكون قائًما على   
وعلمه بأن شعورها باألمان واالطمئنان هو أفضل سبيل للحفاظ على العالقة الزوجية واستمرارها، وهناك عدة وسائل 

 ا فيما يلي:ينبغي على األهل والزوجني مراعاهتا إلجناح العالقة الزوجية واحلد من نسب الطالق، نورد أمهه

 تلبية االحتياجات لكل من الزوجين، وتتمثل في: -أ

االحتياجات اجلسدية من مباشرة وتقبيل وإشباع الرغبة، وحيتسب اإلنسان األجر من اهلل يف ذلك بإعفاف نفسه  -1
يَأيت َأَحُدنَا َشْهَوتَُه َوَيُكوُن لَُه يَا َرُسوَل اللَِّه أَ  :قَاُلوا ،َويف ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَقةٌ : " وإعفاف زوجته، كما قال النيب 

 .39"َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها يف احلَْاَلِل َكاَن َلُه َأْجرًا ؟أََرأَيـُْتْم َلْو َوَضَعَها يف َحرَاٍم َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزرٌ  :قَالَ  ؟ِفيَها َأْجرٌ 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 18 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 أخرجه البخاري ومسلم. - 40
 املعجم الكبري للطرباين. - 41
 .  107األسرة وصحتها النفسية، د. مصطفى حجازي، ص ((42

 
حيث  لاالحتياجات الروحية من ثناء ومدح على القيام بالواجبات من كال الطرفني، تأسيًّا بأم املؤمنني خدجية  -2

 ،َوحَتِْمُل اْلَكلَّ  ،َوَتْصُدُق احلَِْديثَ  ،َواللَِّه ِإنََّك لََتِصُل الرَِّحمَ  ،فـََواللَِّه اَل خُيْزِيَك اللَُّه أَبًَدا ،أَْبِشرْ : " قالت للنيب  
 .40"َوتُِعنُي َعَلى نـََواِئِب احلَْقِّ  ،َوتـَْقرِي الضَّْيفَ  ،َتْكِسُب اْلَمْعُدومَ وَ 

االحتياجات االجتماعية من تقدير وتبجيل واحرتام أمام الناس، واإلشعار باألمهية والقيمة الرفيعة يف نظر كل منهما  -3
 لآلخر.

االحتياجات األمنية، كوقوف كل من الزوجني جبانب اآلخر وقَت الشدائد، واحلاجة الدائمة لدعم شريك احلياة  -4
لقد آَمَنْت "على أم املؤمنني خدجية مبثل ذلك، حيث قال:  يف جماهبة مشاكل احلياة وصعاهبا، وقد أثىن النيب 

بَ  ،يب ِإْذ َكَفَر يبَ الناس قـَْتِِّن ِإْذ َكذَّ َوَواَسْتِِّن مبَاهِلَا ِإْذ َحَرَمِِّن الناس َوَرَزَقِِّن اللَُّه منها اْلَوَلَد ِإْذ مل يـَْرزُْقِِّن ، ِِّن الناسَوَصدَّ
 .41"من َغرْيَِها

 االحتياجات العاطفية، والتعبري عنها بكلماٍت وعباراٍت مجيلة، وإظهار الرعاية األسرية جلميع أفراد األسرة. -5
 النفسية(:فهم الذكاء العاطفي، ) -ب

الذكاء العاطفي ينافس الذكاء العقلي التقليدي يف احتالل صدارة معايري النجاح يف احلياة والقدرة على إدارهتا.  أصبح   
إنه مفهوم جديد يف االقتدار ميتزج فيه كل من الطاقات الذهنية واحلياة العاطفية ويتكامالن، حبيث يزيد هذا التكامل من 

 فردية واألسرية واملهنية.مهارة إدارة احلياة ال

فاحلياة األسرية املوفقة والسعيدة هي معادلة من تكامل ُحسن التدبري العقلي وحسن التفهم والتفاهم والتعاطف    
والرتابط، وبدون ذكاء عاطفي تتحول احلياة األسرية إىل عامل بال روح وتقع يف اآللية، هذا إن مل تتعرض للتصدع بسبب 

عنصر الذى يشكل إمسنت الوفاق الزوجي واجلدارة الوالدية، وجيعل من األسرة جمااًل حيويًّا حاضًنا، العجز عن توفري ال
 . (42)حانًيا، راعًيا ومنمًيا 
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 رواه البخاري. - 43

 

هم نفسية كل من الزوجني لآلخر، ومعرفة ميول واجتاهات وتفكري كل من الزوجني لآلخر، ومراعاة ذلك يف إن ف   
املوضوعات اليت تفتح باب اخلالف وإثارة املشاكل من ضروريات بقاء املودة، فاالختالف سنة املعاملة واحلديث، وجتنب 

 من سنن اهلل الكونية؛ فال ينبغي التعرض هلذه املسائل حىت ال حيدث الشقاق واخلالف.

 تقبل كل منهما للنقد املوضوعي وتقدمي النصح. -ج

ادة النظر يف املشاعر واألفكار َنو اآلخر، واجتهاده يف أن مراجعة كل منهما لنفسه بعد حدوث اخلالفات، وإع -د
 يكون يف حال أفضل، ونسيان كل ما كان بينهما من خالف.

حتمل بعضهما عند الغضب، وانتظاره حىت يذهب الغضب مث يناقشه هبدوء يف أخطائه وينصحه ويعامله معاملة  -ه
َأيب ُهَريـْرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ  إلنسان إىل ذلك سبياًل، فعنإىل جتنب الغضب ما استطاع ا العاذر، وقد أرشد النيب 

 .43"اَل تـَْغَضبْ  :قَالَ  ،فـََردََّد ِمرَارًا ،اَل تـَْغَضبْ  :قَالَ  ،أَْوِصِِّن  َرُجاًل قَاَل لِلنَّيبِّ 

 املسئولية وتربئة نفسه.اهتمامهما بعالج مشاكلهما أكثر من االهتمام بإثبات خطأ اآلخر وحتميله  -و

 االهتمام باختيار النموذج األمثل يف حل املشكالت واخلالفات؛ حىت خيتصر الطريق عليهما يف فضِّ نقطة اخلالف. -ز

 احتواء املشكلة واستيعاهبا، وحسن التعامل معها واحلرص على عدم زيادة حجمها. -ح

املشكلة وعدم االهتمام بذكرها مرة أخرى فقد  -ت ذي بالوهذا إذا كانت املشكلة ليس-من املمكن أيًضا إمهال  -ط
 .-وهذا إذا كانت املشكلة ليست ذات بال-يؤدي هذا إىل نسياهنا بالكلية 

التدريب املستمر للباحثني االجتماعيني املتخصصني يف الصلح يف حاالت اخلالف الصعبة اليت أوشكت على وقوع  -ي
 بيان أمهية األسرة كبناء للمجتمع املتكامل.الطالق، فإن من شأن هذا إحقاق احلق و 
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 العوامل التي تجعل الخالفات الزوجية بناءة أو هدامة: -3

هناك عوامل من الضروري مراعاهتا عند تعامل كل من الزوجني مع اآلخر خاصة يف أوقات االختالف، وهذه العوامل 
أخذها بعني االعتبار أو التعامل بضدها فإنه يعكس العالقة، من شأهنا أن جتعل العالقة بناءة، أما اإلعراض عنها وعدم 

 مما جيعلها معول هدم للحياة الزوجية، وتتمثل هذه العوامل كما هو موضح باجلدول فيما يلي:

 العوامل التي تجعل الخالف هدَّاماا العوامل التي تجعل الخالف بناءا  م

مشاعره صراحة كل من الزوجني يف التعبري عن  1
السلبية َنو اآلخر وقبوهلا دون غضب أو 

 عداوة.

ظهور العداوة غري الصرحية يف مواقف اخلالفات 
حيث يهاجم كل من الزوجني اآلخر بالتصميم على 

 آرائه وأفكاره.

تقبل كل منهما النقَد املوضوعي وتقدمي النصح  2
 لآلخر.

عدم نسيان كٌل  منهما للمعلومات اليت يعلمها عن 
اآلخر يف اإلساءة إىل مسعته أو إيذائه نفسيًّا أو بدنيًّا 

 أو اجتماعيًّا.

مراجعة كل منهما لنفسه عند حدوث اخلالف  3
وإعادة النظر يف املشاعر واألفكار َنو الطرف 
اآلخر واجتهاده يف أن يكون معه ونسيان كل 

 خالف بينهما.

عدم الرجوع خطوة إىل الوراء والتمرد واالستهتار 
 دم مراعاة مشاعر اآلخر.وع

سعيهما يف حتديد أسباب اخلالف ومعرفة نقاط  4
االئتالف واالختالف يف املواقف، والسعي 

 دائًما َنو عالج أسباب اخلالف.

تعظيم كل منهما املشكلة الصغرية بطرح مشكالت 
 سابقة لتغذية اخلالفات حىت تستمر لفرتٍة أطول.

وانتظاره حىت يهدأ حتمل بعضهما عند الغضب  5
الغضب مث يناقشه هبدوء يف أخطائه وينصحه 

 ويعامله معاملة العاذر.

االستهانة باملشكلة والسلبية يف حلها ومواجهتها، 
 وتسفيه كل حل هلا ورفض الصلح أو التفاوض.
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اهتمامهما حبل املشكلة وعالجها أكثر من  6
االهتمام بإثبات خطأ الطرف اآلخر وحتميله 

 ة وتربئة نفسه.املسؤولي

العناد واخلصام والتهديد واهلجر واالنفصال أو الزواج 
بأخرى والتوقف عن القيام بالواجبات الزوجية نكاية 

 بالطرف اآلخر.

 

 نتائج وتوصيات:

مما تقدم يف هذه الورقة البحثية أود أن أشري إىل بعض النتائج والتوصيات املستخلصة من هذا البحث، واليت ينبغي   
 ل هبا وأخذها يف عني االعتبار، حىت تدوم العالقة الزوجية وتؤيت مثارها يف بناء اجملتمع، وهذا التوصيات تتمثل يف:العم

 .إصالح العالقة مع اهلل عز وجل: أوالا 

 .املعاشرة باملعروف ثانياا:

 الفهم احلقيقي والتطبيق الواقعي ملفهوم القوامة. ثالثاا:

 : معرفة احلقوق والواجبات وتطبيقه عى أرض الواقع.رابعاا

، من ثناء ومديح كل من الزوجني لآلخر، والكلمة الطيبة واالبتسامة املشرقة، وحفظ االهتمام باملشاعر اإلنسانية خامساا:
 حرتام.األسرار وتقدمي اهلدايا تعبريًا عن احلب واال

 . التعاون يف األعمال املنزلية تأسيًّا برسول اهلل سادساا:

 احلكمة يف املعاملة السيما يف مسائل اخلالف. سابعاا:

 التفكري اإلجيايب يف العالقة بني الزوجني ال سيما يف التعامل مع املشكالت األسرية. ثامناا :

 الخاتمة:

ويف اخلتام أود أن أنوِّه على أن األسرة هي مشروع يُبىن وينمو من خالل قيامه على أسس متينة من ناحية، ومن خالل    
القدرة على إدارته ورعايته وصيانته من الناحية الثانية، لقد وىل زمن العيش املستقر حيث األسرة تنشأ وتعي ضمن أطر 

ليت تفتقد هذه األطر الثابتة واملستقرة حباجة إىل التمتع هي وأفرادها، بدءاً بالزوجني معروفة وحمددة سلفاً. األسرة املعارة ا
والوالدين، باالقتدار على مجع الصعد احلية اجلسمية والنفسية، واملعرفية واالجتماعية واالقتصادية ومهارات إدارة احلياة، 

 ني الذي تفرضه العوملة اليت يسريها قانون القوة يف مجيع وخصوصاً التمتع باللياقة التكيفية لعصر التسارع وانعدام اليق
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مظاهرها، سواء على مستوى الدول أو اجملتمعات أو األسر وأفرادها. وهو ما يفرض على األسرة املعاصرة التمتع بكل 
 مقومات االقتدار والتمكن؛ بذلك وحده تبِّن حصانتها ضد األخطار املتكاثرة..

اجتماعي عرفه اإلنسان له خصائصه ووظائفه اليت تؤثر يف اجملتمع ويؤثر هو بدوره فيها ويف  أول نظامإن األسرة هي    
كما أن جناح األسرة يف هتذيب شئون حياهتا هو جناح   ،نظمها، وهي يف تفاعل مستمر مع النظم االجتماعية املختلفة

 سبيل للمحافظة على األسرة، والزواج الشرعي واملبادئ اإلسالمية هو خريللمجتمع بأكمله والثبات على القيم األخالقية 
كما أن له مسات ومميزات عظيمة وغايات جليلة فإنه يواجه حتديات كثرية ينبغي أن يستعد ملواجهتها وجماهبتها كاًل من 

وال ريب؛ سرة نواة اجملتمع، والعناية هبا أمر ضروري والزم، وهذا مما الشكَّ فيه ن األأل الزوجني بكل الوسائل املمكنة،
ا عناية، واهتمَّ برتسيخ قواعدها أميا اهتمام، فكانت  األسرُة  -وما زالت  -حيث إن ديننا اإلسالميَّ اعتىن هبذه النواة أميَّ

لألمة أمجع، لذلك أرجو أن تكون هذه  بارتفاع الشأن ئاملسلمة احلقة أمنوذًجا فريًدا للحياة املستقرة، والنجاح القائم، تنب
 همت بشيٍء ولو يسري َنو احلفاظ على هذا الكيان؛ واهلل املوفق واملستعان.الكلمة قد أس
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