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 وأخالقيات التعامل معوا اخلالفات السوجية

 

 :عناصر الخطبة

 ات الزوجيةأسباب الخالف
 المنهج القرآني في عالج الخالفات الزوجية

 تطبيق ذلك في حياة النبي مع زوجاته
 

 التفصيل
 

وإكام يعتزه ظالؿة متقـة ورشاـة ، ؾنن اإلشالم ٓ يـظر فؾزواج باظتباره ارتباضًا بغ جـسغ ؾحسب

ومـ ثؿ ؾؼد أـد ، روابط افرحؿ وثقؼة ٓ تـػصؿ ظراها جتؿع بغ متعاؿديـ فبـاء أهة متامشؽة تربطفا

 .أن ؿقامفا افقداد وافساحؿ وافتعايش

ـْ َأكُْػِسُؽْؿ َأْزَواًجا فِتَْسُؽـُقا إَِفقَْفا َوَجَعَؾ َبقْـَُؽْؿ َمَقدًَّة }يؼقل ربـا شبحاكف  ـْ آَياتِِف َأْن َخَؾَؼ َفُؽْؿ ِم َوِم

رُ  َياٍت فَِؼْقٍم َيتََػؽَّ َٔ  [32{ ]افروم: ونَ َوَرْْحًَة إِنَّ ِِف َذفَِؽ 

ؾؽالمها يلفػ أخر ويسؽـ ، هذه افعالؿة ادتقـة بغ افرجؾ وادرأة، ؾسبحان مـ جعؾ ؿقام احلقاة

، ورْحة وهل افرأؾة، وجعؾ بقـفام مقدة وهل ادحبة، وجيد ِف ــػف آشتؼرار وإكس وآضؿئـان، إفقف

إذا روظقت ؾقف ، وتؼر بف إظغ، افسعادةوتتحؼؼ بف ، ؾافزواج رباط وثقؼ جيؿع بغ افرجؾ وادرأة

َة  :إحؽام افؼظقة وأداب اإلشالمقة ؿال تعاػ يَّاتِـَا ُؿرَّ ـْ أَْزَواِجـَا َوُذرِّ ـَ َيُؼقُفقَن َربَّـَا َهْب َفـَا ِم }َوافَِّذي

افتل هل كقاة ، إهة افصاحلة وهق افسبقؾ افؼظل فتؽقيـ[ 85]افػرؿان:  َأْظُغٍ َواْجَعؾْـَا فِؾُْؿتَِّؼَغ إَِماًما{

، يػقد إباحة افعؼة بقـفام، ظؼد جيؿع بغ افرجؾ وادرأة: ؾافزواج ِف افؼيعة اإلشالمقة، إمة افؽبرة

 .ويبغ ما فؽؾقفام مـ حؼقق وما ظؾقفام مـ واجبات، وتعاوهنام ِف مقدة ورْحة

ب افـبل  : ؾؼال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، درة ظؾقفوأمر بف ظـد افؼ، وحثَّ ظؾقف، ِف افزواجملسو هيلع هللا ىلصوؿد رؽَّ

بَاِب  َمْعَؼَ  َيا " ـِ  ، افشَّ ْج  اْفبَاَءةَ  ِمـُْؽؿُ  اْشتََطاعَ  َم ـُ  ، فِؾْبََكِ  َأَؽض   َؾِنكَّفُ  ، َؾؾْقَتََزوَّ ـْ  ، فِؾَْػْرِج  َوَأْحَص  َلْ  َوَم
ْقمِ  َؾَعَؾقْفِ  َيْستَطِعْ   . 2" ِوَجاءٌ  َففُ  َؾِنكَّفُ  ، بِافصَّ
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بؾ ؿد ، حلقاة افزوجقة ؿد تعسوفا خالؾات وكزاظات تتسبب ِف كتائج ٓ حتؿد ظؼباهاؽر أن ا

يصؾ إمر إػ افطالق حقث شجؾت إحصائقات حديثة صادرة ظـ ارتػاع معدٓت افطالق بغ 

صػقف ادتزوجغ ويرجع افسبب ِف ارتػاع افطالق إػ هذه افـسبة افؽبرة إػ ظقامؾ ـثرة مـ أمهفا 

فذا ـاكت افؽتابة ِف هذا ، ة افزوجغ أخالؿقات افتعامؾ ؾقام بقـفام ظـد حدوث اخلالفظدم معرؾ

هذا ما شلبحثف بنذن ؟ ؾام افذي يـبغل ظذ افزوجغ  ظؿؾف ِف حافة حدوث خالف  بقـفام، ادقوقع

 . . .وأخالق  ـؾ مـ افزوجغ ِف ذفؽ؟ و ضرق ظالجف؟ اهلل مبقـًا أشباب اخلالف

 السوجيةأشباب اخلالفات 

 إن معرؾة إشباب هق افبداية فؾعالج

ودرجة ، وإضراف ادشسـة ؾقفا، ودرجة وخطقرهتا، ادشؽالت افزوجقة تتعدد ِف أصؽاهلا

وشـتحدث ِف هذا ادبحث ظـ أبرز وأهؿ تؾؽ ادشؽالت وما افذي يـبغل ظذ ، وؽر ذفؽ، تلثرها

 :افزوجغ ظؿؾف ظـد حدوثفا  ومـ ذفؽ

 .مشؽؾة  افغرة -4  .مشؽؾة افؽره -3 .غضباف مشؽؾة – 2

 :ادشاـؾ افتػصقؾقة

 مشاـؾ بقتقة ؿؾ أن خيؾق مـفا أي بقت-2

 ظدم وجقد حقار بقجف ظام -3

ؾ إهؾ أو إصدؿاء ِف احلقاة افزوجقة -4  .دون وقابط مرظقة، افسامح بتدخ 

 .وجقد مـ يشعؾ افػتـة بغ افزوجغ -5

 مـف افزوج أو افزوجةوؿد يؽقن بسبب مرض يعاين -7

افـظر ادحرم بجؿقع أكقاظف أيضا مـ اجلاكبغ فتؾؽ افؼـقات افػضائقة وآكسكت وآهنامك هبا -9

 .ضريؼ ظكي ممـد فضقاع إه وتػؽؽفا

 .وؿد يؽقن بسبب ـره ضبعل مـ أحدمها فمخر وٓ يرى ؾقف مـ ـان يطؿح ؾقف-:

 .جفؾ ادرأة بحؼقق زوجفا ظؾقفا-21

 .ودوام افشؽقى ادتبادفة بقـفؿ، قء ظالؿة أحد افزوجغ بلهؾ افزوج أخرش - 22



 هـ3416اآلخرة جمادى   الخالفات الزوجية           األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

اشسشال أحد افزوجغ افزائد ِف احلقاة افشخصقة دون آفتػات إػ افؼيؽ أخر حيدث  -23

 .افشؼاق وادشاـؾ

ؿد يتؿتع أحد افزوجغ بشخصقة متؾؽقة وأكاكقة بحقث يؼقم أحد افطرؾغ بافتضققؼ ظذ  -24

 .ص أخر مما يضع بداية فـػقر بغ افطرؾغافشخ

 .اخلقاكة افزوجقة وخقاكة إماكة مـ أي مـ افطرؾغ كسال اهلل افعاؾقة وافسالمة -25

 .ظدم إطفار احسام أحدمها فمخر وخاصة أمام إؿارب -26

 .آظتداء بافسب أو اإليذاء اجلسدي-27

قػة فقـة هقـة مع زوجفا بال ظـاد وٓ ؽضب ؾعذ افزوجة أن تؽقن فط: ظـاد أحد افزوجغ -28

 .وـذفؽ افزوج

 .اإلمهال مـ ِؿَبؾ أحد افزوجغ ِف أداء حؼقق افطرف أخر -29

أو ، ؾؼد يؽقن افزوج ؿؾقؾ افؽسب إلمهافف أو ـسؾف; _شقء إحقال آؿتصادية فدى افزوج:2

 .شقء تكؾف

وؿد تـػؼ افامل ، زوجفا مـ ؽر إذكفؾؼد تتكف ِف مال ; شقء تكؾات افزوجة آؿتصادية-31

 .ـؼاء افؽامفقات أو ؽر ذفؽ; ِف أمقر ٓ تـػع وٓ تػقد

ؾتحرم افزوج مـ ، ؾؼد تعطقفؿ معظؿ وؿتفا، اهتامم افزوجة بإبـاء ظذ حساب افزوج -32

 .وؿد خيتؾػان ِف ضريؼة أو أشؾقب تربقة إبـاء، حؼقؿف ظؾقفا

 ات السوجيةاملنوج القرآني يف عالج اخلالف

 :افدظاء وافترضع إػ اهلل ظز وجؾ: أوٓ -

وامتثال أمر اهلل وأمر ، وذفؽ ِف حؾ مثؾ هذه اخلالؾات أو افتعامؾ مع أي متاظب تصقب افزوجغ

فؽل يسدد اهلل اخلطك ويصؾح اهلل . وإخذ بام جاء ِف افؽتاب وافسـة وافؼبقل وافروا بذفؽ ملسو هيلع هللا ىلصرشقفف 

 .ة أو أخالؿقةافعققب شقاء ـاكت ظققب ِخؾؼق

َٓ َتَذْريِن َؾْرًدا َوَأكَْت َخْرُ اْفَقاِرثَِغ ) }:ؿال تعاػ ا إِذْ َكاَدى َربَُّف َربِّ  ِريَّ ـَ ( َؾاْشتََجبْـَا َفُف َوَوَهبْـَا َفُف :9َوَز

اِت َوَيْدُظقَكـَ  اُكقا ُيَساِرُظقَن ِِف اخْلَْرَ ـَ ُْؿ  قَك َوَأْصَؾْحـَا َفُف َزْوَجُف إهِنَّ اُكقا َفـَا َخاِصِعغَ حَيْ ـَ  {ا َرَؽبًا َوَرَهبًا َو

(:1) 
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 افتـاصح وافتقايص باحلؼ وافصز ظذ ذفؽ: ثاكقا-

أو ، أو أـؾ مال حرام، مـ ؿطقعة رحؿ: ٓ أن يؽقن أحد افزوجغ يقاؾؼ أخر ظذ باضؾ يػعؾف 

 .أو ترك افصالة وافقاجبات، شقء خؾؼ

 .ـثرة افغضب بدون داظل وترك، وـذفؽ افتحع بافصز ظـد ادصائب -

كَْساَن َفِػل ُخْنٍ )) : ؿال تعاػ احِلَاِت َوَتَقاَصْقا بِاحْلَؼِّ َوَتَقاَصْقا 3إِنَّ اإْلِ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ ِذي َّٓ افَّ ( إِ

ْزِ   (4ـ3افعك). (بِافصَّ

َؾِنكَُّف ، َظائَِشةُ  َيا)): فزوجف ؾػل ؿصة اإلؾؽ ظـدما بؾغ افرشقل مؼافة ابـ شؾقل ؿال: افـصح -2

َذا ـَ َذا َو ـَ ـِْت َبِريئَةً ، َبَؾَغـِل َظـِْؽ  ـُ ُ ، َؾِنْن  ُئِؽ اّللَّ ـِْت َأْدَْؿِت بَِذكٍْب ، َؾَسقَُزِّ ـُ َ َوُتقِِب ، َوإِْن  َؾاْشتَْغِػِري اّللَّ

َف بَِذكْبِفِ ، إَِفقْفِ  ُ َظؾَ ، َؾِننَّ افَعبَْد إَِذا اْظَسَ  (3)"((قْفِ ُثؿَّ َتاَب َتاَب اّللَّ

وؽضبفـ ظؾقف  يصز ظذ أذى زوجاتف ملسو هيلع هللا ىلص ـان رشقل اهلل: ظذ أذى زوجاتف ملسو هيلع هللا ىلصصز افـبل  -3

ـَّا َمْعَؼَ ُؿَرْيٍش َكْغؾُِب : ؿال -ريض اهلل ظـف -ؾعـ ظؿر بـ اخلطاب، وهجرهـ إياه ومراجعتفـ فف ـُ  "

 ، ْغؾُِبُفْؿ كَِساُؤُهؿْ َؾَؾامَّ َؿِدْمـَا َظَذ إَكَْصاِر إَِذا ُهْؿ َؿْقٌم تَ ، افـَِّساءَ 
ِ
ـْ َأَدِب كَِساء َؾَطِػَؼ كَِساُؤَكا َيلُْخْذَن ِم

 ، َوِلَ ُتـِْؽُر َأْن ُأَراِجَعَؽ : َؾَؼاَفْت ، َؾَلكَْؽْرُت َأْن ُتَراِجَعـِل، َؾَراَجَعتْـِل، َؾِصْحُت َظَذ اْمَرَأِت ، إَكَْصارِ 
ِ
َؾَقاّللَّ

اجِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َأْزَواَج افـَّبِلِّ  قْؾِ ، ْعـَفُ فُرَ َـّ َفَتْفُجُرُه افقَْقَم َحتَّك افؾَّ ـْ : َؾُؼؾُْت ، َؾَلْؾَزَظـِل، َوإِنَّ إِْحَداُه َخاَبْت َم

َـّ بَِعظِقؿٍ  َـّ : َؾُؼؾُْت ، َؾَدَخؾُْت َظَذ َحْػَصةَ ، ُثؿَّ ََجَْعُت َظَعَّ ثَِقاِِب ، َؾَعَؾ ِمـُْف ـُ َأْي َحْػَصُة َأُتَغاِوُب إِْحَدا

 
ِ
ُ فَِغَضِب : َؾُؼؾُْت ، َكَعؿْ : َؾَؼاَفْت ؟ افَقْقَم َحتَّك افؾَّقْؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُشقَل اّللَّ ـُ َأْن َيْغَضَب اّللَّ ْت َأَؾَتلَْم َخاَبْت َوَخِنَ

 ، ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقفِِف 
ِ
َٓ َتْسَتْؽثِِري َظَذ َرُشقِل اّللَّ  ، ملسو هيلع هللا ىلصَؾَتْفؾِِؽَغ 

ٍ
ء َٓ ُتَراِجِعقِف ِِف ََشْ َٓ هَتُْجِريفِ ، َو ِ ، َو ل َواْشَلفِقـ

اَكْت َجاَرُتِؽ ِهَل َأْوَوَل ِمـِْؽ ، َما َبَدا َفِؽ  ـَ كَِّؽ َأْن  َٓ َيُغرَّ  ، َو
ِ
-ُيِريُد َظاِئَشَة  -ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَحبَّ إَِػ َرُشقِل اّللَّ

 . . . "(4) 

 َظَؾقِْف َظَذ افـَّبِلِّ : َؿاَل  -ريض اهلل ظـف -وظـ افـعامن بـ بشر 
ِ
َؾَسِؿَع  ملسو هيلع هللا ىلص اْشَتلَْذَن َأُبق َبْؽٍر َرْْحَُة اّللَّ

 : َوَؿاَل ، َؾَؾامَّ َدَخَؾ َتـَاَوهَلَا فَِقؾْطَِؿَفا، َصْقَت َظاِئَشَة َظافًِقا
ِ
َٓ َأَراِك َتْرَؾِعَغ َصْقَتِؽ َظَذ َرُشقِل اّللَّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَأ

                                            
 (0772) - 65(، ومسلم 2662رواه البخاري) (2)

 (         0652رواه البخاري) (3)
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ِجُزهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾَجَعَؾ افـَّبِل   قَْػ َرَأْيتِـِل ))ق َبْؽٍر ِحَغ َخَرَج َأبُ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾَؼاَل افـَّبِل  ، َوَخَرَج َأُبق َبْؽٍر ُمْغَضًبا، حَيْ ـَ

ُجؾِ  ـَ افرَّ اًما: َؿاَل  ((؟ َأكَْؼْذُتِؽ ِم  ، َؾَؿَؽَث َأُبق َبْؽٍر َأيَّ
ِ
ا َؿِد  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ اْشَتلَْذَن َظَذ َرُشقِل اّللَّ َؾَقَجَدمُهَ

اَم َأْدَخؾُْتاَميِن ِِف َحْربُِؽاَم : َؾَؼاَل هَلاَُم ، اْصَطَؾَحا ـَ َؿْد َؾَعؾْـَا َؿْد )): ملسو هيلع هللا ىلصَؾَؼاَل افـَّبِل  ، َأْدِخالَيِن ِِف ِشؾِْؿُؽاَم 

 (5)((َؾَعؾْـَا

 :ـ ادقظظة احلسـة مـ ؿبؾ افزوجغ4

وخر ادقظظة هل افؼرآن بلن يتدبره افزوجغ ويؽقن اكشغال هلام بػفؿ معاكقف بدٓ مـ أن يؽقن 

 .ووقاع إوؿات ِف ادشاحـات، اكشغاهلام بؼقؾ و ؿال

َ ): ؿال تعاػ ُدوِر َوُهًدى َوَرْْحٌَة َيا َأّي  ـْ َربُِّؽْؿ َوِصَػاٌء فاَِم ِِف افص  ا افـَّاُس َؿْد َجاَءتُْؽْؿ َمْقِظَظٌة ِم

 يقكس ( فِؾُْؿْمِمـِغَ 

 إصالح كال من السوجني لآلخر

ٓكسداد افػجقة بقـفام وؽؾؼ ، حماوفة افزوج أن يصؾح مـ أخالق زوجتف وـذفؽ افزوجة -2

 .ن يتدخؾ افـاس وُتؽشػ إهارؿبؾ أ، مداخؾ افشقطان

َ َوَأْصؾُِحقا َذاَت َبقْـُِؽؿْ ؿال تعاػ)  (َؾاتَُّؼقا اّللَّ

ؾؾقس ـؾ َشء ُيعؾؿ يتؿ إؾشاؤه بغ افـاس خصقصا إذا ـان اكتشار إهار ؾقف رش ، افنية -3

 .واصطقاد إرشار فألهار

ـِ َأوِ }: ؿال تعاػ َْم ْٕ ـَ ا َْمِر  َوإَِذا َجاَءُهْؿ َأْمٌر ِم ْٕ ُشقِل َوإَِػ ُأوِِل ا اخْلَْقِف َأَذاُظقا بِِف َوَفْق َرد وُه إَِػ افرَّ

تَّبَْعتُُؿ افشَّ  َٓ  َظَؾقُْؽْؿ َوَرْْحَتُُف 
ِ
َٓ َؾْضُؾ اّللَّ ـَ َيْستَـْبُِطقَكُف ِمـُْفْؿ َوَفْق ِذي َّٓ َؿؾِقالً ِمـُْفْؿ َفَعؾَِؿُف افَّ  (94) {قَْطاَن إِ

فات  ملسو هيلع هللا ىلص ـان افـبل: ؿال ÷ؾعـ أكس: ؿػاحتقاء ادقا -4 ظـد بعض كسائف ؾلرشؾت إحدى أم 

ؾاكػؾؼت ، ؾسؼطت افصحػة، ِف بقتفا يد اخلادمملسو هيلع هللا ىلص  ؾرضبت افتل افـبل، ادممـغ بصحػة ؾقفا ضعام

ؽارت ": ويؼقل، ثؿ جعؾ جيؿع ؾقفا افطعام افذي ـان ِف افصحػة، ِؾؾؼ افصحػةملسو هيلع هللا ىلص  ؾجؿع افـبل

ؾدؾع افصحػة افصحقحة إػ افتل ، تك بصحػة مـ ظـد افتل هق ِف بقتفا" ثؿ حبس اخلادم حتك أأم ؽؿ

، ضعام بطعام: ملسو هيلع هللا ىلصو ِف رواية ؾؼال افـبل . وأمسؽ ادؽسقرة ِف بقت افتل ـنت، ـنت صحػتفا

 .وإكاء بنكاء

                                            
 2962.(944/ 6الصحيحة )( وصححو األلباين يف 4999 )رواه أبو داود (4)
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 :خر افزوجغ مـ يبدأ بافسالم -5

 .ويصاحلف ويصػح ظـف، بؾ وُيؼبِؾ ظذ افطرف أخر وٓ ّيجره 

ؿال  .وـثرة هجر افزوج فزوجتف أو افعؽس ٓ يزيد إٓ ؾراق، ظـقان افرْحة بغ افـاس ؾافسالم

ْْحَةَ ): تعاػ تََب َرب ُؽْؿ َظَذ َكْػِسِف افرَّ ـَ ـَ ُيْمِمـُقَن بِآَياتِـَا َؾُؼْؾ َشالٌَم َظَؾقُْؽْؿ  ِذي  (َوإَِذا َجاَءَك افَّ

 االقتناع والتفاهم

 .ٕخطاء هق افسبقؾ حلؾ اخلالؾاتوآظساف با ـ افتحاور اهلادئ2

وما بافؽ بلؿرب ، ؾدظقة إؿـاع أخر ؿد ذـرها افؼرآن حتك مع ؽر ادسؾؿ ؾام بافؽ مع ادسؾؿ

 .افـاس إفقؽ وهل زوجتؽ

تِل ِهَل َأْحَس ): ؿال تعاػ ْؽَؿِة َواْدَْقِظَظِة احْلََسـَِة َوَجادهِْلُْؿ بِافَّ ـُ إِنَّ َربََّؽ ُهَق اْدُع إَِػ َشبِقِؾ َربَِّؽ بِاحْلِ

ـَ  ـْ َشبِقؾِِف َوُهَق َأْظَؾُؿ بِاْدُْفتَِدي ـْ َوؾَّ َظ  (236( افـحؾ )َأْظَؾُؿ بَِؿ

ؾاحلقار أشاس حلؾ ادشاـؾ ، حلؾ مشؽؾة أدت بقـفا وبغ زوجفا ملسو هيلع هللا ىلصوهذه امرأة تتحاور مع افـبل 

 .واخلروج مـ إزمات

تِ ؿال تعاػ ) ُ َؿْقَل افَّ َ َؿْد َشِؿَع اّللَّ اَم إِنَّ اّللَّ ـُ ُ َيْسَؿُع حَتَاُوَر  َواّللَّ
ِ
ل جُتَاِدُفَؽ ِِف َزْوِجَفا َوَتْشتَِؽل إَِػ اّللَّ

 (2ادجادفة) .(َشِؿقٌع َبِصرٌ 

ـِ ِهَشامٍ : اإلكساكقة مراظاة ادشاظر -3  ـِ احْلَاِرِث ْب ـِ ْب ْْحَ ـُ َظبِْد افرَّ ُد ْب َزْوَج ، َأنَّ َظاِئَشةَ ، ظـ حُمَؿَّ

  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَشَؾ َأْزَواُج افـَّبِلِّ : َؿاَفْت ، ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِلِّ اف
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَؾاضَِؿَة بِـَْت َرُشقِل اهلل

ِ
َؾاْشَتلَْذَكْت ، ملسو هيلع هللا ىلصإَِػ َرُشقِل اهلل

 : َؾَؼاَفْت ، َؾَلِذَن هَلَا، َظَؾقِْف َوُهَق ُمْضَطِجٌع َمِعل ِِف ِمْرضِل
ِ
إِنَّ َأْزَواَجَؽ َأْرَشؾْـَـِل إَِفقَْؽ ، َيا َرُشقَل اهلل

 ، َوَأَكا َشاـَِتةٌ ، َيْسَلْفـََؽ اْفَعْدَل ِِف اْبـَِة َأِِب ُؿَحاَؾةَ 
ِ
بَِّغ َما : ملسو هيلع هللا ىلصَؿاَفْت َؾَؼاَل هَلَا َرُشقُل اهلل

َأْي ُبـَقَُّة َأَفْسِت حُتِ

ـْ : َؿاَل َؾَلِحبِّل َهِذِه َؿاَفْت ، َبَذ : َؾَؼاَفْت ؟ ُأِحب    َؾَؼاَمْت َؾاضَِؿُة ِحَغ َشِؿَعْت َذفَِؽ ِم
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقِل اهلل

ِذي َؿاَفْت ، ملسو هيلع هللا ىلصَؾَرَجَعْت إَِػ َأْزَواِج افـَّبِلِّ  َـّ بِافَّ هْتُ  ، َؾَلْخَزَ
ِ
ِذي َؿاَل هَلَا َرُشقُل اهلل ـَ هَلَا، ملسو هيلع هللا ىلصَوبِافَّ َما : َؾُؼؾْ

 
ٍ
ء ـْ ََشْ  ، ُكَراِك َأْؽـَقِْت َظـَّا ِم

ِ
َؽ َيـُْشْدَكَؽ اْفَعْدَل ِِف اْبـَِة إِنَّ َأْزَواَج : َؾُؼقِِل َففُ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾاْرِجِعل إَِػ َرُشقِل اهلل

ُؿُف ِؾقَفا َأَبًدا: َأِِب ُؿَحاَؾَة َؾَؼاَفْت َؾاضَِؿةُ  ؾِّ ـَ َٓ ُأ  
ِ
َزْيـََب بِـَْت  ملسو هيلع هللا ىلصَؾَلْرَشَؾ َأْزَواُج افـَّبِلِّ ، َؿاَفْت َظاِئَشةُ ، َواّللَّ

اَكْت ُتَساِمقـِل ِمـْفُ ، ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج افـَّبِلِّ ، َجْحشٍ  ـَ تِل   َوِهَل افَّ
ِ
ـِْزَفِة ِظـَْد َرُشقِل اهلل َوَلْ َأَر اْمَرَأًة ، ملسو هيلع هللا ىلصَـّ ِِف اْدَ

ـْ َزْيـََب  ـِ ِم ي ا ِِف افدِّ  َوَأْصَدَق َحِديًثا. َؿط  َخْرً
ِ
َّ
ِ
ِحؿِ ، َوَأْتَؼك ّلل َوَأَصدَّ ، َوَأْظَظَؿ َصَدَؿةً ، َوَأْوَصَؾ فِؾرَّ
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 َتَعاَػ ، ُق بِفِ اْبتَِذآً فِـَْػِسَفا ِِف اْفَعَؿِؾ افَِّذي َتَصدَّ 
ِ
ُب بِِف إَِػ اهلل اَكْت ِؾقَفا، َوَتَؼرَّ ـَ ٍة  ـْ ِحدَّ ، َما َظَدا َشْقَرًة ِم

ُع ِمـَْفا اْفَػقْئَةَ   : َؿاَفْت ، ُتْنِ
ِ
 ، ملسو هيلع هللا ىلصَؾاْشَتلَْذَكْت َظَذ َرُشقِل اهلل

ِ
َظَذ ، َمَع َظاِئَشَة ِِف ِمْرضَِفا ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُشقُل اهلل

تِل َدَخَؾْت ؾَ   ، اضَِؿُة َظَؾقَْفا َوُهَق هِبَااحْلَاَفِة افَّ
ِ
 : َؾَؼاَفْت . ملسو هيلع هللا ىلصَؾَلِذَن هَلَا َرُشقُل اهلل

ِ
إِنَّ َأْزَواَجَؽ ، َيا َرُشقَل اهلل

 َوَأَكا َأْرُؿُب ، َؾاْشَتَطاَفْت َظَعَّ ، ُثؿَّ َوَؿَعْت ِِب : َؿاَفْت ، َأْرَشؾْـَـِل إَِفقَْؽ َيْسَلْفـََؽ اْفَعْدَل ِِف اْبـَِة َأِِب ُؿَحاَؾةَ 

 
ِ
 : َؿاَفْت ، َهْؾ َيلَْذُن ِِل ِؾقَفا، َوَأْرُؿُب َضْرَؾفُ ، ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقَل اهلل

ِ
ْح َزْيـَُب َحتَّك َظَرؾُْت َأنَّ َرُشقَل اهلل َؾَؾْؿ َتْزَ

 ؾَ : َؿاَفْت ، َؾَؾامَّ َوَؿْعُت هِبَا َلْ َأكَْشبَْفا َحتَّك َأكَْحقُْت َظَؾقَْفا: َؿاَفْت ،  َيْؽَرُه َأْن َأكَْتِكَ َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َؼاَل َرُشقُل اهلل

َا اْبـَُة َأِِب َبْؽرٍ : ملسو هيلع هللا ىلص َؿ إهِنَّ  (6)". َوَتَبسَّ

 :ٓ جيقز آختالف ظذ أمر ديـل ثابت -4

 َوَرُشقفِِف فِقَْحُؽَؿ َبقْـَُفْؿ إَِذا َؾِريٌؼ ِمـُْفْؿ ُمْعِرُوقَن )): ؿال تعاػ
ِ
ـْ هَلُُؿ 59َوإَِذا ُدُظقا إَِػ اّللَّ ( َوإِْن َيُؽ

 (:5افـقر ). (َيلُْتقا إَِفقِْف ُمْذِظـِغَ احْلَؼ  

 َوَرُشقفِِف فِقَْحُؽَؿ َبقْـَُفْؿ َأْن َيُؼقُفقا َشِؿْعـَا وَ ): ؿال تعاػ
ِ
اَن َؿْقَل اْدُْمِمـَِغ إَِذا ُدُظقا إَِػ اّللَّ ـَ َأَضْعـَا إِكَّاَم 

َ َوَرُشق62َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ اْدُْػؾُِحقَن ) ـْ ُيطِِع اّللَّ َ َوَيتَّْؼِف َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ اْفَػائُِزونَ ( َوَم افـقر . (َفُف َوخَيَْش اّللَّ

(62 ،63) 

أو ، ـلن يسك افزوج اإلكػاق ظذ زوجتف، ٓ جيقز آختالف ظذ حؼ جيب ٕحدمها ظذ أخر -

 .تلبك افزوجة ضاظة زوجفا

 .ا صابف ذفؽأو م، ؾال جيقز افسب أو احلؾػ بافطالق، تػادي احلرام ِف اخلالؾات -

 :تؼديؿ َشء مـ افتـازل ِف شبقؾ بؼاء احلقاة افزوجقة -5

َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَؾْت ِمـ َبْعؾَِفا ُكُشقزًا َأْو إِْظَراوًا َؾالَ ُجـَاَْح َظَؾقِْفاَم َأن ُيْصؾَِحا َبقْـَُفاَم ُصؾْحًا ﴿: ؿال تعاػ 

حَّ وَ  ِت إَكُػُس افش  ؾُْح َخْرٌ َوُأْحرِضَ اَن باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبِراَوافص  ـَ : افـساء ﴾إِن حُتِْسـُقاْ َوَتتَُّؼقاْ َؾِننَّ اّلّلَ 

وتعافًقا ظؾقفا أو اككاًؾا ظـفا ؾال إثؿ ظؾقفام أن ، أي وإن ظؾؿت امرأة مـ زوجفا ترؾًعا ظـفا 239

فـػقس ظذ وجبؾت ا. وافصؾح أوػ وأؾضؾ، يتصاحلا ظذ ما تطقب بف كػقشفام مـ افؼسؿة أو افـػؼة

                                            
 (6372رواه مسلم )   (5)
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ؾنن اهلل ـان بام تعؿؾقن مـ ذفؽ ، وإن حتسـقا معامؾة زوجاتؽؿ وختاؾقا اهلل ؾقفـ. افشح وافبخؾ

 .وشقجازيؽؿ ظذ ذفؽ، وؽره ظافاًم ٓ خيػك ظؾقف َشء

 .افتشاجر أو افتخاصؿ -أبًدا-آختالف ٓ يعـل  -

وظـد ، ل ؾسة اخلالفوادقاؿػ افطقبة بغ افزوجغ خال، تذـر إجيابقات افطرف أخر -

 .مـاؿشتفا

 .افشقطان: ٕن افرابح افقحقد مـ اخلالؾات افزوجقة هق ظدو اهلل وظدومها، آكتباه -

إٓ أن ، ؾال جيقز فؾزوج ترك افبقت وافذهاب إػ أحد إصدؿاء أو ؽره، ٓ هجر إٓ ِف افبقت -

 .وجب ظؾقف اخلروج، ؾنن تقؼـ مـف، يظـ أن اخلر ِف ذفؽ ؾقجقز

 .وتذهب إػ بقت أهؾفا مفام ـاكت ادشؽؾة، ٓ تسك افزوجة بقت زوجفا -

 .ؾال خيتؾػ افزوجان أمامفؿ، إبعاد إبـاء ظـ ادشؽالت -

 .ؾال يـبغل  ترك ادشؽؾة وؿًتا ضقيال ؿبؾ ادبادرة حلؾفا، افنظة ِف احلؾ -

يـتفل اخلالف ظـدها ، زمـقة ؾعذ افزوجغ أن يتػؼا ظذ مدة، تؼؾقؾ اددى افزمـل فؾخالؾات -

 .مفام ـان

 وعلى السوج أن يتصم بالقوامة، على السوجة أن تتصم باللني والطاعة

ـْ َأْمَقاهِلِْؿ : ـ يؼقل اهلل ظّز وجؾ ُ َبْعَضُفْؿ َظَذ َبْعٍض َوباَِم َأكَْػُؼقا ِم َؾ اّللَّ  باَِم َؾضَّ
ِ
اُمقَن َظَذ افـَِّساء َجاُل َؿقَّ }افرِّ

احِلَ  َـّ َؾافصَّ َـّ َواْهُجُروُه َـّ َؾِعُظقُه ُ َوافالَِّت خَتَاُؾقَن ُكُشقَزُه ِِف اُت َؿاكِتَاٌت َحاؾَِظاٌت فِؾَْغقِْب باَِم َحِػَظ اّللَّ

بًِرا ) ـَ اَن َظؾِقًّا  ـَ  َ َـّ َشبِقالً إِنَّ اّللَّ َـّ َؾنِْن َأَضْعـَُؽْؿ َؾالَ َتبُْغقا َظَؾقِْف ُبقُه َوإِْن ِخْػتُْؿ ِصَؼاَق  (45اْدََضاِجِع َواْْضِ

ُ َبقْـَُفاَم  ـْ َأْهؾَِفا إِْن ُيِريَدا إِْصالًَحا ُيَقؾِِّؼ اّللَّ ـْ َأْهؾِِف َوَحَؽاًم ِم اَن َظؾِقاًم َخبًِرا {  َبقْـِِفاَم َؾابَْعثُقا َحَؽاًم ِم ـَ  َ إِنَّ اّللَّ

 [46، 45]افـساء: 

ام: ﴿ؿقاَّمقن﴾ افقء وآشتبداد بافـظر ؾقف وحػظف بآجتفاد  مـ افؼقام ظذ، ؾعال فؾؿبافغة: ؿقَّ

ؾؼقام افرجال ظذ افـساء هق ظذ هذا احلد وهق أن يؼقم بتدبرها وتلديبفا وإمساـفا ِف بقتفا ومـعفا 

امقن ظؾقفـ بنفزامفـ بحؼقق  مـ افزوز وأن ظؾقفا ضاظتف وؿبقل أمره ما ل تؽـ معصقة ؾلزواجفـ ؿقَّ
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، وافرجال ظؾقفؿ أن يؾزمقهـ بذفؽ، ذ ؾرائضف وـػفـ ظـ ادػاشداهلل تعاػ مـ ادحاؾظة ظ

امقن ظؾقفـ أيضًا باإلكػاق وافؽسقة وادسؽـ  (7). وؿقَّ

، (8)واإلمساك ظـ افؽالم، وافؼقام ِف افصالة، وافدظاء، افطاظة وافسؽقت: افؼـقت: ﴿ؿاكتات﴾

 (9). يعـل مطقعات ٕزواجفـ: ؿال ابـ ظباس وؽر واحد

، ملخقذ  مـ افـشز، (:)اشتعصـك وأشـاء افعؼة : أي، كشزت ادرأة أو افرجؾ: يؼال: ﴿كشقزهـ﴾

ؾادرأة ، ، ظام ؾرض ظؾقفا مـ ادعارشة بادعروف، وهق ما ارتػع مـ إرض ؾؽلهنا ارتػعت وتعافت

 (21). ادبغضة فف، ادعروة ظـف، افتارـة ٕمره، افـاصز هل ادرتػعة ظذ زوجفا

: افـشقز: وأخرج ظـ ابـ زيد ؿال. بغضفـ: )كشقزهـ( ؿال: ـ افسديوأخرج ابـ جرير ظ

 (22). معصقتف وخالؾف

إػ ، وافتخقيػ فام فديف مـ ظؼاب، وهق افتذـر باهلل ِف افسؽقب فام ظـده مـ ثقاب: ﴿ؾعظقهـ﴾

ؾفا بف مـ ُحسـ إدب ِف إَجال افعؼة بحؼقق  وافؼقام، وافقؾاء بذمام افصحبة، ما يتبع ذفؽ مما ُيعرِّ

ؾؿتك طفر فف مـفا أمارات افـشقز ؾؾقعظفا ، (23)وآظساف بافدرجة افتل فف ظؾقفا، افطاظة فؾزوج

; وحّرم ظؾقفا معصقتف، ؾنن اهلل ؿد أوجب حؼ افزوج ظؾقفا وضاظتف، وفقخقؾفا ظؼاب اهلل ِف ظصقاكف

مرًا أحدًا أن يسجد "فق ــت آ: وؿد ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، فام فف ظؾقفا مـ افػضؾ

وروى افبخاري ظـ أِب هريرة . (24)ٕمرت ادرأة أن تسجد فزوجفا مـ ظظؿ حؼف ظؾقفا"، ٕحد

                                            
 2/29تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي،  (6)

 262القاموس احمليط: الفريوز آبادي، ص (7)

 492: ص2تفسري ابن كثري ج (8)

 922املعجم الوسيط. أمحد حسن الزيات وآخرون، ص (9)

 454، ص6، وانظر: حاشية الروض املربع ج2/537تفسري القرآن الكريـم، ابن كثري،  (26)

 2/26الدر املنثور يف التفسري باملأثور، السيوطي،  (22)

   2/427أحكام القرآن ابن العريب،  (22)

 (5239صححو األلباين يف صحيح اجلامع)و  (2259 )لرتمذي: سنن ا (23)
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"إذا دظا افرجؾ امرأتف إػ ؾراصف ؾلبت ظؾقف : ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ؿال، ريض اهلل ظـف

درأة هاجرة ؾراش زوجفا فعـتفا "إذا باتت ا: وفػظف، ورواه مسؾؿ  (25)فعـتفا ادالئؽة حتك تصبح"

 .ادالئؽة حتك تصبح"

ظؿؾ . . وهذا هق أول واجبات افؼقِّؿ ورب إهة. . ادقظظة. . "هذا هق اإلجراء إول

}يا أّيا افذيـ آمـقا ؿقا أكػسؽؿ وأهؾقؽؿ كارًا وؿقدها افـاس : مطؾقب مـف ِف ـؾ حافة. . هتذيبل

هق ، يتجف اجتاهًا معقـًا هلدف معغ، ؽـف ِف هذه احلافة بافذاتوف. . [7: ]شقرة افتحريؿ، واحلجارة{

ظالج أظراض افـشقز ؿبؾ أن تستػحؾ  ببقان حؽؿ اهلل ِف ضاظة افزوج ومعصقتف وافسؽقب ِف افطاظة 

 . .وافسهقب مـ ادعصقة ؾنن اكتفت ؾذفؽ ادطؾقب وإٓ اكتؼؾ فؾؿرحؾة افتل تؾقفا

افزوج ِف ادضجع بلن ٓ يضاجعفا وٓ جيامعفا بؿؼدار ما  ؾقفجرها: ﴿واهجروهـ ِف ادضاجع ﴾

وظـ ابـ ظباس اهلجر هق أن ٓ جيامعفا ويضاجعفا ظذ ؾراصفا ويقفقفا ، (26)حيصؾ بف ادؼصقد 

 (27). طفره

. أي ٓ تبغقا ظؾقفـ بؼقل أو ؾعؾ: أي ترــ افـشقز ﴿ؾال تبغقا ظؾقفـ شبقال﴾: ﴿ؾنن أضعـؽؿ ﴾

 (28). تؼرير افػضؾ ظؾقفـ وهذا هنل ظـ طؾؿفـ بعد

إنَّ هـاك إجراء ـ وفق أكف ؟ ؾفؾ تسك ادمشسة تتحطَّؿ. . وفؽـ هذه اخلطقة ؿد ٓ تػؾح ـذفؽ

 . .أٓ وهق افرضب. . أظـػ ـ وفؽـف أهقن وأصغر مـ حتطقؿ ادمشسة ـؾفا بافـشقز

 :﴿واْضبقهـ﴾ وهـاك آداب ووقابط فرضب افـاصز

وفقس فف أن يرضب ْضبًا ، يصؾحفا فف وحيؿؾفا ظذ تقؾقة حؼفوفؽـ افرضب هق افؼدر افذي . . 

، (29)ؾال جرم إذا أدى إػ اهلالك وجب افضامن ، ؾننَّ ادؼصقد افصالح ٓ ؽره، يتقؿع مـف اهلالك

                                            
 (2436)صحيح مسلم   (3665 )صحيح البخاري (24)

 . 2/29تيسري الكرمي الرمحن. السعدي،  (25)

 493: ص2تفسري ابن كثري ج (26)

 493: ص2تفسري ابن كثري ج (27)

 2/359أحكام القرآن. الطربي،  (28)
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وٓ يؽقن افرضب ـذفؽ إٓ ، ْضب ؽر صديد وٓ صاق: وؾنَّ ادحدثقن افرضب ؽر ادّزح بلكَّف

أكَّف صفد ، ظـ أبقف، ظـ شؾقامن بـ ظؿرو إحقص، ـافسقاك وكحقه، خػقػةوبآفة ، إذا ـان خػقػاً 

ة افقداع مع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : ثؿ ؿال، ؾحؿد اهلل وأثـك ظؾقف وذـر ووظظ، حجَّ

إٓ أن يلتغ بػاحشة ، فقس متؾؽقن مـفـ صقئًا ؽر ذفؽ، "اشتقصقا بافـساء خرًا ؾنهنـ ظـدـؿ ظقان

ظـ ، ؾعؾـ ؾاهجروهـ ِف ادضاجع واْضبقهـ ْضبًا ؽر مزح"  حلديث حؽقؿ بـ معاويةؾنن ، مبقـة

أن يطعؿفا إذا ضعؿ : ؿال؟ "ما حؼ ادرأة ظذ افزوج: أبقف أنَّ رجالً شلل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

أن : داودؿال أبق (:2). وٓ ّيجر إٓ ِف افبقت"، وٓ ُيؼبِّح، وٓ يرضب افقجف، وأن يؽسقها إذا اـتسك

 .ؿبحؽ اهلل: تؼقل: تؼبح

ٓ جيؾد أحدـؿ امرأتف جؾد افبعر ثؿَّ جيامعفا ِف آخر ": ؿقفف، فؾرجال ملسو هيلع هللا ىلصومـ تقجقف افرشقل 

 (31). افققم"

وادجؾقد ، )ادجامعة وادضاجعة إكام ُتستحسـ مع مقؾ افـػس وافرؽبة ِف افعؼة: ؿال ابـ حجر

ؾؾقؽـ افتلديب بافرضب ، وأكَّف وإن ـان وٓ بد،  ذّم ذفؽؾقؿعت اإلصارة إػ، ؽافبًا يـػر ممَـّ جؾده

ذفؽ حغ   (32)بحقث ٓ حيصؾ معف افـػقر افتام ؾال يػرط ِف افرضب وٓ يػرط ِف افتلديب( ، افقسر

ا إذا ـان ؿد اشتعؾـ، وإكام تتؼك بقادره، ٓ يستعؾـ افـشقز ؾال تتخذ تؾؽ اإلجراءات افتل ، ؾلمَّ

وإكَّام هل إذن رصاع وحرب بغ خصؿغ فقحطِّؿ أحدمها رأس ، إذن وٓ ثؿرة إذ ٓ ؿقؿة هلا، شؾػت

وـذفؽ إذا رأى أنَّ اشتخدام هذه اإلجراءات ؿد ٓ . . وٓ ادطؾقب، وهذا فقس ادؼصقد! أخر

أو إذا أدى . ويؿزق بؼقة اخلققط افتل ٓ تزال مربقضة، وافـشقز اشتعالكاً ، بؾ شقزيد افشؼة بعداً ، جيدي

ِف هذه احلآت ـؾفا يشر ادـفج اإلشالمل احلؽقؿ . . خدام تؾؽ افقشائؾ بافػعؾ إػ ؽر كتقجةاشت

 . .ؿبؾ أن يـػض يديف مـفا ويدظفا تـفار، إلكؼاذ ادمشسة افعظقؿة مـ آهنقار، بنجراء أخر

 

                                            
 ( 3249اين يف صحيح اجلامع)، صححو األلب4275سنن ابن ماجة:  (29)

 (2768)وصحيح مسلم(4968 )صحيح البخاري (26)

   9/287فتح الباري شرح صحيح البخاري  (22)
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 :مع زوجاتىملسو هيلع هللا ىلص تطبيق ذلك يف حياة النيب

يريبـل ِف وجعل أين ٓ  وهق. . فبخاري "ظـ ظائشة ِف ؿصة اإلؾؽ ِف رواية ا: اإلظراض -2

ـقػ ": يدخؾ ؾقسؾؿ ثؿ يؼقل إكام، أظرف مـ رشقل اهلل افؾطػ افذي ــت أرى مـف حغ أصتؽل

 .آشؿ ؾؼد اـتػك افرشقل باإلظراِض وهجر (33)". . . " ؾذفؽ يريبـل؟ تقؽؿ

اهلل ظـف  ق بؽر ريضدخؾ أب: ؿال -ريض اهلل ظـفام -ظـ جابر بـ ظبد اهلل: اهلجر وافتخقر -3

ؾلذن ِٕب بؽر ريض : ُيمذن ٕحٍد مـفؿ ؿال ل، ؾقجد افـاس جؾقًشا ببابفملسو هيلع هللا ىلص  يستلذن ظذ رشقل اهلل

جافًسا حقفف كساؤه ملسو هيلع هللا ىلص  ؾقجد افـبل، ؾلذن فف، ؾاشتلذن ؾدخؾ ثؿ أؿبؾ ظؿر ريض اهلل ظـف، اهلل ظـف

فق رأيت بـت خارجة ، يا رشقل اهلل" :ؾؼالملسو هيلع هللا ىلص  ٕؿقفـ صقًئا ُأوحؽ افـبل: ؾؼال: ؿال. . شاـًتا واًَجا

حقِل ـام ترى  هـ": وؿالملسو هيلع هللا ىلص  ؾضحؽ رشقل اهلل، "ظـؼفا ؾقجلت، ؾؼؿت إفقفا، شلفتـل افـػؼة

: ـالمها يؼقل، إػ حػصة جيل ظـؼفا وؿام ظؿر، ؾؼام أبق بؽر إػ ظائشة جيل ظـؼفا، "يسلفــل افـػؼة

ثؿ ، "صقئًا أبًدا فقس ظـده ملسو هيلع هللا ىلصل رشقل اهلل "واهلل ٓ كسل: ؿؾـ؟! ظـده ما فقسملسو هيلع هللا ىلص  تسلفـ رشقل اهلل

َا افـَّبِل  ُؿْؾ َْٕزَواِجَؽ﴾: ثؿ كزفت ظؾقف هذه أية، اظتزهلـ صفرًا أو تسًعا وظؼيـ مـ شقرة  ﴿َيا َأّي 

َـّ َأْجًرا َظظِقاًم﴾ حتك بؾغ 39أية  إحزاب إين ، "يا ظائشة: ؾبدأ بعائشة ؾؼال: ؿال ﴿فِؾُْؿْحِسـَاِت ِمـُْؽ

وما هق يا رشقل : ؿافت، تعجع ؾقف حتك تستشري أبقيؽ" يد أن أظرض ظؾقؽ أمًرا أحب أن ٓأر

بؾ أختار اهلل ورشقفف وافدار ؟ أؾقؽ يا رشقل اهلل أشتشر أبقي: ؿافت. ؾتال ظؾقفا هذه أية؟ اهلل

، فـ إٓ أخزهتامـ ٓ تسلفـل امرأةٌ : ؿال. . أن ٓ ختز امرأًة مـ كسائؽ بافذي ؿؾُت  وأشلفؽ، أخرة

 (34). ) "مقًنا وفؽـ بعثـل معؾاًم ، إنَّ اهلل ل يبعثـل معـًتا وٓ متعـًتا

أينمها ما  "ما ُخّر افـبل بغ أمريـ إٓ اختارَ ’ؿافت ظائشة : اهلل افغضب إذا اكتفؽت حمارم -4

 ما اكتؼؿ فـػسف
ِ
ُيقتك إفقف ؿط حتك تـتفؽ ِف َشء  ل يؽـ إثاًم ؾنن ـان إثاًم ـان أبعد افـاس ظـف واهلل

 (35). حرمات اهلل ؾقـتؼؿ هلل"

                                            
 3862صحيح البخاري: كتاب املغازي: حديث رقم:  (22)

 (2478)صحيح مسلم (23)

 (2327)، وصحيح مسلم (3367)صحيح البخاري (24)
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وؿد شست شفقة ِل بؼرام  -رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ - ؿافت دخؾ ظعَّ  ’ظـ ظائشة 

ن وجفف وؿال ؾقف متاثقؾ ؾؾامَّ رآه هتؽف افذيـ يضاهقن  يا ظائشة أصد افـاس ظذاًبا يقم افؼقامة": وتؾقَّ

 ؿؾُت فؾـبل: وظـ ظائشة ؿافت  (36). وشادتغ ؼطعـاه ؾجعؾـا مـف وشادة أوؾ: ؿافت ظائشة، "بخؾؼ اهلل

 افبحر دزجتف فؼد ؿؾت ـؾؿًة فق ُمزجت": ؾؼال. . صػقة ـذا وـذا تعـل ؿصرة حسبؽ مـملسو هيلع هللا ىلص 
ِ
. "بامء

(37) 

 .ِف ظالجف فؾخالؾات افزوجقة ملسو هيلع هللا ىلصهؽذا ـان مـفجف 

 قبول الوشاطة

 :ـ افقشاضة فزيادة ادقدة2

يعؾؿـ ما فعائشة مـ ؿدٍر ظـده ؾؽـ أحقاًكا يطؾبـ مـفا افتقشط وـان ملسو هيلع هللا ىلص  بلـاكت زوجات افـ

ـْ َظاِئَشةَ   ، يؼبؾ هق هذه افقاشطة "ؾَع
ِ
 َؾَؼاَفْت  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُشقَل اّللَّ

ٍ
ء َوَجَد َظَذ َصِػقََّة بِـَْت ُحَقلٍّ ِِف ََشْ

 
ِ
تُْف ؾَ  ملسو هيلع هللا ىلصَصِػقَُّة َيا َظاِئَشُة َأْريِض َظـِّل َرُشقَل اّللَّ  فَِقُػقَح ِرحُيُف َؾَؼاَفْت َكَعْؿ َؾَلَخَذْت ِِخَاًرا هَلَا َرصَّ

ِ
بِاْفاَمء

 
ِ
 فَِقُػقَح ِرحُيُف َؾَؼَعَدْت إَِػ َجـِْب َرُشقِل اّللَّ

ِ
تُْف بِاْفاَمء   ملسو هيلع هللا ىلص َمْصُبقًؽا بَِزْظَػَراٍن َؾَرصَّ

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَؾَؼاَل َرُشقُل اّللَّ

ُف َفقَْس َيْقَمِؽ" تُْف بِإْمِر َؾَريِضَ : اَفْت ؿَ ، "إَِفقِْؽ َيا َظاِئَشُة إِكَّ ـْ َيَشاُء" َوَأْخَزَ  ُيْمتِقِف َم
ِ
"َذفَِؽ َؾْضُؾ اّللَّ

  . "َظـَْفا

 :ـ افقشاضة ظـد تػاؿؿ اخلالف3

رجؾغ مؽؾػغ مسؾؿغ ظدفغ ظاؿؾغ يعرؾان : ؿال تعاػ ﴿حؽاًم مـ أهؾف وحؽاًم مـ أهؾفا﴾ "أي

ٕكف ٓ يصؾح حؽاًم إٓ مـ ; وهذا مستػاد مـ فػظ "حؽام"، ما بغ افزوجغ ويعرؾان اجلؿع وافتػريؼ

ؾنن ل ، ثؿَّ يؾزمان ـال مـفام ما جيب، ؾقـظران ما يـؼؿ ـؾ مـفام ظذ صاحبف، اتصػ بتؾؽ افصػات

ومفام أمؽـفام اجلؿع ، يستطع أحدمها ذفؽ مـعا افزوج أخر بافروا بام تقن مـ افرزق واخلؾؼ

نن وصؾت احلال إػ أكَّف ٓ يؿؽـ اجتامظفام وإصالحفام إٓ ظذ وجف ؾ، واإلصالح ؾال يعدٓ ظـف

                                            
 (2267)، و صحيح مسلم(5626)صحيح البخاري (25)

 ( 5246، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع)(4875)سنن أيب داود  (26)
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ؿا بقـفام; ادعاداة وادؼاضعة ومعصقة اهلل ورأيا أنَّ افتػريؼ بقـفام أصؾح وٓ يشسط روا افزوج ـام . ؾرَّ

 (38). واحلؽؿ حيؽؿ وإن ل يرض ادحؽقم ظؾقف، يدل ظؾقف أنَّ اهلل شاممها احلؽؿغ

َـّ َؾِنْن َأَضْعـَُؽْؿ وَ }: ؿال تعاػ ُبقُه َـّ ِِف اْدََضاِجِع َواْْضِ َـّ َواْهُجُروُه َـّ َؾِعُظقُه اُؾقَن ُكُشقَزُه افالَِّت خَتَ

بًِرا ) ـَ اَن َظؾِقًّا  ـَ  َ َـّ َشبِقالً إِنَّ اّللَّ ـْ 45َؾالَ َتبُْغقا َظَؾقِْف َأْهؾِِف َوَحَؽاًم ( َوإِْن ِخْػتُْؿ ِصَؼاَق َبقْـِِفاَم َؾابَْعثُقا َحَؽاًم ِم

اَن َظؾِقاًم َخبًِرا ـَ  َ ُ َبقْـَُفاَم إِنَّ اّللَّ ـْ َأْهؾَِفا إِْن ُيِريَدا إِْصالًَحا ُيَقؾِِّؼ اّللَّ  [46، 45{ ]افـساء:  ِم

 أخالؿقات افتعامؾ مع اخلالؾات ِف حلظاهتا  إوػ: ثامـا

يؿؽـ أن تعغ إزواج ظذ  ظدة وشائؾهـاك ؟ افزوجقة ِف حلظاهتا إوػ ـقػ كـفل اخلالؾات     

 :احتقاء اخلالؾات افزوجقة ِف حلظاهتا إوػ تتؿثؾ ِف

افسبب ِف وجقد اخلالف بحقث ٓ  ٓ بد مـ آظتذار إذا صعرت افزوجة أو افزوج أكف: آظتذار •

ؿحق مـ بآظتذار فف بلشؾقب رؿقؼ وحمبب ي جيعؾ افطرف أخر ّيجره ويـلى بجاكبف ظـف بؾ يبادر

 .بذفؽ ادحبة بقـفام كػسف ـؾ أثار افسؾبقة هلذا اخلالف ؾتستؿر

وافزوجة أٓ يظفر ؽضبف وخاصة إذا اـتشػ أن اخلالف ؿام ٕشباب  ظذ افزوج: افتحػظ •

 .افثقرة وافغضب ويعافج اخلالف بؽؾ هدوء حتك يؽسب ود افطرف أخر وتكؾات ٓ تستحؼ

ٓ بد أن  وجغ إهناء خالؾاهتام افزوجقة ِف حلظاهتا إوػ ؾنكفحتك يتسـك فؾز: افغضب امتصاص •

وذفؽ بقشقؾة  يعؿؾ ـؾ مـفام ظذ امتصاص ؽضب أخر وإظادتف ِف حلظات إػ ضبقعتف ادلفقؾة

 .ادقاؿػ ادـاشبة إجيابقة حمببة مـ خالل احلقار ادـطؼل واختقار افؽؾامت ادـاشبة ِف

قـؽ وبغ زوجؽ ؾؿـ إؾضؾ أٓ تدظف خيرج ظـؽام وذفؽ خالف ب إذا حدث: حك اخلالف •

 .مبارشة ٓ يلت ِف مصؾحة افزوجغ دائاًم وؿد يزيد مـ صؼة اخلالف ٕن تدخؾ إهؾ أو ؽرمها

افزوجغ ظـ بعض إمقر وظدم متسؽف برأيف يدؾع باخلالؾات  تـازل أحد: ظدم افتؿسؽ بافرأي •

أؿرب وؿت وخاصة إذا ـاكت إمقر مقوع اخلالف تاؾفة وؽر افطرق وِف  إػ احلؾ افسؾقؿ وبلؿك

 .بآهنقار يتسبب افتؿسؽ بافرأي ِف إجياد ؾجقة ِف افعالؿات افزوجقة ؿد هتددها مفؿة وذفؽ حتك ٓ

                                            
 2/36تيسري الكرمي الرمحن السعدي،  (27)
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إوػ وهذا  احلؽؿة مـ إمقر ادفؿة ِف مقاجفة اخلالؾات وحسؿفا ِف حلظاهتا: حؽقامً  ــ •

افزبر بـ افعقام ريض  أو افزوج وهـا كؽتػل بؼصة ذفؽ افصحاِب اجلؾقؾيتعؾؼ بػفؿ كػسقة افزوجة 

ظـفؿ حقـام اصسضت ظؾقف افذهاب إػ  اهلل ظـف مع زوجف ظاتؽة بـت يزيد بـ ظؿر بـ كػقؾ ريض اهلل

ؿبؾ افزواج وؿبؾ ابـ افعقام ريض اهلل ظـف  ادسجد فؾصالة بعد ظؼد افزواج وـان هذا آصساط

فؾؿسجد أو راجعة مـف وذفؽ جلامهلا وما ـان فف أن يؿـعفا مـ  ان يغار ظؾقفا وهل ذاهبةبذفؽ إٓ أكف ـ

ؾؽاكت  وظظؿت افغرة ِف كػسف (39)()ٓ متـعقا إماء اهلل مـ مساجد اهلل  ": يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصذفؽ وافرشقل 

: ؼقلؾامـعـل ؾاجؾس ؾق إذا هتقلت إػ اخلروج فؾصالة ؿال هلا واهلل إكؽ فتخرجغ وإين فؽاره ؾتؼقل

ؾقؽقن خرًا هلا وأـثر أجرًا وأظظؿ  ـقػ وؿد رشضت فؽ أٓ أؾعؾ وـان بقده فق أهنا صؾت ِف بقتفا

وؾؽر ِف إمر ؾاحتال فف ؾجؾس هلا ، ِف ـؾؿتف راحة فـػسف فؽـ افؼط أمؾؽ وهق ٓ يريد أن يرجع

ؾت إػ مـزهلا هلا ؾؾؿسفا دون أن تعرؾف ؾاشسجعت ثؿ اكك ظذ افطريؼ ِف افغؾس ؾام مرت تعرض

خترج ؾقف إػ ادسجد ل خترج ؾؼال هلا افزبر مافؽ ٓ خترجغ إػ افصالة  ؾام حان افقؿت افذي ـاكت

 فؼد ـان زوجفا ظذ ظؾؿ بـػسقة زوجف وحسـ ديـفا. افـاس واهلل ٓ أخرج مـ مـزِل ؿافت ؾسد

 .ويؼقـفا وكجح ؾقام أراد

افتل ٓ تعافج  افزوج أو افزوجة ِف ادراوؽة مـ إمقر إن اشتخدام افذـاء ظـد: مراوؽاً  ٓ تؽـ •

خالؾات ؿديؿة ؾادراوؽة تعـل  اخلالؾات افزوجقة شقاء ـاكت ِف حلظاهتا إوػ وـذفؽ هل ٓ جتدي

إجيابقًا وهذه آحتامٓت تعـل أن هـاك كسبة  حماوفة افقصقل إػ أي ووع ؿد يؽقن شؾبقًا وؿد يؽقن

احتقاء اخلالف وهذا ؽر مطؾقب ِف احلقاة افزوجقة ٕكف  ل مما يعـل ظدمِف افقصقل إػ ووع شؾب

 .ّيددها بآهنقار

  

                                            
 (. 442مسلم: )، (858البخاري )  (28)
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تؽقن اخلالؾات افزوجقة ِف مقؿػ يتطؾب ادقاجفة حتك يتؿ حسؿفا  ؿد: ٓ تـسحب وتتفرب •

ربقا إوػ ؾقجب ظذ إزواج أن يتصدروا دثؾ هذه اخلالؾات وأٓ يـسحبقا ويتف وإهنائفا ِف حلظاهتا

يؼقد  حقث إن آكسحاب مـ ادقاجفة يعـل متادي افطرف أخر ِف افسؾقك افذي، ادقاجفة مـ

ؿد يـػجر ِف أية  فؾخالؾات ومـ ثؿ اشتؿرارية اخلالؾات افزوجقة وتطقرها مما يعـل تلزم افقوع افذي

 .حلظة يـفل احلقاة افزوجقة

أو مقؿػ  احلقاة افزوجقة ظادة كتقجة شؾقكاخلالؾات افزوجقة تظفر ظذ واؿع : مفاَجاً  ٓ تؽـ •

إؾضؾ أٓ تؽقن  معغ مـ أحد افزوجغ وحتتاج هذه اخلالؾات إػ أشؾقب فؾؿعاجلة وإهنائفا ومـ

أشؾقب مفام ـاكت افـتائج  مفاَجًا ِف مقاجفة افطرف أخر ٕكف شقف يـزي فؾدؾاع ظـ كػسف بلي

إشافقب افتل يػضؾ أن تبدأ هبا مثالً أن تبدأ  ومـ، اءٕن اإلكسان بطبعف يتصػ بعزة افـػس وافؽزي

مقاجفتؽ بؽؾؿة )أكا( وفقس )أكت(ٕن ـؾؿة )أكت (تشر فؾدؾاع ظـ كػسف دون آهتامم بام تؼقل 

 .يصغل فقسؿع ماذا تقد أن تؼقل وهـا يؽقن اددخؾ افصحقح فؽؾ اخلالؾات فؽـ ـؾؿة ) أكا ( جتعؾف

ادـاشب مـ أهؿ افعقامؾ افتل تمدي إػ إهناء اخلالؾات  قار افقؿتاخت: اختقار افقؿت ادـاشب •

ظـدما يؽقن افزوج متعبًا جراء افعؿؾ ويعاين مـ مشؽالت ِف افعؿؾ  افزوجقة بشؽؾ مـاشب ؾؿثالً

أن تؼابؾف زوجتف مـذ دخقفف افبقت ؿادمًا مـ افعؿؾ بافـؼاش حقل مشاـؾفؿ  ؾفـا فقس مـ ادـاشب

مـ  ن ظذ اشتعداد فؾتػاهؿ معفا بؾ حياول أن يـفل افـؼاش بلية وشقؾة ٕكف يعاينفـ يؽق افزوجقة ٕكف

افعؿؾ وبذفؽ  مشؽالت تصحبف مـذ خروجف مـ ادمشسة أو ادؽتب  أو افقزارة ؾؼد هتدده بافػشؾ ِف

 .فقتػرغ هلا يػضؾ هـا أن تقؾر فف افزوجة اجلق ادـاشب حتك يرتاح ويـسك مشاـؾف تؾؽ

 

 يصلح بيوت المسلميننسأل هللا أن 
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