
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

تعاىل:   قال  الزوجني،  بني  وأنسًا  سكنًا  الزواج  اهلل  َأْزَواًجا  }جعل  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  َأْن  َآَياتِِه  َوِمْن 

ًة َوَرْْحًَة إِنَّ ِِف َذلَِك ََلََياٍت لَِقْوٍم   ُرونَ لَِتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكْم َمَودَّ ُه ][   {َيَتَفكَّ ، َوَأْعَظـَم اهللُ ِمْن َشْأنِـِه َفَسَّمَّ

    .  [النساء] {َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفََض َبْعُضُكْم إِىَل َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمنُْكْم ِميَثاًقا َغلِيًظا } :ِميَثاقًا َغلِيظاً 

    بني الزوجني.  الوئام واأللفةُ ستقرار وحصول اال  الزواج ترشيع من مقاصد الرشيعة ِف ف

الزوجني   الشارع احلكيم عىل تقوية أوارص املحبة ودفع األمور اجلالبة للخالف والفراق بني  وقد حرص 

 .  (( خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل))وقال   ((استوصوا بالنساء خرياً ))صىل اهلل عليه وسلم: قال 

شاكل الزوجية ِف البيت املسلم، حتى بيت النبوة مل يسلم من ذلك حلكم ربانية،  ومن السنن اإلهلية وقوع امل 

وإن من َأْعَظم َما  ،  وضع منهجًا رائعًا ِف التعامل مع املشاكل واخلالفات بني الزوجني  سبحانه وتعاىلواهلل  

ْوِجيََّة، التساهل بأمر الطالق  الزَّ احْلََياَة  ُد  َوإِنَّ  ُُيَدِّ َأْرَحاٍم!  ِمْن  َوَقطََّع   ، ُأََسٍ ِمْن  َق  َوَفرَّ ُبُيوٍت،  ِمْن  َهَدَم  َفَكْم   ،

َأْصَبَح   النَّاظَِر ِِف  إِْذ  ى َعَجبًا،  َلرَيَ ِذيَظاِهَرِة الطَّاَلِق  الَّ لِْلُمْشكاِلَ   الطَّاَلُق  املْسَتْعِصَيِة  َجَعَلُه اإِلْساَلُم َحالًّ  ِت 

ِريَن؛ ا  ِذيَن الَ َيْعِرُفوَن لِْلَحَياِة ُمْشكَِلًة بَِذاتِِه ِحنَيَ َصاَر ُأْلُعوَبًة ِِف َأْيِدي الَعابِثنَِي، َوَمَساغًا َسْهاًل ِِف َأْفَواِه املَُْتَهوِّ لَّ

ُجوَن الْ  ْوِجيَِّة َمْعنًى، َوالَ ُيِقيُموَن هَلَا َوْزنًا، َيَتَزوَّ انِيَّةِ الزَّ بَّ ابَِطِة الرَّ  .َيْوَم َوُيَطلُِّقوَن َغدًا. َاْستِْخَفافًا ِِبَِذِه الرَّ

يِك احْلََياِة؛ إِْذ َرِغُبوا ِِف َمَقايِيَس تفنى، َوَأْعَرُضوا   َلَقْد َفَشا الطَّاَلُق  ِعنَْدَما َأَساَء َكثرٌِي ِمَن األَْزَواِج اْختَِياَر ََشِ

مَ  َوَنْبِذ  َواجْلَََّمِل،  َواملَْاِل، واحْلُْسِن  احْلََسِب  َعىَل ِخَصاِل  ااِلْختَِياُر  َفَقاَم  َوَتْبَقى،  َتُدوُم  ِصَفاٍت  َعَداهَ َعْن  ِمْن  ا  ا 

لِِدينَِها؛ َفاْظَفْر  َأْخاَلٍق َوِخاَلٍل! قال صىل اهلل عليه وسلَم: ))ُتنَْكُح املَْْرَأُة ألَْرَبٍع: ملَِاهِلَا، َوحِلََسبَِها، َوجِلَََّمهِلَا، وَ 

احِلَةِ  الصَّ ْوَجِة  الزَّ بِاْختَِياِر  ُع  ْ الرشَّ َأْوََص  َوَكََّم   ، َيَداَك((  َتِرَبْت  يِن  الدِّ ِذي   بَِذاِت  ْوِج  الزَّ بِاْختَِياِر  َأْوََص  َفَقْد 

َوُخ  ِدينَُه  َتْرَضْوَن  َمْن  إَِلْيُكْم  َخَطَب  َرُسوُل اهللِ صىل اهلل عليه وسلم: ))إَِذا  َقاَل  احْلََسِن؛  َواخْلُُلِق  يِن  ُلَقُه؛  الدِّ

َعِريٌض( َوَفَساٌد  األَْرِض  ِِف  فِْتنٌَة  َتُكْن  َتْفَعُلوا  إِالَّ  ُجوُه،  ُحُقوَق  َفَزوِّ األَْزَواُج  َل  َأْْهَ ِحينَََّم  اْلِفَراُق،  َوَكُثَر   .)

اَل ُيْعطَِي  َأْن  ُدوَن  َمنُْقوٍص  َغرْيَ  َكاِماًل  ِه  َحقِّ َأْخَذ  ُيِريُد  َطَرٍف  ُكلُّ  َوَصاَر  َوَواِجَباِِتَا،  ْوِجيَِّة  َأْو الزَّ ُه  َحقَّ َخَر 

ُة إِْنَص  َف بِِه، َوَهَذا إِْجَحاٌف َوِقلَّ  اٍف. َقاَل َرُسوُل اهللِ صىل اهلل عليه وسلم: ))َأالَ إِنَّ َلُكْم َعىَل نَِسائُِكْم  َيْعََتِ



 

 

َتْكَرُهوَن،    َمْن  ُفُرَشُكْم  ُيوطِْئَن  َأالَّ  نَِسائُِكْم  َعىَل  ُكْم  َحقُّ ا  َفَأمَّ ا،  َحقًّ َعَلْيُكْم  َولِنَِسائُِكْم  ا،  ِِف    َحقًّ َيْأَذنَّ  َوالَ 

(( ُبُيوتُِكْم ملَِْن َتْكَرهُ  ِسنُوا إَِلْيِهنَّ ِِف ُكْسَوِِتِنَّ َوَطَعاِمِهنَّ ُهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُُتْ  وَن، َأالَ َوإِنَّ َحقُّ

واإلفساد بني الزوجني جرم عظيم من كبائر الذنوب، والتفريق بني الزوجني من أعظم ما يفرح به إبليس 

اَياُه  إِ ))عند بعثه َساياه كَّم أخرب به النبي صىل اهلل عليه وسلم:    ُثمَّ َيْبَعُث ََسَ
ِ
ْيَطاَن َيَضُع َعْرَشُه َعىَل املَاء نَّ الشَّ

ٍن َحتَّى َتَرْكُتُه َوُهَو َيُقوُل  ِِف النَّاِس َفَأْقَرُِبُْم ِعنَْدُه َمنِْزَلًة َأْعَظُمُهْم ِعنَْدُه فِْتنًَة، ََيِيُء َأَحَدُهْم َفَيُقوُل َما ِزْلُت بُِفالَ 

َوَكَذا. َشْيئًا.َفَيقُ   َكَذا  َصنَْعُت  َما  َواهللَِّ  إِْبلِيُس الَ  َوَبـنْيَ    وَل  َبـْينَُه  ْقُت  َفرَّ َحتَّى  َتَرْكُتُه  َما  َفَيُقوُل  َأَحُدُهْم  َوََيِيُء 

ُبُه َوُيْدنِيِه )ويلتزمه( َوَيُقوُل نَِعَم َأْنَت  َأْهلِِه.   رواه مسلم.    ((َقاَل َفُيَقرِّ
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  امليش بني الزوجني بالنميمة.  -1

املرأة عىل زوجها وإيغار صدرها بذكر مساوئه، أو ُتريضها عىل اخللع والطالق أو اخلروج عن شحن  -2

الكلمة،   ، طاعته فيها  العاطفة وتؤثر  املرأة، لكوهنا تغلبها  قبل  ُيدَخل عىل األَسة ِف إفسادها من  وأكثر ما 

النساء يسعني ِف الفتنة دائًَّم للتفريق حسدًا أو غرية أو فضوالً أو رقة ِف الدين    وهذا أمر ٌمشاهد وكثري من

الفاسد،   باإلعالم  تأثرًا  للنساء  أو  اليوم غروبات  عندنا  يكرهن  ولألسف  الاليت  او  املطلقات  او  العوانس 

تسمع  حتى  عينها  تقر  وال  معك  والدولة  معك  والقانون  ازواجهن  ضد  النساء  فيحرضن  لغريهن  اخلري 

   بخرب طالق صديقتها.  

إيغار صدره عىل    ، أوما كرهه منها أمام اخلاصة والعامة   وأزوجته بذكر مساوئها    عرضالرجل  هتك  -3

)النكتة( التي    بني الرجال   ، ومن أكثر االمراض املنترش ِف هذه األيام رقهااف ي يك ذم أهلها  و  زوجته وذمها 

منها   يتمنى اخلالص  وأنه  الزوج،  لدى  الزوجة مكروهة  بأن  الناس،  لتغرس ِف عقول  الزوجات،  طالت 

بموت  يفرح  مناسبة، وهو  أكثر من  الزوج ِف  لتصور  أكثر من ذلك  بل تعمقت  بأي شكل وبأي صورة، 

ساعد بكل ما اويت من قوة ليدفنها، وهي جتد قبوالً كبريًا ويتم تداوهلا عىل نطاق واسع، مما يعترب  الزوجة وي 

 داللة واضحة عىل قبول املجتمع هلذه الفكرة املريضة  

الولد والبنت،   املقبل عىل الزواج، تصل إىل  هذه الرسائل تصل إىل كل َشائح املجتمع، تصل إىل الشاب 

والزوج الزوج  إىل  أجله.تصل  من  وجدت  الذي  الفكري  التأثري  ومتارس                                                    ة، 

 و)النكتة( هي أَسع الوسائل وأنجحها لغسيل املخ والتأثري عىل الفكر، وهلذا نجدها تغزونا ِف أكثر



 

 

فلقد استخدمت         العقول وكأهنا حقيقة مطلقة،  املجتمعات، لَتسخ ِف  املواضيع حساسية وتأثريا عىل 

للتأثري عىل بعيد  منذ زمن  الربيطاين ِف مرص لكرس شوكة   النكتة  االحتالل  استخدمها  الدول والشعوب، 

آنذاك،   الربيطاين  االحتالل  ضد  بثوراِتم  العذاب  من  رصوفا  اإلنجليز  أذاقوا  الذين  األحرار  الصعيد 

الغباء والكسل والفوىض،  العديدة وألصقوا فيهم صفة  فأطلقوا عليهم النكت الكثرية ومشاهد السخرية 

ة أكثر الشعوب نخوة و كرما وغرية و شجاعة، بل وقدموا للعامل العريب الكثري من العباقرة  وهم ِف احلقيق

العريب،  الفكر  عىل  التأثري  صور  من  أخرى  صورة  )املحششني(  ونكت  املعروفة،  والشخصيات  والكتاب 

عض  فلقد أظهرت هذه النكت متعاطي احلشيش واملخدرات بمظهر الشخصية الفكاهية املرحة، مما دعا ب

النكت ملساْهتها ِف قبول األطفال  احلكومات إىل إطالق ْحالت فورية لتوعية شعوِبا بخطر تداول هذه 

 هلذا السلوك اإلجرامي اخلطري وعدم إنكاره .. 

ما قوة    ختريوا  أن يشكك ِف  والدين، واجتنبوا كل ما من شأنه  العرف  تراعي  التي  الطرائف  تشاؤون من 

يقول:   كان  وسلم  عليه  اهلل  صىل  فرسولنا  املنكرات،  واستصغار  ِتوين  ِف  يساهم  أو  األَسية  العالقة 

 ، وكان أشد الناس وفاء وإخالصا لزوجاته.. ((استوصوا بالنساء خريا))

ِف ذلك ألنه   مبطالق زوجته من غري داع َشعي، والواجب عىل الولد عدم طاعته   مهولد  ينأمر الوالد-4

إن أبى يأمرين أن أطلق امرأيت؟ قال: ال تطلقها!   من املعصية وفيه ظلم للزوجة، وسأل رجٌل األمام أْحد: 

ابنه عبد اهلل أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل  بن اخلطاب    قال: أليس عمر عمر رىض اهلل  أمر 

ال قال:  امرأته؟  بطالق  أمه  تأمره  فيمن  اإلسالم  شيخ  وقال  له    عنه.  يربها! ي ن  أ حيل  أن  عليه  بل  طلقها، 

  وليس تطليق امرأته من بّرها. 

أم بعد زواجها، فيحرم عىل كلتا الزوجتني طلب   داشَتاط الزوجة طالق رضِتا، سواء عند إبرام العق-5

و الظلم،  عليه وسلم:  فراق األخرى ألنه من  قال رسول اهلل صىل اهلل  عنه،  َأْن  )) قد هنى  اِلْمَرَأٍة  َينَْبِغي  الَ 

َط َطاَلَق ُأْختَِها لَِتْكَفَأ إَِناَءَها  (( َتْشََتِ

رجل-6 الطالق    ٌختبيب  حصل  فإذا  األول!!  زوجها  من  الطالق  بطلب  وإقناعها  متزوجة  امرأة  أجنبي 

األول   الزوج  كان  ولو  ذلك  فيُحرم  بنقيض  تزوجها،  له  معاملة  عقدة  فساد  إىل  املالكية  وذهب  هلا،  ظاملًا 

  قصده. 

 



 

 

 ىف حصول الطالق، سواء كان من   يتدخل أجنبي بني الزوجني وقت النزاع بينهَّم، والسع -7          

من نزاع الزوجني أال يتكلم فيَّم بينهم    يشءقبل أهل الزوج أو الزوجة أو غريْها. والواجب عىل من بلغه  

    إال بتحقق أمرين: 

 األول: أن يؤذن له ويرىض به حكًَّم.  

  : أن يسمع من كال الطرفني حتى تتضح الصورة، ويتم العدل.  الثاين

 . واملفسد بني الزوجني ضعيف األيَّمن قليل املروءة، حمقق ملراد الشيطان واهلل سائله يوم القيامة عن جرمه 

الزوجة أو   الزوج أو ظلمه، أو نشوز  ومهَّم كانت ظروف الزوجني متعرسة وأحواهلم متكدرة من تقصري 

، فالبيوت قد ختلوا من املحبة ملصلحة االوالد  ودوام العرشة  الزوجية تفريطها ِف حقه فان األصلح هلَّم بقاء  

دّل عليه الرشع وال املروءة ومكارم األخالق، وهذا أصٌل عظيم  :  الضعيف   واقع ففى احلديثوتقوم عىل 

 ((. أبغض احلالل إىل اهلل الطالق))

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


