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حل النزاعات األسرية املستمرة يف ضوء السنة النبوية
طرق ّ
Methods for solving continuous family dispute considering the Sunnah.
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ملخص البحث

إ ّن النزاعات املستمرة بني الزوجني هي أعظم التحدايت اليت تواجهها األسرة اليوم ،لذلك ِمن املهم أن يعرف املسلم
أصول األسرة وقواعدها من خالل السنة النبوية .وهتدف هذه الدراسة إىل معرفة أنواع النزاعات األسرية املستمرة وإجياد
حلول هلا على شكل مبادئ مستنبطة من أحاديث النيب حممد ﷺ وتطبيقات الصحابة .وتستخدم هذه الدراسة منهجني
ومها املنهج االستقرائي ،واملنهج التحليلي .فمن خالل املنهج االستقرائي يتم مجع كافة املعلومات املتعلقة ابألسباب اليت
تؤدي إىل النزاعات املستمرة بني الزوجني ،ومجع األحاديث املتعلقة ابلقضية .ويتم استخدام املنهج التحليلي لدراسة
املعاين واستنباط الدروس املستفادة من األحاديث النبوية وإجياد حلول عملية واستخراج معايري وضوابط قابلة للتطبيق
يف الواقع األسري .نتج عن هذا البحث عدة استنتاجات مفادها أ ّن األسباب اليت تؤدي إىل النزاعات املستمرة وأشكاهلا
خمتلفة حسب ظروف الزوجني .كما أظهر البحث أ ّن السنة النبوية ثرية يف املبادئ الكثرية العظيمة واليت تدير أزمات
األسرة يف خمتلف الظروف ،وهذا يدل على أ ّن الشريعة اإلسالمية قابلة للتطبيق يف كل زمان ويف كل مكان.
الكلمات املفتاحية :دراسة حتليلية ،تكوين األسرة ،نزاعات أسرية ،احلديث النبوي.

1طالبة دكتوراه قسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزايmaryamqonitat@gmail.com.
2األستاذ املشارك قسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزايelmogtaba@iium.edu.my.
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Abstract
One of the challenges in nurturing a righteous family is facing a continuous dispute
between husband and wife. Therefore, it is important for a Muslim to know the
principal values in family that are taught in the light of Sunnah Nabawiyah. This
study aims to determine types of continuous family conflicts and find their solutions
in the form of principles taught by the Prophet Muhammad and his companions. This
study uses two methods simultaneously, the inductive method and the analytical
method. The inductive approach is used to collect all information related to the
causes that lead to ongoing disputes between husband and wife, and to collect
hadiths related to solutions in those causes. The analytical method was used to
analyze the meanings and lessons learned from the related hadiths and find solutions
by extracting principles and rules from them. This research resulted in a conclusion
that the reasons that lead to continuous conflicts has different forms depending on
the circumstances of husband and wife. This research also shows that the Sunnah
Nabawiyah has inherited Islamic principles relating to managing these three
challenges according to the new era. This shows that Islamic law can be practiced
across time and space boundaries.
Keywords: Analytical studies, Nurturing family, Family disputes, Hadith Nabawi.

:املقدمة
 بل يتطلب،ً وتكوين أسرة هبذا الوصف ليس أمراً سهال،كل امرء متزوج
ّ إ ّن تكوين أسرة صاحلة تنعم ابلسكينة هو غاية
دائما بتغري األزمنة
ً  ذلك أ ّن املشاكل والتحدايت تتغري وتتنوع،صرباً طويالً وجهوداً حقيقية تقوم على املبادئ اإلسالمية
 والتحدايت تقوي رابط الزواج عند، فبناء أسرة صاحلة يرافقه حتدايت المناص عنها يف طريق كل متزوج.واألوقات
ٍ
شائعا
ً أمرا
ٌ  ليس هناك زواج خال من املشاكل وهذا.جتاوزها ابلشكل الصحيح
ً  وتعد النزاعات واملشاجرات.أمر طبيعي
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يف األسر ،وذلك أل ّن الزوجني جاءا من خلفيات خمتلفة وثقافات متعددة ليعيشا يف منزل واحد .وفيما يلي األشياء اليت
غالبًا ما تؤدي إىل نشوب صراع داخل األسرة.
األسباب اليت تؤدي إىل النزاعات األسرية املستمرة واحللول يف ضوء السنة النبوية
السبب األول :حتدايت اخليانة الزوجية
مفهوم اخليانة يف اللغة
ِ
وج زوجته:
خائن ،واملفعول به :خمون .خان َّ
خيانة [مفرد] :مصدر خان ،اخليانة هي مصدر خان خيون خوانً فهو ٌ
الز ُ
أقام عالقة غري شرعية مع امرأة أخرى.3
مفهوم اخليانة الزوجية يف االصطالح
الزوجيَّة :عدم احملافظة على األمانة الزوجيَّة
الزوجيَّة :عدم احملافظة على األمانة الزوجيَّة وأسرارها ،4اخليانة َّ
اخليانة َّ
5
ٍ
املؤدية إىل اإليذاء
وأسرارها  ،واملقصود هبا خيانة أحد الزوجني لشريكه بطريقة من الطرق احملرمة اخلفية مع طرف اثلث و ّ
وسلب الثقة واألمانة وامليثاق الغليظ.6
حكم اخليانة الزوجية يف ضوء السنة النبوية
ورد يف حترمي الزىن أحاديث كثرية عن رسول هللا ﷺ نكتفي بذكر بعضها:
احلديث األول :ما رواه ابن مسعود رضي هللا عنه قال :سألت رسول هللا ﷺ :أي الذنب عند هللا أكرب؟ قال:
«أن جتعل هلل نداً وهو خلقك» .قلت :مث أي؟ قال« :أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت :مث أي؟ قال« :أن
تزاين حبليلة جارك» .7يف هذ احلديث أوضح الرسول بشكل ال مثيل له أ ّن إمث الزىن يقرتن إبمث عقوق الوالدين والشرك

 3أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة( ،د.م :عامل الكتب ،ط1429 ،1ه2008/م) ج ،1ص .709مادة (خ و ن).
4
5

املصدر نفسه.
املصدر نفسه.

 6هيكل البكري ،ما حكم اخليانة الزوجية https://mawdoo3.com/ ،ما_حكم_اخليانة_الزوجية اتريخ اإلطالع .2020/12/11

 7رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر( ،بريوت :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1ه2001/م) ،كتاب التوحيد ،ابب قول
هللا تعاىل فال جتعلوا هلل أندادا البقرة 22:ج ،9ص ،152رقم احلديث.7520
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ابهلل .وهذا يدل على أ ّن جرمية اخلطيئة ونتائج الزىن تغضب هللا غضبا شديداً .ووصف رسول هللا الزىن ابجلارة أبنه عمل
مشني للغاية .يشرح ابن حجر يف كتابه فتح الباري أ ّن الزىن بعشر نساء أهون من الزىن مع امرأة اجلار .ألن اجلار أقرب

الناس إىل الشخص ،وال جتوز أذيته .هذا مثّل رسول هللا ﷺ ،يريد أن يذكر أن الزىن ابملرأة حرام سواءً كانت جارة أو
ِِ
ص ِدي ًقا لِقوِل رس ِ
اَّللِ ﷺ
ول َّ
غريها من النساء .قال ابن حجر يف حديث «أن تزين حبليلة جارك» :ن زل ْ
ت هذه ْاْليةُ ت ْ
ْ ُ
ِ
اَّللِ إِهلا آخر إِىل وال يزنون﴾ [الفرقان ]68:هكذا .قال بن مسع ٍ
الزان ِيف ْاْلي ِة مطْلق ِ
ود والْقْتل و ِّ
ان،
﴿والَّذين ال ي ْدعُون مع َّ ً
ُْ
ُ
ُ
وِيف ا ْحل ِد ِ
يث ُمقيَّد ِان ،أ َّما الْقْت ُل فبِالْول ِد خ ْشية ْاأل ْك ِل معهُ ،وأ َّما الزىن فبِزْوج ِة ا ْجلا ِر و ِاال ْستِ ْدال ُل لِذلِك ِاب ْْلي ِة سائِ ٌغِ ،أل ََّّنا
الزان ِهب ِذهِ أ ْكرب وأفْحش ،وق ْد روى أ ْمح ُد ِمن ح ِد ِ
ت ِيف ُمطْل ِق الزىن والْقْت ِل لكِ ْن ق ْتل هذا ،و ِّ
يث الْ ِم ْقد ِاد بْ ِن
وإِ ْن ورد ْ
ُ
ْ
ُ
الر ُج ُل بِعشرةِ نِ ْسوةٍ أيْس ُر علْي ِه ِم ْن أ ْن
ْاأل ْسوِد قال قال ر ُس ُ
ول َّ
اَّللِ ﷺ ما ت ُقولُون ِيف الزىن ،قالُوا :حر ٌام قال :أل ْن ي ْزِين َّ
ي ْزِين ِاب ْمرأةِ جا ِرهِ.8
احلديث الثاين :وعن أيب أمامة :أن فىت شاابً أتى إىل النيب ﷺ فقال :اي رسول هللا ائذن يل ابلزىن ،فأقبل عليه
القوم فزجروه وقالوا :مه مه ،فقال :أدنه فدان منه قريباً فجلس ،فقال« :أحتبه ألمك؟» قال :ال وهللا ،جعلين هللا فداك.
قال :وال الناس حيبونه ألمهاهتم .قال« :أفتحبه البنتك؟» قال :ال وهللا اي رسول هللا ،جعلين هللا فداك .قال :وال الناس
حيبونه لبناهتم .قال« :أفتحبه ألختك؟» قال :ال وهللا ،جعلين هللا فداك .قال :وال الناس حيبونه ألخواهتم .قال« :أفتحبه
لعمتك؟» قال :ال وهللا ،جعلين هللا فداك .قال :وال الناس حيبونه لعماهتم .قال« :أفتحبه خلالتك؟» قال :ال وهللا،
وحصن
جعلين هللا فداك .قال :وال الناس حيبونه خلاالهتم .قال :فوضع يده عليه وقال« :اللهم اغفر ذنبه ،وطهر قلبهّ ،
فرجه» ،فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء .9القصة يف هذا احلديث هي أفضل منوذج مستنبط من حديث
الرسول ﷺ يف شرح عواقب الزىن .كره الرجل ألن يقع الزىن على والدته ،أو أخواته ،أو بناته ،أو خاالته ،جيب أن
مهم أل ّن مصدر الرغبة والوقاية واإلرادة هو الرجل الذي لديه رغبة أو
يكون هذا رادعاً ملن ينوي ارتكاب الزىن .هذا ّ
شهوة بيولوجية اجتاه النساء .كما يشري هذا احلديث إىل أنه ميكن منع الزىن مبجرد التفكري يف عواقبه الوخيمة كأن يقع
على األخت أ و األم وحنومها .ويف آخر احلديث بيان ملا كان عليه ﷺ من مكارم األخالق وحسن السياسة فكيف

 8ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط1379 ،ه) ،ج ،8ص.494

 9رواه أمحد ،مسند أمحد ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ه2001/م) ،تتمة مسند األنصار،
حديث أيب أمامة الباهلي الصدي ين عجالن بن عمرو ويقال :ابن الوهب الباهلي عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ج ،36ص.545
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يرضى املرأ على الناس ما ال يرضاه لنفسه ،وهكذا يقال فيما بعده .وقال صاحب الفتح الرابين" :يف هذا احلديث منقبه
عظيمه هلذا الشاب حيث قد دعا له النيب ﷺ هبذه الدعوات املباركات اليت هي من جوامع الكلم ودعاؤه ﷺ مستجاب،
وبربكة هذه الدعوات عصمه هللا تعاىل من الزىن وغريه ،وغفر له ماتقدم من ذنبه فهنيئاً له مث هنيئاً".10
كيفية كبح النفس عن اخليانة الزوجية وفقاً لألحاديث املذكورة
 -1إثبات فكرة أن الزواج التزام متبادل ،والعزم على ذلك .الزواج هو وعاء توفره الشريعة اإلسالمية حيث تصبح

-2

-3

األشياء احملرمة على اجلنس اْلخر حالالً يف ظل زواج شرعي ،كلمس اليدين أو املضاجعةّ .أما اخليانة الزوجية
فهي خارجة عن الوعاء الذي أحله هللا.
من أعظم دوافع الرغبة يف اخليانة احملاداثت غري الشرعية بني اجلنسني ،هي كثرة التواصل مع اجلنس اْلخر .لذا
فإ ّن أحد طرق التخلص من اخليانة الزوجية هو قطع االتصال املفرط مع اجلنس اْلخر .مبعىن التحدث فقط

حسب الضرورة ضمن احلدود اليت حتددها الشريعة .فال خلوات وال اختالط وال صوت أنثوي مغري ،واحملافظة
على سرت العورة.
وكما أوضح رسول هللا ،فإ ّن الرغبة يف فعل اخليانة الزوجية ميكن أن توقفها النفس .وذلك بسؤال النفس إن
كانت ترتضي وقوع الزىن على األم ،واألخوات ،والبنات ،والعمات .وبتذكر العقوبة الشديدة من هللا تعاىل
ملرتكب الزىن.

السبب الثاين :إدخال طرف اثلث من األقارب وابلذات (والد الزوج/والد الزوجة)

دخل يف األمر؛ أقْحم وأدخل ن ْفسه فيه ،دخل
معىن التدخل :تد ُّخل( :اسم مفرد) اجلمعُّ :
تدخالت ،مصدر تد َّخلّ .
وشارك فيه .11تدخل الوالد أو الوالدين يف زواج امرء يف ضوء السنة النبوية
ٍ ِْ
احلديث األول :ع ِن الن ْ ِ ِ ِ ٍ
َّيب ﷺ ،فس ِمع عائِشة وِهي رافِعةٌ ص ْوهتا على
ُّعمان بْن بشري ،قال :جاء أبُو ب ْكر ي ْستأذ ُن على النِ ِّ
اَّللِ ﷺ ،فأ ِذن له ،فدخل ،ف قال :اي اب نة أُِم رومان وت ناوهلا ،أت رفعِني صوت ِ
ك على رس ِ
رس ِ
اَّللِ ﷺ؟ قال :فحال
ول َّ
ول َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ ُّ

 10أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعايت ،الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أسرار الفتح الرابين،
(مصر :دار الرتاث العريب ،ط ،2د.ت) ،ج ،16ص.71
11

أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ج ،1ص ،728مادة (د خ ل)
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الر ُج ِل
َّيب ﷺ ،ي ُق ُ
ت ب ْني َّ
َّيب ﷺ ،ب ْي نهُ وب ْي ن ها ،قال :ف ل َّما خرج أبُو ب ْك ٍر جعل النِ ُّ
النِ ُّ
ول هلا يرتضَّاها« :أال ت ريْن أِّين ق ْد ُحلْ ُ
ك» ،قالُ :مثَّ جاء أبو ب ْك ٍر ،فاستأْذن علي ِه ،ف وجده يض ِ
وب ي ن ِ
اح ُكها ،قال :فأ ِذن لهُ ،فدخل ،ف قال لهُ أبُو ب ْك ٍر :اي ر ُسول
ْ
ْ
ْ
ُُ
ُ
اَّللِ أ ْش ِرك ِاين ِيف ِسلْ ِم ُكما ،كما أ ْشرْكتُم ِاين ِيف ح ْربِ ُكماّ .12أما معىن احلديث يف قصة استئذان أيب بكر على رسول هللا
َّ
ﷺ فسمع صوت عائشة ،هذا احلديث يف متنه شيء ،من جهة كون أيب بكر يفعل هذا الفعل مع أنه معروف ابلرمحة
اللهم إال أن شدته عرفت يف حروب الردة مع لطفه ومع مساحته
وابلرأفة ومعروف ابللطف  ،وما كان معروفاً ابلشدةّ ،

ومع رفقه ،لكن يف قتال املرتدين تغلب على غريه وفاق غريه ،وعمر بن اخلطاب الذي كان شديداً صار أبو بكر أشد
منه فيما يتعلق حبروب الردة .فصفات أيب بكر  من اهلدوء وعدم الشدة وكونه أراد أن يلطمها ،مث إن الرسول مينعه
منها ،مث خيرج مغضباً ،فهذا ال خيلو من شيء .13احلكمة اليت ميكن أخذها من القصة هي أنه على الرغم ِمن أ ّن أاب
بكر هو والد عائشة ،مل يدافع عن ابنته ،وبدال من ذلك ،كان يريد أن يلطمها أل ّن عائشة رفعت صوهتا أمام رسول هللا

ﷺ .يشري هذا إىل أ ّن اْلابء أو األصهار ميكنهم التدخل وإنذار أوالدهم إذا ارتكبوا أخطاء .يف هذه احلالة كانت عائشة
هي اليت ارتكبت اخلطأ.
اَّللِ إِ ْن ُكنَّا ِيف اجل ِ
اهلِيَّ ِة ما ن عُ ُّد لِلنِّس ِاء أ ْمًرا ،ح َّىت أنْزل
احلديث الثاين :عن ابن عباس عن عمر... ،قال عُم ُر :و َّ
َّ ِ
ِ
ت
اَّللُ في ِه َّن ما أنْزل ،وقسم هلُ َّن ما قسم ،قال :ف ب ْي نا أان ِيف أ ْم ٍر أت َّم ُرهُ ،إِ ْذ قالت ْامرأِيت :ل ْو صن ْعت كذا وكذا ،قال :ف ُقلْ ُ
هلا :ما لك ،ولِما ها هنا وفِيم تكلُّ ُف ِ
ت ِيل :عجبا لك اي ابْن اخلطَّ ِ
يد أ ْن تُراجع أنْت وإِ َّن
اب ،ما تُِر ُ
ك ِيف أ ْم ٍر أُ ِر ُ
يدهُ ،ف قال ْ
ُ
ً
ضبان ،ف قام عُم ُر فأخذ ِرداءهُ مكانهُ ح َّىت دخل على ح ْفصة ،ف قال هلا:
ابْن تك ل ُرت ِاج ُع ر ُسول َّ
اَّللِ ﷺ ح َّىت يظ َّل ي ْومهُ غ ْ
ِ
ضبان ،ف قالت ح ْفصةُ :و َِّ
اي ب ن يَّةُ إِن ِ
ت :ت ْعل ِمني أِّين
َّك ل ُرت ِاجعِني ر ُسول َّ
اَّللِ ﷺ ح َّىت يظ َّل ي ْومهُ غ ْ
ْ
اَّلل إِ َّان لنُ راجعُهُ ،ف ُقلْ ُ
ُ
ِ ِِ
أُح ِّذر ِك ع ُقوبة َِّ
ِِ
ب رس ِ
يد
ول َّ
اَّللِ ﷺ إِ َّايها  -يُِر ُ
ُ ُ
اَّلل ،وغضب ر ُسوله ﷺ ،اي بُن يَّةُ ال ي غَُّرنَّك هذه الَِّيت أ ْعجب ها ُح ْسنُها ُح ُّ ُ
ِ
ِ
ِ
ت أ ُُّم سلمة :عجبًا لك اي ابْن
ت على أُِّم سلمة لقراب ِيت منْ ها ،فكلَّ ْمتُها ف قال ْ
ت ح َّىت دخلْ ُ
عائشة  -قالُ :مثَّ خر ْج ُ
اب ،دخلْت ِيف ُك ِل شي ٍء ح َّىت ت ب تغِي أ ْن ت ْدخل ب ْني رس ِ
اخلطَّ ِ
اَّللِ أ ْخ ًذا كسرتِْين ع ْن ب ْع ِ
ض
اَّللِ ﷺ وأ ْزو ِاج ِه ،فأخذتِْين و َّ
ول َّ
ُ
ْ
ُ
ّ ْ

 12رواه أمحد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،أول مسند الكوفيني ،حديث النعمان بن بشري عن النيب صلى
هللا عليه وسلم ،ح ،30ص ،341رقم احلديث .18394
 13عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد هللا بن محد العباد ،شرح سنن أيب داود ،ج ،255ص.19
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ما ُكْن ِ
ت ِم ْن عِ ْن ِدهاّ .14...أما يف احلديث الثالث يف قصة عمر ابن اخلطاب مع ابنته حفصة ،حينما
ت أج ُد ،فخر ْج ُ
ُ
اَّللِ وغضب ر ُسولِِه ق ْولُهُ ال
عرف عمر أ ّن بنته تكثر السؤال لرسول هللا ﷺ ،مث جاءها ونصحها: :إِِّين أُح ِّذ ُرك عُ ُقوبة َّ
ِ
اَّللِ لْيس
َّيب ﷺ أ ْي ال تطْلُِيب ِمْنهُ الْكثِري ،وِيف ِرواي ِة ي ِزيد بْ ِن ُرومان ال تُكلِّ ِمي ر ُس ُ
اَّللِ ﷺ فإِ َّن ر ُسول َّ
ول َّ
ت ْستكْث ِري النِ َّ
ِ
ِ
ِ
ك ِمن حاج ٍة ح َّىت ُد ْهن ٍة فسلِ ِيين ...ال ت ْغ ِرتي بِكو ِن عائِشة ت ْفعل ما َّني تُ ِ
ِ
ك عْنهُ فال
ُ ْ
عْندهُ داننريُ وال دراه ُم فما كان ل ْ
ّ ْ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ ُّ ِ ِ
ِ
َّيب ﷺ فِيها فال ت ْغ ِرتي أنْ ِ
ت بِذلِك ِال ْحتِم ِال أ ْن ال ت ُك ِوين عِْندهُ ِيف تِلْك الْمْن ِزل ِة
ّ
يُؤاخ ُذها بذلك فإَّنا تدل ِبماهلا وحمبَّة النِ ِّ
فال ي ُكو ُن ل ِ
ك ِمن ِْ
اإل ْدال ِل ِمثْ ُل الَّ ِذي هلا ووقع .15مثل قصة أيب بكر وابنته ،كذلك هي قصة عمر بن اخلطاب وابنته
ودائما ما يتضايق النيب ﷺ من كثرة السؤال ،مث نصحه عمر بكلمات
حفصة ،حيث عندما ارتكبت ابنتها أخطاء ً
عميقة ونصائح البنته .لذا فإ ّن التدخل يف هذا األمر هو عندما ارتكبت ابنته خطأ.
كيفية إدخال الوالدين يف شؤون الزواج على الطريقة النبوية
-1
-2
-3
-4

يتم إدخال األبوين عند وجود ما خيالف القانون أو األمور الشرعية أو عندما يرتكب األوالد األخطاء.
يتم إدخال األبوين إبذن من الزوج أو االبن بصفته رب األسرة.
ال ينبغي أن يكون إدخال الوالدين إلغاءً لسلطة الزوج بصفته رب األسرة
جيب على الزوجة أن تطلب اإلذن من زوجها إذا أرادت استشارة والديها أو إخبارمها.

-5
-6
-7

ينبغي على اْلابء دعم أبنائهم يف إحقاق احلق فقط.
جيب على اْلابء نصح أوالدهم املخطئني .وال ينبغي أن يدافعوا عن أوالدهم عند ثبوت خطأ أوالدهم.
يعطي األزواج مهلة أو فرصة للزوجات للتشاور مع الوالدين عندما يتعلق األمر أبمور مهمة.

-8

يستخدم اْلابء أو يبدي اْلابء آرائهم أو يقومون ابلتدخل بلغة لطيفة حىت ال يتأذى أوالدهم.

كيفية مواجهة تدخل الوالدين يف شؤون الزواج بطريقة نبوية
-1

ينبغي على الزوج والزوجة أخذ املشورة من والديهما عند الوقوع يف خطأ.

اَّللُ م ْوال ُك ْم وُهو العلِ ُيم
اَّللُ ل ُك ْم ِحتلَّة أْميانِ ُك ْم ،و َّ
 14رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،كتاب تفسري القرآن ،ابب {ق ْد ف رض َّ
احلكِ ُيم} [التحرمي ]2 :ج ،6ص.156
15ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،9ص.283
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حازما يف موقفه بصفته رب األسرة.
ينبغي أن يكون الزوج ً

جيب على الزوج والزوجة احرتام تدخل الوالدين إذا كان التدخل مبا يرضي هللا.

السبب الثالث :تعدد الزوجات
معىن تعدد الزوجات :تعدد يف اللغة :تعدَّد ي تعدَّد ،تعدُّدا ،فهو متع ِّدد .تعدَّد ِ
املشكالت :زادت ،كثُرت ،وصارت
ت
ً
ُ
ُ
الزوجات .16تعدد الزوجات مبعىن ممارسة تقوم على تزوج الرجل أبكثر من امرأة يف
ُّد األلوانَّ /
أكثر من واحدة "تعد ُ
وقت واحد.

تعدد الزوجات يف األحاديث النبوية
ِ
ِ ٍ
ِِ ِ
َّيب
احلديث األول :ع ْن ابْ ِن عُمر ،أ َّن غْيالن بْن سلمة الثَّقف َّي أ ْسلم ولهُ ع ْش ُر ن ْسوة ِيف اجلاهليَّة ،فأ ْسل ْمن معهُ« ،فأمرهُ النِ ُّ
17
ِ
للحر أن يتزوج أكثر من أربع نسوة ،وإىل ذلك ذهب اجلماهري
ﷺ أ ْن ي تخ َّري أ ْرب ًعا منْ ُه َّن»  .يستفاد منه أنه ال جيوز ّ
من السلف واالئمة األربعة وغريهم .18بشكل عام ،يشرح احلديث األول احلد األقصى لتعدد الزوجات يف اإلسالم.
وهذا يتماشى مع قول هللا تعاىل﴿ :وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَّال تُ ْق ِسطُوا ِيف الْي تام ٰى فانكِ ُحوا ما طاب ل ُكم ِّمن النِّس ِاء مثْ ٰىن وثُالث
ِ
ِ
ِ
ىن أَّال ت عُولُوا﴾[ .النساء .]3:احلد األقصى هو 4
ت أ ْميانُ ُك ْم ٰذلِك أ ْد ٰ
وُرابع فِإ ْن خ ْفتُ ْم أَّال ت ْعدلُوا ف واحدةً أ ْو ما ملك ْ
زوجات .وبعبارة أخرى ،فإن قانون تعدد الزوجات مسموح به وغري حمظور .وكذلك يف احلديث الثاين يعطينا صورة

 16أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ج ،2ص ،1464مادة ( ع د د ).
 17رواه الرتمذي ،سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (ج  )2 ،1وحممد فؤاد عبد الباقي (ج  )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف (ج
ي ،ع ْن س ٍِامل،
 ،)5 ،4أبواب النكاح ،ابب ما جاء يف الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ،ج ،3ص ،427رقم احلديث  .1128هكذا رواهُ م ْعمٌر ،ع ِن ُّ
الزْه ِر ِّ
ِ
ِ
وظ ،و َّ ِ
يث غري حمْ ُف ٍ
ِ ِ
ْت ،ع ْن ُحم َّم ِد بْ ِن
ت ُحم َّمد بْن إِ ْمساعِيل ي ُق ُ
ب بْ ُن أِيب محْزة ،وغ ْريُهُ ،ع ِن ُّ
ي قالُ :ح ّدث ُ
ع ْن أبِيه ،ومس ْع ُ
الزْه ِر ِّ
الصح ُ
يح ما روى ُشعْي ُ
ول " :هذا حد ٌ ْ ُ
ِ
ٍ ِ
ِ
الزْه ِر ِي ،عن س ٍِامل ،عن أبِ ِيه أ َّن رج ًال ِمن ث ِق ٍ
ُسويْد الثَّقف ّيِ ،أ َّن غْيالن بْن سلمة أ ْسلم و ِعْندهُ ع ْشُر نِ ْسوٍة " قال ُحم َّم ٌد :وإَِّمنا حد ُ
يف طلَّق نساءهُ ،ف قال لهُ
ُ ْ
ْ
يث ُّ ّ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اق»
صحابِنا ِمْن ُه ُم الشَّافِعِ ُّي ،وأ ْمح ُد ،وإِ ْسح ُ
عُمُر« :ل ُرتاجع َّن نساءك أ ْو أل ْر ُمج َّن ق ْربك كما ُرجم ق ْربُ أِيب ِرغ ٍال»« :.والعم ُل على حديث غْيالن بْ ِن سلمة عنْد أ ْ
 18أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعايت ،الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أسرار الفتح الرابين،
ج ،16ص.200
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جلواز زواج املسلم أبكثر من زوجة .وهذا ما شرحه ابن حجر قِيل الْمعىن خري أ َُّم ِة ُحم َّم ٍد من كان أ ْكث ر نِساء ِمن غ ِريهِ
ً ْ ْ
ْ
ْ ُْ
ِمم َّْن ي تساوى معهُ فِيما عدا ذلِك ِمن الْفضائِ ِل .19فحكمه صريح.
أ) أييت تعدد الزوجات يف شريعة اإلسالم ليس إليقاع الظلم ابلنساء .يف الواقع ،أييت لتحديد عدد النساء املسموح به
للزواج من رجل واحد ،حىت التُظلم املرأة ،كما يف قصة غيالن بن سالمة ،الذي كان لديه  10نساء قبل اعتناق
اإلسالم ،وأمر النيب ﷺ أن خيتار أربعا منهن بعد اإلسالم .هذا العدد من جهة ،ال يثقل كاهل الرجل بتحمل
مسؤولية عدد كبري من النساء ،ومن جهة ال هتمل حقوق املرأة.
ب) أييت تعدد الزوجات ليوفر طريقة مسح هبا هللا ،كحل مليل الرجال الذين ميكنهم أن حيبوا عدة نساء يف وقت واحد.
ال يُنظر إىل تعدد الزوجات من جهة إابحة حكمه فحسب ،بل هناك شرط أساسي جيب توافره ،وهو اإلنصاف والعدل
يف معاملة مجيع الزوجات .ألنه يف رابط الزواج القانوين ،هناك مسؤوليات جيب االلتزام هبا وهناك حقوق والتزامات
للزوج والزوجة جيب الوفاء هبا .حبيث يؤيد املعىن يف اْلية الثالثة من سورة النساء هو :إذا خاف الرجل أال ينصف يف
الوفاء ابلتزامات وحقوق الزواج ،فيكفي أن يتزوج امرأة واحدة.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلديث الثاين :حدَّث نا عْب ُد هللا بْ ُن عُب ْيد هللا بْ ِن أِيب ُملْيكة الْ ُقرش ُّي الت َّْيم ُّي ،أ َّن الْم ْسور بْن خمْرمة ،حدَّثهُ أنَّهُ
ِ
ِِ
استأْذنُ ِوين أ ْن يُْنكِ ُحوا ابْن ت ُهم علِ َّي بْن أِيب طالِ ٍ
ب،
ِمسع ر ُسول هللاِ ﷺ على الْ ِمْن ِرب ،وُهو ي ُق ُ
ول« :إِ َّن ب ِين هش ِام بْ ِن الْ ُمغرية ْ
ْ
ِ
ِ
ب ابْن أِيب طالِ ٍ
ضعةٌ
ب أ ْن يُطلِّق ابْن ِيت وي ْنكِح ابْن ت ُه ْم ،فِإَّمنا ابْن ِيت ب ْ
فال آذ ُن هلُْمُ ،مثَّ ال آذ ُن هلُْمُ ،مثَّ ال آذ ُن هلُْم ،إَّال أ ْن ُحي َّ ُ
ِ
ِم ِين ،ي ِريب ِين ما راهبا وي ْؤِذ ِيين ما آذاها» .20وي ْؤخ ُذ ِمن هذا ا ْحل ِد ِ
يج
ت بِذلِك ملْ ميُْن ْع علِ ٌّي ِمن الت َّْزِو ِ
يث أ َّن فاطمة ل ْو ر ِضي ْ
ّ ُ
ْ
ُ
ُ
ِهبا أو بِغ ِريها وِيف ا ْحل ِد ِ
يث ْحت ِرميُ أذى م ْن ي تأذَّى النِ ُّ ِ ِ ِ ِ َّ
َّيب ﷺ حر ٌام اتِّفاقًا قلِيلُهُ وكثِريُهُ .21هذا هو
ْ ْ
َّيب ﷺ بتأذّيه ألن أذى النِ ِّ
عم
بعلي بن أيب طالب .ألن املرأة هي فاطمة بنت رسول هللا ﷺ واألخرى ابنة أبو جهل .وكان أبو جهل ّ
َّني خاص ّ

19

ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،9ص.114

 20رواه مسلم ،صحيح مسلم( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1392 ،2ه) ،كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم ،ابب فضائل فاطمة بنت
النيب عليها الصالة والسالم ،ج ،4ص ،1902رقم احلديث .2449
21

ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،9ص.329
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الرسول ﷺ الذي اشتهر مبعارضته للرسول حىت َّناية حياته .لذلك ال ميكن استخدام احلديث الثالث ملنع تعدد الزوجات
أيضا.
يف اإلسالم .حيث عدد الرسول ﷺ والصحابة ً
وحتت هذا سبب آخر هو :احلمل خارج إطار الزواج.

معىن احلمل خارج إطار الزواج
معناه املعاشرة احلاصلة بني رجل وامرأة خارج عالقة زوجية وينتج عن ذلك محل املرأة .أو يف اصطالح الشرع هو الزىن.
وقد حدث يف جاكرات من ذلك ،وعندها إما أن يتحمل الرجل املسؤولية فيتزوج املرأة اليت محلت منه أو أنه يرفض
االرتباط هبا وال يتحمل مسؤولية احلمل الذي تسبب فيه.
احلمل خارج إطار الزواج يف األحاديث النبوية
ِ
احلديث األول :ع ْن عِ ْمران بْ ِن ُحص ْ ٍ
يب هللاِ ﷺ وِهي ُحْب لى ِمن ِّ
يب هللاِ،
الزىن ،ف قال ْ
ني ،أ َّن ْامرأةً م ْن ُجهْي نة أت ْ
ت :اي نِ َّ
ت نِ َّ
ِ
أصبت حدًّا ،فأقِمه علي ،فدعا نِيب هللاِ ﷺ ولِيَّ ها ،ف قال« :أح ِسن إِلي ها ،فإِذا وضع ِ ِ
يب
ْ
ت فأْت ِين هبا» ،ف فعل ،فأمر هبا نِ ُّ
ُّ
ْ ُ َّ
ُْ
ْ ْ ْ
هللاِ ﷺ ،فش َّكت علي ها ثِياهباُ ،مثَّ أمر ِهبا ف رِمجتُ ،مثَّ صلَّى علي ها ،ف قال له عمر :تُصلِّي علي ها اي نِ ِ
ت؟
ُ
يب هللا وق ْد زن ْ
ُ ْ
َّ
ْ
ْ
ُ ْ ْ
ُ ُ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ت
ت ب ْني سْبعني م ْن أ ْه ِل الْمدينة لوسعْت ُه ْم ،وه ْل وج ْدت ت ْوبةً أفْضل م ْن أ ْن جاد ْ
ت ت ْوبةً ل ْو قُسم ْ
ف قال« :لق ْد اتب ْ
بِن ْف ِسها ََِّّللِ ت عاىل؟» .22ويف هذا احلديث دليل على جواز إقرار اإلنسان على نفسه ابلزىن ،من أجل تطهريه ابحلد ال
من أجل فضحه نفسه .فاإلنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زىن ،عند اإلمام أو انئبه؛ من أجل إقامة احلد عليه ،هذا
ال يالم وال يذم .وأما اإلنسان الذي خيرب عن نفسه أبنه زىن ،خيرب بذلك عامة الناس؛ فهذا فاضح نفسه وهو من غري

املعافني .23يشرح هذا احلديث بشكل مباشر القصة اليت حدثت يف زمن النيب ﷺ ،عن امرأة محلت خارج إطار الزواج،
ﷺحمرجا وغاضبًا ،ولكن أل ّن املرأة جاءت بنوااي
واعرتفت أبفعاهلا للنيب ﷺ وطلبت معاقبتها ابحلد .يف البداية كان النيب
ً
صادقة وصاحلة ،طلب منها النيب ﷺ االنتظار حىت تضع طفلها ،مث أمر الرسول ﷺ برمجها .ما هي أعظم حكمة يف
هذا احلديث؟ هذا ا حلديث يدل على العدل يف حمبة هللا ورمحته الواسعة .مل يعاقبها النيب ﷺ على الفور حىت وضعت.
 22رواه مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،ابب من اعرتف على نفسه ابلزىن ،ج ،3ص ،1324رقم احلديث .1696
 23حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،شرح رايض الصاحلني ،ج ،1ص.168
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وهذا يعين على الرغم ِمن أ ّن الزىن الذي ترتكبه املرأة هو فعل شنيع وخطيئة جسيمة ،فإن حياة الطفل طاهرة وال جيوز
إجهاضها ،هناك حق يف احلياة .احلكمة الثانية هو كيف واجه النيب ﷺ اعرتاف املرأة .حىت بدون شهود ،اليزال النيب
ﷺ يقبل اعرتافها .يف اإلسالم ،عقوبة الزىن هي الرجم .تعرتف املرأة بشجاعة بفعلها ،وتطلب إبخالص املغفرة وتقبل
العقوبة ،رغم أَّنا تتحمل العار واألمل من الرجم .يف الشريعة ،ال جيوز الرجم ابستخدام احلجارة الكبرية ،ألَّنا ستؤدي إىل
املوت بسرعة .ومع ذلك ،فإن الرجم ابحلجارة الصغرية سيجعل اجلاين يدرك أ ّن األمل حقيقي أشد من املتعة واللذة

اللحظية ابرتكاب الزىن .ويف َّناية احلديث قال النيب ﷺ أنه غفرت ذنوهبا.
ٍِ
اَّللُ عْنهُ ،رف عهُ أنَّهُ قال ِيف سبااي أ ْوط ٍ
اس« :ال تُوطأُ ح ِام ٌل ح َّىت
ي ر ِضي َّ
احلديث الثاين :ع ْن أِيب سعيد ا ْخلُ ْد ِر ِّ
تضع ،وال غري ذ ِ
ات محْ ٍل ،ح َّىت ِحتيض حْيضةً» .24هذا احلديث موجه للصحابة النيب ﷺ الذين أرادوا أن يتزوجوا
ُْ
السبااي .والسبااي هن :النساء الاليت سبني بقتال األعداء وهن يقعن ملكا للمسلمني مبجرد السيب ،تكون رقيقة مملوكة
وكذلك الذرية ،يف ذلك الوقت قال الرسول ﷺ إن املرأة احلامل ال جيوز تزوجيها حىت تضع محلها .ويف السياق احلاضر،
هذا احلديث ليس له قانون مباشر مع مرتكب الزىن خارج الزواج .لكن هناك حكمة أخرى وهي عندما تكون املرأة
حامالً ،جيب رعاية جنينها حىت وقت والدهتا .هذا احرتام للجنني.
كيفية إدارة مشاكل احلمل خارج إطار الزواج بناء على معايري السنة النبوية
-1

االعرتاف ابلذنب وطلب املغفرة بصدق والتوبة وعدم العودة .ويوجد اختالف الرأي حول هل جيب على املرأة
أن تقر ابلزان للسلطات ،ويف هذه احلالة القاضي أو احلاكم؟ قد يكون اإلنسان اتب توبة نصوحاً ،وندم،
وعرف من نفسه أنه لن يعود فاألفضل هنا أال يذهب وال خيرب عن نفسه ،بل جيعل األمر سرا بينه وبني هللا،
ومن اتب اتب هللا عليه .و ّأما من خاف أال تكون توبته نصوحا ،وخاف أن يعود ويرجع إيل الذنب مرة أخرى؛
فهذا األفضل يف حقه أن يذهب إيل ويل األمر ،أو إيل القاضي أو غريه ،ليقر عنده فيقام عليه احلد .25أما

 24رواه احلاكم ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1ه1990/م) ،كتاب النكاح،
وأما حديث عيسى ،ج ،2ص ،212رقم احلديث  .2790هذا ح ِد ٌ ِ
يح على شْر ِط ُم ْسلِ ٍم ،وملْ ُخي ِّرجاهُ.
يث صح ٌ
 25حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،شرح رايض الصاحلني ،ج ،1ص.168
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ابلنسبة ملناقشة قانون مرتكب الزىن يف إندونيسيا ،فال يزال هناك نقاش طويل ولن تتطرق الباحثة إىل ذلك
النقاش هنا.
-2
-3
-4

جيب أن تكون املرأة مسؤولة عن عدم إجهاض اجلنني .أل ّن للجنني حق يف احلياة جيب أن يعطى إايه .على
الرغم من العار واخلوف ،ال ينبغي أن يؤدي ذلك إىل قتل طفل بريء.
جيب أن يستقر يف النفس أ ّن هللا غفور رحيم ،وفضل هللا واسع ملن اتب بصدق .املاضي هو درس للمستقبل
حىت يتمكن البشر من فعل اخلري والتغيري.
كما جيب أن تدعم البيئة احمليطة ابلزانية من النساء الاليت تنب ،وجيب أال يتعرضن للشتم واإلهانة بسبب الذنب
الذي قارفنه .وهذا ما فعله الرسول ﷺ عندما أمر الصحابة الصالة على امرأة زنت.

كيفية مواجهة تعدد الزوجات حسب معايري السنة النبوية والقانون احلكومي
-1

إذا ف عل ذلك الزوج ،فقد يكون احلل يف التفكري إبجيابية حول األسباب اليت أدت إىل ذلك ،فإذا كان سبب
تعدد الزوجات ال يزال ضمن حدود أحكام الشريعة اإلسالمية ومل يكن هناك عنصر الزىن /اخليانة الزوجية،
فيجب على الزوجة دعم الزوج لتسجيل زواجه من زوجته الثانية /الثالثة لدى احملكمة الشرعية لتجنب االفرتاء
وجتنب املشاكل القانونية املستقبلية فيما يتعلق ابملرياث ونفقة األسرة .إذا مل تستطع الزوجة عاطفياً قبول الزواج
الثاين /الثالث ،فيحق للزوجة اخللع من زوجها ،وحقيقة ال خري يف زواج مبين على مشاعر اإلحباط واحلزن

-2

وانعدام الثقة بني الزوجني.
إذا مل يكن قد ابشر الزواج الثاينِ ،
فمن ابب احرتام مشاعر املرأة ومن ابب األدب ،أن يطلب الزوج أوالً اإلذن
علي بن أيب طالب عندما أراد اجلمع بني فاطمة
من الزوجة األوىل ،ويطلب اإلذن من والدي الزوجة كما فعل ّ
وابنت أاب جهل .يلتزم الزوج ابحرتام مشاعر الزوجة األوىل ،وكذلك الزوجة ملزمة ابحرتام رغبات الزوج .إذا مل
يكن هناك نقطة التقاء بني رغبتني خمتلفتني ،فيمكن أن يكون االنفصال هو احلل األخري.

السبب الرابع :عدم االستعداد للتعايش مع الشريك ذي األخطاء والسلبيات الكثرية
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معىن العيوب والسلبيات :عْيب [مفرد] :ج عُيوب (لغري املصدر)  -مصدر عاب .معناه؛ وصمة ،نقيصة ،شائبة،
ِ
خيول للطَّرف املضرور املطالبة ابلتعويض .عْيب ِخلْقي :علَّة
م َّ
ذمة ،عورة( ،قن) شائبة أو ضرر يعلق بشيء ما ممّا ّ
وخاصة كنتيجة ِّ
للنمو ذي العُيوب أو النقائص أو العدوى أو
تتطور عند الوالدة أو قبلها
َّ
فسيولوجيَّة أو بنيويَّة ،حبيث َّ
الوراثة أو اإلصابة أبذى.26

يب" .27إذا تدور
إجيايب "جو ٌ
يب [مفرد] :سلبيات ،اسم منسوب إىل س ْلب :غري ّ
فعال ،خامد ،عكس ّ
اب /موقف س ْلِ ّ
س ْل ّ
معان العيب أو السلبية حول النقصان ،والعورة.

قبول عيوب وسلبيات اْلخرين يف األحاديث النبوية
ِِ
ِ
اَّللِ ﷺ ي ُق ُ َِّ
اد
ت ر ُسول َّ
اَّللِ بْن عُمر ر ِضي َّ
احلديث األول :عْبد َّ
اس كا ِإلبِ ِل املائة ،ال تك ُ
اَّللُ عْن ُهما ،قال :مس ْع ُ
ول« :إمنا النَّ ُ
ِجت ُد فِيها ر ِ
احلةً» .28قال اخلطايب يف معىن احلديث :أ ّن أكثر الناس أهل نقص ،وأما أهل الفضل فعددهم قليل جدًّا،

فهم مبنزلة الراحلة يف اإلبل احلمولة .ويفضل النووي هبذا املعىن .29وأ ّن الناس متساوون ليس ألحد منهم فضل يف
النسب ،بل هم أشباه كاإلبل املائة ...وأ ّن الناس مرضى وكامل األوصاف قليل فيهم جدا كقلة الراحلة يف اإلبل.30
والراحلة :الناقة اليت تصلح ألن ترحل ،وكذلك الرحول ،31البعري الكامل األوصاف احلسن املنظر القوي على األمحال
واألسفار ،يشري هذا احلديث إلينا أ ّن ليس كثري من الناس قد وهبهم هللا كمال الشخصية وحسن خلق.

26

أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ج ،2ص( ،1581مادة ع ي ب).

 27أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ج ،2ص( ،1089مادة س ل ب).

 28رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،كتاب الرقاق ،ابب رفع األمانة ،ج 8ص ،104رقم احلديث .6498

29جالل الدين السيوطي ،التوشيح شرح اجلامع الصحيح ،حتقيق :رضوان جامع رضوان( ،الرايض :مكتبة الرشد ،ط1998 ،1م1419/ه) ،ج،8
ص.3860
 30مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،ج ،4ص.1973

 31ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي( ،دمشق :دار الفالح
للبحث العلمي ،ط2008 ،1ه1429/ه) ،ج ،29ص.573
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ول هللاِ ﷺ« :ال ي ْفرْك ُم ْؤِم ٌن ُم ْؤِمنةً ،إِ ْن ك ِره ِمْن ها ُخلُ ًقا ر ِضي ِمْن ها
عن أِيب ُهريْرة ،قال :قال ر ُس ُ
احلديث الثاينْ :
آخر» أ ْو قال« :غ ْريهُ»ّ .32،أما معىن احلديث الثاين هو (الفرك) :يعين البغضاء والعداوة ،يعين ال يعادي املؤمن املؤمنة

كزوجته مثالً ،ال يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من األخالق ،وذلك ألن اإلنسان جيب عليه القيام ابلعدل،
وأن يراعي شريكه مبا تقتضيه حاله ،والعدل أن يوازن بني السيئات واحلسنات ،وينظر أيهما أكثر وأيهما أعظم وقعاً،
فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تثرياً؛ هذا هو العدل﴿ .اي أيُّها الَّ ِذين آمنُوا ُكونُوا ق َّو ِامني ََِّّللِ ُشهداء ِابلْ ِق ْس ِط وال
ْجي ِرمنَّ ُك ْم شنآ ُن ق ْوٍم على أَّال ت ْع ِدلُوا﴾ [املائدة ،]8 :يعين ال حيملكم بغضهن على عدم العدل اعدلوا ولو كنتم تبغضوهن،

يعين ال يبغضها ألخالقها ،إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر .إذا أساءت مثالً يف ردها عليك مرة ،لكنها
أحسنت إليك مرات ،أساءت ليلة لكنها أحسنت ليايل ،أساءت يف معاملة األوالد مرة ،لكن أحسنت كثرياً .وهكذا.
فأنت إذا أساءت إليك زوجتك ال تنظر إىل اإلساءة يف الوقت احلاضر ،ولكن انظر إىل املاضي وانظر للمستقبل واحكم

ابلعدل.33
كيفية قبول عيوب وسلبيات الزوج/الزوجة حسب املعايري السنة النبوية
-1

-3

االعتقاد أب ّن كل إنسان له مزااي وعيوب ،جسدية ومسات ،كل ذلك هو فطرة اخللق البشري الذي خلقه هللا
سبحانه وتعاىل .ال يوجد إنسان كامل ،إال هللا كامل.
وف ًقا لتعليمات الرسول أنه عندما جيد أحد الزوجني عيباً يف شريكه ،فلينظر إىل نقاط القوة لدى شريكه ،وهو
ما جيعل التفكري إجيابياً ويطرد األفكار السلبية.
النصيحة احلسنة كما وجه بذلك رب العاملني ،أي ابلكالم اللني واللطيف ،وعدم استخدام العنف اللفظي أو
اجلسدي.

-4

حماولة تغيري السلبيات أو الشخصية اليت ال تتفق مع تعاليم اإلسالم وحماولة حتسينها.

-2

السبب اخلامس :الغَرية الزائدة عن احلد
 32رواه مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،ابب الوصية ابلنساء ،ج ،2ص ،1091رقم احلديث .1469

 33حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،شرح رايض الصاحلني( ،رايض :دار الوطن1426 ،ه) ،ج ،3ص.123
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معىن الغرية :غ ْرية [مفرد] :ج غ ْريات (لغري املصدر) وغريات (لغري املصدر) :مصدر غار على /غار من .تعلُّق شديد
ٍ
وجْب نًا؟"
بشخص احلبيب ،وقلق دائم خشية مْيله
لشخص آخر قد يشاركه يف ُحبِّه "غرية امرأة على زوجها -أغ ْريةً ُ
ويقال" :أحرقت الغرية صدره".34
الغرية يف األحاديث النبوية
ِ ِ
لسْي ِ
صف ٍح،
ت ر ُج ًال مع ْامرأِيت لضربْتُهُ ِاب َّ
ف غ ْري ُم ْ
احلديث األول :وقال وَّر ٌاد :ع ِن املُغرية ،قال س ْع ُد بْ ُن عُبادة :ل ْو رأيْ ُ
اَّللُ أ ْغريُ ِم ِّين» .35واملعىن من هذا احلديث يدل على أنه محد
َّيب ﷺ« :أت ْعجبُون ِم ْن غ ْريةِ س ْع ٍد ألان أ ْغريُ ِمْنهُ ،و َّ
ف قال النِ ُّ
دل على
ذلِك وأجازهُ لهُ فِيما بينه وبني هللا ،والغرية من أ ْمحد ْاأل ْشياء ،ومن مل تكن فِ ِيه ف لْيس على خلق ْحم ُمود .36هذا ّ

أ ّن الغرية جائز وهو من عالمة حبه لزوجته .ولكن الغرية له حد ،فاملعىن من قوله «غري ُمصفح» أي :غري مضروب
بظهره بل حب ّده .والغرية هلا حدود ،فليس األمر كذلك ،فال يقتله وليس له ذلك ،بل يرفع أمره ويتثبت يف أمره.37
ض نِسائِِه ،فأرسلت إِحدى أ َُّمه ِ
َّيب ﷺ عِْند ب ْع ِ
احلديث الثاين :ع ْن أن ٍ
ات امل ْؤِمنِني بِص ْحف ٍة
ْ ْ
س ،قال :كان النِ ُّ
ْ
ُ
ت الَِّيت كان النَِّيب ﷺ ِيف ب يتِها يد اخل ِادِم ،فسقط ِ
فِيها طعام ،فضرب ِ
الص ْحف ِة،
يب ﷺ فِلق َّ
ت َّ
الص ْحفةُ فانْفلق ْ
ت ،فجمع النَِّ ُّ
ُّ
ٌ
ْ
ت أ ُُّم ُك ْم» ُمثَّ حبس اخل ِادم ح َّىت أُِيت بِص ْحف ٍة ِم ْن عِْن ِد
الص ْحف ِة ،وي ُق ُ
ُمثَّ جعل ْجيم ُع فِيها الطَّعام الَّ ِذي كان ِيف َّ
ول« :غار ْ
ِ
الصحفة َّ ِ
ِ
ت صحفتُها ،وأمسك املكْسورة ِيف ب ي ِ
ت .38أما
ت الَِّيت كسر ْ
ْ
ْ
الصحيحة إِىل الَِّيت ُكسر ْ ْ
الَِّيت ُهو ِيف ب ْيتها ،فدفع َّ ْ
ُ
َّيب ﷺ (الْ ُم ْرِسلةُ ف ِهي زيْنب بِنْت
معىن احلديث فهي قصة معروفة حدثت يف بيت النيب ﷺ ،أ ْهد ْ
ت ب ْعض أ ْزو ِاج النِ ِّ
ِ
ِ
ِ
جحش) طعاما ِيف ق ٍ
صعة بِي ِدها ،قال ال ِطّ ِ ِ
يما لِشأْ َِّنا ،وإِنَّهُ ِممَّا ال
صعة فضرب ْ
ت عائشة الْق ْ
ْ
ْ
ً
ييب :إَّمنا أ ْهب ْمت عائشة ت ْفخ ً
ّ
ِ ِ
ِ
ِ
َّيب ﷺ ِيف ب ْيتِها...مث قال النيب ﷺ :غارت أمكم ،وهو
س أ ََّّنا هي ،أل َّن ا ْهلدااي إَِّمنا كان ْ
خيْفى وال ي لْتب ُ
ت ُهتْدى إىل النِ ِّ
34

أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ج ،2ص ،1656مادة ( غ ي ر)

 35رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،كتاب النكاح ،ابب الغرية ،ج ،7ص.35
 36بدر الدين العيىن ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ج ،24ص.21

 37عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،احللل اإلبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري( ،اململكة العربية السعودية :دار التدمرية ،ط،1
2007م1428/ه) ،ج ،4ص.326
 38رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،كتاب النكاح ،ابب الغرية ،ج ،7ص ،36رقم احلديث .5225
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اِ ْعتِذار ِمْنهُ ﷺ لِئ َّال ُْحيمل صنِيعها على ما يُذ ُّم ،ب ْل ْجي ِري على عادة الضَّرائِر ِم ْن الْغ ْريةِ فإِ ََّّنا ُمرَّكبة ِيف النَّ ْف ِ
ث ال
س ِحبْي ُ
يُ ْقد ُر على دفْعِها 39.وهذا دليل على أ ّن الغرية من فطرة البشر ،حىت ولو كانت أمهات املؤمنني ،فهي من عاطفة،

وليس دليل على كراهيتها للخادم أو زوجة أخرى الىت أرسلت الطعام إىل النيب ﷺ.
ول َِّ
ِ
ِ
ِ
ت على امرأةٍ لِرس ِ
ت على خ ِدجية ،لِكثْ رةِ
احلديث الثالث :ع ْن عائشة ،أ ََّّنا قال ْ
اَّلل ﷺ كما غ ْر ُ
ت« :ما غ ْر ُ
ْ
ُ
اَّللِ ﷺ إِ َّايها وث نائِِه علي ها ،وق ْد أ ِ
اَّللِ ﷺ أ ْن ي ب ِّشرها بِب ي ٍ
ُوحي إِىل رس ِ
ِذ ْك ِر رس ِ
ت هلا ِيف اجلن َِّة ِم ْن قص ٍ
ب» .40قال
ول َّ
ول َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ِ
اضال ِ
احلافظ ابن حجر يف املعىن احلديث اخلامس :ثُبوت الْغريةِ وأ ََّّنا غري مست ْنك ٍر وقُوعها ِمن ف ِ
ض ًال ع َّم ْن
ت النِّساء ف ْ
ُ ُ ْ
ُ ُ ْ
ُْ ُ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت ت غ ُار م ْن خدجية أ ْكثر .وق ْد ب يَّ ن ْ
َّيب ﷺ ،لك ْن كان ْ
ُدوَّنُ َّن ،وأ َّن عائشة كان ْ
ت سبب ذلك وأنَّهُ
ت ت غ ُار م ْن نساء النِ ِّ
ِ ِ
ث قال فِيها ِمن كثْ رةِ ِذ ْكر رس ِ
َّيب ﷺ إِ َّايها .ووقع ِيف ِّ
ِ ِِ ِ
اَّللِ ﷺ
ول َّ
الرواي ِة الَِّيت تلي هذهِ ِأببْني ِم ْن هذا حْي ُ
ُ ُ
ْ
لكثْ رة ذ ْكر النِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
يب ُمر ُادها
ص ُل غ ْرية الْم ْرأة م ْن ُُتيَّ ِل حمبَّة غ ِْريها أ ْكث ر مْن ها ،وكثْ رةُ ال ّذ ْك ِر ت ُد ُّل على كثْ رةِ الْمحبَّة .وقال الْ ُق ْرطُِ ُّ
إِ َّايها .وأ ْ
41
ِابل ِّذ ْك ِر هلا م ْد ُحها والثَّناءُ علْيه  .يف هذا احلديث ،صرحت عائشة عن غريهتا من زوجات الرسول ﷺ اْلخرين ،وخاصةً
من خدجية بينت خويلد ،وكانت أول زوجة للنيب ﷺ .حىت بعد وفاة خدجية ،كانت عائشة ال تزال تغار منها ،أل ّن
كثريا ما يذكرها وميدحها .كانت خدجية الزوجة اليت رافقت النيب ﷺ أبمانة عندما واجه النيب ﷺ صعوابت
النيب ﷺ ً
يف بداية الفرتة النبوية .فدعمها وعاطفتها ومشوليتها يف نصرة الدعوة النبوية جعل النيب ﷺ ال ينساها .لذلك الغرية هي
طبيعة اإلنسان ،مع أ ّن عائشة كانت من أحب زوجات النيب ﷺ إىل نفسه.

كيفية السيطرة على الغرية الزائدة بني الزوجني حسب السنة النبوية
-1

جواز الغرية على الزوج عندما يكون مع نساء أخرايت دون أسباب شرعية .كما قال سعد أمام أصحاب النيب
ﷺ.

 39ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،9ص.325

 40رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،كتاب النكاح ،ابب غرية النساء ووجدهن ،ج ،7ص ،36رقم احلديث .5229
 41ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،7ص.136
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احملافظة على مشاعر الزوج واحرتام عزته عندما تكون زوجته مع غريه من الرجال ،حىت وإن كان ِمن األقارب،
خاصة عندما حتتاج الزوجة إىل مساعدة الرجل .هذا يشبه ما فعلته أمساء بنت أيب بكر عندما ُدعيت للسري

خلف النيب حممد ﷺ.
وضع الغرية يف حملها ،كما فعل الزبري الذي نفى غريته عندما مسع أ ّن زوجته يف وضع صعب وحتتاج إىل
مساعدة رجل آخر.
إبداء الغرية ابعتدال وأن يكون ذلك بلغة لينة ولطيفة وعدم إيذاء الزوج ،مع جتنب القسم بغري هللا فهو مما ال
جيوز وجيب جتنبه.
الغرية مباحة يف حدود الشريعة اإلسالمية ،طاملا أَّنا يف إطار عدم إيذاء الزوج ،وعدم إيذاء اْلخرين ،وأنه ال
غرية عمياء ،وال غرية يف احلسنات وأعمال اْلخرين ،مثل ما فعلت عائشة رضي هللا عنها عندما غارت من
خدجية بسبب األشياء احلسنة الكثرية اليت فعلتها جتاه النيب ﷺ.

السبب السادس :تباعد الزوجني جغرافيا
معىن زواج املسافات البعيدة :أن تقام عالقة زوجية بني زوجني منفصلني جغرافيًا عن بعضهما البعض .يبقى الزوجني
بعيدين عن بعضهما البعض ملدة طويلة ،األمر الذي يؤدي إىل كوارث اجتماعية ولرمبا تسبب يف إحداث اخليانة عند
أحدمها أو تطلقا.
العالقة الزوجية اليت تتحكم هبا املسافات البعيدة يف السرية النبوية
احلادثة األوىل:
ِ
ت :ل َّما أ ْمجع أبُو سلمة ا ْخلُُروج إىل الْم ِدين ِة رحل ِيل بعِريهُ ُمثَّ محل ِين علْي ِه ،ومحل معِي
َّيب ﷺ ،قال ْ
عن ّأم سلمة ،زْو ِج النِ ِّ
ِ
اَّللِ بْ ِن عُمر بْ ِن
ود ِيب بعِريهُ ،ف ل َّما رأتْهُ ِرج ُ
ال ب ِين الْ ُمغِريةِ بْ ِن عْب ِد َّ
ابِْين سلمة بْن أِيب سلمة ِيف ح ْج ِريُ ،مثَّ خرج ِيب ي ُق ُ
ٍ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت :ف ن زعُوا
خمُْزوم ق ُاموا إلْيه ،ف قالُوا هذه ن ْف ُسك غلْبتنا علْي ها ،أرأيْت صاحب تك هذه؟ عالم ن ْرتُُكك تسريُ هبا ِيف الْبِالد؟ قال ْ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ت :وغ ِ
ط أِيب سلمة ،ف قالُوا :ال وا ََّّللِ ،ال
ضب عِنْد ذلِك ب نُو عْب ِد ْاألس ِد ،رْه ُ
خطام الْبع ِري م ْن يده ،فأخ ُذ ِوين منْهُ .قال ْ
ِ
ِ
ِ
ت :ف تجاذبُوا ب ِين سلِمة ب ْي ن ُه ْم ح َّىت خلعُوا يدهُ ،وانْطلق بِِه ب نُو عْب ِد
ن ْرتُ ُك ابْن نا عنْدها إ ْذ ن ز ْعتُ ُموها م ْن صاحبِنا .قال ْ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ت :ف فَّرق ب ْي ِين وب ْني زْوِجي وب ْني ابِْين.
ْاألسد ،وحبس ِين ب نُو الْ ُمغرية ع ْند ُه ْم ،وانْطلق زْوجي أبُو سلمة إىل الْمدينة .قال ْ
ٍ ِ
س ِاب ْألبْطُ ِح ،فما أز ُال أبْكِي ،ح َّىت أ ْمسى سنةً أ ْو ق ِريبًا ِمْن ها ح َّىت مَّر ِيب ر ُج ٌل ِم ْن
قال ْ
ت :ف ُكْن ُ
ت أ ْخ ُر ُج ُك َّل غداة فأ ْجل ُ
ب ِين ع ِّمي ،أح ُد ب ِين الْ ُمغِريةِ ،ف رأى ما ِيب ف رِمح ِين ف قال لِب ِين الْ ُمغِريةِ :أال ُُتْ ِر ُجون ه ِذهِ الْ ِم ْسكِينة ،ف َّرقْ تُ ْم ب ْي ن ها وب ْني زْوِجها
ت .قالت :ورَّد ب نو عب ِد ْاألس ِد َّ ِ ِ
ِ
ت :ف قالُوا ِيل :ا ْحل ِقي بِزوِجك إ ْن ِشْئ ِ
ت
إيل عْند ذلك ابِْين .قال ْ
ْ
وب ْني ولدها! قال ْ
ت :ف ْارحتلْ ُ
ُ ْ
ْ
يد زوِجي ِابلْم ِدين ِة .قالت :وما معِي أح ٌد ِمن خلْ ِق َِّ
ِ
ِ
ت:
اَّلل .قال ْ
ْ
بع ِريي ُمثَّ أخ ْذ ُ
ت ابِْين ف وض ْعتُهُ ِيف ح ْج ِريُ ،مثَّ خر ْج ُ
ت أُِر ُ ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يت عُثْمان بْن طلْحة بْ ِن أِيب طلْحة ،أخا ب ِين
ت ِابلتَّ ْنعي ِم لق ُ
يت ح َّىت أقْدم عل َّي زْوجي ،ح َّىت إذا ُكْن ُ
ت :أت ب لَّ ُغ مب ْن لق ُ
ف ُقلْ ُ
عب ِد الدَّا ِر ف قال ِيل :إىل أين اي بِْنت أِيب أُميَّة؟ قالت :ف ُقلْت :أُ ِر ُ ِ
ِ ِ
ت:
يد زْوجي ِابلْمدينة .قال :أوما معك أح ٌد؟ قال ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ين هذا .قال :وا ََّّللِ ما لك ِم ْن م ْرت ٍك ،فأخذ ِِِبط ِام الْبعِ ِري ،فانْطلق معِي يهوى ىب ،فو هللا ما
ت :ال وا ََّّللَِّ ،إال َّ
اَّللُ وبُ َّ
ف ُقلْ ُ
ِ
ِ
ت رج ًال ِمن الْعر ِ
ب ق ُّ
ت
استأْخر ع ِّين ،ح َّىت إذا ن زلْ ُ
ط ،أرى أنَّهُ كان أ ْكرم مْنهُ ،كان إذا ب لغ الْمْن ِزل أانخ ِيبُ ،مثَّ ْ
صحْب ُ ُ ْ
استأْخر بِبعِ ِريي ،فح َّ
اح ،قام إىل
اضطجع ْحتت ها ،فإِذا دان َّ
ط عْنهُُ ،مثَّ ق يَّدهُ ِيف الشَّجرةُِ ،مثَّ ت ن َّحى (ع ِّين) إىل شجرةٍ ،ف ْ
ْ
الرو ُ
ِ
ِ
ت على بعِ ِريي أتى فأخذ ِِِبط ِام ِه ،ف قادهُ ،ح َّىت
است ويْ ُ
استأْخر ع ِّين ،وقالْ :اركِيب .فإِذا ركْب ُ
توْ
بع ِريي ف قدَّمهُ ف رحلهُُ ،مثَّ ْ
ف ب ُق ٍ
ي ْن ِزل ِيب .ف لم ي زْل يصنع ذلِك ِيب ح َّىت أقْدم ِين الْم ِدينة ،ف ل َّما نظر إىل ق ري ِة ب ِين عم ِرو ب ِن عو ٍ
باء ،قال :زْو ُجك ِيف
ُْ
ْ ْ ْ
ْ
ْ
َّ 42
اَّللُِ ،مثَّ انْصرف ر ِاج ًعا إىل مكة  .يف هذه القصة نرى قصة
ه ِذهِ الْق ْري ِة -وكان أبُو سلمة ِهبا ان ِزًال -ف ْاد ُخلِيها على ب رك ِة َّ
ّأم سلمة اليت أجربت على االنفصال عن زوجها أبو سلمة عندما أرادت اهلجرة إىل املدينة املنورةّ .أم سلمة حبسها
أخريا هاجر
أهلها عن الذهاب مع زوجها إىل املدينة املنورة .أخذها بين مغرية وابنها سلمة أخذها بنو عبد األسدً .
زوجها وحده إلنقاذ حياته ودينه .مث غضب أهل زوجها ،بين عبد األسد ،بعد معرفة أ ّن ابن أيب سلمة يف منزل عائلة
أم سلمة ،أخذوه من بين مغرية .واستمرت ّأم سلمة ابلبكاء ملدة عام بسبب انفصاهلا عن زوجها وابنها .ومل يكن هذا
االنفصال يف املسافة بسبب إرادة أبو سالمة وأم سالمة ،بل بسبب ضغط من خارج العائلة .وكذلك ما حدث
لإلنفصال بني أم حبيبة والنيب حممد ﷺ .وبعد عقد الزواج الذي حدث يف املسافة البعيدة،كان النيب ﷺ يبقى يف
أيضا بسبب إرادهتما ولكن ألن أم حبيبة كانت
املدينة املنورة بينما كانت أم حبيبة يف احلبشة .مل يكن هذا االنفصال ً

 42عبد امللك بن هشام ،السرية النبوية البن هشام ،مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب( ،مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب
وأوالده ،ط1955 ،2م1375/ه) ،ج ،1ص.470
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ال تزال يف سلطة ملك النجاشي .وهذا دليل على أ ّن العالقة الزوجية املنفصلة مبسافات بعيدة مل تكن مبحض إرادة
الزوجني.
احلديث الثاين :ع ِن ابْ ِن عُمر ،قال :خرج عُمر بْن ا ْخلطَّ ِ
ول :البحر الطويل
اب ر ِضي هللاُ عْنهُ ِمن اللَّْي ِل ،فس ِمع ْامرأةً ت ُق ُ
ُ ُ
اب ر ِضي هللا عْنه ِحل ْفصة بِْن ِ
اسوَّد جانِب ْه  ...وأ َّرق ِين أ ْن ال حبِيب أُالعِب ْه .ف قال عُمر بْن ا ْخلطَّ ِ
ت عُمر
ُ ُ
تطاول هذا اللَّْي ُل و ْ
ُ
ُ
ُ ُ
ِ
ِ
تِ :ستَّةُ أ ْو أ ْرب عةُ أ ْش ُه ٍر .ف قال عُم ُر ر ِضي هللاُ عْنهُ" :ال
صِربُ الْم ْرأةُ ع ْن زْوجها؟ " .ف قال ْ
رضي هللاُ عْن ها " :ك ْم أ ْكث ُر ما ت ْ
ِ
س ا ْجلْيش أ ْكث ر ِم ْن هذا" .43هذا يدل على أ ّن االنفصال أو عدم وجود عالقة بني الزوج والزوجة ال ينبغي أن
أ ْحب ُ
حيدث طويالً ،لذلك عندما يقرر أن تكون  4أشهر ،هذا هو احلد األقصى ،حىت ال يرتك األزواج زوجاهتم ملدة أطول
من ذلك.
كيفية إدارة عالقة زوجية منفصلة ابملسافات البعيدة بناء على مدلول السنة النبوية
جيب أال خيطط زوجني البقاء منفصلني بعد عقد الزواج ،إال بسبب عذر شرعي أو الظروف اخلارجة عن اإلرادة مثل
أسباب العمل والنفقة .أل ّن اهلدف من الزواج مجع زوجني يف منزل واحد .وذلك من أجل بناء عالقة مليئة ابحلب،
وحتقيقاً حلقوق ،وواجبات الزوج ،والزوجة .وعلى الزوجة أن تبذل قصارى جهدها ملتابعة زوجها يف مقر إقامته .إذا كان
هناك جمال للمناقشة والتفاوض ،فعليها حماولة متابعة زوجها ،ألن الزوج هو رب األسرة .واجب الزوجة طاعة زوجها.
ويف حالة االضطرار إىل االنفصال مؤقتًا ،يكون احلد األقصى ملدة االنفصال هو سنة واحدة.
السبب السابع :مشاكل متعلقة ابجلماع.
اتصال شهواينٌّ بني الذكر واألنثى.
معىن اجلماع :اجلِماعُ ٌ
احلث على املعاشرة ابملعروف يف األحاديث النبوية

 43رواه البيهقي ،أبو بكر البيهقي ،السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،كتاب السري( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1424 ،3ه2003/م)،
ابب اإلمام الجيمر ابلغزى ،ج ،9ص ،51رقم احلديث .17850
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احلديث األول :فعن أيب ذر رضي هللا عنه أن رسول هللا ﷺ قال« :ويف بُضع أحدكم صدقة»  -أي يف مجاعه
ألهله  -فقالوا :اي رسول هللا أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصالة والسالم« :أرأيتم لو وضعها يف
احلرام ،أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر».44
يُظهر احلديث نصيحة النيب ﷺ لألزواج مبمارسة اجلنس مع زوجاهتم بطريقة حسنة .وله ثواب عند هللا .هذا

هو جمد اإلسالم .يوفر اإلسالم وسيلة مشروعة ونبيلة لتوجيه شهوة اإلنسان البيولوجية يف املكان املناسب .لذلك من
املهم أن تدرك احلكمة يف هذا احلال .قال ابن القيم :فإن اجلماع وضع يف األصل لثالثة أمور هي مقاصده األصلية :
أحدها :حفظ النسل ،ودوام النوع إىل أن تتكامل العدة اليت قدر هللا بروزها إىل هذا العامل الثاين :إخراج املاء الذي يضر
احتباسه واحتقانه ِبملة البدن .الثالث  :قضاء الوطر ،ونيل اللذة ،والتمتع ابلنعمة ،وهذه وحدها هي الفائدة اليت يف
اجلنة ،إذ ال تناسل هناك ،وال احتقان يستفرغه اإلنزال 45.ومن حكمته أيضا احلفاظ على االنسجام واحلفاظ على
احلب يف األسرة.
تبدأ املشكلة عندما ال يشعر الزوج والزوجة أبمهية ممارسة اجلنس يف رابط الزواج .هذه مشكلة يتعني على كال
الشريكني حلها .يعلّم رسول هللا أ ّن االحتياجات اجلنسية هي احتياجات بيولوجية جيب وضعها يف مكاَّنا .وجيب على
الزوج الوفاء بواجبه يف التعامل مع زوجته ،ووجوب قبول الزوجة دعوة زوجها.

كيفية إدارة املشاعر يف مسائل متعلقة ابجلماع
-1
-2

جيب أن يكون لدى األزواج والزوجات نفس التصور عن االحتياجات اجلنسية ،مبعىن أ ّن هذه االحتياجات

هي احتياجات بيولوجية تقارب احتياجات اإلنسان إىل الطعام والشراب.
جيب أن يفهم الزوج والزوجة أ ّن الطريقة الوحيدة اليت يسمح هبا هللا يف األمور اجلنسية هي رابط الزواج ،وال
يوجد رابط آخر يشرعه هللا غري رابط الزواج.

44

الصدق ِة ي قع على ُك ِل ن و ٍع ِمن الْمعر ِ
ِ
وف ،ج ،2ص ،697رقم احلديث .1006
اسم َّ
ب ب يان أ َّن ْ
رواه مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،اب ُ
ُ
ّ ْ
ُْ

 45ابن قيم اجلوزية ،الطب النبوي (جزء من كتاب زاد املعاد البن القيم)( ،بريوت :دار اهلالل ،د.ط ،د.ت) ،ص.187
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نتائج البحث :توصل البحث إىل النتائج اْلتية:
حمل اخلطأ والنسيان ،الزواج أصعب عبادة ،الزواج
 .1املشاكل األسرية أمر طبيعي وذلك ألسباب منها؛ اإلنسان ّ
عالقة ارتباط مدى احلياة ،تغري الوقت والزمان ،حضور وسائل التواصل االجتماعي.
اَّللِ
اَّللُ عنْهُ ،أ َّن ر ُسول َّ
 .2الشخص القوي هو الذي قادر على امساك نفسه عند الغضب ،ع ْن أِيب ُهريْرة ر ِضي َّ
َّد ُ ِ ِ
لصرع ِة ،إَِّمنا الش ِ
ﷺ قال« :ليس الش ِ
ك ن ْفسهُ عِنْد الغض ِ
ب» 46وخري الناس هم الذين
يد ِاب ُّ
َّد ُ
يد الَّذي ميْل ُ
ْ
ِ
لديهم القدرة على العفو عن أخطاء اْلخرين ،كما قال هللا تعاىل﴿ :والْك ِ
اظ ِمني الْغْيظ والْعافني ع ِن الن ِ
َّاس﴾
[آل عمران.]134 :
 .3احلد األقصى لفرتة الصراع يف األسرة هو شهر واحد إىل ثالثة أشهر .هذا يعين عندما يواجه الزوج والزوجة
مشكلة ،أي مشكلة كانت ،وأي سبب كان ،فال متاطل الزوجة وتدفن املشكلة مبفردها دون حل .عليها حل
املشكلة فوراً ،قال النيب ﷺ« :ال ِحي ُّل لِ ُم ْسلٍِم أ ْن ي ْه ُجر أخاهُ ف ْوق ثالث ِة أ َّايٍم» 47وعليها أن تطلب املساعدة
ممن يقدر على مساعدهتا ومن العائلة واألصدقاء املقربني الذين ميكن الوثوق هبم ،وإذا كان الطريق مسدوداً،
فإن احلد األقصى هو ثالثة أشهر ،عندها عليها االختيار بني البقاء أو االنفصال.

املستمر بني الزوجني ِوفق أسباب خمتلفة،
 .4ميكن استخالص مفهوم ومبدأ احللول يف مواجهة حتدايت الصراع
ّ
من حياة النيب حممد ﷺ ونسائه ،وكذلك من حياة أصحاب النيب ﷺ الذين كانوا يرون ممارسات النيب ﷺ.
على سبيل املثال ،اخليانة الزوجية ،تدخل األصهار ،االختالفات يف الشخصية ،االختالفات يف الرؤى األسرية،
احلمل خارج نطاق الزواج ،أمناط التواصل بني الزوجني ،املشكالت املتعلقة ابجلماع ،إدارة الغرية املفرطة،
الرومانسية جتاه الزوجات ،حىت الزوجني املتباعدين جغرافيًا ،كل ذلك وضع النيب ﷺ له أساسيات ومبادئ.
وهذا دليل أ ّن القيم اإلسالمية تصلح لكل زمان ومكان ،وأ ّن املبادئ اإلسالمية األسرية تستطيع أن تتجاوز
أيضا على أ ّن
حدود الزمان واملكان وميكن أن تطبقها البشرية من زمن النيب ﷺ حىت آخر الزمان .وهذا يدل ً
46

رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،كتاب األدب ،ابب احلذر من الغضب ،ج ،8ص ،28رقم احلديث .6114

 47رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،كتاب األدب ،ابب ما ينهي عن التحاسد ،والتدابر ،ج ،8ص ،19رقم احلديث
.6065
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اإلسالم دين ذو رؤية ،يهتم كثرياً حبقوق األزواج والزوجات يف خمتلف اجملموعات العرقية والشخصيات الوطنية.
املشكلة هي عدم فهمنا للمبادئ اليت علّمها النيب ﷺ.
قائمة املصادر واملراجع
ابن امللقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد2008( .ه1429/ه) .التوضيح لشرح اجلامع الصحيح.

(ط .)1دار الفالح للبحث العلمي (حتقيق) .دمشق :دار الفالح للبحث العلمي.

ابن ابز ،عبد العزيز بن عبد هللا2007( .م1428/ه) .احللل اإلبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري.
(ط .)1اململكة العربية السعودية :دار التدمرية.
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر1379( .ه) .فتح الباري شرح صحيح البخاري( .د.ط) .بريوت:
دار املعرفة.
ابن قيم ،اجلوزية( .د.ت) .الطب النبوي (جزء من كتاب زاد املعاد البن القيم)( ،د.ط) .بريوت :دار اهلالل.
ابن هشام ،عبد امللك1955( .م1375/ه) .السرية النبوية البن هشام ،حتقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري
وعبد احلفيظ الشليب( .ط .)2مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده.

ِ
الس ِج ْستاين1430( .ه2009/م) .سنن أيب داود( .ط .)1شعيب األرنؤوط (حتقيق).
أبو داود ،سليمان بن األشعث ّ
دمشق :دار الرسالة العاملية.
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أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد الشيباين1421( .ه2001/م) .مسند اإلمام أمحد بن حنبل( .ط.)1

شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون (حتقيق) .بريوت :مؤسسة الرسالة.

أمحد خمتار ،عبد احلميد عمر1429( .ه2008/م) .معجم اللغة العربية املعاصرة( .ط .)1د.م :عامل الكتب.
البخاري ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل1422( .ه2001/م) .صحيح البخاري( .ط .)1حممد زهري بن انصر
الناصر (حتقيق) .بريوت :دار طوق النجاة.

البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو1998( .م2009-م) .مسند البزار( .ط .)1حمفوظ الرمحن زين هللا ،عادل بن سعد،
صربي عبد اخلالق (حتقيق) .املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم.

البيهقي ،أبو بكر1424( .ه2003/م) .السنن الكربى( .ط .)3حممد عبد القادر عطا .بريوت :دار الكتب العلمية.
الرتمذي ،حممد بن عيسى1395( .ه1975/م) .سنن الرتمذي( .ط .)2أمحد حممد شاكر ،فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم
عطوة( ،حتقيق) .مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب احلليب.
احلاكم ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا1411( .ه1990/م) .املستدرك على الصحيحني( .ط .)1مصطفى عبد
القادر عطا (حتقيق) .بريوت :دار الكتب العلمية.
الساعايت ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا( .د.ت) .الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين
ومعه بلوغ األماين من أسرار الفتح الرابين( .ط .)2مصر :دار الرتاث العريب.
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السيوطي ،جالل الدين1998( .م1419/ه) .التوشيح شرح اجلامع الصحيح( .ط .)1رضوان جامع رضوان

(حتقيق) .الرايض :مكتبة الرشد.

الصابوين ،حممد علي1981( .م1402/ه) .خمتصر تفسري ابن كثري( .ط .)7بريوت :دار القرآن الكرمي.
العثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد1426( .ه) .شرح رايض الصاحلني( .د.ط) .رايض :دار الوطن.
العيىن ،بدر الدين( .د.ت) .عمدة القاري شرح صحيح البخاري( .د.ط) .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
املراغي ،أمحد بن مصطفى1946( .م1365/ه) ،تفسري املراغي( ،ط .)1مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب
احلليب وأوالده.

النسائي2001( .م1421/ه) .السنن الكربى( .ط .)1حسن عبد املنعم شليب (حتقيق) أشرف عليه :شعيب
األرانؤوط قدم له :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي .بريوت :مؤسسة الرسالة.

النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف1392( .ه) .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج( .ط .)2بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب.

اهلرري ،حممد األمني بن عبد هللا األُرمي العلوي2009( .م1430/ه) .الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم،
(ط .)1مكة املكرمة :دار املنهاج ،دار الطوق النجاة.
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عبد احملسن ،بن محد بن عبد احملسن بن عبد هللا بن محد العباد .شرح األربعني النووية .دروس صوتية قام بتفريغها

موقع الشبكة اإلسالمية[  http://www.islamweb.netالكتاب مرقم آليا ،ورقم اجلزء هو رقم الدرس 36 -

درسا.
عبد احملسن ،العباد( .د.ت) .شرح سنن أيب داود( .د.ط) .دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
[ http://www.islamweb.netالكتاب مرقم آليا ،ورقم اجلزء هو رقم الدرس  598 -درسا].
عبيد هللا ،أبو احلسن بن حممد عبد السالم املباركفوري1984( .ه1404/م) .مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح.
(د.ط) .بنارس اهلند :إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء.
مالك بن أنس 1406( .ه  1985 /م) .موطأ اإلمام مالك( .د.ط) بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
موسى شاهني ،الشني1342( .ه2002/م) .فتح املنعم شرح صحيح مسلم( .ط .)1القاهرة :دار الشروق

هيكل البكري ،ما حكم اخليانة الزوجية /https://mawdoo3.com ،ما_حكم_اخليانة_الزوجية اتريخ
اإلطالع .2020/12/11

Mistress,
https://web.archive.org/web/20200502194939/https://www.thefreedictio
nary.com/mistressاتريخ اإلطالع .2020/12/13
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Oxford
Learner’s
Dictionarie,
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/romance_1
?q=romance
اتريخ اإلطالع .2020/12/19
 -3لزوج والزوجة حقوقهما والتزاماهتما يف األمور اجلنسية وأن يفهم كل منهما ظروف اْلخر حىت ال حيدث صراع
-4

يف العالقات اجلنسية.
جيب أال يسمح الزوج برتك زوجته مبفردها لفرتة طويلة ،كما جيب أال ترفض دعوة زوجها ،وجيب أن يكون
هناك تفاهم والتزام متبادل بني الزوج والزوجة حول ارادة واملفاضلة يف مسائل اجلماع.
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