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ملخص البحث

على الرغم من أن أحكام الشريعة اإلسالمية املتعلقة ابألسرة اتسمت ابلشمولية ،واخلري والعدالة واملساواة واهلداية
للبشرية ،وهلا مسة اخللود والصالحية والرمحة واملرونة إال أن املراقب جيد أن نسبة الطالق يف األسر املسلمة ارتفعت إىل
حد ال يستهان به ،بل هي مرعبة إن جاز لنا التعبري ،فمنها ما يتعلق ابألسلوب الرتبوي ابألوالد ،ومنها إجبار املرأة
العاملة على اإلنفاق على البيت ،كما أن لوسائل التواصل االجتماعي دورا عظيما يف إحداث هذا الشرح االجتماعي
الصعب والشقاق اجلارح وتسريع عجلة الطالق ،وكل ذلك يرجع إىل عدم تقوى هللا عز وجل من الطرفني .والبحث

التزم ابملنهج االستقرائي والتحليلي للوصول إىل بعض احللول الوقائية للحد من ظاهرة الطالق يف ضوء القرآن الكرمي.
وقد توصل البحث إىل أن أهم األسباب اليت تؤدي إىل الطالق هي :قلة الصرب والغضب الشديد واملصاريف الباهظة
وقطع األرحام .كما أن القرآن الكرمي قدم لنا حلوال عظيمة للوقاية من الطالق منها :اختيار ذات الدين لتكون أم
األوالد ،مث التحلي ابلقناعة واحلالل والشفافية يف التعامل مع الطرف اآلخر والرضا ابلقليل والتحلي ابلصرب وغري ذلك.
الكلمات املفتاحية :احللول الوقائية ،ظاهرة الطالق ،األسرة ،القرآن الكرمي
Abstract
Although the ordinances of Islamic law related to the family were characterized by inclusiveness,
goodness, justice, equality and guidance to mankind, and has the character of immortality, validity,
mercy and flexibility, but the observer finds that the rate of divorce in Muslim families has risen
to a considerable extent, but is terrifying if we may speak. Some of them related to the pedagogical
method of children, including forcing working women to spend on the home not to forget Social
media which has a great role to play in accelerating divorce. The research adhered to the inductive
and analytical approach to reach some preventive solutions to reduce the phenomenon of divorce
in the light of the Holy Quran. The research found that the most important reasons that lead to
 1أستاذ مشارك يف قسم دراسات القرآن والسنة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي.
 2طالب دكتوراه يف قسم دراسات القرآن والسنة ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي.
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divorce are: lack of patience, extreme anger, Excessive expenses and cutting the relations of the
womb and violating relations between family kinship. One of the solutions provided by the Koran
to stop the phenomenon of divorce: Choose a good wife, contentment, and patience.
Keywords: preventive solutions, the phenomenon of divorce, the family, the Holy Quran

املقدمة:
كانت األسرة وما زالت اللبنة األساسية لكيان اجملتمع املسلم ،إذ أن ترابطها ومتاسكها ،يؤداين مباشرة إىل متاسك
واستقرار اجملتمع أبسره ،ويسهمان يف هناية املطاف إىل حتقق قوة ومهابة لإلسالم واملسلمني بني أمم األرض.
وهلذا امنت هللا يف كتابه العزيز هبذه الوشيجة العظيمة والعالقة املتينة الراسخة اليت تتفرع منها اجلذور الصاحلة

اليت تغذي األمة ابألفراد الصاحلني من بنني وحفدة؛ يعمرون األرض بطاعته واتباع أمره ،قال تعاىلَ ﴿ :و ه
اَّللُ َج َع َل لَ ُك ْم
ِ
ت هِ
ِ
ِ
ِمن أَنْ ُف ِس ُكم أَ ْزواجا وجعل لَ ُكم ِمن أَ ْزو ِ
اط ِل ي ْؤِمنُو َن وبِنِ ْعم ِ
اَّلل ُه ْم
اج ُك ْم بَنِ َ
ني َو َح َف َد ًة َوَرَزقَ ُك ْم م َن الطهيِبَات أَفَبِالْبَ ُ
ْ
َ َ
ْ َ ً َ ََ َ ْ ْ َ
يَ ْك ُف ُرو َن﴾ ]النحل ،[72 :كيف ال حيصل االمتنان الرابين بقضية الزوجية ،وهي أس اجملتمع اإلنساين املكون لألعراق
هاس إِ هَّن َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْ ثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم
والشعوب والقبائل اليت تعمر األرض ،كما قال سبحانه وتعاىلََ ﴿ :ي أَيُّ َها الن ُ
اَّلل أَتْ َقا ُكم إِ هن ه ِ
ُشعوًب وقَ بائِل لِت عارفُوا إِ هن أَ ْكرم ُكم ِعْن َد هِ
يم َخبِيٌ﴾ [احلجرات .]13:إهنا حياة قائمة على مراعاة
اَّللَ َعل ٌ
ْ
ََ ْ
ُ ً َ َ َ ََ َ
املشاعر ،واملعاشرة ابملعروف والصراحة واالبتعاد عن اخلطط الفردية والسرية.
وملا للمحافظة على اس تدامة ميثاق الزوجية من أمهية قصوى كان أمر الطالق لدى سلفنا الصاحل يتم يف أضيق
حدوده ،ومل يكن من شأهنم التسرع فيه ،ذلك ألهنم فهموا مقصد الشارع الكرمي من تشريع الطالق ،وأنه لتحقيق
مصلحة راجحة مبنية على تفكر وتبصر ومراجعة للعقل وموازنة بني املصاحل واملفاسد املرتتبة عليه ،ومعرفة مؤكدة أبن
الشارع الكرمي قلل فرص الطالق ،وجعله يف أضيق حاالته ،وبعد عدة وسائل ومراحل.
كما شرع هللا ﷻ العدة بعد الطالق ملراعاة حال أولئك الذين تسرعوا يف إطالق لفظ الطالق ملراجعة عقوهلم،
وإعادة النظر فيما قرروه ،وإاتحة الفرصة أمامهم للرجعة دون قيد أو شرط خالل فرتة العدة بعد الطلقتني األوىل والثانية،
كما منحهم حق العودة للزوجية حىت بعد العدة بعقد ومهر جديدين ،إمعاًن من الشارع يف احملافظة على مكوًنت
اك ِِبَعر ٍ
وف أَو تَس ِريح ِبِِ ْحس ٍ
ِ ِ
ه
ان﴾ ]البقرة ،]229:وحرص
ْ ْ ٌ
َ
س ٌ ُْ
األسرة األوىل ،وعدم متزق مشلها﴿ ،الط َال ُق َم هرََتن فَإ ْم َ
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على الوفاء وعدم نسيان الفضل الذي تكون مع األايم يف فراش الزوجية وبيت املودة والرمحة،3كل ذلك من قبيل التأكيد
على أمهية األسرة ورعايتها من التفكك والضياع.
ولكن احلال تغريت يف ظل مظاهر العوملة املعاصرة ،واختالط احلضارات والثقافات بني الناس ،وتوافر وسائل
اإلعالم اليت قربت البعيد واحتضنت الغريب ،وانتشار العالئق التقنية عرب وسائط التواصل االجتماعي ،وقيادة املرأة
للمركبات ،واالنفتاح على سوق العمل يف كل اجملاالت ،ما جعل دور املرأة جتاه احلقوق الزوجية قاصرا ،عالوة على ذلك
كثرة الطلبات الزوجية لتوفري كماليات احلياة قبل أساسياهتا ،وحتميل األزواج ماال يطيقونه من األعباء املالية واالجتماعية،
جماراة للموضات وأتثرا ابلعامل من حوهلا ،مما تسبب يف احتدام اخلالفات األسرية؛ فأصبح إلقاء كلمة( :أنت طالق من
اآلن) ،أو(احلقي أبهلك) أو ما شاهبها ،بصورة مباشرة ،أو غري مباشرة أو عرب رسائل اجلوال ،أو تقنيات التواصل
االجتماعي ،عند أتفه األسباب ،وأدىن اخلالفات ،ظاهرة يندى هلا جبني اإلنسانية ،وتستصرخ من هوهلا وشدة وطأهتا
الكياًنت األسرية ،وأصبحت ظاهرة تفكك األسر وحل رابطها ،من أسهل األمور ،وقد ضاقت قاعات احملاكم ودور
الصلح االجتماعية من كثرة هذه الظاهرة وهللا املستعان ،مما أسهم سلبا يف بناء اجملتمع املدين بطيبة الطيبة ويف اجملتمع
عموما ،بل صار اجملتمع اإلسالمي الكبري مهددا ابلضرر ،كيف ال؟ ،وقد انفصمت العالقات الزوجية ،واهندم عماد
األسرة ،وتشرذم األبناء والبنات ،وتفككت دوائر العالقات االجتماعية ،وهو األمر الذي خيشى الغيورون أن يؤدي إىل
ِ
ؤمنو َن واملُ ِ
ضعف قيام املكلفني ذكورا وإًنًث ابلواجبات الشرعية املشار إليها يف قوله تعاىل﴿ :واملُ ِ
ؤم ُ
نات بَع ُ
َ
َ
ض ُهم أَولياءُ
ِ
بَ ٍ
ك َس َي ََحُ ُه ُم
نهو َن َع ِن املُن َك ِر َويُقيمو َن ال ه
صالةَ َويُؤتو َن ال هزكاةَ َويُطيعو َن الله هَ َوَرسولَهُ أُول ئِ َ
عض ََي ُمرو َن ًِبملَعروف َويَ َ
كيم﴾]التوبة.]71:
الله هُ إِ هن الله هَ َعز ٌيز َح ٌ

إن من شأن الطالق أن يصنع بصمة مأساوية كارثية للبيئة االجتماعية الفطرية السليمة القائمة على املودة
والرمحة وإشباع الغرائز اإلنسانية على أساس العفة والكرامة وصيانة األعراض واألخالق وحتقيق السكىن واالستقرار
ِ
ِ
والطمأنينة اليت ذكرها هللا يف قوله تعاىل﴿ :وِمن ِِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إِل َْي َها َو َج َع َل بَ ْي نَ ُكم
آَيته أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم م ْن أَن ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
َ ْ َ
ِ
ك ََلَي ٍ
ت لَِق ْوٍم يَتَ َف هك ُرو َن﴾ ]الروم .]21:فمن أهم مقاصد الزواج التنعم ابلسكن النفسي بني
هم َو هدةً َوَر َْحَةً إِ هن ِيف ذَل َ َ
الزوجني فرجولة الرجل ال تكتمل إال بوجود امرأة معه ،واملرأة أبنوثتها ال تكتمل إال وقوفها مع زوجها.

 3انظر سورة البقرة ،اآلية.237 :
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ولذا فال غرابة من حجم العناية القرآنية أبمر الوقاية من الطالق وحتقيق الوائم والوفاق األسري بني الزوجني،
لتفادي ظاهرة االنفصام بني الزوجني ابلطالق ،وبنظرة موضوعية شاملة للقرآن الكرمي جند أنه عُين كثريا ابجلانب الوقائي

كما أسلفت ،فيما مل يهمل اجلانب العالجي ،ألن التشريع اإلسالمي متيز يف مجيع أحكامه ابلرتكيز على جانب الوقاية،
إذ الغاية هي منع نشوء الظواهر السلبية املؤرقة يف اجملتمع املسلم أصال.
وبعد االطالع على كثري من األحباث واألطروحات وكتب التفسري اليت تعىن هبذا اجلانب ومن خالل املبادئ
العامة للقرآن الكرمي ،والتوجيهات اخلاصة ابلزوجني ،جند أهنا ترتكز يف سبعة أمور جوهرية ،وهي إبذن هللا كفيله ابستدامة
احلياة الزوجية ،والوقاية من الطالق وحتوله إىل ظاهرة مقلقة لدى اجملتمع املسلم ،وهي:
األمر األ هول :التواصي ًبحلق والتعاون على طاعة هللا والتذكي بتقواه.
اإلْث والْع ْدو ِ
قال هللا تعاىلَ ﴿ :وتَ َع َاونُوا َعلَى الِ ِ
ان﴾ [املائدة ]2:وهذا مبدأ عام يف
ْب َوالته ْق َوى َوال تَ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ

التعامل البيين بني املؤمنني عموما ،والشك أن ركين األسرة :الزوج والزوجة ،مها من أعظم من يعزز هذا املبدأ بتحقيقه
يف نفسهما إلنشاء بنيان األسرة املسلمة ،ويصدرانه لألجيال من بعدهم ،لتكون األمة كلها مبنية على الرب والتقوى،
ولذا يقول اإلمام الطربي رمحه هللا يف معىن اآلية" :وليُعن بعضكم ،أيها املؤمنون ،بعضا" ،على الرب" ،وهو العمل مبا أمر

هللا ابلعمل به" ،والتقوى" :هو اتقاء ما أمر هللا ابتقائه واجتنابه من معاصيه".4
فاملؤمل من الزوجني ومها نواة األسرة املكونة للمجتمع أن يتعاوًن على الرب والتقوى ،وأَ ْن يتواصيا ِّ
ابحلق الذي جيب
ِّ
تعاو ًَن على طاعة هللا مبا َشَر َعه من الشرائع وأداء ما أوجبه
القيا ُم به م ْن قضااي اإلميان ابهلل ومسائ ِّل التوحيد و العقيدة ،ويَ َ
ِّ
من الفرائض ،و ِّ
بعضهما بعضا بتقوى هللا و ِّ
الصرب على القيام به عمال بقوله
اجتناب ما َهنَى عنه من احملرمات ،ويُذكَر ُ
النب  وأثىن وترح َم على
ص ِْب﴾ [العصر ،]3:وكتطبيق عملي هلذا التعاون امتدح ِّ
اص ْوا ًِبل ه
ص ْوا ًِب ْحلَِق َوتَ َو َ
تعاىلَ ﴿ :وتَ َوا َ
ِّ
زوجني يعني ُكلٌّ منهما اآلخر على القيام بطاعة هللا وعبادته فقالِّ :
صلى َوأَيْ َق َظ ْامَرأَتَهُ،
ُ ُ
«رح َم اَّللُ َر ُجال قَ َام م َن اللْي ِّل فَ َ
َ
ََ

 4حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :ه ) ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (د.م،
مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه  2000/م) ،ج ،9ص.490
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فَإِّ ْن أَبت نَضح ِّيف وج ِّهها الْماء ،رِّحم اَّلل امرأَة قَام ِّ
ت ِّيف َو ْج ِّه ِّه
ت َزْو َج َها فَإِّ ْن أ َََب نَ َ
ض َح ْ
ت َوأَيْ َقظَ ْ
صل ْ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ
ت م َن اللْي ِّل فَ َ
الْ َماءَ».5
ِّ
ِّ
نشوزها ،فينصحها وأيمرها بتقوى هللا،
ظ به
وم ْن ذلك ما أشرًن إليه سابقا،مما يَعِّ ُ
الرجل زوجتَه عند خوفه َ
ُ
ِّ
ب هللاُ علي ها ِّم ْن ِّ
وح ْس ِّن الصحبة
مجيل العشرة ُ
وخيوفها من سخطه وأليم عقابه عند تعد حدوده ،ويُذك ُرها مبا أ َْو َج َ
َّٰ
واالعرت ِّ
وزُه هن
اف ابلدرجة اليت له عليها ،وحنو ذلك ِّم َن املواعظ اليت تُؤثُِّر يف قلب املرأة لقوله تعاىلَ ﴿ :وٱلهِت َتَافُو َن نُ ُ
شَ
ات
فَعِظُ ُ
ظهر ْ
ت منها أمار ُ
وه هن﴾ [النساء ،]34 :يوضح اإلمام ُ
ابن قدامة رمحه الله هذا املعىن بعناية،فيقول« :فمىت َ
ِّ
تصري إليه إال بتكره ودمدمة؛ فإنه يَعِّظُها فيُ ِّ
خوفُها هللاَ سبحانه ،ويذكر ما
تثاقل وتُ َداف َع إذا َد َعاها ،وال َ
النشوز ،مثل أَ ْن تَ َ
احلق والطاعة ،وما يلحقها ِّمن اإلمث ابملخالَ ِّ
أ َْو َجب هللاُ له عليها ِّمن ِّ
فة واملعصية ،وما يسقط بذلك ِّم ْن حق وقها ِّم َن
َ
َ
َ
ُ
6
ِّ
ِّ
ض ْرِّهبا َ ِّ
ميل عن احلق أو
اح له م ْن َ
النفقة والكسوة ،وما يُب ُ
وه ْجرها»  .واملرأة يف ُمقاب ِّل ذلك مىت ما رأت من زوجها ٌ
احنراف عن الصواب واتباع للهوى والشيطان ،فإهنا تُذكُِّره بتقوى هللا تعاىل وتعظيم شرعه والوقوف عند حدوده ،ومبا
وحت ِّذ ُره ِّم ْن سوء العاقبة ،وبتحقق هذا
لرجوع عما هو عليه من الضالل والطيشُ ،
جيب عليه من احلقوق والواجبات ،واب ِّ
التكامل والتعاون والتواصي على الرب والتقوى تبحر سفينة الزوجية حنو مرافئ النجاة إبذن هللا.
األمر الثاين :حتقيق املودهة والرَحة يف احلياة الزوجية.

ينبغي أن تُبين العالقة الزوجية بني الزوجني منذ نشأهتا على أساس ِّم َن املودة والرمحة ،وهي الغاية اليت أرادها هللا بقوله:
ِ
ِ
﴿وِمن ِِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إِل َْي َها َو َج َع َل بَ ْي نَ ُكم هم َو هد ًة َوَر َْحَةً﴾ [الروم ،]21:ومبجرد
آَيته أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم م ْن أَن ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
َ ْ َ
حصول ميثاق الزواج حتصل بينهما مودة يف العاطفة ،ورمحة يف السلوك والتصرفات ،تضفيان على احلياة الزوجية رقة
وسعادة ،واملودة شعور متبادل بني الزوجني يستطيع كل واحد منهما أن يعرب عما يف مكنون نفسه من مشاعر وأحاسيس
بكل رضى وسعادة دون تردد أو خجل ،واحملب ِّة اخلالصة هي اليت تدفع ُكل واحد منهما ليكون عوًن ِّ
لصاحبِّه يف تَ َفق ِّد
ِّ
وقضاء حاجته وإعطائه ِّم ْن لسانه ما ُِّحيب أَ ْن يسمعه منه ،واالحرتام املتبادل بني الطرفني واملشورة ِّ
وحنو ذلك،
أحواله
 5أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد الضب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع (املتوىف405 :ه ) ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق:
ِّ
يث ِّ
يح
مصطفى عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1990/1411 ،1م) ،ج ،1ص ،453حديث رقم ،1164:وقال احلاكمَ :ه َذا َحد ٌ َ
صح ٌ
َعلَى َشْر ِّط الْبُ َخ ِّ
ار ِّيَ ،وَملْ ُخيَ ِّر َجاهُ".
 6موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة ،املغين( ،القاهرة :مكتبة القاهرة ،د.ط1388 ،ه 1968/م) ،ج ،7ص.318
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واملودة واحملبة مها أعظم دعائم قيام البيت السعيد ،وهبما تسود احلياة الزوجية السعادة والوائم واالستقرار النفسي والروحي،
وإذا نزعتا منها سادها الشقاق والتفكك والدمار والعياذ ابهلل.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخ ِّر
وم ْن مثرات املودهة اخلالصة والرأفة الشاملة املبذولتَ ْني بني الزوجني :أَ ْن يَ ْع ُف َو ُكل واحد منهما عن أخطاء َ
وزالته ،ويتغاضى عن هفواته وسقطاته ،ويُو ِّاسيَه عند احلزن و ِّ
ض َده عند الشدائد واملِّ َحن ،ويُ ِّ
اهلم ،ويشد أ َْزَره ويُ ِّ
داويَه
ي َع ُ
قو َ
عند املرض والعجز ،وال يُكلِّفه ما يشق عليه ويعسره ،وال ُحي ِّملَه ما ال يراتح معه ،وحنو ذلك مما حيقق َج ْ َرب اخلواطر
والوقايةَ ِّمن املكاره ،والْتماس األلفة ،والتعاو َن على َجلْ ِّ
ودفع احلزن واملضرة قَ ْد َر اإلمكان ،طلبا الستدامة
ب السعادة ِّ
َ
َ
احلياة الزوجية.
ِّ
حديث ِّ
ُخِّربُُك ْم بِّنِّ َسائِّ ُك ْم ِّم ْن أ َْه ِّل
وأتكيدا هلذا املعىن جاء يف
ابن عباس رضي هللا عنهما أن النب قال« :أََال أ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
وق
ت َحىت َأتْ ُخ َذ بِّيَ ِّد َزْوِّج َهاُ ،مث تَ ُقو ُلَ :وهللاِّ َال أَذُ ُ
ت َجاءَ ْ
ود َعلَى َزْوج َها ،ال ِّيت إِّذَا آذَ ْأت َْو أُوذيَ ْ
ود ،الْ َع ُؤ ُ
ود ،الْ َولُ ُ
اجلَنة؟ الْ َو ُد ُ
ِّ
حديث أنس ُ « :كل ولُود ودود إِّذَا َغ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َيَ :زْو ُج َها
ضى» .7ويف
غُ ْمضا َحىت تَ ْر َ
ضبَ ْ
َ َُ
ب أْ
ت أ َْو أُسيءَ إلَْي َها أ َْو َغض َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ضى» .8وقد فهم سلفنا الصاحل معىن املودة والرمحة ،فها هو أبو
تَ :هذه يَدي ِّيف يَد َكَ ،ال أَ ْكتَح ُل بِّغُ ْمض َحىت تَ ْر َ
قَالَ ْ
ك  ...وإِّال َمل نَ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ضَب رضي تُ ِّ
ِّ
ب».9
َ ْ ْ
الدرداء  يقول لزوجته« :إِّذَا َرأَيْت ِّين َغضْب ُ
ت فَ َرض ِّيينَ ،وإِّذَا َرأَيْتُك َغ ْ َ َ ْ
صطَح ْ
ِّ
ب أ ِّ
ِّ ِّ
ب به املودةَ،
َحد الزوجني َ
أبس بكذ َ
وها هو الفقيه ُ
لآلخ ِّر فيما يَ ْستجل ُ
ابن حزم رمحه هللا يقول« :وال َ
«ال أَعده َك ِّذاب :الرجل ي ِّ
كما روي عن ِّأم كلثوم ِّ
بنت عقبةَ ِّ
ني
مسع ْ
صل ُح بَْ َ
ُُُْ
ت رسوَل هللا يقولُ ُ َ :
بن أيب ُم َعْيط أهنا َ
ول ال َقوَل ِّيف احلر ِّ
الن ِّ
ث َزْو َج َها».10
يد الص َال َحَ ،والر ُج ُل يَ ُق ُ
اس يَ ُق ُ
ول ال َق ْوَل يُِّر ُ
ث ْامَرأَتَهَُ ،وامل ْرأَةُ ُحتَ ِّد ُ
بَ ،والر ُج ُل ُحيَ ِّد ُ
َ
ْ
ْ
َ
 7أخرجة أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (املتوىف303 :ه ) ،السنن الكبى ،حتقيق :حسن عبد املنعم شلب( ،بريوت :مؤسسة

الرسالة ،ط 1421 ،1ه  2001/م) ،ج ،8ص ،251حديث رقم ،9094:وحسنه حممد ًنصر الدين األلباين (املتوىف1420 :ه ) ،صحيح اجلامع الصغي

وزَيداته( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،د:ط ،د:ت) ،ج ،1ص ،508حديث رقم .2602

 8ا سليمان بن أمحد اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :ه ) ،الروض الداين (املعجم الصغي) ،حتقيق :حممد شكور حممود احلاج أمرير،
(بريوت ،عمان :املكتب اإلسالمي ،دار عمار ،ط1405 ،1ه1985 /م) ،ج ،1ص ،89حديث رقم.118:

 9هذا األثر ذكره أبو عمر ،شهاب الدين أمحد بن حممد املعروف اببن عبد ربه األندلسي (املتوىف328 :ه ) ،العقد الفريد( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1404 ،1ه) ،ج ،7ص ،131تعليقا بدون اسناد بقوله" :وعن الزهري قال :قال أبو الدرداء.
ِّ ِّ
شعيب األرنؤوط  -حمَمد ك ِّامل قره بللي( ،د:م ،دار
 10أخرجه أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السج ْستاين (املتوىف275 :ه ) ،سنن أيب داود ،حتقيقَ :
الرسالة ،ط 1430 ،1ه  2009/م) ،ج ،4ص ،281حديث رقم ،4921:وصححه األلباين ،صحيح اجلامع الصغي وزَيداته( ،بريوت :املكتب اإلسالمي،
د:ط ،د:ت) ،ج ،2ص ،1204حديث رقم .7169
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فاإلسالم حريص على دوام العِّ ْشرة بني الزوجني ِّ
تماسكة ِّملْؤها املودةُ والرمحة ،وإز ِّ
وإبقاء رابطة الزوجني م ِّ
الة ُك ِّل عائق
ُ
ٌ
ُ
ِّ
نظام احلَ َكمني يف قوله تعاىل﴿ :إِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َقا َق بَ ْينِ ِه َما فَابْ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن
عيق َس ْريَها؛ لذلك َشَر َ
ص ْف َوها أو يُ ُ
ع َ
يُكد ُر َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اَّللُ بَ ْي نَ ُه َما إِ هن ه
ص َال ًحا يُ َوفِ ِق ه
يا﴾ [النساء.]35:
أَ ْهل ِه َو َح َك ًما م ْن أ َْهل َها إِن يُ ِري َدا إِ ْ
اَّللَ َكا َن َعل ً
يما َخب ً
األمر الثالث :معرفة كل من الزوجني خبصائص وطبيعة اَلخر:
من أهم التدابري الوقائية من الطالق معرفة خصائص كل طرف وطبيعته ،فعلى كل طرف منهما أن يعرف طباع الطرف
اآلخر ،وما حيب وما يكره ،وما يسعده وما حيزنه ،وما يطلبه وما ينبغي عليه أن يرتكه ويتجنبه .إن احلياة الزوجية حتتاج
إىل دراسة متأنية وقيادة حكيمة وقيام كل طرف مبا جيب للطرف اآلخر ،مع معرفة نقاط االتفاق وتعزيزها ،ونقاط
االختالف واجتناهبا ،وحماولة إصالحها قدر اإلمكان ،وعِّْن َدما جاء الوحي إِّ َىل النِّ ِّب ِّ يف َغ ِّ ِّ
ار حَراءََ ،و َح َدثَ ْ
ت لَهُ
َ َ َ َ َْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
الر ْع َدةُ و ِّ
ِّ
ولَ :دثُِّر ِّوين َدث ُر ِّوينَ ،زملُ ِّوين َزملُ ِّوينَ ،و َح َكى َهلَا َما
ب إِّ َىل َزْوِّج ِّه َخ ِّدجيَةَ َ -ر ِّض َي هللاُ َعْنها -يَ ُق ُ
االرجتَ ُ
افَ ،وذَ َه َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يك هللاُ أَبَدا،
ث لَهُ؛قَ َ
َح َد َ
ت َزْو ُجهُ َخدجيَةَُ -ر ِّض َي هللاُ َعْنها«َ :ال أَبْ ِّش ْر ،فَ َوهللاَ ،ال ُخيْ ِّز َ
يت َعلَى نَ ْفسي» قَالَ ْ
ال« :لََق ْد َخش ُ
صل الرِّحم ،وتَص ُد ُق ْ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وهللاِّ إِّن َ ِّ
ني َعلَى نَوائِّ ِّ
ب
احلَد َ
ومَ ،وتَ ْق ِّري الضْي َ
فَ ،وتُع ُ
ك لَتَ ُ َ َ ْ
ب الْ َم ْع ُد َ
َ
يثَ ،وَْحتم ُل الْ َكلَ ،وتُكْس ُ
َ
ِّ 11
ا ْحلَق» .
فقد ذكرت أم املؤمنني – رضي هللا عنها -صفات زوجها ،وميزاته اليت متنع عنه أي مكروه أو شر يلحقه ،وهذا
يعين أن خدجية -رضي هللا عنها -كانت تعرف صفات زوجها وما يسعده ويطمئنه جيدا ،لذا عددت ما فيه من أمور
حسنة ال يطلع عليها إال من عاشر الشخص وعرفه معرفة اتمة.
ومما يدخل يف معرفة كل طرف لآلخر-أيضا :-معرفة الرجل لطبيعة املرأة وتكوينها العاطفي ،والغرية اجملبولة عليها،
ونقص العقل والدين الذي فطرت عليه ،إذ إنه يعرتيها أمور خاصة تغري من مزاجها النفسي والعصب ،ولذا أرشد هللا -
عز وجل  -إىل هذه األعذار لتكون راسخة يف أذهان الرجال ،فرفع هللا عز وجل عن النساء الصوم والصالة عند احمليض
والنفاس ،وذلك لعلم هللا سبحانه وتعاىل بضعف املرأة يف هذه املرحلة ،ومن ابب الرمحة ،خفف هللا عنها برفع هذه
التكاليف حال حدوثها ،فالذي ينبغي على األزواج أن يعوا ذلك ويراعوا حالة الزوجة النفسية يف تلك املرحلة.
كما ينبغي للمرأة معرفة أن من طبيعة الرجل أنه ال يقبل ما ميس رجولته أو قوامته يف البيت ،من حيث معرفته
بكل ما يدور يف بيته ،وما خيصه وخيص أبناءه وزوجته ،فيجب أن تراعي فيه هذا اجلانب ،فلماذا تصر بعض النساء
 11أخرجه أبو داود ،سنن أيب داود ،املصدر السابق ،ج ،1ص .139إسناده صحيح على شرط الشيخني.
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على جتاهل هذه األمور عند الرجل؟!.
األمر الرابع :حتقيق التوازن بني احلقوق والواجبات بني الزوجني يعني على دوام احلياة بينهما.
ينبغي أن يقوم كل واحد من الزوجني مبا له من احلقوق وما عليه من الواجبات اليت شرعها هللا وأمر هبا وحث عليها
ورتب عليها النجاح يف الدنيا والفالح يف اآلخرة ،وهذا التوازن هو أساس العدل يف التعامل بني الزوجني وبه تستقيم
احلياة الزوجية بني الطرفني ،وتسودها األلفة واملودة .يقول املراغي يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :و َج َع َل بَ ْي نَ ُك ْم َم َو هد ًة َوَر َْحَةً﴾
[الروم .]21 :أي جعل بينكم املودة والرمحة لتدوم احلياة املنزلية على أمت نظام.12
وقد جاء يف التنز ِّيل قولُه تعاىل﴿ :و ََل هن ِمثْل اله ِذي َعلَي ِه هن ًِبلْمعر ِ
لر َج ِ
وف َولِ ِ
ال َعلَْي ِه هن َد َر َجةٌ َو ه
اَّللُ َع ِز ٌيز
ْ
َ ُْ
َُ ُ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]228 :إهنا من أعظم القواعد اليت تصان هبا البيوت من اخلراب ،إهنا عدالة ومساواة وحب وتقدير
َحك ٌ
وأنس ورمحة ،وحقوق وواجبات ،قال ابن جرير" :وهلن من حسن الصحبة والعشرة ابملعروف على أزواجهن مثل الذي
ت املماثَلةَ يف أت ِّ
عليهن هلم من الطاعة فيما أوجب هللا -تعاىل ذكره -هلم عليهن" ،13فاآليةُ الكرمية أَوجب ِّ
دية احلقوق
ْ ََ ُ
ف ُك ِّل واحد ِّمن الزوجني يقوم أبداء ما عليه ِّمن ِّ
احلقوق والواجبات اليت ِّ
ِّ
لصاحبِّه ابملعروف؛ فكانَت املماثَلةُ يف احلقوق
َ
َ
ُ
ِّ
عاملة بينهما يف مج ِّيع الشؤون واألحوال ،فاحلياة الزوجية هي حياة تكاملية ،كل واحد من الطرفني
ابملعروف هي ميزا َن املُ َ
الزوج مبُطالَبة زوجته أبمر ِّم َن األمور فيما يدخل يف ُو ْسعِّها وطاقتِّها تَ َذكَر -أيضا -يف املقابل
مكمل لآلخر ،فإذا َهم ُ
أنه يلزمه واجبا ِّمثْ لَه إبزائه؛ فكان ميزا ُن املماثَلة يف احلقوق يَتَ بَ ْل َوُر يف أنه ما ِّم ْن حق للمرأة على الرجل إال وللرجل يف
حق على املرأة على وجه يليق ب ُك ِّلُ واحد منهما وي ِّ
ناسب فطرته.
ُمقابِّله ٌّ
َ ُ
ُ
ِّ
ِّ
عمل يُقابِّلُه هلا ،إِّ ْن مل يكن
و
ُ
املقصود ابملُماثَلة ُمقابَلةُ واجب َ
آلخَر ،فما م ْن عمل تعمله املرأةُ لزوجها إال وللرجل ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ليق ابلرجال ِّم ْن ُح ْس ِّن
مثْ لَه يف شخصه وعينه فهو مثْ لُه يف جنسه ،فإِّ ْن تَعذ َر يف جنس الفعل أو العني فيُقابِّلُه حبَ َسبِّه مبا يَ ُ
العِّ ْشرة والصحبة أو يف زايدة التوسعة واإلنفاق عليهن أو يف قضاء املصاحل العامة اليت ختصهن؛ ولكن هللا جل وعال
لر َج ِ
ال َعلَْي ِه هن َد َر َجةٌ﴾ [البقرة ،]228 :أي :زايدةٌ يف ِّ
جعل للرجال على النساء درجة ،لقوله تعاىلَ ﴿ :ولِ ِ
احلق والفضيلة
ِّ
ِّ
ابن عباس رضي هللا عنهما ،وهو
واإلنفاق والقيام ابملَصالح ،ويف معىن اآلية اختار ابن جرير  -رمحه هللا  -ما قاله ُ
 12أمحد بن مصطفى املراغي (املتوىف1371 :ه ) ،تفسي املراغي( ،مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللب وأوالده مبصر ،ط1365 ،1ه 1946/م)
ج ،21ص.37
 13ابن جرير الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،املصدر السابق ،ج ،4ص.531
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الصفح من الرجل المرأته عن بعض الواجبات اليت له عليها ،وإغضاؤه هلا
أن"الدرجة" اليت ذكرها هللا يف هذا املوضعُ « :
عنه ،وأداء كل الواجبات اليت هلا عليه .14 ».فالرأفة والرمحة هي األساس يف التعامل وليس إثبات اخلطأ يف تصرفات
الطرف اآلخر .كما أن من أهم مقاصد الزواج أن يقوم الزوج بطواعية وحب بعملية اإلنفاق على أسرته وأوالده حىت
يعيشوا أبمن ويسكنوا بسالم ويكملوا مسريهتم التعلمية والرتبوية ،وصدق هللا العظيم حني قال﴿ :وعلَى الْمول ِ
ُود لَهُ
َْ
َ
ِر ْزقُه هن وكِسو ُُتُ هن ًِبلْمعر ِ
وف﴾ [البقرة.]233:
ُ َ َْ
َ ُْ
عاشرةِّ ابملعروف ،ف ُكل
وقد تثبت املماثلة يف احلقوق بني الزوجني يف مثل :اآلداب العامة ِّم ْن ِّرفْق يف امل
عام ِّلة وامل َ
َ
ُ
ُ
واحد ِّم َن الزوجني يقوم حبق صاحبه على وجه املماثلة ،ويؤديه على أكمل وجه ،وذلك من ابب رد اجلميل ،ومقابلة
ِّ
اإلحسان ابإلحسان ،فيتبادالن حسن املعاشرة وطيب الصحبة ِّمنَ :كرِّم القول ِّ
وطالقة الوجه وبشاشتِّه ،و ِّ
التقدير
وطيبِّه،
ْ َ
الصفح عن اهلفوة والتغاضي عن التقصريِّ ،
وحنو ذلك ،و مما ينبغي على الزوج فعله من احلقوق املماثلة
واالحرتام ،و ِّ

وح ْس ِّن اهليئة يف جسده وملبسه ،وطيب الرائحة ،فال ترى منه إال ما يسر النظر ،ويبهج الفؤاد،
لزوجته ،العنايةُ ابملظهر ُ
فكما أن الزوج يريد من زوجته أن تكون مجيلة يف مظهرها وملبسها ،زكية يف رائحتها ،فكذلك الزوجة تريد منه مثل
الذي يريد منها ،وذكر ابن كثري يف تفسريه عن ابن عباس أنه يقول «إين ألحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين
يل املرأة»15؛ ألن هللا تعاىل يقول﴿ :وََل هن ِمثْل اله ِذي َعلَي ِه هن ًِبلْمعر ِ
وف﴾ [البقرة.]228 :
ْ
َ ُْ
َُ ُ
وعدم إفشاء ِّ
َش ِّر الن ِّ
اس عِّْن َد هللاِّ َمْن ِّزلَة
السر الذي بينهما أو ِّذ ْك ِّر معايبهما بني الناس ،كما ورد يف احلديث« :إِّن ِّم ْن أ َ
ُ
16
ِّ
ِِّّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
وحنو ذلك ِّم ْن اآلداب العامة وما ينبغي التحلي به
يَ ْوَم الْقيَ َامة الر ُج َل يُ ْفضي إ َىل ْامَرأَته َوتُ ْفضي إلَْيه ُمث يَْن ُش ُر سرَها» ُ ،
عاش ِّرة ابملعروف.
من امل َ
ُ
األمر اخلامس :تعزيز جانب الثقة وإحسان الظ هن ًبلطرف اَلخر.
األصل يف املسلم سالمة الصدر والثقة فيمن يتعامل معه ،وخصوصا بني األزواج ،فالواجب على املسلم سد سبل
اخلالف والفرقة بينه وبني زوجته ،وذلك بتقدمي حسن الظن على غريه ،كما أنه ال بد من تبادل الكلمات اللطيفة بينهما
 14املصدر السابق.
 15أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف774 :ه ) ،تفسي القرآن العظيم (ابن كثري) ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين
(بريوت :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون ،ط1419 ،1ه ) ،ج ،1ص.610
 16مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261:ه ) ،صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،ابب حترمي إفشاء سر املرأة ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص ،1060حديث رقم.1437 :
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ألن ذلك يعزز التفاهم واملودة والرمحة .هذا يعين يف نفس الوقت جتنب األلفاظ اليت رمبا هتني شخصية الطرف اآلخر،
أو والديه ابلذات ،ذلك أن التباعد وانقطاع العالئق بني العائلتني يسبب تفككا بني األزواج وينعكس بصورة سلبية
على تصرفاهتما وتصرفات أوالدمها .لذلك كان ال بد من إحسان الظن يف أقوال الطرف اآلخر واالطمئنان إىل أفعاله
هِ
آمنُوا
ين َ
وتصرفاته وسائر تعامالته ،واالحرتام الصادق لشخصه ما مل يظهر له خالف ذلك ،لقوله تعاىلََ ﴿ :ي أَيُّ َها الذ َ
اجتنِبوا َكثِ ِ
سوا﴾ [احلُ ُجرات ،]12 :ولنهيِّه « :أَ ْن يَطُْر َق الر ُج ُل أ َْهلَهُ لَْيال
ض الظه ِن إِ ْْثٌ َوَال ََتَ ه
يا م َن الظه ِن إِ هن بَ ْع َ
َْ ُ
ً
سُ
ِّ
َح ُد ُك ُم الغَْي بَةَ فَ َال يَطُْر ْق أ َْهلَهُ لَْيال».18
س َعثَ َر ِّاهتِّ ْم» ،17ولقوله « :إِّذَا أَطَ َ
ال أ َ
يَتَ َخوُهنُْم أ َْو يَلْتَم ُ
فال ينبغي ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يتتبع عورات أخيه املسلم أو يتخونه ويتلمس عثراته ،ألنه فمن ابب
أوىل زوجته ،بل الواجب تعزيز جانب الثقة واإلخالص واالحرتام املتبادل بينهما ،حىت تقوى الرابطة وتتأصل على مبدأ
حسن النوااي ،ويبتعد عن الشكوك واألوهام اليت يلقيها الشيطان يف نفس اإلنسان واليت توهن الروابط األسرية وتضعفها،
وقد تفضي إىل التفكك والهنيار يف هناية األمر ،وينبغي أَ ْن يكون ُكل واحد منهما صادقا مع ِّ
صاحبِّه ُمُْلِّصا له أمينا
َخ ََرب فال ُخيِّْ ْرب إال مبا يوافق الواقع الذي أخرب به ،وإذا َو َع َد وىف ب َو ْع ِّده وأ َْجنََزهُ،
اهه :فإذا حدث صدق يف حديثه ،وإذا أ ْ
ُجت َ
ض ِّم ُره ،وال يضمر له خالف ما يظهر ،كما جيب
وال بد من الوضوح والشفافية بني الزوجني فال يُظْ ِّه ُر له
َ
خالف ما يُ ْ
كتمان سر أو ِّ
ِّ
صف ُكل واحد من الزوجني ابألمانة فيما استحفظه عليه صاحبه من ِّ
حفظ نَ ْفس أو عِّ ْرض أو مال
أَ ْن يَت َ
فال خيونه وال يَغُشه يف قليل وال كثري ،وال يُ ِّ
زوُر عليه احلقيقةَ أو يَغُر به حبال ِّم َن األحوال ،بل يقوم كل واحد منهما مبا
ِّ
الغش والغدر وال يَتخل ُق هبا ُجتاهَ ِّ
ف ابخليانة و ِّ
الناس فمن ابب
املسلم ال يَتص ُ
اسرتعاه هللا عليه بكل أمانة وإخالص ،و ُ
ِ
هِ
ِ ِ ِ
سبُوا
أوىل زوجته؛ ألهنا
ين يُ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ُ
صفات أذى ومكر مذمومةٌ شرعا ،قال تعاىلَ ﴿ :والذ َ
ني َوال ُْم ْؤمنَات بغَ ِْي َما ا ْكتَ َ
ِ
سيِ ُئ إِهال ِِب َْهلِ ِه﴾ [فاطر.]43 :
ْر ال ه
احتَ َملُوا ُُبْتَ ًاَّن َوإِ ْمثًا ُّمبِينًا﴾ [األحزاب ،]58:وقال تعاىلَ ﴿ :وَال ََِي ُ
فَ َقد ْ
يق ال َْمك ُ
إن اخلوف من اخلطأ هو سبيل إىل حترى الكذب ،األمر الذي يصبح عادة للتهرب من املسؤولية والظهور
ِّ
الصدق و
عد َم
َ
اإلخالل ابألمانة ِّم َن النفاق و ِّخصالِّه وآايته ،وقد بني ذلك النب بقوله« :آيَةُ
مبظهر الكمال .بل إن َ
19
ِّ
آخَر« :أ َْربَ ٌع َم ْن ُكن فِّ ِّيه َكا َن ُمنَافِّقا
املنَافِّ ِّق ثََال ٌ
ث :إِّذَا َحد َ
بَ ،وإِّذَا َو َع َد أ ْ
َخلَ َ
فَ ،وإِّذَا ْاؤُمت َن َخا َن»  ،ويف حديث َ
ث َك َذ َ
ُ
 17صحيح مسلم ،املصدر السابق ،كتاب اإلمارة ،ابب كرهة الطروق ،ج ،3ص ،1528حديث رقم.184 :
 18حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي (املتوىف256 :ه ) ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،ابب ال يطرق أهله ليال ،حتقيق :حممد زهري بن ًنصر
الناصر( ،د.م :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1ه ) ،ج ،7ص ،39حديث رقم.5244:
 19املصدر السابق ،كتاب اإلميان ،ابب عالمة املنافق ،ج ،1ص ،16حديث رقم.33 :
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خالِّصا ،ومن َكانَت فِّ ِّيه خ ِّ
ت فِّ ِّيه خصلَةٌ ِّمن النِّ َف ِّ
بَ ،وإِّذَا
اق َحىت يَ َد َع َها :إِّذَا ْاؤُمتِّ َن َخا َنَ ،وإِّذَا َحد َ
صلَةٌ مْن ُهن َكانَ ْ
ََ ْ ْ
َ ْ
َ
ث َك َذ َ
َ ْ َ
اص َم فَ َجَر» .20وهلذا فإن احلديث يبني أن سبب فقدان الثقة بني األزواج ابلذات انتشار الكذب
َع َ
اه َد َغ َد َرَ ،وإِّذَا َخ َ

بينهما ،ابعتباره دليل قوي على عدم الرغبة ابالستمرار مع الطرف اآلخر .فإذا مل تتطابق األقوال مع األفعال فهذا هو
بداية النهاية ،وصدق هللا حني قالَ ﴿ :كب م ْقتا ِعْن َد هِ
اَّلل أَ ْن تَ ُقولُوا َما َال تَ ْف َعلُو َن﴾ [التحرمي .]3 :فإذا وصل األمر
َُ َ ً
إىل خيانة أحدمها للطرف اآلخر فهذا ابب عظيم قد فتح للطالق.
وعليه ،فإن الثقة هي سر السعادة وعمادها ،ولن تقوم أو تدوم عالقة بني زوجني إذا كانت قائمة على الشك،
فالشك هو قتل ابلبطيء للنفس والطرف اآلخر .ألنه يعين غياب األمن وإذا غاب األمن فال حب وال تعاون وابلتايل
فال زواج .وإن أهم سبب لذبح الثقة هو املقارنة بني أحد الزوجني بزوج أو زوجة أخرى ،فهو أو هي تقارنه زوجها بزوج
صديقة األمر الذي يدمر الثقة بني الزوجني.
األمر السادس :التحلِي خبُلُق الصب واحتمال األذى.
الصرب على ما ال يُ ْع ِّجبُه منه ِّم ْن أقواله وتصرفاته
اإلسالم على الزوجني
ب
َ
احتمال ُك ِّل واحد منهما أَ َذى َ
ُ
اآلخ ِّر و َ
ف َق ْد أ َْو َج َ
وسريتِّه فالناس طبائع وأجناس؛ فقد يبتلى أحد الزوجني مبا ال يتوافق معه يف كثري من األمور واجلوانب احلياتية ،وخصوصا
التسامح والر ِّ
يف املرحلة األوىل من احلياة الزوجية ،فالواجب أَ ْن يس ِّ
تحضَر ُكلٌّ منهما معاين الصرب و ِّ
الصفح
العفو و
أفة و ِّ
ِّ
َْ
َ
ب العتاب والقسوة والشدة ،واالعرتاف ابحلسنات واملزااي إىل ِّجو ِّار التقصري و ِّ
اجلميل إىل جانِّ ِّ
املآخ ِّذ والعيوب؛ ِّفإ ْن
ت الكراهيةُ ِّمن ِّ
ِّ
ِّ
وِّج َد ِّ
اآلخ ِّر أَ ْن
لآلخ ِّر أو النفرةُ منه والرغبةُ عنه م ْن غري فاحشة أو نشوز؛ فعلى الطَرف َ
أحد الزوجني َ
ْ َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اهه وحيتمل األذى وقلةَ اإلنصاف منه؛ فإن يف الصرب َْجملَبة للخري وتفاداي م ِّن اهنيار سقف احلياة
يتحلى خبُلُق الصرب ُجت َ
ِ
سياق هذا املعىن يقول تعاىل﴿ :و َع ِ
الزوجية بينهما ،ويف ِّ
ْرُهوا َش ْي ئًا
وه هن ًِبل َْم ْع ُروف ۚ فَِإن َك ِرْهتُ ُم ُ
اش ُر ُ
َ
س َّٰى أَن تَك َ
وه هن فَ َع َ
اَّلل فِ ِيه َخ ْ ِ
يا﴾ ،واملعىن :فإن كرهتموهن أي لدمامة أو سوء خلق من غري ارتكاب فاحشة أو نشوز؛ فهذا
َوََْي َع َل هُ
يا َكث ً
ً
ول هللاِّ
ال َر ُس ُ
يندب فيه إىل االحتمال ،فعسى أن يؤول األمر إىل أن يرزقه هللا منها أوالدا صاحلني أو يصلحها له ،وقَ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الَ « :غ ْريَهُ» ،21واملعىن :أي ال يبغضها بغضا
آخَر» أ َْو قَ َ
َ :
«ال يَ ْفَرْك ُم ْؤم ٌن ُم ْؤمنَة ،إِّ ْن َك ِّرَه مْن َها ُخلُقا َرض َي مْن َها َ
كليا حيمله على فراقها ،أي ال ينبغي له ذلك بل يغفر سيئتها حلسنتها ويتغاضى عما يكره ملا حيب ،ويقول سبحانه
 20املصدر السابق ،كتاب اإلميان ،ابب عالمة املنافق ،ج ،1ص ،16حديث رقم.34 :
 21صحيح مسلم ،املصدر السابق ،كتاب الرضاعة ،ابب الوصية ابلنساء ،ج ،2ص ،1091حديث رقم.)1469( 61:
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ِ
سنَةُ َوَال ال ه
س ُن فَِإذَا اله ِذي بَ ْي نَ َ
ك َوبَ ْي نَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنههُ
سيِئَةُ ا ْدفَ ْع ًِبلهِت ه َي أ ْ
َح َ
موجها يف هذا السياقَ ﴿ :وَال تَ ْستَ ِوي ا ْحلَ َ
هِ
اها إِهال ذُو ح ٍظ َع ِظ ٍيم﴾ [فُ ِّ
ِ
ت ،]35-34:وقال َ « :وَم ْن
ص َبُوا َوَما يُلَ هق َ
يم (*) َوَما يُلَ هق َ
صلَ ْ
ين َ
َ
َوِِلٌّ ََح ٌ
اها إِهال الذ َ
ِّ ِّ
يستَع ِّف ْ ِّ
ِّ
صرب ي َِّ
َح ٌد َعطَاء َخ ْريا َوأ َْو َس َع ِّم ْن الص ِّْرب»،22
َْ ْ
ص ْربهُ اَّللُ َ ،وَما أ ُْعط َي أ َ
ف يُعفهُ اَّللَُ ،وَم ْن يَ ْستَ ْغ ِّن يُ ْغنه اَّللَُ ،وَم ْن يَتَ َ ْ ُ
ِّ
ِّ ِّ
وقال ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ َ :
َصابَْتهُ َسراءُ َش َكَر فَ َكا َن َخ ْريا لَهُ،
َحد إِّال ل ْل ُم ْؤم ِّن :إِّ ْن أ َ
س ذَ َاك أل َ
«ع َجبا أل َْمر املُْؤمن ،إن أ َْمَرهُ ُكلهُ َخ ْريٌَ ،ولَْي َ
ص ََرب فَ َكا َن َخ ْريا لَهُ» ،23فالصرب مفتاح الفرج كما قيل ،وهو من أجل خصال اخلري وأعظمها أجرا قال
َصابَْتهُ َ
ضراءُ َ
َوإِّ ْن أ َ
سبحانه﴿ :إِ هَّنَا يُو هَّف ال ه ِ
َجرُه ْم بِغَ ِْي ِحس ٍ
اب﴾ [الزمر ]10 :وقد أمر هللا به يف قضاء احلوائج ونزول املصائب.
َ
َ
صاب ُرو َن أ ْ َ
األمر السابع :بناء أسرة متكاملة مسؤولية مشرتكة بني الطرفني.
لقد شرع اإلسالم الزواج وندب الزوجني من ُذ اللحظة األوىل إىل العناية الفائقة يف ِّ
بناء أسرة م ِّ
تكاملة مشرتكة
ُ
القيام على تربية األوالد
ِّم ْن ِّ
مجيع الوجوه ،تقوم على أسس ومعايري أمر هبا الشرع احلكيم ،كما لفت الزوجني إىل أمهية َ
ورعايتِّهم ِّمن الناحية ِّ
تضييع
اإلسالم مسؤوليةَ الشأن األسري وعدم
الصحية والدينية واخلُلُقية والسلوكية ،كما محلهما
ِّ
ُ
َ
ِّ
ِّ
األسرة وحذرمها من
التقصري يف الرعاية والتوجيه ،وقد روى اب ُن حبان وغريُه َع ِّن ا ْحلَ َس ِّن  أن النب  قال« :إن هللاَ
ِّ
وم ْؤمتََ ٌن على َم ْن
ضي َع؟ َحىت يَ ْسأ ََل الر ُج َل َع ْن أ َْه ِّل بَْيتِّ ِّه»،24
َح ِّف َ
ظ أ َْم َ
َسائ ٌل ُكل َراع َعما ْ
فالزوج راع يف بيته ُ
اس َ ْرت َعاهُ :أ َ
ُ
حتت واليته ِّم ْن زوجة وأوالد ،وتَ َق ُع على عاتِِّّقه مسؤوليةُ تربية األوالد وأتديبهم وتعليمهم ما أوجب هللا عليهم من فرائض
الدين وشرائح اإلسالم ،على منهاج النبوة ،ووقايتهم من االحنرافات الفكرية والسلوكية ،واحملافظة عليهم من رفقاء السوء،
وح ْس ِّن العِّ ْشرةِّ .فاحلديث النبوي يتحدث بلطف عن املسؤولية
ومن مساوئ األخالق ،ورعاية مصاحلهم واإلنفاق عليهم ُ
اخللقية للزوجني ،وأن عليهما أن يبذال ما وسعتها اجلهود لتقوية ملكات الطرف اآلخر وما ميلك من مواهب ،حىت يعينه
على حتقيق أهدافه وأغراضه يف احلياة.
ِّ
ِّ
ِّ
وموكلةٌ حبُ ْس ِّن ِّ
تدبري بيتها ونظافته
واملرأة م ْن جهتها راعيةٌ وُم ْؤمتَنةٌ على بيت زوجها وحافظةٌ ملاله وأوالدهُ ،
وطاعة زوجها وخدمتِّه وتر ِّ
ِّ
بية أوالدها؛ فهي هلم قدوةٌ صاحلةٌ تعتين هبم وتنشئهم تنشئة صاحلة ،وتغرس يف نفوسهم القيم

 22صحيح البخاري ،املصدر السابق ،كتاب الزكاة ،ابب االستعفاف عن املسألة ،ج ،2ص ،122حديث رقم.1469 :
 23صحيح مسلم ،املصدر السابق ،كتاب الزهد ،ابب املؤمن أمره كله خري ،ج ،4ص ،2295حديث رقم.2999 :

 24أخرجه حممد بن حبان ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت (املتوىف354 :ه ) ،صحيح ابن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط( ،بريوت :مؤسسة الرسالة،

ط1414 ،2ه1993 /م) ،ج ،10ص ،345حديث رقم ،4493 :وقال األلباين ،التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان( ،جدة :دار اب وزير للنشر
والتوزيع ،ط 1424 ،1ه  2003 /م) ،ج ،6ص ،465حديث رقم ،4476 :احلديث حسن ولكنه مرسل.
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واألخالق وأتصل يف نفوسهم حمبة هللا ورسوله ،والقيام ابحلقوق والواجبات اليت تبدأ حبق هللا وحق الوالدين ،وغريها ِّم َن
تكام ُل هبا مع مسؤولية الزوج ،فالزوجة جيب أن تقدم بيتها على سلم أولوايهتا فال هتمله وتنشغل
الوظائف واألعمال اليت تَ َ
ِّ
احلديث ما يُ ِّ
قرُر مسؤوليةَ ُك ِّل فرد فيما ُوكِّ َل إليه ِّم ْن ِّح ْف ِّظ النفوس واألموال
عنه بكثرة الزايرات لصاحباهتا .وقد جاء يف
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ول عن رعِّيتِّ ِّه ،واملرأَةُ راعِّيةٌ علَى أ َْه ِّل ب ي ِّ
ت
َ َْ َ َ َ
َْ
«والر ُج ُل َراع َعلَى أ َْه ِّل بَْيته َوُه َو َم ْسئُ ٌ َ ْ َ
ورعاية َمصال ِّح البيت يف قوله َ :
الرجل أهلَه ابلقيام عليهم ِّ
َزْوِّج َها َوَولَ ِّد ِّه َوِّهي َم ْسئُولَةٌ َعْن ُه ْم» ،25قال البغوي رمحه هللا « :ورعايةُ ِّ
ابحلق يف النفقة و ُح ْس ِّن
َ
ِّ 26
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
العِّ ْشرة ،ورعايةُ املرأة يف بيت زوجها حبُ ْس ِّن التدبري يف أمر بيته والتعهد خلَ َدمه وأضيافه»  .هذا الرعاية ال شك يف نبلها،
ألهنا مقصد نفسي يقوى الرغبة يف االستمرار ويعزز االنتمار لألسرة ويقوي الروابط بني أفراد األسرة مجيعا.
احلديث ركيزةٌ أساسيةٌ يف تقرير مسؤولية مشرتكة كل فرد من أفراد األسرة وما
وال خيفى على ذي علم أن هذا
َ
التكامل يف الوظائف واألعمال ،و ِّ
ِّ
جيب عليه من احلقوق والواجبات ِّض ْم َن بنا ِّء األسرة ،و ِّ
ووجوب
الرعاية لِّ َما حتت يده،
َح َس ِّن أداء .كما أن احلديث يهدف إىل االرتقاء مبستوى التفكري لدى كل
القيام هبذه املسؤولية على أَ ْك َم ِّل وجه وأ ْ
طرف حىت ال يكون أًننيا ،ال يفكر إال يف ذاته ومصاحله الشخصية وتلبية حاجاته دون النظر يف حاجات الطرف
اآلخر .وحينما نقصد ابلتدبري املشرتك فإننا نقصد تفعيل مبدأ الشورى بني الزوجني حيث احرتام العقل والرأي ،وحيث
البعد عن األًن والذاتية والدكتاتورية يف التفكري إىل رسم اخلطط املشرتكة والتعاون املسؤويل ،من أجل إعادة االعتبار هلذه
املؤسسة الرابنية واليت أقيمت على أساس مقدس وغليظ.
فهذه األمور السبعة ،مستنبطة من كتاب هللا ،وهي كفيلة إبذن هللا عز وجل ،بتشييد دعائم قوية حلياة زوجية
مستقرة ،وبناء عش أسري سعيد ،وبيئة اجتماعية متميزة تتكون من أب وأم وأبناء وبنات وأحفاد ،كل يقوم بدوره
ومسؤولياته بعيدا عن التوترات واخلالفات املهددة حلصن األسرة احلصني ،وكما قال الشاعر:
ِّ .27
نَعِّيب زمانَنا والعي ِّ
ِّ ِّ
ب س َو َاًن
ب فينَا ** َوَما لَزَماننَا َعْي ٌ
ُ َ َ َ َ َْ ُ
َطيعوا اَّلل وأ ِّ
ِّ
ول ۚ﴾ ،ج ،9ص ،62حديث رقم.7138 :
َطيعُوا الر ُس َ
 25صحيح البخاري ،املصدر السابق ،كتاب األحكام ،ابب قوله تعاىل ﴿ َوأ ُ َ َ

 26حميي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي (املتوىف516 :ه ) ،شرح السنة ،حتقيق :شعيب األرنؤوط-حممد زهري
الشاويش( ،بريوت ،دمشق :املكتب اإلسالمي ،ط1403 ،2ه 1983 /م) ،ج ،10ص.62
 27خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (املتوىف1396 :ه ) ،األعالم( ،د.م :دار العلم للماليني ،ط ،15أاير  /مايو 2002

م) ،ج ،7ص ،20ونسب هذا البيت للصاحب ابن لنكك – وهو حممد بن حمد بن جعفر بن لنكك أبو احلسني البصري – قال يف التعريف به " :شاعر،
وصفه الثعالب بفرد البصرة وصدر أدابئها ،وقال :أكثر شعره ملح وطرف ،جلها يف شكوى الزمان وأهله وهجاء شعراء عصره ،وهو صاحب البيت املعروف:
" نعيب زماننا والعيب فينا " انتهى.
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فهذا كتاب هللا ينطق ابحلق ،ويرشدًن إىل ما فيه قوام حياتنا الشخصية واألسرية واالجتماعية ،وهذه سنة
املصطفى األكرم  - -ترشدًن إىل ما فيه صالح معاشنا ومعادًن ،وما أحوج اإلنسانية عموما واملسلمني خصوصا إىل
العودة إىل كتاب رهبم وسنة نبيهم – –ففيهما مصادر السعادة والراحة والطمأنينة ،ويف زمن يعج ابملكدرات والضغوط
النفسية واالقتصادية جند يف هدى القرآن امللجأ واملالذ واملهرب واألمان من كل هذه املكدرات ،ومنها بال شك اخلالفات
الزوجية ،وابالستنارة بتوجيهات من خلق هذا اإلنسان وما حوله جند أن الظواهر السلبية ،ومنها ظاهرة الطالق املؤرقة
قد تالشت متاما ،وهلل األمر من قبل ومن بعد.
خامتة البحث ونتائجه

إن من أهم نتائج البحث ما أييت:
 .1الوعي مبقاصد الزواج قبل قيادة سفينته االجتماعية ضرورة دينية وخلقية لتثبيته وعدم االحنراف به ،فال بد من عقد
دورات متخصصة ملن يرغب ابلزواج من الطرفني حىت يتجنبوا مزالق الوقوع يف ُماطر التعصب والغضب الشديد وقطع
األرحام وقطع النسل وتشتيته.
ض َل بَ ْي نَ ُك ْم إِ هن ه
س ُوا الْ َف ْ
اَّللَ
 .2من أهم القواعد اليت حتمي الزواج بعد تقوى هللا قاعدة مأخوذة من قوله تعاىلَ ﴿ :وَال تَ ْن َ
ِِبَا تَ ْعملُو َن ب ِ
صيٌ﴾ [البقرة .]237 :فتقدير جهود الطرف اآلخر عملية نفسية ومقصد نبيل ملا فيه من مراعاة العواطف
َ َ
وتقدير املشاعر.
 .3أن يتذكر الرجل حياة العزوبية ويف نفس الوقت أن تتذكر املرأة حياة العُنُوسة ،وما فيها من آالم نفسية ،وأن الفراق
هو عودة حتمية إىل تلك احلياة الصعبةً ،نهيك عن تشتيت مشل األوالد وقطع العالئق بني األسرتني.
 .4إن االعرتاف ابخلطأ هو أفضل عالج إلزالة الشكوك وبه تستعاد الثقة بني الطرفني .كما أن االلتزام ابلصدق واألمانة
واألخالص يف العالقة بني األزواج هي الطريق إىل السعادة بينهما.
قائمة املصادر واملراجع
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :ه ) ،جامع البيان يف أتويل القرآن،
حتقيق :أمحد حممد شاكر (د.م ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه  2000/م).
أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد الضب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع (املتوىف405 :ه )،
املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1990/1411 ،1م).
80

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 4. No. 2
)april (1441-2020
Preventive Measures to Reduce the Phenomenon of Divorce in the light of the Quran
Seddiq Alharby - Radwan Jamal Elatrash -

موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة ،املغين( ،القاهرة :مكتبة القاهرة ،د.ط1388 ،ه 1968/م).
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (املتوىف303 :ه ) ،السنن الكبى ،حتقيق :حسن عبد
املنعم شلب( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1ه  2001/م).
حممد ًنصر الدين األلباين (املتوىف1420 :ه ) ،صحيح اجلامع الصغي وزَيداته( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،د:ط،
د:ت).
سليمان بن أمحد اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :ه ) ،الروض الداين (املعجم الصغي) ،حتقيق:

حممد شكور حممود احلاج أمرير( ،بريوت ،عمان :املكتب اإلسالمي ،دار عمار ،ط1405 ،1ه1985 /م).

أبو عمر ،شهاب الدين أمحد بن حممد املعروف اببن عبد ربه األندلسي (املتوىف328 :ه ) ،العقد الفريد( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1404 ،1ه).

ِّ ِّ
شعيب األرنؤوط  -حمَمد
أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السج ْستاين (املتوىف275 :ه ) ،سنن أيب داود ،حتقيقَ :
ك ِّامل قره بللي( ،د:م ،دار الرسالة ،ط 1430 ،1ه  2009/م).
أمحد بن مصطفى املراغي (املتوىف1371 :ه ) ،تفسي املراغي( ،مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللب

وأوالده مبصر ،ط1365 ،1ه 1946/م).

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف774 :ه ) ،تفسي القرآن العظيم (ابن كثري)،
حتقيق :حممد حسني مشس الدين (بريوت :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون ،ط1419 ،1ه ).
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261:ه ) ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،

(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت).

حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي (املتوىف256 :ه ) ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن ًنصر الناصر،
(د.م :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1ه ).
حممد بن حبان ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت (املتوىف354 :ه ) ،صحيح ابن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،

(بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1414 ،2ه1993 /م).

األلباين ،التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان( ،جدة :دار اب وزير للنشر والتوزيع ،ط 1424 ،1ه 2003 /

م) .
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حميي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي (املتوىف516 :ه ) ،شرح السنة ،حتقيق:

شعيب األرنؤوط-حممد زهري الشاويش( ،بريوت ،دمشق :املكتب اإلسالمي ،ط1403 ،2ه 1983 /م).

خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (املتوىف1396 :ه ) ،األعالم( ،د.م :دار العلم

للماليني ،ط ،15أاير  /مايو  2002م).

82

