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قاؿ تعالى:

وَهِيْ آيَاتِهِ أَىْ خَلَقَ لَكُنْ هِيْ أًَفُسِكُنْ أَشْوَاجًا لِتَسْكُنُىا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُنْ هَىَدَّةً وَزَحْوَةً إِىَّ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِقَىْمٍ يَتَفَكَّسُوىَ

(ُ) سكرة الركـ مف اآلية (ُِ).

(ُ)

اإلهداء
إىل والدتي العسيسة احلنونت ،ووالدي الغايل الكريم:

اللّذَيْه ربياوي صغريا ،وسهزا عهى تزبٍيت وراحيت...

وكان هلما الفضل بعد اهلل تعاىل يف تعليمي ووصىيل هلذا املستىي الزفيع...

إىل زوجتي الغاليت املثابرة:

اليت وقفت إىل جاويب ،وحتملت معي مشاق احلياة...
ومل تبخل عهًّ جبهد ،وصرب عه حقها...

إىل أبنائي وبناتي الغوايل:

فلذات كبدي ومهجة فؤادي ...

إىل األصدقاء واألحباب:
إىل:

الذيه سامهىا معً بكم ما ٌستطٍعىن مه...

انذٌه ضحىا بأرواحهم يف سبٍم اهلل وإعالء راٌته...
وأبطال احلزٌة خهف قضبان االحتالل انغاشم ,أسزوا انبىاسم...

إليهن أُهدي هرا العول املتىاضع زاجياً هي املىىل عص وجل أى أَكىى عند حسي
ظنهن ،إًه ًعن املىىل وًعن النصري.

أ

شكر وتقدير
الحمد ﵀ الذم بفضمو تتـ الصالحات ,كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كآلو كصحبو
اليداة  ,ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ .)ُ(
اعترافا بالفضؿ ألىمو ,كالعمؿ الحسف لذكيو ,أشكر ا﵀  أكالن كأخي انر عمى تيسيره لي إتماـ
ىذا البحث عمى ىذا الكجو.
كانطبلقا مف التكجيو النبكم الكريـ "مف ال يشكر الناس ال يشكر ا﵀"(ِ) ,فإني بعد شكر ا﵀
عمى نعمو الكثيرة التي ال تعد كال تحصى أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى أستاذم كشيخي
فضيلة الدكتور /شحادة السويركي  -حفظه اهلل  -عمى ما بذلو مف جيد في
مساعدتي كتكجييي كتقديـ النصح كاإلرشاد لي.
كما أتكجو بالشكر كالتقدير ألستاذم الكريميف المَّذيف تفضبل بمناقشة ىذه الرسالة:

فضيلة الدكتور /ماهر احلويل  ,حفظه اهلل.
وفضيلة الدكتور  /نعيم ياسني  ,حفظه اهلل.
لما بذاله مف جيد ككقت في قرآتيا رغـ أعبائيما الكثيرة ,كأسألو سبحانو أف ينفعني
بمبلحظاتيما لتحسيف ىذا البحث كتنقيحو.
ً
الجامعة اإلسبلمية,
أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى جامعتي العتيدة
كال يفكتني في ىذا المقاـ أف ى
كعمى رأسيا األستاذ الدكتور /كماليف كامؿ شعت عمى عنايتو كاىتمامو كتقديمو العكف كالمساعدة
لكؿ الطبلب ,كطبلب العمكـ الشرعية عمى كجو الخصكص.
ً
ً
ً
القضاة,
الخطباء ك
العمماء ك
كما أخص بالشكر كالتقدير كمية الشريعة كالقانكف ,مخرجةى
كمعممي الناس الخير ,عمى ما قدمتو مف خدمة ألبناء ىذا البمد الطيب ,كفي مقدمتيا عميد الكمية
(ُ) سكرة النمؿ مف اآلية (ُٗ).
(ِ) الترمذم :سنف الترمذم ,كتاب البر كالصمة ,باب الشكر لمف أحسف إليؾ ,ح(ُْٓٗ) ,)ّّٗ/ْ( ,كقاؿ:

حسف صحيح.

ب

فضيمة األستاذ الدكتور /مازف اسماعيؿ ىنية كك يؿ أعضاء الييئة التدريسية كالعامميف بالكمية كبلن
باسمو كلقبو.
كال يفكتني أف أخص بالشكر كالتقدير كبلن مف األخكيف الكريميف:

األخ  /يحيى نصر حمودة الدلو.
واألخ  /محمد عزمي كامؿ القطراوي.
واألخ  /عمي أيوب عياد المحاـ.
واألخت  /إيناس سالـ درويش.
واألخت  /رجاء أحمد القريناوي.
عمى ما قدمكه لي مف عكف في طباعة ىذه الرسالة كاخراجيا بيذه الحمة الجميمة.

واهللُ املىفق واهلادي إىل سىاء انسبٍم
وصهى اهلل وسهم وبارك عهى سٍدوا حممد
وعهى آنه وأصحابه أمجعني

ج

املقدمة
كمنو ككرمو ,المتكرـ عمييـ
الحمد ﵀ رب العالميف المنعـ المتفضؿ عمى عباده بعظيـ خيره ٌ

بجزيؿ عطائو كاحسانو ,كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد  كعمى آلو
كصحبو الطيبيف الطاىريف أجمعيف.
أما بعد؛
إف نعـ ا﵀ عمينا كثيرة أكثر مف أف تعد أك تحصى ,فقد قاؿ ا﵀ تعالى :ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ,)ُ (كاف مف أنعـ النعـ كأىميا ,ىي نعمة الزكاج ,حيث
إف الزكاج ضركرم لعدة اعتبارات ,كمف أىميا :الحفاظ عمى ديمكمة كاستم اررية التكاجد البشرم
عمى كجو ىذه البسيطة ,بمعنى حفظ النسؿ الذم ىك مقصد مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية,
كضركرة مف ضركراتيا الكمية ,كبكاسطة الزكاج تنشأ المبنة األكلى لممجتمع ,أال كىي األسرة ,التي
اعتنى اإلسبل ـ ببنائيا عمى أسس كقكاعد متينة راسخة ,كرفع مف قيمتيا كمف شأنيا حتى جعميا آية
مف آياتو التي تستحؽ التفكير ,كنعمة تستكجب الشكر بحسف رعايتيا ,كالمحافظة عمييا ,فقد قاؿ
ا﵀ تعالى  :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
( ِ)
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ , كيعتبر إشباع الرغبة كالغريزة عند اإلنساف ,ككبح جماحيا ,ىدفان

رئيسان مف أىداؼ الزكاج ,لتسكد في المجتمع األخبلؽ الكريمة ,كالقيـ الفاضمة ,كيتحقؽ االستقرار
كالطمأنينة فيو.
كلكي تحقؽ الحياة الزكجية أىدافيا المرجكة ,فقد حفتيا الشريعة اإلسبلمية بالعديد مف
األحكاـ ,كالتشريعات ,التي تنظميا ,فيي بادئ ذم بدء بينت األسس التي يجب عمى كؿ فرد في
المجتمع ,رجبلن كاف أك امرأة ,أف يستند إلييا عند اختيار شريؾ حياتو ,كبعد ذلؾ كضعت شركط
كقكاعد إقامة ىذه المؤسسة ,مف حيث عقد الزكاج كأركانو كشركط صحتو ,كأسباب فساده ,ثـ
حددت العبلقة بيف أطراؼ العبلقة الزكجية ,كبينت لكؿ طرؼ حقكقو ككاجباتو ,كلـ تغفؿ الشريعة
اإلسبلمية عف كضع األحكاـ المتعمقة بكيفية إنياء العبلقة الزكجية إذا تعسر استمرارىا.

(ٔ) عٛسح إثشا٘ :ُ١ا٠٢خ (ٖٗ).
(ٕ) عٛسح اٌش :َٚا٠٢خ (ٕٔ).

د

كألف الحياة الزكجية تستمر معظـ حياة اإلنساف  -في الغالب  -فإف اإلنساف خبلؿ ىذه
العبلقة يمر بحاالت كانفعاالت نفسية مختمفة مف :سعادة كتعاسة ,كفرح كحزف ,كيسر كعسر,
أثر في ىذه
كغضب كىدكء,
كرضى كسخط ,كأمف كخكؼ ,كحب ككره ,فقد كاف ليذه االنفعاالت ه
ن
نقص مف أحد حقكؽ
ساس بأحد شركط كضكابط العبلقة الزكجية ,أك ه
العبلقة ,فقد ينشأ عنيا م ه

تقصير بأحد الكاجبات.
الطرؼ اآلخر ,أك
ه

كقد يؤثر ىذا المساس أك التقصير في صحة ىذه العبلقة ,كيؤدم إلى إنيائيا إذا كانت

قائمة ,أك منع قياميا إذا لـ تكف أسست بعد.
كمف أجؿ ذلؾ كانت ىذه الدراسة لمعالجة ىذه القضية ,كىي بعنكاف :أثر االنفعاالت
النفسية في الحياة الزوجية وأحكاميا ,كانحصرت الدراسة عمى أكثر ىذه االنفعاالت شيكعان,
كأشدىا تأثي انر في الحياة الزكجية ,كىي :الحب ,كالكره ,كالغيرة ,كالغضب ,كالخكؼ.
كاني ,إذ أقكـ بيذا العمؿ أسأؿ ا﵀  التكفيؽ كالسداد إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو ,فما كاف
فييا مف مكاطف إجادة ,فبتكفيؽ مف ا﵀  ,كما كاف فييا مف مكاطف تقصير كضعؼ فمف نفسي,
كحسبي أني حاكلت.

أوالً :أسباب اختيار الموضوع:
ُ -بياف أثر االنفعاالت النفسية عمى أحكاـ الحياة الزكجية.
ِ -إثبات سبؽ الشريعة باالىتماـ باإلنساف في جميع المناحي ,سكاء كانت نفسية أك غيرىا.
ّ -بياف الضكابط كاألسس التي تقكـ عمييا الحياة الزكجية حتى تعـ السعادة كالطمأنينة
كاظيار أىمية الجانب النفسي في استقرار الحياة الزكجية كانجاحيا.
ْ -اقتراح القكانيف المناسبة التي تراعي الجانب النفسي في الحياة الزكجية.
ٓ -إثراء المكتبة اإلسبلمية بما يعكد بالفائدة عمى الفرد كالمجتمع المسمـ.

ثانياً :الدراسات السابقة:
اىتـ الفقياء قديمان كحديثان بأحكاـ الحياة الزكجية دراسةن كتمحيصان ,كعمى قدر جيدم المتكاضع
لـ أجد دراسة اىتمت باالنفعاالت النفسية عمى كجو الخصكص كحدىا ,لكف الفركع الفقيية المنثكرة
في كتب الفقو اإلسبلمي زاخرة في المكضكع ,لذا أكد دراسة أحكاـ االنفعاالت النفسية التي تؤثر

ق

عمى الحياة الزكجية كاقتراح الحمكؿ المناسبة التي تعالج بعض المشكبلت التي تنشأ عف االنفعاالت
السمبية ,سائبل المكلى اليداية كالتكفيؽ كأف يسدد خطانا لما يحب كيرضى.

رابعاً :خطة البحث:
يتككف ىذا البحث مف مقدمة كفصؿ تمييدم كثبلثة فصكؿ كالخاتمة متضمنة ألىـ النتائج
كالتكصيات عمى النحك التالي:

الفصؿ التمييدي :الزواج حقيقتو ومشروعيتو وحكمو وحقوؽ كؿ مف
الزوجيف عمى األخر.
كقسمت ىذا الفصؿ إلى مبحثيف:
المبحث األكؿ :حقيقة الزكاج كمشركعيتو كحكمو.
المبحث الثاني :حكمة الزكاج كحقكؽ كؿ مف الزكجيف عمى اآلخر.

وأما الفصؿ األوؿ ,فيو بعنواف :حقيقة االنفعاؿ وأنواعو وأسبابو ومظاىره.
كيتككف ىذا الفصؿ مف مبحثيف:
المبحث األكؿ :حقيقة االنفعاؿ كأنكاعو كحكـ كؿ نكع.
المبحث الثاني :أسباب االنفعاالت كمظاىرىا.

أثر االنفعاالت في الحياة الزوجية وأحكاميا.
الفصؿ الثانيُ :
كفيو خمسة مباحث:

المبحث
ي
المبحث
ي
المبحث
ي
المبحث
ي
المبحث
ي

ً
ً
كح ٍك يمو.
الح ًب في
أثر
الحياة ى
الزك ًجية ي
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األكؿ :ي
ً
ً
الز ً
كح ٍك يمو.
انفعاؿ ال يكرًه في
أثر
الحياة ى
كجية ي
الثاني :ي
ً
الخ ً
ً
كح ٍك يمو.
كؼ في
أثر
الحياة ى
انفعاؿ ى
الزك ًجية ي
الثالث :ي
ً
ً
الغ ً
كح ٍك يمو.
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الحياة ى
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ً
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ً
الز ً
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الغي ًرة في
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الحياة ى
كجية ي
الخامس :ي

الفصؿ الثالث :عالج االنفعاالت النفسية في الحياة الزوجية.
وفيو ثالثة مباحث:

ك

المبحث
ي
المبحث
ي
المبحث
ي

العبلج بالتكجيوً الشرعي كالكعي الديني.
األكؿ:
ي
ً
باإلرشاد األسرم كالتحكيـ.
العبلج
الثاني:
ي
ً
ً
ً
ً
الزكجية بالعقاقير.
الحياة
النفسية في
االنفعاالت
عبلج
الثالث:
ي

ثالثاً :منيج البحث:
ُ-

رجعت إلى المصادر األصمية مف كتب الفقو كاألصكؿ كعمـ النفس كغيرىا ,باإلضافة
إلى الكتب الحديثة ذات الشأف مع التزاـ الدقة في العزك كالتكثيؽ بما تقتضيو األمانة
العممية.

ِ-

ٌبينت أقكاؿ العمماء في المسائؿ المختمؼ فييا ,مع تحرير محؿ النزاع ,كذكر سبب

الخبلؼ ,كذكر أدلة كؿ فريؽ كمناقشتيا كمما أمكف كاختيار ما يغمب عمى الظف أنو
األرجح كبياف مبررات ذلؾ.
ّ-

عزكت اآليات القرآنية إلى سكرىا مع ذكر أرقاـ اآليات كاف لـ تذكر اآلية كاممة سأشير
إلى ذلؾ بإذف ا﵀.

ْ-

خرجت األحاديث مف مضامينيا األصمية مع نقؿ الحكـ عمى الحديث إف أمكف ,إال ما
كاف في الصحيحيف.

ٓ-

أعتمدت في التكثيؽ :ذكر اسـ المؤلؼ ,ثـ اسـ الكتاب ,ثـ رقـ الجزء ,ثـ رقـ الصفحة,
كذكرت باقي المعمكمات عف الكتاب في قائمة المصادر كالمراجع.

ٔ-

ذيمت بعد الخاتمة بفيارس لآليات كاألحاديث كالمراجع كالمكضكعات.

ز

ممخص الرسالة

يتناكؿ ىذا البحث مكضكعان مف األىمية بمكاف مف المكضكعات الفقيية الجميمة التي تعالج

القضايا األسرية المتعمقة بمكضكع االنفعاالت النفسية التي تؤثر في الحفاظ عمى كياف المبنة األكلى

في المجتمع كالتكصؿ إلى الحمكؿ السديدة التي كضعيا الشارع الحنيؼ كأقاميا المصطفى 
كتداكليا األطباء في كتبيـ  ,لذا قمت بتقسيـ الرسالة إلى أربعة فصكؿ:
الفصؿ التمييدم :قد تناكلتو في مبحثيف:

المبحث األكؿ :تطرقت فيو لمحديث عف حقيقة الزكاج كمدل مشركعيتو كما ىك الحكـ

الشرعي لو.

المبحث الثاني :كاف الحديث فيو عف الحكمة مف تشريع الزكاج كحقكؽ كؿ مف الزكجيف عمى

اآلخر كفؽ منيج اإلسبلـ القكيـ.

ثـ جاء الفصؿ األكؿ كتناكلتو في مبحثيف اثنيف كقد خصصت المبحث األكؿ في الحديث عف

حقيقة االنفعاؿ النفسي كأنكاعو المتعددة ,ثـ بينت حكـ كؿ نكع مف ىذه األنكاع.

المبحث الثاني كاف الحديث فيو عف أسباب ىذه االنفعاالت كمظاىرىا عمى كاقع اإلنساف

عامة.

كأما الفصؿ الثاني ,فقد خصصتو لمحديث عف أثر االنفعاالت في الحياة الزكجية كالكاقع

األسرم كبياف األحكاـ المتعمقة بو ,كقد جاء في خمسة مباحث:

المبحث األكؿ كتناكلت فيو أثر انفعاؿ الحب في الحياة الزكجية مف منطمؽ الكتاب كالسنة.

المبحث الثاني كتحدثت فيو عف أثر انفعاؿ الكره في الحياة الزكجية مع بياف أحكامو الشرعية.

المبحث الثالث كتطرقت فيو لمحديث عف أثر انفعاؿ الغضب في الحياة الزكجية مع بياف

األحكاـ المتعمقة بو.

كبينت فيو عف أثر انفعاؿ الخكؼ في الحياة الزكجية كأحكامو الفقيية.
المبحث الرابع ٌ
المبحث الخامس كتعرضت فيو النفعاؿ الغيرة في الحياة الزكجية كما يترتب عميو مف أحكاـ

الشرعية.

كختمت الرسالة بالفصؿ الثالث ,فتناكلت فيو عبلج ىذه االنفعاالت ,حفاظان عمى الحياة

الزكجية مف الضياع ,ككاف عمى ثبلثة مباحث ,حيث كاف الحديث في المبحث األكؿ عف العبلج
كفؽ الضكابط كاالسس الشرعية ,ألنيا األصؿ في كؿ عبلج.

المبحث الثاني كتحدثت فيو عف العبلج كفؽ الجيكد الشخصية كالتكجيو كاإلرشاد األسرم.

المبحث الثالث كخصصت فيو الحديث عف العبلج باألمكر الطبية.

ثـ ختمت الرسالة بخاتمة اشتممت عمى النتائج كالتكصيات ,كذيمتيا بعدد مف الفيارس الفنية.

ح

Abstract
This thesis handles a very significant subject in relation to dignified
jurisprudential topics. It also tackles some family issue in connection with
the psychological furies which contribute in maintaining the essential pillar
in the Muslim society. The thesis approaches the desired solutions that
were put by the true lawgiver the prophet Mohammad peace be upon him
and what so physicians stated in their books. Hence for, I have divided this
thesis into four chapters:
The introductory chapter is handled in two subjects.
The first subject talks about the reality of marriage, its Islamic sharia stand
according to the holy Quran and the prophetic Sunnah.
The second subject discusses the wisdom from marriage legislation and the
couples rights towards each according to the straight Islamic system.
After that, the first chapter is handled in two subjects.
The first one, illustrates the reality of the psychological furies, its multi
types and its stand in the Islamic sharia law. Then, the second subject
reveals the reasons of these furies and its features on people.
Whereas, the second chapter states in special the effects of furies in
the family daily life beside illustrating its relevant rules: containing five
subjects.
First subject clarifies the imp act of fury out of love in the marital
life according to holy Quran and Sunnah. Moreover, the second subject
mentions the effect of fury out of hatred in the spousal life in addition to its
position in the Islamic sharia regulation. Furthermore, the third subject
treats the effect of fury resultant out of anger in the marital life showing its
stand in the Islamic sharia law. In addition, the fourth subject views the
effect resultant out of fear in the spousal life and its jurisprudential rules.
Significantly, too, I state the fury resulting out of jealousy in the marital life
beside its Islamic sharia rules.
At last, I conclude my thesis by the third chapter handling the
treatment of these furies in an attempt to preserving the marital life from
destruction. so I divided this chapter into three subjects:
The first subject: I refer to the treatment according to the Islamic sharia
regulations and foundations being the term of reference. Then, the second
subject discusses the cure according to the personal efforts and family
directions. The third subject is specified in the healing by medical means.
I summed up my thesis by some findings and recommendations in
addition to a great deal of appendices appearing at the end of this thesis.

ط

الفصل التمييدي
حقيقة الزواج وحكمو وحكمتو
وحقوق كل من الزوجين على اآلخر.
ويتكون من مبحثين:

المبحث األول :حقيقة الزواج ومشروعيتو وحكمو.
المبحث الثاني :حكمة الزواج وحقوق كل من الزوجين على
اآلخر.

المبحث األول
حقيقة الزواج ومشروعيتو وحكمو
وفيو ثالثة مطالب:

المطلب األول :حقيقة الزواج.
المطلب الثاني :أدلة مشروعية الزواج.
المطلب الثالث :حكم الزواج.

المطمب األوؿ
حقيقة الزواج
أوالً :الزواج في المغة:
الزكاج مف زكج يزكج زكاجان ,كأصمو زكج ,ك َّ
الزٍك يج خبلؼ الفى ٍرًد ,يقاؿ ىزٍكهج أىك فى ٍرهد ,كما يقاؿ
ىش ٍفعه أىك ًكتٍهر ,قاؿ ا﵀ تعالى  :ىكأ ٍىن ىبتٍىنا ًفييىا ًم ٍف يك ٍّؿ ىزٍك وج ىب ًيي وج ,)ُ(ككؿ كاحد منيما أىيضان يسمى
ىزٍكجان كيقاؿ ىما ىزٍكجاف :لبلثنيف ,كىما ىزٍكهج ,كما يقاؿ ىما ًسي ً
اء.
َّاف كىما ىسك ه
ؽ
قاؿ ابف سيده" :كيدؿ عمى أف الزكجيف اثناف في كبلـ العرب ,قاؿ ا﵀ تعالى  :ىكأَّىنوي ىخمى ى
(ِ)
َّ
َّ
اسمي ٍؾ ًفييىا
الزٍك ىج ٍي ًف الذ ىك ىر ىك ٍاأل ٍينثىى . فكؿ كاحد منيما زكهج ,ذك انر كاف أكأنثى ,قاؿ ا﵀ تعالى :فى ٍ
ًم ٍف يك ٍّؿ ىزٍك ىج ٍي ًف اثٍىن ٍيف. 

(ّ) (ْ)

اج شرعاً:
ثانياً :الزو ُ

ىناؾ تعريفات كثيرة لمزكاج اصطبلحان كسأكرد تعريفو عند المذاىب األربعة ,كما يمي:

تعريؼ الحنفية :ىك عقد كضع لتممؾ المتعة باألنثى قصدان.
أوالً:
ُ

(ٓ)

المراد (بالكضع) كضع الشارع ال المتعاقديف( ,لتممؾ المتعة باألنثى) :تممؾ منفعة البضع
(قصدان) :فئلخراج شراء اإلماء لمتسرم ,ألف منفعة البضع تابعة لممؾ العيف.
ثانياً :تعريؼ المالكية :ىك "عقد لحؿ تمتع بأنثى".
فينا نبلحظ في تعريؼ المالكية أنو ذكر سبب عقد الزكاج كتميزه عف غيره (باالستمتاع
باألنثى).

(ٔ)

ثالثاً :تعريؼ الشافعية" :عقد يتضمف إباحة كطء بمفظ إنكاح أك تزكيج أك ترجمتو".

(ُ( سكرة ؽ مف آية (ٕ).

(ِ) سكرة النجـ آية (ْٓ).
(ّ) سكرة المؤمنكف مف آية (ِٕ).
(ْ) ابف منظكر :لساف العرب ,)ُِٗ/ِ( ,الفيكمي :المصباح المنير.)ِٖٓ/ُ(,
(ٓ) ابف اليماـ :فتح القدير.)ُٖٔ/ّ(,

(ٔ) الصاكم :بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ.)ُِِ-ُُِ/ِ(,
((7اٌخط١ت اٌششثِ :ٟٕ١غٕ ٟاٌّذتبج.)ٕٖٔ/ٖ( ,

ّ

(ٕ)

فينا يذكر التعريؼ صيغة الزكاج كىي بألفاظ اإلنكاح أك التزكيج أك ترجمتو.
رابعاً :تعريؼ الحنابمة" :عقد يعتبر فيو لفظ إنكاح أك تزكيج في الجممة".

(ُ)

تعريؼ المعاصريف لمزواج:
عرفو الشيخ محمد أبو زىرة ,فقاؿ :إنو عقد يفيد حؿ العشرة بيف الرجؿ كالمرأة ,كتعاكنيما,
كيحدد ما لكمييما مف حقكؽ كما عمييما مف كاجبات.

(ِ)

التعريؼ المختار:
كيظير لي أف تعريؼ الحنابمة قريب مف تعريؼ الشافعية كلعؿ تعريؼ الشافعية ىك الراجح
لما يمي:
ُ-

ذكره العقد الذم يتضمف إباحة حؿ المرأة لمرجؿ أم كطأىا بشركط مخصكصة.

ِ -ذكره ألفاظ الزكاج فيو إشارة إلى خصكصية ىذا العقد كتميزه عف غيره ,حيث ال يتـ العقد
إال بو كيدؿ ىذا عمى شرؼ العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة.

(ٔ) اٌجٛٙت :ٟاٌشٚع اٌّشثغ.)ٖٖٔ/ٔ( ,
(ٕ)أث ٛص٘شح :األدٛاي اٌشخظ١خ(ٔ.)ٔ7/

ْ

المطمب الثاني
أدلة مشروعية الزواج
استدؿ عمى مشروعية الزواج بالكتاب والسنة واإلجماع:

أوالً :مف الكتاب:

النس ً
ً
ً
اع فىًإ ٍف ًخ ٍفتي ٍـ أ َّىال تى ٍعًدليكا
اء ىمثٍىنى ىكثي ىبل ى
ث ىكيرىب ى
ُ .قكؿ ا﵀ تعالى :فى ٍانك يحكا ىما طى ى
اب لى يك ٍـ م ىف ٍّ ى
فىك ً
ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ ىذلً ىؾ أ ٍىد ىنى أ َّىال تى يعكليكا.)ُ(
اح ىدةن أ ٍىك ىما ىممى ىك ٍ
ى
وجو الداللة :نصت اآلية عمى مشركعية الزكاج كحمو كجكاز التعدد إلى أربع نساء(ِ).
ًً
ً
ً
اء
يف ًم ٍف ًع ىب ًاد يك ٍـ ىكًا ىمائً يك ٍـ إً ٍف ىي يك ي
امى م ٍن يك ٍـ ىكالصَّالح ى
كنكا فيقى ىر ى
ِ .قكؿ ا﵀ تعالى  :ىكأ ٍىنك يحكا ٍاأل ىىي ى
ي ٍغنً ًيـ المَّو ًمف فى ٍ ً ً َّ ً ً
يـ.)ّ(
ي ي ي ٍ
ضمو ىكالموي ىكاسعه ىعم ه
وجو الداللة :قكلو  ىكأ ٍىن ًك يحكا ىذا أمر مف ا﵀ لؤلكلياء أف يزكجكا مف كلكا عميي َّف مف األيامى

كىـ مف ال أزكاج ليف(ْ).

ثانياً :السنة:

اب م ًف استىطى ى ً
ُ .عف ابف مسعكد  قاؿ:قاؿ رسكؿ ا﵀ ":ىيا م ٍع ىشر َّ
اءةى
الش ىب ً ى ٍ
اع م ٍن يك يـ اٍل ىب ى
ى ى
ً
ً
ً
ً ً
ىفٍم ىيتىىزَّك ٍج ,فىًإَّنوي أ ى
ص ًر ,ىكأ ٍ
َّكًـ ,فىًإنَّوي لىوي
ىح ى
ىغض لٍم ىب ى
ص يف لٍمفى ٍرًج ,ىك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍستىط ٍع ,فى ىعمى ٍيو باٍلص ٍ
(ٓ).
اء"
ًك ىج ه
(ٔ)

وجو الداللة:أمر النبي  الشباب بالزكاج إذا ممككا الباءة كقدركا عمى مئكنة الزكاج.

)ُ( سكرة النساء مف آية (ّ).
)ِ( كردت ىذه اآلية في الرجؿ الذم كاف يكفؿ اليتيمة ليككف كلييا كيريد أف يتزكجيا فبل يقسط ليا في ميرىا
فنياىـ ا﵀ أف ينكحكا إال أف يقسطكا ليف كيبمغكا بيف أعمى ما ىك ليف مف الصداؽ كأمركا أف ينكحكا مف

سكاىف.انظر :الشككاني :فتح القدير(ُ.)ّْٖ-ِْٖ/
)ّ( سكرة النكر :آية (ِّ).
)ْ( الرازم :التفسير الكبير(ِّ.)ُْٖ/

(ٓ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب النكاح ,باب قكؿ النبي":مف استطاع منكـ الباءة ,..ح(َٓٔٓ),
(ٓ.)َُٗٓ/

(ٔ) الشككاني :نيؿ األكطار.)ُِِ/ٔ( ,

ٓ

ِ .عف أبي أيكب األنصارم  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀":أ ٍىرىبعه مف يس ىن ًف المرسميف الحياء ىكالتَّ ىعط ير
ؾ"(ُ).
كالزكاج كالسكا ي

وجو الداللة :ىذا دليؿ عمى أف النكاج شريعة األنبياء جميعان السيما نبينا محمدان .

(ِ)

ثالثاً :اإلجمػاع:
نقؿ ابف قدامة إجماع الصحابة  عمى مشركعية الزكاج ,حيث قاؿ" :وال تجتمع الصحابة
 عمى ترؾ األفضؿ واالشتغاؿ باألدنى".

(ّ)

(ُ) أحمد :مسند أحمد ,)ُِْ/ٓ( ,قاؿ شعيب االرنؤكط :حديث ضعيؼ.انظر :المرجع نفسو.
(ِ)ابف حجر ,فتح البارم(َُ.)ّّٗ/
(ّ)ابف قدامو :المغني.)ّّٔ/ٕ( ,

ٔ

المطمب الثالث
حكـ الزواج
يمكف تمخيص حكـ الزواج في ثالثة مذاىب:
المذىب األوؿ :قاؿ باستحباب الزكاج ,كىك مذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية
(ُ)

كالشافعية كالحنابمة.

(ِ)

المذىب الثاني :قاؿ بإباحة الزكاج ,كىك قكؿ عند الشافعية.

(ّ)

المذىب الثالث :قاؿ بكجكب الزكاج ,كىك ما ذىب إليو ابف حزـ مف الظاىرية.

سبب الخالؼ:
يرجع اختبلؼ الفقياء في حكـ الزكاج إلى تأكيؿ كتكييؼ النصكص ,فمف عمؿ بظكاىرىا,
قاؿ بكجكب الزكاج كمف رأل أف فييا داللةن عمى الكجكب ,إال أنيا مصركفة إلى االستحباب بقرائف
مختمفة كىؿ يحمؿ فعؿ كقكؿ النبي  عمى الكجكب أك الندب.

(ْ)

األدلة:
أدلة المذىب األوؿ:
استدؿ أصحاب المذىب األكؿ ,كىـ القائمكف باستحباب الزكاج بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ.

أوالً :الكتاب:

النس ً
ً
ث ىكيرىباعى.)ٓ(
قكؿ ا﵀ تعالى  :فى ٍان ًك يحكا ىما ى
اء ىمثٍىنى ىكثي ىبل ى
ط ى
اب لى يك ٍـ م ىف ٍّ ى
اب لى يك ٍـ ًم ىف
وجو الداللة :أف ا﵀ عمؽ الزكاج عمى االستطابة ,بقكلو  :فى ٍان ًك يحكا ىما ى
ط ى

النس ً
ث ىكيرىباعى كال يجب التعدد بحاؿ
اء ,كالكاجب ال يتكقؼ عمى االستطابة كقكلو  :ىمثٍىنى ىكثي ىبل ى
ٍّ ى
(ٔ)
باتفاؽ.

(ٔ) اٌغشخغ :ٟاٌّجغٛط (ٗ .)ٖ٘ٔ/اٌذطبةِٛ :ا٘ت اٌجٍ .)ٖٗٓ/ٖ(ً١اٌششثِ :ٟٕ١غٕ ٟاٌّذتبج (ٖ .)ٕٔ٘/اثٓ
لذاِخ :اٌششح اٌىج١ش.)ٖٖ٘/7( ,
(ٕ) اٌّٙزة :اٌش١شاص.)ٖٗ/ٕ( ,ٞ
(ٖ) اثٓ دضَ :اٌّذٍ.)ٗٗٓ/9( ,ٝ
(ٗ) اثٓ سشذ :ثذا٠خ اٌّجتٙذ ٙٔٚب٠خ اٌّمتظذ.)ٕ/ٕ( ,
(٘) عٛسح إٌغبء ِٓ آ٠خ (ٖ).
(ٔ) السبكي :تكممة المجمكع شرح الميذب.)ُِٗ/ُٔ( ,

ٕ

ثانياً :السنة:
عف أنس بف مالؾ  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  في حديث النفر الذيف جاءكا يسألكف عف
عبادتو ,قاؿ ":كأتزكج النساء ,فمف رغب عف سنتي ,فميس مني"(ُ).
وجو الداللة :الحديث كاضح النص عمى استحباب الزكاج كأنو مف سنف النبي .

(ِ)

ثالثاً :المعقوؿ:
إف الزكاج ترقى عف ككنو عادة إلى ككنو عبادة ,ألف فيو اإلعفاؼ كالتحصيف كحفظ
النسؿ ,كىذه كميا مندكب إلييا.

(ّ)

أدلة المذىب الثاني:
كىـ القائمكف بإباحة الزكاج ,كقد استدلكا بالكتاب كالمعقكؿ.

أوالً :الكتاب:

يح َّؿ لى يكـ ما كر ً
ُ -قكؿ ا﵀ تعالى :كأ ً
ىف تىٍبتى يغكا بًأ ٍىم ىكالً يك ٍـ.)ْ( ..
اء ىذل يك ٍـ أ ٍ
ٍ ى ىى ى
ى
وجو الداللة :في اآلية إخبار عف إحبلؿ الزكاج كالحبلؿ كالمباح مف األسماء المترادفة,

كمما يؤيد ذلؾ لفظو  لى يك ٍـ في اآلية تستعمؿ في المباحات.
النس ً
ً
اء.)ٓ(..
ِ -قكؿ ا﵀ تعالى  :فى ٍان ًك يحكا ىما ى
ط ى
اب لى يك ٍـ م ىف ٍّ ى

وجو الداللة :حيث أناط الحكـ باختيارنا كاستطاعتنا كالكاجب ليس كذلؾ.

(ٔ)

ثانياً :المعقوؿ(ٕ):
لمتسرم بيا.
ُ -إف الزكاج يتكصؿ بو إلى قضاء الشيكة ,فيككف مباحان ,كشراء الجارية َّ
ِ -إف الشيكة فييا إيصاؿ النفع إلى نفسو ,كال يجب عمى اإلنساف إيصاؿ النفع إلى نفسو ,بؿ
مباح ,كاألكؿ كالشرب ,كاذا كاف مباحان ال يككف كاجبان لما بينيما مف التنافي.
ىك ه
)ُ( البخارم :صحيح البخارم :كتاب النكاح ,باب الترغيب في النكاح ,...ح(َّٔٓ).)ِ/ٕ( ,
(ِ) ابف حجر ,فتح البارم(ٗ.)َُٓ/

(ّ) الشربيني :مغني المحتاج (ّ.)ُِٓ/
)ْ( سكرة النساء مف آية (ِْ).
)ٓ( سكرة النساء مف آية (ّ).

(ٔ) الجصاص :أحكاـ القرآف (ّ.)َّٕ/
)ٕ( الشيرازم :الميذب (ِ.)ّْ/

ٖ

ّ -كألنو ابتغاء لذة تصبر النفس عنيا لـ يجب كمبس الناعـ كأكؿ الطيب.
أدلة المذىب الثالث :كىك القائؿ بكجكب الزكاج كقد استدلكا بالكتاب كالسنة كاألثر كالمعقكؿ.

أوالً :الكتاب:

ًً
ً
ً
يف ًم ٍف ًع ىب ًاد يك ٍـ ىكًا ىمائً يك ٍـ  ,)ُ(كقكؿ ا﵀
امى م ٍن يك ٍـ ىكالصَّالح ى
قكؿ ا﵀ تعالى  :ىكأ ٍىنك يحكا ٍاأل ىىي ى
النس ً
ً
ً
ث ىكيرىباعى.)ِ(
اء ىمثٍىنى ىكثي ىبل ى
تعالى :فى ٍانك يحكا ىما طى ى
اب لى يك ٍـ م ىف ٍّ ى
وجو الداللة :قكلو  ىكأ ٍىن ًك يحكا  ,كقكلو  فى ٍان ًك يحكا  أمر كاألمر لمكجكب ما لـ يقترف بقرينة
(ّ)

تصرفو إلى الندب كال قرينة ىنا.

ثانياً :السنة:

ط ى ً
ُ .حديث ابف مسعكد  قاؿ رسكؿ ا﵀  ": ىيا م ٍع ىشر َّ
الش ىب ً
اءةى ىفٍم ىيتىىزَّك ٍج,
استى ى
اب ىم ًف ٍ
اع م ٍن يك يـ اٍل ىب ى
ى ى
(ْ)
ً
ً
فىًإَّنو أ ى ً
ً ً
اء" .
ص ًر ,ىكأ ٍ
ي
َّكًـ ,فىًإَّنوي لىوي ًك ىج ه
ىح ى
ىغض لٍم ىب ى
ص يف لٍمفى ٍرًج ,ىك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍستىط ٍع فى ىعمى ٍيو باٍلص ٍ
وجو الداللة :قكلو  ىفٍم ىيتىىزَّكج أمر كاألمر لمكجكب(ٓ).
اف ٍب يف
ِ .عف ابف شياب ,أخبرني سعيد بف المسيب ,أنو سمع سعد بف أبي كقاص يقكؿ :أ ىىر ىاد يعثٍ ىم ي
(ٔ)
ظ يع و
ىف ىيتىىبتَّ ىؿ ,فىىنيىاهي ىر يسك يؿ المَّ ًو .
ىم ٍ
كف أ ٍ
النبي  عف التبتؿ كىك عدـ الزكاج ,أفاد التحريـ.
وجو الداللة :ني يي ٍّ

(ٕ)

ثالثاً :األثر:

اؿ يع ىم ير ألىبًي
ُ .عف عبد ا﵀ بف طاككس ,عف أبيو ,أنو قاؿ لرجؿ ":لًتىتىىزَّك ىج َّف أ ٍىك ألىقيكلى َّف لى ىؾ ىما قى ى
َّ
ً
َّ ً
كر"(ٖ).
الزىكائد :ىما ىي ٍم ىن يعؾ م ىف الزكاج إال ىع ٍجهز ,أ ٍىك في يج ه

(ُ) سكرة النكر مف آية (ِّ).
)ِ( سكرة النساء مف آية (ّ).

(ّ) ابف حزـ :المحمى.)َْْ,ُْْ/ٗ( ,
)ْ( سبؽ تخريجو صٓ.
)ٓ( ابف حزـ :المحمى.)َْْ/ٗ( ,
(ٔ) مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب النكاح ,باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ,...حَُِْ.)َُُِ/ِ(,
(ٕ) ابف حزـ :المحمى.)َْْ/ٗ( ,

( )8سٚاٖ اثٓ دضَ :اٌّذٍ.)ٗٗٓ/9( ٝ

ٗ

ً
ِ .كعف س ًع ًيد ٍب ًف ًى ىش ًاـ ٍب ًف ع ً
ت:
ام ور ,أَّىنوي ىسأ ى
يف ىعائً ىشةى رضي ا﵀ عنيا ,ىع ًف التَّىبت ًؿ ,فىقىالى ٍ
ى
ىؿ أ َّيـ اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ىٍ ى
ً
ً
َّ ً
ً
اجا
ىما ىسم ٍعت قى ٍك ىؿ المو تى ىعالىى  :ىكلىقى ٍد أ ٍىر ىسٍم ىنا ير يسبلن م ٍف قىٍبم ىؾ ىك ىج ىعٍم ىنا لىيي ٍـ أ ٍىزىك ن
الى تى ٍف ىع ٍؿ ,أ ى
ىكيذٍّرَّيةن ,)ُ(..فىبلى تىتىىبتَّ ٍؿ(ِ).

وجو الداللة :في قكؿ عمر ,أنو قصر امتناع الرجؿ عف الزكاج عمى أمريف :إما العجز كاما

الفجكر أم الخركج عف الحؽ كالصكاب ,فكجب عميو الزكاج طالما كاف قاد انر عميو كأما حديث
عائشة فقد كافقت نيي النبي  لعثماف عف التبتؿ ,كما سبؽ ذكره.

(ّ)

رابعاً :المعقوؿ:
اجب,
الزنا حراـ كنحف مأمكركف باجتنابو كيجب عمينا ذلؾ كما ال يتـ الكاجب إال بو ,فيك ك ه
(ْ)

إذف فالزكاج كاجب.

الرأي المخػتار:
مف خبلؿ استعراض األدلة التي استند إلييا أصحاب المذاىب السابقة ,يتبيف لمباحث
رجحاف أدلة القائميف باستحباب الزكاج في األحكاؿ الطبيعية كذلؾ لما يمي(ٓ):
ُ .الظاىرية أخذكا بظكاىر النصكص كلـ يمتفتكا إلى القرائف التي تصرفيا إلى غيرىا.
ِ .لـ يؤثر عف النبي  أنو فرض عمى كؿ أفراد الصحابة الزكاج.
ّ .الصحابة نقمكا كؿ ما دؽ عف النبي  كلـ يذكركا أف الزكاج مف ضمف الكاجبات.
ْ .كما يتكصؿ إلى اإلعفاؼ بالزكاج ,يتكصؿ إليو بالصكـ كالعبادة كالصبلة كدليؿ ذلؾ حديث
الباءة.
ٓ .الزكاج ترقى عف ككنو عادة إلى ككنو عبادة ,ألف فيو اإلعفاؼ كالتحصيف كحفظ النسؿ,
كىذه كميا مندكب إلييا.

(ٔ) عٛسح اٌشػذ ِٓ ا٠٢خ (.)ٖ8
)ٕ( سٚاٖ اثٓ دضَ :اٌّذٍ.)ٗٗٓ/9( ,ٝ
(ّ) المرجع السابؽ.

(ْ) الكاساني ,بدائع الصنائع (ِ.)ِِٖ/
)٘( اٌغشخغ :ٟاٌّجغٛط.)ٖ٘ٔ/ٗ( ,

َُ

المبحث الثاني
حكمة الزواج وحقوق كل من الزوجين على اآلخر
وفيو مطلبان:

المطلب األول :الحكمة من مشروعية الزواج.
المطلب الثاني :حقوق كل من الزوجين على اآلخر.

ب األوؿ
المطمَ ُ
َ
وع ِ
ِ
الحكم ُة مف مشر ِ
اج
الزو ِ
ية َ
َ ُ
َ
لمزواج حكـ كثيرة نقتصر منيا عمى ما يمي:
أوالً :حفظ النفس البشرية بالتناسؿ ,فقد أمرنا الشرع الحنيؼ بالتزاكج كالتكاثر ,كفي ذلؾ
كد,
كد اٍل ىكلي ى
مصمحة لممسمميف كحتى ال ينقطع نسميـ ,كفي ذلؾ يقكؿ رسكؿ ا﵀ " :تىىزَّك يجكا اٍل ىكيد ى
ً (ُ)
ً
ً
امة".
فإني يم ىكاثهر األ ٍىنبًىي ى
اء ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى
ثانياً:

ًً
ىف
فيو إعفاؼ لمنفس كسكف ليا كرحمة بيف الزكجيف ,قاؿ ا﵀ تعالى  :ىك ًم ٍف ىآياتو أ ٍ
أ ٍىنفي ًس يكـ أ ٍىزكاجا لًتىس يكينكا إًلى ٍييا كجع ىؿ ب ٍي ىن يكـ مكَّدةن كر ٍحمةن إً َّف ًفي ىذلً ىؾ ىآلي و
ات لًقى ٍكوـ
ى
ٍ ى ن
ٍ
ى ى ى ى ى ٍ ىى ىى ى

ؽ لى يك ٍـ ًم ٍف
ىخمى ى
كف )ِ(فإذا انتشرت العفة بيف المسمميف انتشرت األخبلؽ الفاضمة كابتعدكا عف الرذيمة ,قاؿ
ىيتىفى َّك ير ى
ؼ الًَّذيف ىال ي ًج يد ً
ا﵀ تعالى :كٍليستىع ًف ً
ضمً ًو ,)ّ(..ففي ىذه اآلية
احا ىحتَّى يي ٍغنًىييي يـ المَّوي ًم ٍف فى ٍ
كف ن ىك ن
ى ى
ى
ىىٍ ٍ
دليؿ عمى كجكب إعفاؼ النفس كالزكاج كسيمة إلعفافيا ,كالزكاج يعكد عمى الفرد بالصحة ,فمك
احتبس الماء بالبدف لضر صاحبو.
(ْ)

ثالثاً :فيو ترابط بيف األسر عف طريؽ المصاىرة ,فيحصؿ بذلؾ تكامؿ المجتمع ككحدتو.

ً
قاؿ ا﵀ تعالى  :ىيا أىييىا َّ
كبا ىكقىىبائً ىؿ لًتى ىع ىارفيكا إً َّف
اس إًَّنا ىخمى ٍق ىنا يك ٍـ م ٍف ىذ ىك ور ىكأ ٍينثىى ىك ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ يش يع ن
الن ي
َّ ً
ً َّ ً
يـ ىخبً هير .)ٓ( 
أى ٍك ىرىم يك ٍـ ع ٍن ىد المو أىتٍقىا يك ٍـ إً َّف الموى ىعم ه

(ُ ) ابف حباف :صحيح ابف حباف :كتاب النكاح ,باب ذكر العمة التي مف أجميا نيى عف التبتؿ ,ح(َِْٖ),
(ٗ ,)ّّٖ/قاؿ شعيب األرنؤكط :حديث صحيح لغيره.
(ِ) سكرة الركـ اآلية(ُِ).

(ّ) سكرة النكر مف اآلية(ّّ).
(ْ) القرطبي ,الجامع ألحكاـ القرآف.)ِّْ/ُٔ( ,
(ٓ) سكرة الحجرات اآلية (ُّ).

ُِ

ب الثاني
المطمَ ُ
َ
وج ِ
ُحقُو ِ
يف عمى اآل َخ ِر
ؽ ُك ٍؿ ِم َف َ
الز َ
وج:
الز ِ
ؽ َ
أوالًَ :ح ُ

البد لممرأة أف تراعي حؽ زوجيا فيما يمي:

ُ -الطاعة :بما لو كالية عمييا بمقتضى كجكب اإلنفاؽ عمييا كتفضيؿ الرجاؿ عمى النساء,
إنما يككف بأمريف أحدىما :كىبي ,كاختصاصيـ عمى النساء بالجمعة كالجماعات كاألذاف
كاإلقامة كذلؾ اإلمامة العظمى .كاآلخر :كسبي ,كيككف بإنفاقيـ عمى النساء في المير
كالسكف كالمأكؿ كالمشرب كالممبس كغيرىا.

(ُ)

كال تجب طاعة الزكج عمى معصية ,كما لك أمرىا أف تكشؼ شعرىا أماـ األجانب أك أف
تفطر في رمضاف ,فبل طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ ,كالدليؿ عمى كجكب طاعة الزكجة
لزكجيا أف ا﵀ تعالى أمر بتأديب الزكجة عند عدـ الطاعة ,كنيى عف إيذائيا عند الطاعة قاؿ ا﵀
يبل. ..
تعالى  :فىًإ ٍف أىطى ٍع ىن يك ٍـ فى ىبل تىٍب يغكا ىعمىٍي ًي َّف ىسبً ن

(ِ) (ّ)

وحتى تكوف طاعة الزوج واجبة عمى الزوجة ,البد مف تحقؽ األمور التالية:
أ-

()4

أف يككف األمر الصادر مف الزكج في شأف مف شئكف الزكجية ,فمك كاف في شأف مف
شئكنيا الخاصة ,كالتصرؼ في بعض ماليا ,فبل يجب عمييا أف تمتثؿ أمره.

ب -أف يككف مكافقان لمشريعة اإلسبلمية ,فمك أمرىا بما يخالؼ الشريعة لـ يجب عمييا
االمتثاؿ ,بؿ ال يجكز ذلؾ كما أسمفنا.
ج -أف يككف الزكج قائمان بما يجب عميو مف الحقكؽ ليا.
ً
ِ -ال يجوز لممرأة أف تدخؿ بيت زوجيا مف ال يرضى ,فقد قاؿ  ":أ ىىال أ ٍ
يخبًير ىؾ بً ىخ ٍي ًر ىما ىي ٍكن يزهي
(ٓ)
اٍلم ٍريء اٍلم ٍأرىةي الصَّالً ىحةي ,إً ىذا ىن ى ً
ظتٍوي"
اب ىع ٍنيىا ىح ًف ى
ىم ىرىىا أى ى
اعتٍوي ,ىكًا ىذا ىغ ى
ط ى
ظ ىر إلى ٍييىا ىس َّرتٍوي ,ىكًا ىذا أ ى
ى
ى
(ٔ) األٌٛع :ٟسٚح اٌّؼبٔ.)ٕٖ/٘( ٟ
(ٕ) عٛسح إٌغبء ِٓ آ٠خ (ٖٗ).
(ٖ) اٌىبعبٔ :ٟثذائغ اٌظٕبئغ.)ٕٖٗ/ٕ( ,
(ْ) الشرنباصي :أحكاـ عقد الزكاج في الفقو االسبلمي(,صُٗٔ).
(٘) اٌذبوُ :اٌّغتذسن ػٍ ٝاٌظذ١ذ ,ٓ١حٚ,)ٖٖٖ/ٕ( ,ٖٕٖ9لبي ٘زا دذ٠ث طذ١خ اإلعٕبد ٠ ٌُٚخشجبٖ.

ُّ

ات
كقد كصؼ ا﵀  المؤمنات بأنيف ":قانتات حافظات" كما قاؿ تعالى  :فىالصَّالً ىح ي
ات لًٍم ىغ ٍي ًب بً ىما ىح ًفظى المَّوي )ُ(أم مطيعات ألزكاجيف بحفظ أنفسيف كأمكاؿ
ات ىح ًافظى ه
قىانًتى ه
أزكاجيف كأكالدىـ في غيبتيـ(ِ) ,كالبد أف تستشعر المسئكلية الممقاة عمى عاتقيا ,فيي

راعيةه

رً
اع ىيةه
ى

في بيت زكجيا ,قاؿ رسكؿ ا﵀  ":يكم يك ٍـ ىر و
اع ىك يكم يك ٍـ ىم ٍسيئك هؿ ىع ٍف ىرًعيَّتً ًو ..ىكاٍل ىم ٍأرىةي
ً ً (ّ)
ىعمىى ىب ٍي ًت ىزٍك ًجيىا ىكىكلىده".

ّ -عدـ الخروج مف البيت إال بإذف الزوج :فبل يجكز ليا أف تخرج بدكف إذف زكجيا بشرط أف
يككف البيت مناسبان لمسكف كأما إذا كقعت نازلة ,فميا أف تخرج بغير إذنو.
()4

ويشترط لخروجيا مف بيتيا أربعة شروط:

أ -أف يككف الزكج قد أكفاىا عاجؿ صداقيا ,فإف كاف سمى ليا مي انر كجعؿ بعضو معجبلن,
فالكاجب إبقاء ما جرل عرؼ بمدىما عميو بتعجيمو لمثميا.
ب -أف تككف الدار الئقة بحاليا مستكممة لجميع ما تحتاج إليو في معيشتيا.
ج -أف تأمف الزكجة فييا عمى نفسيا كماليا ,فبل تككف بمنأل عف الجيراف كحفظة األمف
بحيث لك استغاثت لنازلة كجدت مف يغيثيا.
د -أف يككف الزكج نفسو مأمكنان عمييا.
ولمزوج الحؽ في تأديب الزوجة  -عند عصيانيا لو – بالمعروؼ في مواضع منيا؛ وىي
عمى النحو التالي:
أ -ترؾ الزينة إذا أرادىا.
ب -ترؾ اإلجابة إذا دعاىا إلى الفراش.
ج -ترؾ الصبلة.
د -الخركج مف البيت بغير إذنو.

(ٔ) عٛسح إٌغبء ِٓ ا٠٢خ (ٖٗ).
(ٕ) اثٓ وث١ش :تفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ.)ٕٕ/ٗ( ,ُ١
(ٖ) اٌجخبس :ٞطذ١خ اٌجخبس ,ٞوتبة اٌجّؼخ ,ثبة اٌجّؼخ ف ٟاٌمشٚ ٜاٌّذْ ,حٖ.)٘/ٕ( ,89
(ْ) الشرنباصي :أحكاـ عقد الزكاج في الفقو االسبلمي(,صُٗٔ).

ُْ

()3

ويحصؿ التأديب بإحدى الطرؽ التالية:
أ-

يبدأ بتكجيييا كنصحيا بالمعركؼ ,كأف يبيف ليا حقكؽ الزكج عمييا ككاجباتيا تجاىو كيكضح
ليا نتيجة عصيانيا كتمردىا عميو كأنو قد يؤدل ذلؾ إلى خراب األسرة كدمارىا كضياع
األكالد.

ب -إف لـ ً
تجد ىذه الطريقة ينتقؿ إلى اليجر في الفراش.
ج -إف استمرت عمى نشكزىا كاعراضيا فينتقؿ إلى الضرب غير المبرح كعميو أف يت ً
ؽ ا﵀ في
ً
ً
َّ ً
ض ً
اج ًع
كف ين يش ى
كى َّف ىك ٍ
اى يج ير ي
كزيى َّف فىعظي ي
كى َّف في اٍل ىم ى
كؿ ذلؾ ,قاؿ ا﵀ تعالى  :ىكالبلتي تى ىخافي ى
يبل.)ِ(
كى َّف فىًإ ٍف أىطى ٍع ىن يك ٍـ فى ىبل تىٍب يغكا ىعمى ٍي ًي َّف ىسبً ن
ىك ٍ
اض ًريب ي

ح -االستعانة بالمصمحيف مف أقارب الزكج كالزكجة.

وج ِة:
ؽ َ
ثانياًَ :ح ُ
الز َ

ىناؾ حقوؽ ينبغي لمزوج أف يؤدييا لزوجتو ,وىي نوعاف :مالية وغير مالية:
النوع األوؿ :الحقوؽ المالية :كىي عمى ثبلثة أضرب كتشمؿ األمكر التالية:
 -3المير "الصداؽ":
اجب يثبت ليا بمكجب عقد
عطاء ك ه
كىك ماؿ يقدمو الزكج لزكجتو عمى أنو ىديةه الزمةه ك ه
الزكاج(ّ) ,كالدليؿ عمى كجكبو ,قكلو تعالى  :ىكآتيكا ٍّ
ص يدقىاتً ًي َّف نً ٍحمىةن فىًإ ٍف ًط ٍب ىف لى يك ٍـ ىع ٍف ىش ٍي وء
اء ى
الن ىس ى
ًم ٍنوي ىن ٍف نسا فى يكميكهي ىىنً نيئا ىم ًر نيئا  )ْ(فيجب أف يؤدم ليا ما اتفؽ عميو مف مير كال يحؽ ألحد أف
يستكلي عمى شيء مف المير إال برضاىا التاـ الخالي مف اإلكراه ,قاؿ ا﵀ تعالى  :فىًإ ٍف ًط ٍب ىف لى يك ٍـ
ىع ٍف ىش ٍي وء ًم ٍنوي ىن ٍف نسا فى يكميكهي ىىنً نيئا ىم ًر نيئا ,فاآلية خطاب لؤلزكاج ,كالحكمة مف المير ,ىك إظيار
خطر ىذا العقد كمكانتو ,كاعزاز المرأة كاكراميا كفيو تمكيف لممرأة مف التييؤ لمزكاج بما يمزـ مف

لباس كنفقة.

(ٓ)

(ُ)عبد الخالؽ :الزكاج في ظؿ اإلسبلـ (ص ,)ُُٗ :سيد قطب :في ظبلؿ القرآف (ِ.)ّٔٓ/
(ِ) سكرة النساء مف آية (ّْ).

(ّ) قمعجي كقنيبي :معجـ لغة الفقياء (ُ.)ْٔٔ/
(ْ) سكرة النساء مف آية (ْ).
(ٓ) تفسير القرطبي (ٓ.)ِّ/

ُٓ

 -1المسكف:
كالبد أف يككف شرعيان كأف يككف مبلئمان لحالة الزكج المالية مشتمبلن عمى المرافؽ المنزلية
كاألثاث كاألدكات المناسبة ,كأف يككف بيف جيراف صالحيف تأمف فيو عمى نفسيا كماليا ,قاؿ ا﵀
تعالى :أ ً
ث ىس ىك ٍنتي ٍـ ًم ٍف يك ٍجًد يك ٍـ..
كى َّف ًم ٍف ىح ٍي ي
ىسكين ي
ٍ

(ُ)

كىذا مف العشرة ليا بالمعركؼ ,ألف المسكف

يعطي لممرأة حرية التصرؼ في بيتيا ,فتستتر عف عيكف الناس كيككف باإلمكاف أف يتحقؽ

االستمتاع بيف الزكجيف.

(ِ)

 -1اإلنفاؽ عمييا مما تيسر:
كىك الحؽ المالي الثالث مف الحقكؽ الكاجبة لممرأة بمقتضى عقد الزكاج ,كما تحتاج إليو
مف نفقات مف طعاـ كشراب كفرش كخدمة ,ومشروعيتو ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع:

أوالً :الكتاب:

ُ .قكؿ ا﵀ تعالى :لًيي ٍن ًف ٍؽ يذك ىس ىع وة ًم ٍف ىس ىعتً ًو ىك ىم ٍف قيًد ىر ىعمىٍي ًو ًرٍزقيوي ىفٍميي ٍن ًف ٍؽ ًم َّما آتىاهي المَّوي...

(ّ)

وجو الداللة :دلت اآلية عمى كجكب النفقة عمى كؿ زكج لزكجتو عمى قدر مالو غنى

كفق انر.

(ْ)

كد لىو ًرٍزقيي َّف ك ًكسكتيي َّف بًاٍلمعر ً
ً
ؼ ىن ٍف هس إً َّال يك ٍس ىعيىا...
كؼ ىال تي ىكمَّ ي
ى ٍي
ِ .قكلو تعالى  :ىك ىعمىى اٍل ىم ٍكلي ي ي ى ٍ ى ي
(ٓ)
يك ٍس ىعيىا...

(ٓ)

وجو الداللة :أمر لمزكج أف ينفؽ عمى مف لزمتو نفقتو مف زكجتو ككلده عمى قدر

(ٔ)

ميسرتو.

ثانياً :السنة:
ُ .ركل جابر بف عبد ا﵀  :أف رسكؿ ا﵀  قاؿ في خطبة حجة الكادع " :ىكلىيي َّف ىعمى ٍي يك ٍـ ًرٍزقييي َّف
ً (ُ)
ىك ًك ٍس ىكتييي َّف بًاٍل ىم ٍع يركؼ".
(ُ) سكرة الطبلؽ مف آية(ٔ).
(ِ) المكسكعة الفقيية الككيتية (ٔ.)ِْٕ/
(ّ) سكرة الطبلؽ مف آية (ٕ).

(ْ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف(ُٖ.)َُٕ/
(ٓ) سكرة البقرة مف آية (ِّّ).
(ٔ) الطبرم :جامع البياف في تأكيؿ القرآف (ٓ.)ْْ/

ُٔ

(ِ)

وجو الداللة :فيو دليؿ عمى كجكب نفقة الزكجة ككسكتيا كذلؾ ثابت باإلجماع.
ت يا رس ى َّ ً
ِ .ك ىع ٍف ىعائً ىشةى  -رضي ا﵀ عنيا -قالت " :أ َّ
اف
ىف ًى ٍن ىد بً ٍن ى
كؿ المو إً َّف أ ىىبا يس ٍف ىي ى
ت يعتٍىبةى ,قىالى ٍ ى ى ي
اؿ يخًذم ىما
ت ًم ٍنوي ىك يى ىك ىال ىي ٍعمى يـ ,فىقى ى
يح ىكلى ٍي ىس يي ٍع ًطينًي ىما ىي ٍك ًفينًي ىكىكلىًدم إً َّال ىما أ ى
ىريج هؿ ىش ًح ه
ىخ ٍذ ي
ً (ّ)
ي ٍك ًف ً
يؾ ىكىكلى ىد ًؾ بًاٍل ىم ٍع يركؼ".
ى
وجو الداللة :فيو داللة عمى كجكب النفقة ليا عمى زكجيا ,كأف ذلؾ يمقدر بكفايتيا ,كأف
نفقة كلدىا عميو دكنيا بقدر كفايتيـ ,كأف ذلؾ بالمعركؼ.

(ْ)

النوع الثاني :الحقوؽ غير المالية:
 -3العشرة بالمعروؼ:
ً
كى َّف
أ -عمى الزكج أف يعامؿ زكجتو معاممة طيبة كأف يكرميا كما قاؿ تعالى  :ىك ىعاش ير ي

(ٓ)
اؿ رسك يؿ ً
بًاٍلمعر ً
ا﵀ ":
كؼ , ..كىذا مف كماؿ اإليماف ,ف ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  , قى ى
اؿ :قى ى ى ي
ى ٍي
(ٔ)
أى ٍكم يؿ اٍلم ٍؤ ًمنً ى ً
ىح ىسينيي ٍـ يخميقنا ىك ًخ ىي ياريك ٍـ ًخ ىي ياريك ٍـ لًنً ىسائً ًي ٍـ يخميقنا".
يم نانا أ ٍ
يف إ ى
ى ي

وجو الداللة :معاممتيا بالمعركؼ كتقديـ ما يمكف تقديمو ليا مما يؤلؼ قمبيا ,كأف يبتسـ
في كجييا كال يعبس بدكف ذنب ,كأف يتجمؿ ليا كما تتجمؿ لو ,كأف يصبر عمى أذاىا كىذا أمر
اؿ رسك يؿ ً
ا﵀  ":الى ىي ٍف ىر ٍؾ يم ٍؤ ًم هف يم ٍؤ ًم ىنةن إً ٍف ىك ًرهى ًم ٍنيىا يخميقنان
مستحب ,ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  , قى ى
اؿ :قى ى ى ي
(ٕ)
رً
آخ ىر".
ض ىي ًم ٍنيىا ى
ى

ب -كرد أف رجبل سأؿ النبي  ىما ىحؽ اٍل ىم ٍ أرًىة ىعمىى َّ
ت,
ىف تي ٍ
ط ًع يميىا إً ىذا ى
الزٍك ًج؟ قى ى
ط ًع ٍم ى
اؿ ":أ ٍ
ً (ٖ)
ٍّح ,ىكىال تى ٍي يج ٍر إً َّال ًفي اٍل ىب ٍيت"
ض ًر ًب اٍل ىك ٍجوى ,ىكىال تيقىب ٍ
ت ,ىكىال تى ٍ
كىا إً ىذا ا ٍكتى ىس ٍي ى
ىكتى ٍك يس ى
(ُ) مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب الحج ,باب حجة النبي  ,ح (ُُِٖ).)َٖٗ/ِ(,
(ِ) النككم ,شرح صحيح مسمـ.)ُْٖ/ٖ( ,

(ّ) البخارم :صحيح البخارم :كتاب المظالـ ,باب إذا لـ ينفؽ الرجؿ لممرأة ,..ح(َْٗٓ).)َِِٓ/ٓ( ,
(ْ) ابف قدامة ,المغني(ٗ.)َِّ/
(ٓ) سكرة النساء مف اآلية(ُٗ).
(ٔ) الترمذم :سنف الترمذم :كتاب الرضاع ,باب حؽ المرأة عمى زكجيا ,ح(ُُِٔ) ,)ْٔٔ/ّ( ,كقاؿ حسف
صحيح انظر:المرجع نفسو.

(ٕ) ىيفرؾ  :يبغض .مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب الرضاع ,باب الكصية بالنساء ,ح(ُْٗٔ).)َُُٗ/ِ( ,

(ٖ) أبك داكد :سنف أبي داكد ,كتاب النكاح ,باب في حؽ المرأة عمى زكجيا ,حُِْْ ,)َُِ/ِ( ,قاؿ األلباني:
حسف صحيح .انظر :صحيح سنف أبي داكد(ٔ.)ّٓٗ/

ُٕ

ج -كعف معاذ بف جبؿ  , أف النبي  قاؿ ":ىكأ ٍىن ًف ٍؽ ىعمىى ًع ىي ًال ىؾ ًم ٍف طى ٍكًل ىؾ "(ُ)(ِ).
ىف تي ٍح ًسينكا إًلى ٍي ًي َّف ًفي ًك ٍس ىكتً ًي َّف,
د -كقكؿ رسكؿ ا﵀  في خطبة الكداع ":أ ىىال ىك ىحقيي َّف ىعمى ٍي يك ٍـ أ ٍ
(ّ)
كطىع ً
ام ًي َّف".
ى ى
 -1العدؿ بيف الزوجات:
يجب عمى المتزكج أكثر مف كاحدة العدؿ بينيف في النفقة ككذلؾ المبيت ,بأف يبيت عند
النس ً
ً
ً
ث
اء ىمثٍىنى ىكثي ىبل ى
كؿ كاحدة بقدر ما يبيت عند األخرل ,لقكلو تعالى :فى ٍانك يحكا ىما طى ى
اب لى يك ٍـ م ىف ٍّ ى
(ْ)
اع فىًإف ًخ ٍفتيـ أ َّىال تىعًدليكا فىك ً
ت أ ٍىي ىم يان يكـ.
اح ىدةن أ ٍىك ىما ىممى ىك ٍ
ىكيرىب ى ٍ
ٍ
ٍ
ى
وجو الداللة :قاؿ الضحاؾ كغيره :في الميؿ كالمحبة كالجماع كالعشرة كالقسـ بيف الزكجات

األربع كالثبلث كاالثنيف.

(ٓ)

ثالثاً :الحقوؽ المشتركة بيف الزوجيف:
كىي ما ال ينفرد بيا الزكج بمقتضى عقد الزكاج كال تختص بيا الزكجة دكف زكجيا ,بؿ
ىي حقكؽ مشتركة لمزكجيف يتساكل أماميا الزكج كالزكجة ,كتجب عمى كؿ كاحد منيما وأىميا:
الزو ِج ِ
ِ
ية:
شرِة ُ
الم َعا َ
 -3ح ُؿ ُ

قرر اإلسبلـ أف المعاشرة الزكجية حؽ لكبل الزكجيف ,فيحؿ استمتاع كؿ منيما باآلخر ,ما

ً
ًَّ
كف  إً َّال ىعمىى أ ٍىزك ً
يف يىـ لًفير ً
اج ًي ٍـ أ ٍىك
كج ًي ٍـ ىحافظي ى
لـ يمنع منو مانع شرعي ,قاؿ ا﵀ تعالى  :ىكالذ ى ٍ ي
ى
ت أ ٍىي ىم يانيي ٍـ فىًإَّنيي ٍـ ىغ ٍي ير ىمميك ًميف.)ٔ(
ىما ىممى ىك ٍ

(ُ ) الطكؿ :بالفتح الفضؿ كالقدرة كالغنى كالسعة كقيؿ الفضؿ كالعمك,انظر :ابف منظكر :لساف العرب,
(ُُ ,)َُْ/الفيركز آبادم :القامكس المحيط( ,صُِّٖ).
(ِ) مسند أحمد:حَِِٕٓ ,)ِّٗ/ّٔ( ,قاؿ األلباني صحيح .انظر :إركاء الغميؿ(ٕ.)ٖٗ/
(ّ) الترمذم :سنف الترمذم ,كتاب الرضاع ,باب حؽ المرأة عمى زكجيا ,حُُّٔ ,)ْٕٔ/ّ( ,ابف ماجة :سنف
ابف ماجة ,كتاب الرضاع ,باب ما جاء في حؽ المرأة عمى زكجيا ,حُُٖٓ ,)ْٓٗ/ُ( ,قاؿ األلباني :حسف.

انظر :صحيح الترغيب كالترىيب(ِ.)ُٗٓ/
(ْ) سكرة النساء مف اآلية(ّ).

(ٓ)القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (ٓ)َِ /
(ٔ) سكرة المؤمنكف اآليتاف (ٓ.)ٔ ,

ُٖ

كالعبلقة الجنسية أمر عظيـ األثر عمى العبلقة الزكجية ,كربما كاف إىماؿ الزكجيف أك
أحدىما ليا ,كعدـ إيبلئيا االىتماـ الكافي منيما سببان في تكدر الحياة ,كصرؼ كجية أم منيما
(ُ)

نحك الفاحشة.

 -1حرمة المصاىرة:
بمجرد عقد الزكاج يحرـ عمى الزكج أصكؿ الزكجة كما يحرـ عميو فركعيا في حاؿ دخكلو,
ات نًسائً يكـ كربائًب يكـ َّ
البلتًي ًفي يح يج ً
كريك ٍـ
ككذلؾ يحرـ عمييا أصكؿ كفركع الزكج ,قاؿ تعالى  :ىكأ َّ
يميى ي ى ٍ ى ى ى ي ي
ً ًَّ
ً
ًم ٍف نًسائً يكـ َّ
يف ًم ٍف
البلتًي ىد ىخٍمتي ٍـ بً ًي َّف فىًإ ٍف لى ٍـ تى يك ي
كنكا ىد ىخٍمتي ٍـ بً ًي َّف فى ىبل يج ىن ى
اح ىعمىٍي يك ٍـ ىك ىح ىبلئ يؿ أ ٍىب ىنائ يك يـ الذ ى
ى ي
(ِ)
ىص ىبلبً يك ٍـ.
أ ٍ
والحكمة مف حرمتيا :أف العشرة لما حمت بيف الزكجيف ربطت بينيما كجعمت بينيما لحمة,

كمحمة النسب.

(ّ)

ّ -ثبوت النسب:
يثبت النسب بالزكجية الصحيحة حاؿ الدخكؿ كذلؾ إذا تكافرت الشركط ,فإف الكلد يثبت
(ْ)
اش ,كلًٍمع ً
ًً
اى ًر اٍل ىح ىج ير".
لمفراش  ,كما قاؿ النبي ":اٍل ىكلى يد لٍمف ىر ً ى ى
 -4حؽ التوارث:

(ٓ)

يثبت عقد الزكاج التكارث بيف الزكجيف ,فالزكجة ترث مف زكجيا الذم تكفي عنيا ,ككذلؾ
ً
اج يك ٍـ إً ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف
ص ي
ؼ ىما تىىر ىؾ أ ٍىزىك ي
الزكج يرث مف زكجتو المتكفاة عنو ,لقكؿ ا﵀ تعالى  :ىكلى يك ٍـ ن ٍ
ً ً و ً
ً
ً
يف بًيىا أ ٍىك ىد ٍي وف ىكلىيي َّف الريبعي ًم َّما
اف لىيي َّف ىكلى هد ىفمى يك يـ الريبعي م َّما تىىرٍك ىف م ٍف ىب ٍعد ىكصيَّة ييكص ى
لىيي َّف ىكلى هد فىًإ ٍف ىك ى
ً ً و
ً
ً
كف بًيىا أ ٍىك
كص ى
تىىرٍكتي ٍـ إً ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف لى يك ٍـ ىكلى هد فىًإ ٍف ىك ى
اف لى يك ٍـ ىكلى هد ىفمىيي َّف الث يم يف م َّما تىىرٍكتي ٍـ م ٍف ىب ٍعد ىكصَّية تي ي
ىد ٍي وف .)ٔ(

(ُ) الكاساني :بدائع الصنائع ,)ِّّ/ِ( ,الشحكد :مكسكعة الديف النصيحة (ّ.)َُِ/
(ِ) سكرة النساء مف اآلية (ِّ).
(ّ) الكاساني :بدائع الصنائع.)ِّّ/ِ( ,
(ْ) المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.

(ٓ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب البيكع ,باب الحبلؿ بيف كالحراـ بيف كبينيما مشبيات ,ح(َِّٓ),)ْٓ/ّ( ,
(ّ ,)ْٓ/مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب الرضاع ,باب الكلد لمفراش كتكقي الشبيات ,حُْٕٓ.)ََُٖ/ِ( ,
(ٔ) سكرة النساء آية (ُِ).

ُٗ

الفصل األول
حقيقة االنفعال وأنواعو وأسبابو ومظاىره
ويتكون ىذا الفصل من مبحثين:

المبحث األول :حقيقة االنفعال وأنواعو وحكم كل نوع.
المبحث الثاني :أسباب االنفعاالت ومظاىرىا.

المبحث األول
حقيقة االنفعال وأنواعو وحكم كل نوع
ويتكون من مطلبين:

المطلب األول :حقيقة االنفعال.
المطلب الثاني :أنواع االنفعاالت.

أوالً :تعريؼ االنفعاؿ لغ ًة:

ب األوؿ
المطمَ ُ
َ
َح ِقيقَ ُة االن ِف َع ِ
اؿ

الفعؿ فىعؿ مصدرىا الفىعؿ كالجمع ً
االنفعا يؿ مف ً
الفعا يؿ ,كمنو قكلو تعالى ﴿ :ىكأ ٍىك ىح ٍي ىنا إًلى ٍي ًي ٍـ
ى
ي
ًفع ىؿ اٍل ىخ ٍير ً
ات.)ُ(﴾..
ٍ
ى
(ِ)
ويأتي االنفعاؿ في المغة عمى معاف عدة منيا:
ُ .الكرـ :كمنو قكليـ رجؿ فعاؿ أم كريـ.

ِ .الفعمة الحسنة أو الفعمة القبيحة :كمنو قكليـ ىذه فعمةه حسنةه كىذه فعمةه قبيحةه.
ّ .أثر الفعؿ :كفعؿ الشيء ,نحك انفعؿ بكذا أم تأثر بو انبساطان كانقباضان.

ثانياً :تعريؼ االنفعاؿ اصطالحاً:
لـ أجد لبلنفعاؿ تعريفان كاضحان يبيف حقيقتو كلـ يضع لو الفقياء مصطمحان يجمع بيف
عناصره المتعددة كأحكاـ الضحؾ كالبكاء كالغضب كما إلى ذلؾ ,إال أنني كجدت تعريفان لمدكتكر
الجسماني مف خبلؿ قراءتو لما كتب الغزالي حكؿ ىذا األمر يقترب مف تعريؼ االنفعاؿ
االصطبلحي المتعارؼ عميو في الكقت المعاصر.
فقاؿ الدكتكر الجسماني االنفعاؿ :ىو سموؾ يتصؼ بالحركة والغضب كمثؿ ليا بالخكؼ
(ّ)

كىك عدـ خكؼ الطفؿ الصغير جدان مف الحية كلكف أباه يعرؼ مدل خطكرتيا فييرب منيا.

كقبؿ أف أصؿ إلى تعريؼ شرعي يككف جامعان كمانعان أكد أف أعرج عمى حقيقة االنفعاؿ
في القرآف الكريـ كعند عمماء النفس.

أوالً :في القرآف الكريـ:
تناكؿ القرآف الكريـ معنى ىذه الكممة كلكف لـ يستخدميا بحركفيا كانما تناكليا بمادتيا.

(ْ)

كقد جاءت كممة ( فعؿ) عمى صيغ كثيرة في القرآف الكريـ ,غير أنيا لـ تأت عمى صيغة (انفعؿ
(ُ) األنبياء مف آية (ّٕ).
(ِ) الرازم :مختار الصحاح ,ص(ُٕٓ) ,الفيكمي :المصباح المنير ,ص(ِْٖ) ,مصطفى كآخركف ,المعجـ
الكسيط.)ٔٗٓ/ِ( ,

(ّ) الجسماني :عمـ النفس(,صْٗ) ,انظر :إحياء عمكـ الديف (ْ.)ُٕٔ /
(ْ) عبد الباقي :المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف :مادة (فعؿ) ,ص(ُُِ).

ِِ

ات﴾(ُ) ,كقكلػػو تعػػالى ﴿:كالَّػ ًػذيف ىػػـ لً َّمزىكػ ً
كانفعػػاؿ) مثػػؿ قكلػػو تعػػالى ﴿ :كأىكح ٍي ىنػػا إًلىػ ٍػي ًيـ ًفعػ ىػؿ اٍل ىخ ٍيػػر ً
ػاة
ىٍى
ٍ ٍ
ى ى يٍ
ى
(ِ)
فى ً
ت.)ّ(﴾..
ت فى ٍعمىتى ىؾ الَّتًي فى ىعٍم ى
اعميكف﴾  ,كقكلو ﴿ :ىكفى ىعٍم ى
كقد اشتمؿ القرآف عمى صكر عديدة مف االنفعاؿ ,سكاء كانت سارة أك غيػر سػارة ,فيػك فػي

األكل ػى يحػػث عمييػػا كيرغػػب فييػػا بػػألكاف المشػػكقات ,كفػػي الثانيػػة يحػػذر مػػف الغمػػك فييػػا كيػػدعك إل ػى
ضبطيا كاتزانيا كالخبلص مف آثارىا.
ً
اب
اسػتى ىج ى
فمثالو في االنفعاالت السػارة التػي حػث عمييػا ,قكلػو تعػالى﴿ :إً ٍذ تى ٍسػتىغيثي ى
كف ىرَّب يك ٍػـ فى ٍ
ؼ ٍّمػػف اٍلمآلئً ىكػ ًػة مػػرًد ًفيف  كمػػا جعمىػػو المٌػػو إًالَّ ب ٍشػػرل كلًتى ٍ ً ً
لى يكػػـ أٍّىنػػي م ًمػػد يكـ بً ػأىٍل و
ػكب يك ٍـ ىك ىمػػا
ط ىمػػئ َّف بًػػو يقميػ ي
يٍ ى
ٍ
ى ى
ي
ىى ىى ي ي ي ى ى
(ْ)
ً
َّ ً ً ً ً
َّ
يـ ﴾ .
الن ٍ
ص ير إًال م ٍف عند المٌو إً َّف المٌوى ىع ًز هيز ىحك ه
كمثالو في االنفعاالت غير السارة ,قكلو تعالى ﴿ :فىأ ٍىك ىج ىس ًفي ىن ٍف ًس ًو ًخيفىػةن يمك ىسػى يقٍم ىنػا ىال

ىعمىى﴾(ٓ).
تى ىخ ٍ
ت ٍاأل ٍ
ؼ ًإَّن ىؾ أ ٍىن ى

ثانياً :االنفعاؿ عند عمماء النفس:
أ -ىك حالة تكتر الكائف الحي يصحبيا تغيرات فسيكلكجية داخميػة كمظػاىر جسػمانية غالبػان مػا
تعبر عف ىذه االنفعاالت(ٔ).
ب -عرفو الدكتكر جكرج ميمػر :بأنػو خبػرة ذات شػعكر قػكم أك كجػداف يصػاحبيا تغيػرات جسػمية
في الدكرة الدمكية كالتنفس ,كما يصاحبيا عادة أفعاؿ قيرية حادة(ٕ).
ج -عرفو الدكتكر محمد نجاتي :بأنو اضطراب حاد يشمؿ الفرد كمو كيؤثر في سمككو كخبرتو
الشعكرية ككظيفتو الحيكية ,كىك ينشأ في األصؿ عف مصدر نفسي(ٖ).
د -عرفو الدكتكر عبد ا﵀ عبد الحي مكسى :بأنو تغير مفاجئ يشمؿ الفرد كمو نفسان كجسمان(ُ).
كجسمان(ُ).
(ٔ) عٛسح األٔج١بء ِٓ آ٠خ (ٖ.)7
(ٕ) عٛسح اٌّؤِٕ ْٛآ٠خ (ٗ).
(ٖ) عٛسح اٌشؼشاء ِٓ آ٠خ (.)ٔ9
(ٗ) عٛسح األٔفبي ا٠٢تبْ (.)ٔٓ-9
(٘) عٛسح طٗ ا٠٢تبْ( .)ٙ8 ,ٙ7
( )ٙاٌضػجال :ٞٚتشث١خ اٌّشا٘ك ف ٟاإلعالَ ٚػٍُ إٌفظ( ,ص٘.)ٕ7
(ٕ) المرجع السابؽ نفس الصفحة.
(ٖ) المرجع السابؽ نفس الصفحة.

ِّ

كبشكؿ عاـ فإف االنفعاؿ عبارة عف استجابة متكاممة لمكائف الحي تعتمد عمى اإلدراؾ
لممكقؼ الخارجي أك الداخمي ,كيشمؿ تغيرات مركبة كتغيرات فسيكلكجية تشمؿ األجيزة العضكية
كالغددية كىك يرمي إلى مكاجية المكقؼ المثير ,لكف بطريقة تؤدم إلى تشتيت الجيد كعدـ
الكصكؿ إلى النتيجة المثمى.

تعريؼ فقيي جامع لال نفعاؿ:
مػػف خػػبلؿ تعريفػػات عممػاء الػػنفس كمػػف خػػبلؿ الصػػكر التػػي ذكرتيػػا مػػف القػرآف الكػريـ يمكػػف
كضع مصطمح لبلنفعاؿ في الفقو اإلسبلمي :بأنو عبارة عف تغير طارئ يحدث لمفرد نتيجة تعرضو
لموقؼ حسف أو سيء ينعكس عمى سموكو وتصرفاتو مع نفسو أو األخريف.
كالشريعة اإلسبلمية جاءت لتعالج كؿ حالة مف حاالت اإلنساف ,فالفقػو اإلسػبلمي ,كمػا ىػك
معمكـ يدخؿ في حياتنا اليكمية ,كما أنو يبحث في مكنكنات النفس البشرية.
كىناؾ مصطمح عند عمماء النفس قريب مف االنفعػاالت كىػك العاطفػة ,لػذا أكد ذكػر تعريػؼ
مكجز ليا ,ثـ أذكر الفرؽ بينيما.
العاطفة :ىي استعداد كجداني مركب كتنظيـ مكتسب لػبعض االنفعػاالت نحػك مكقػؼ معػيف
تدفع صاحبيا لمقياـ بسمكؾ خاص كعاطفة الحب كاالنتماء لمكطف تدفع إلى التضحية كالفداء.

أما الفرؽ بيف العواطؼ واالنفعاالت:

(ِ)

(ّ)

أ -العكاطؼ مستقرة نسبيان ,أما االنفعاالت فمتغيرة كمتقمبة كغير مستقرة حسب الحالة المزاجية
لمفرد.
ب -العكاطؼ تساعد اإلنساف عمى تنظيـ انفعاالتو المختمفة حكؿ مكضكع ما ,فبل تنطمؽ
انفعاالتو بأشكاؿ ىكجاء فيي تنظيـ نفسي لو صفة الدكاـ كالثبات ,أما االنفعاؿ فما ىك إال
خبرة نفسية طارئة كانفعاؿ الغضب كالخكؼ.

(ُ) الداىرم ,الكبيسي :عمـ النفس العاـ (صَُْ).

(ٕ) منصكر كآخركف:أسس عمـ النفس العاـ ,ص(ُٓٓ).
(ٖ) عبدالرحمف محمد عيسكم :دراسات سيككلكجية ,ص(ُِ).

ِْ

المطمب الثاني
أنواع االنفعاالت
تنقسـ االنفعاالت عند عمماء النفس إلى قسميف ,قسـ يعتمد عمى تككينيا كنشأتيا ,كقسـ يعتمد عمى
أثرىا عمى اإلنساف.
أوالً :القسـ األوؿ :الذي يعتمد عمى تكوينيا ونشأتيا وينقسـ إلى نوعيف(ُ):
أ -انفعاالت أكلية بسيطة غير معقدة في تككينيا ,مثؿ :الخكؼ كالغضب.
فالخوؼ {انفعاؿ أولي} :يعد ىذا االنفعاؿ فطريان ,ألف اإلنساف يزكد بو عند الكالدة كيرتبط
بعدد مف المتغيرات ,كالعمر كالجنس كالمستكل االقتصادم كاالجتماعي.
ب -انفعاالت مركبة في تككينيا ,الذم يقكـ عمى امتزاج انفعاليف أك أكثر في مركب كاحد,
مثؿ :الغيرة كالدىشة.
فالغيرة {انفعاؿ مركب} :مف أىـ مككناتيا خكؼ الشخص عمى فقداف مف يحب ككرىو
لمنافسو كرغبتو في إيذائو كشعكره بالنقص كنقده الحاد لمذات ,الذم قد يتحكؿ إلى شعكر بالذنب
كلقد صكر القرآف انفعاؿ الغيرة تصكي انر رائعان في قصة يكسؼ كشدة غيرة إخكتو إلى الحد الذم
أرادكا قتمو كذلؾ
كنكٍا ًمف ىب ٍعًد ًه
ىكتى يك ي

ضا ىي ٍخ يؿ لى يك ٍـ ىك ٍجوي أىبًي يك ٍـ
ؼ أ ًىك ا ٍ
كس ى
ط ىريحكهي أ ٍىر ن
عندما تناجكا بينيـ قائميف ﴿:ا ٍقتيميكٍا يي ي
(ِ)
قىكما ً ً
يف﴾
صالح ى
ٍن ى

ثانياً :القسـ الثاني :الذي يعتمد عمى أثر النفعاالت عمى اإلنساف وينقسـ إلى نوعيف:
ُ -انفعاالت سارة كالضحؾ كاالبتسامة كالفرح.
ِ -انفعاالت غير سارة كالغضب كالخكؼ كالكراىية.
()1

أوالً :االنفعاالت السارة:

كىي عبارة عف انفعاؿ فطرم يدؿ عمى الشعكر بالراحة كالسركر ,كأسبابو حصكؿ أمر

محبكب لئلنساف أك سماع ما يتمناه.

كيعبر عنو اإلنساف بأشكاؿ عديدة ,كاالبتسامة كالقيقية ,كما يصحب ذلؾ مف تغير

عضكم مبلحظ عمى الكجو بشكؿ خاص.

(ٔ)اٌذا٘ش ,ٞاٌىج١غ :ٟػٍُ إٌفظ اٌؼبَ (صِٚٔٓ7ب ثؼذ٘ب).
(ٕ) عٛسح ٛ٠عف آ٠خ (.)9
(ّ)أسماء :المدخؿ الميسر الى الصحة النفسية كالعبلج النفسي( ,صُُٕ).

ِٓ

حكـ االنفعاالت السارة:

()3

عند البحث عف أشكاؿ االنفعاالت السارة يتسع الحديث كيطكؿ كلكف بصكرة عامة ,فإف
اإلسبلـ ضبطيا في حدكد معينة ,بحيث إذا تجاكزىا المسمـ أدل إلى خركجو عف المألكؼ كبعده
عف الحؽ,

(ِ)
قاؿ تعالى ﴿ :كىال تىتَّبً ًع اٍليكل فىي ً
ضمَّ ىؾ ىعف سبً ً
ىما ىم ٍف
يؿ المَّ ًو ﴾..كقاؿ تعالى ﴿ :ىكأ َّ
ىى ي
ى
ى
(ّ)
رب ً
ٍّو ىكىنيىى النَّ ٍف ىس ىع ًف اٍليى ىكل﴾ كعند النظر إلى القرآف الكريـ نجد أنو ذـ الفرح في
ى

اـ
ىخ ى
اؼ ىمقى ى
مكاضع كمدحو في أخرل.

مثاؿ :الفرح المذمكـ ,كىك الفرح بالحياة الدنيا كاالنغماس في ممذاتيا عمى حساب اآلخرة,
قاؿ تعالى ﴿ :كفى ًرحكٍا بًاٍلحي ًاة الد ٍنيا كما اٍلحياةي الد ٍنيا ًفي ً
اآلخ ى ًرة إًالَّ ىمتىاعه﴾(ْ).
ى
ى ى ى ىى
ىى
ى ي
ض ًؿ
أما الفرح المحمكد ,فيك فرح المؤمنيف بفضؿ ا﵀ كرحمتو كنعمتو ,قاؿ تعالى ﴿:يق ٍؿ بًفى ٍ
(ٓ)
ً
ًً ً
ً
اى يـ المٌوي ًمف
يف بً ىما آتى ي
كف ﴾ كيقكؿ تعالى ﴿ :فى ًرح ى
المٌو ىكبً ىر ٍح ىمتو فىبً ىذل ىؾ ىفٍم ىي ٍف ىريحكٍا يى ىك ىخ ٍيهر ٍّم َّما ىي ٍج ىم يع ى
(ٕ)
(ٔ)
ًو
ً
ًَّ ً
فى ٍ ً ً
كف ﴾
ضمو ﴾..كقكلو تعالى ﴿ :لمو ٍاأل ٍىم ير مف قىٍب يؿ ىك ًمف ىب ٍع يد ىكىي ٍك ىمئذ ىي ٍف ىريح اٍل يم ٍؤ ًمين ى
ولتوضيح أكثر لالنفعاالت السارة أضرب مثاالً عمى ذلؾ بنموذج الضحؾ:
أوالً :تعريؼ الضحؾ :ىك كيفية غير راسخة تحصؿ لمضاحؾ مف حركة الركح إلى الخارج
دفعة بسبب تعجب الضاحؾ ,كحد الضحؾ ما يككف مسمكعان لو ال لجيرانو.

(ٖ)

كالضحؾ يأتي عمى مرحمتيف :التبسـ ,كالقيقية.
(ٗ)

أ -تعريؼ التبسـ :كىك ابتداء الضحؾ ,فالتبسـ دكف الضحؾ كىك أكلو.

كحكمو جكاز التبسـ ,ألف اإلسبلـ حث عمى انشراح الصدكر كادخاؿ السركر عمى الناس
ويدؿ عمى مشروعيتو الكتاب والسنة والمعقوؿ ما يمي:
(ُ) الغزالي :إحياء عمكـ الديف(ُ ,)ُٓٔ/القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف( ُٓ.)َِٖ/ُٗ(,)ُٖٗ/
(ِ) سكرة ص مف آية (ِٔ).
(ّ) سكرة النازعات (َْ).

(ْ) سكرة الرعد مف آية (ِٔ).
(ٓ) سكرة يكنس آية (ٖٓ).
(ٔ) سكرة آؿ عمراف مف آية (َُٕ) .
(ٕ) سكرة الركـ مف اآلية (ْ).

(ٖ) الجرجاني :التعريفات (ُٕٗ).
(ٗ) الزمخشرم :أساس الببلغة(ُ .)َْ/الزبيدم :تاج العركس.)ِٖٔ/ُّ( ,

ِٔ

أوالً :مف الكتاب:

قكؿ ا﵀ تعالى حكاية عف سميماف  ﴿: فىتىبسَّـ ض ً
اح نكا ٍّمف قى ٍكلًيىا﴾ ..
ى ى ى
(ِ)
وجو الداللة :دلت اآلية عمى جكاز التبسـ كىك غالب ضحؾ األنبياء.

(ُ)

ثانياً :مف السنة:
كاف النبي  في أكثر أحكالو يبتسـ ككاف أيضان يضحؾ في أحكاؿ أخرل ضحكان أعمى
مف التبسـ كأقؿ مف االستغراؽ الذم تبدك فيو نكاجذه ككاف في النادر عند إفراط تعجبو ربما ضحؾ
حتى بدت نكاجذه(ّ) ,كيدؿ عمى ذلؾ ما ركاه عبد ا﵀ بف الحارث  قاؿ" :ما كاف ضحؾ رسكؿ
ا﵀  إال تبسمان".

(ْ)

وجو الداللة :دؿ ىذا الحديث عمى كماؿ خمقو  كمركءتو حيث لـ يتجاكز  في
الضحؾ إلى القيقية كالصكت المرتفع.

(ٓ)

كقكلو  " :تبسمؾ في كجو أخيؾ لؾ صدقة".

(ٔ)

وجو الداللة :جعؿ النبي  تبسـ المسمـ في كجو أخيو المسمـ كادخاؿ السركر عمى قمبو
صدقة يتقرب بيا إلى ا﵀ .

(ٕ)

ثالثاً :المعقوؿ:
بما أف اإلنساف عبارة عف كتمة مف العكاطؼ كالمشاعر كاألحاسيس كيتعرض لمكاقؼ سارة
كغير سارة ,كيصدر عنو تعبيرات خاصة تعبر عف حاالتو المختمفة مف حزف كفرح ,فمف ىنا يجكز
التبسـ الذم ىك ألطؼ أنكاع الضحؾ كأرقيا حيث راعى الشرع الحنيؼ حاالت اإلنساف ,بؿ حث
ديننا عمى التبسـ كجعمو بيف المؤمنيف قربة.
(ُ) سكرة النمؿ مف اآلية (ُٗ).

(ِ)القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ُٕٓ / ُّ(,
(ّ) المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.
(ْ) الترمذم :سنف الترمذم ,كتاب المناقب ,باب في بشاشة النبي  ,حِّْٔ ,)َُٔ/ٓ( ,قاؿ الشيخ األلباني:
األلباني :صحيح .انظر :مختصر الشمائؿ (صَُِ).
(ٓ) المباركفكرم ,تحفة األحكذم (َُ.)ٖٕ/

(ٔ) الترمذم :سنف الترمذم :كتاب البر كالصمة عف رسكؿ ا﵀  ,باب ما جاء في صنائع المعركؼ ,ح(ُٔٓٗ),
ح(ُٔٓٗ) ,)ّّٗ/ْ( ,قاؿ الشيخ األلباني :صحيح .انظر :صحيح الترغيب كالترىيب(ّ.)ُْ/
( )7اٌّجبسوفٛس :ٜتذفخ األدٛر.)89/ٙ( ٞ

ِٕ

ب -القيقية :كقد ذىب الفقياء إلى كراىيتيا مستدليف ,بقكؿ النبي  " :ىال تي ٍكثًركا الض ً
َّح ىؾ,
ي
فىًإ َّف ىكثٍرةى الض ً
ب" (ُ).
َّح ًؾ تي ًم ي
يت اٍل ىقٍم ى
ى
وجو الداللة :فيو نيى عف كثرة الضحؾ ,ألنو يميت القمب ,كيؤدم إلى قسكتو ,كاألصؿ

أف يككف المسمـ حي القمب(.)1
كمف صكر الضحؾ المتعمؽ بانفعاؿ المكمفيف ,كنمكذج تكضيحي الرتباطو باألحكاـ

الشرعية الضحؾ في الصالة:
تعددت أقواؿ الفقياء في الضحؾ في الصالة عمى النحو التالي:
ُ -ذىب الحنفية :إلى التفريؽ بيف الضحؾ كالقيقية ,فالضحؾ ما كاف مسمكعان لممصمي فقط
دكف غيره ,كحكمو بطبلف الصبلة دكف كضكئيا ,أما القيقية ,فيي ما كاف مسمكعان
(ّ)

لممصمي كمف حكلو كحكمو بطبلف الصبلة ككضكئيا.

كيدؿ ليـ:

أ -مف السنة:
أف رجبلن ضرير البصر جاء كالنبي  يصمي بالناس ,فتردل في حفرة في المسجد

فضحؾ طكائؼ مف القكـ ,فأمر رسكؿ ا﵀  مف ضحؾ أف يعيد الكضكء كالصبلة".

(ْ)

وجو الداللة :أمر النبي  بإعادة الكضكء بالقيقية ,ىك دليؿ عمى نقض الكضكء ,أما
(ٓ)

التبسـ ,فيك ما خبل مف الصكت ,فبل يفسد شيئان.

ِ -المالكية :قاؿ األقفيسي :الضحؾ عمى كجييف :بغير صكت كىك التبسـ كبالصكت ,كىك
المراد مف الضحؾ في الصبلة أعادىا كلـ يعد الكضكء ,إذا كاف متعمدان ,كأما إذا كاف سيكان أك
سرك انر أك استبشا انر بالجنة ,فمنيـ مف أبطميا كمنيـ مف جكز ذلؾ(ٔ).

(ُ) البخارم :األدب المفرد ,باب الضحؾ ,ح(ِّٓ)( ,صُّّ) .قاؿ األلباني :حسف .انظر :صحيح األدب
المفرد.)ُُّ/ُ( ,

(ِ) المناكم :فيض القدير(ٓ.)ٖٔ/

(ّ) الكاساني :بدائع الصنائع (ُ ,)ِّ/الزيمعي :تبييف الحقائؽ بحاشيةٍّ :
الش ٍمبًي(ُ.)ُُ/

(ْ ) الدارقطني :سنف الدارقطني ,كتاب الطيارة ,باب أحاديث القيقية في الصبلة كعمميا ,ح(َُٔ).)ُُٔ/ُ( ,
قاؿ األلباني :ضعيؼ .انظر :صحيح كضعيؼ الجامع الصغير(ص ُِْٔ).

(ٓ) الكاساني :بدائع الصنائع (ُ ,)ِّ/الزيمعي :تبييف الحقائؽ بحاشيةٍّ :
الش ٍمبًي(ُ.)ُُ/
(ٔ) الحطاب :مكاىب الجميؿ.)ُّٔ/ِ( ,

ِٖ

كعرؼ المالكية التبسـ ,بأنو انشراح الكجو كاظيار الفرح كالسركر ,كحكـ التبسـ ,أنو ال
يبطؿ الصبلة.
ّ -الشافعية :الراجح أف الضحؾ كالتبسـ كالبكاء كاف كاف مف خكؼ اآلخرة إف ظير بذلؾ حرفاف
بطمت صبلتو كالثاني :ال يبطؿ بذلؾ مطمقان ,لككنو ال يسمى في المغة كبلمان كال يتبيف بو
حرؼ محقؽ فكاف شبييان بالصكت ,كطرؼ الضحؾ التبسـ ,فبل تبطؿ بو لثبكتو عنو .

(ُ)

ْ -الحنابمة :مف ضحؾ في الصبلة ,فباف منو حرفاف بطمت صبلتو ككذلؾ إف قيقو كلـ يكف
ض
ض َّ
الصبلىةى ىكالى تىٍنقي ي
حرفيف ,لحديث جابر  أنو قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  " :اٍلقى ٍيقىيىةي تىٍنقي ي
(ِ)
كء".
اٍل يك ي
ض ى
قاؿ ابف المنذر ":أجمع أكثر أىؿ العمـ عمى أف الضحؾ يفسد الصبلة ,كأف التبسـ ال

(ّ)

يفسدىا".

ثانياً :االنفعاالت غير السارة:
كىك عبارة عف انفعاؿ فطرم ,يحدث بسبب شعكر النفس بعكس ما تحبو أك ترتاح لو ,مما
يجمب ليا اليـ كالكدر أك مما يخالؼ طبائعيا كفطرتيا أك يحدث بسبب تعرض النفس لمخطر,
كيعبر عنيا بأشكاؿ مختمفة ,كالبكاء كالكره كالخكؼ كالغضب.

(ْ)

حكـ االنفعاالت غير السارة:
يرل اإلسبلـ أف االنفعاالت التي تحدث لئلنساف عند كقكع أمر مكركه تعتبر أم انر خارجان
عف إرادتو ,كلكف ينبغي عمى مف يمتزـ بالديف كيمتثؿ ألكامر ا﵀ كرسكلو  أف يضبط ىذه
االنفعاالت كال تصؿ إلى اإلفراط كالمبالغة حتى ال يؤدم بو ذلؾ إلى عكاقب كخيمة في الدنيا
كاآلخرة ,فقد كضع مثبلن لمغضب عبلجان لتخفيفو كالحد منو حتى ال يصؿ إلى درجة التخبط كفعؿ
أمكر تؤذم الغضباف نفسو كمف حكلو.

(ُ)الرممي :نياية المحتاج (ِ.)ّٕ/
(ِ ) الدارقطني :سنف الدارقطني ,كتاب الطيارة ,باب أحاديث القيقية في الصبلة كعمميا ,ح(ٖٓٔ),)ُّٕ/ُ( ,
بمفظ ":الضحؾ ينقض الصبلة كال ينقض الكضكء" .كىذا المفظ صححو األلباني .انظر:إركاء الغميؿ(ِ.)ُُْ/
(ّ) ابف قدامة :المغني.)ُْٕ/ُ( ,

(ْ)أسماء :المدخؿ الميسر الى الصحة النفسية كالعبلج النفسي( ,صُُٕ).

ِٗ

كلتكضيح أكثر لبلنفعاالت غير السارة أضرب مثاالن عمى ذلؾ بنمكذج البكاء في الصبلة,
كانفعاؿ مف انفعاالت المكمفيف.
أوالً :تعريؼ البكاء:
كاء بالقصر كالمد ,كقيؿ القصر مع خركج الدمكع كالمد عمى إرادة الصكت
بكى كب ن
بكى يبكى ن
كقد جمع الشاعر المغتيف فقاؿ:
كما يغني البكاء كال العكيؿ.

بكت عيني كحؽ ليا بكاىا

كيتعدل باليمز ,فيقاؿ أبكيتو كبكيت عميو كبكيت لو كبكيتو بالتشديد كبكت السحابة,
أمطرت.

(ُ)

مذاىب الفقياء في بكاء الصالة:
أوالً :مذىب الحنفية:
فرؽ الحنفية بيف البكاء مف خشية ا﵀ كذكر الجنة ,كبيف البكاء ألجؿ المصػيبة أك كجػع أل َّػـ
بو فحكمو فػي األكؿ أنػو ال يبطػؿ الصػبلة .كبالتػالي ال يقطػع الصػبلة مػف بكػى مػف أجػؿ ذلػؾ ,ألنػو
يدؿ عمى زيادة الخشكع ,كحكمو في الثاني أنو يبطؿ الصبلة ككجب عمى المصمي أف يقطع صبلتو
ظيار لآلسى كالجزع كىذا مف كبلـ الناس(ِ).
كيعيدىا ,ألف فيو إ ان
واستدلوا عمى ذلؾ بما يمي:
ُ .أف رسكؿ ا﵀  كاف يصمي بالميؿ كلو أزيز ,كأزيز المرجؿ مف البكاء.

(ّ)

وجػػو الداللػػة :أنػػو نػػص فػػي المسػػألة ,حيػػث بػػيف بكػػاء النبػػي  فػػي الصػػبلة ,كدؿ بألفاظػػو
عمى ذلؾ.
النػ ً
صػمي يح ًفييىػػا ىشػػى هء ًمػ ٍػف ىكػبلىًـ َّ
يح
ِ .قػػكؿ النبػػي  ": إً َّف ىىػ ًػذ ًه َّ
ػاس ,إًَّن ىمػػا يىػ ىػك التَّ ٍس ػبً ي
الصػبلىةى الى ىي ٍ
ٍ
اءةي اٍلقي ٍر ً
آف"(ْ).
ىكالتَّ ٍكبً يير ىكًق ىر ى

(ُ) ابف منظكر :لساف العرب(ُْ ,)ِٖ/الفيكمي :المصباح المنير(ُ.)ٓٗ/

(ِ) الشيباني :الجامع الصغير كشرحو النافع الكبير(ُ .)ِٗ/بف اليماـ :فتح القدير (ُ.)ّٕٗ-ّٖٗ/

(ّ) النسائي :سنف النسائي ,كتاب السيك ,بػاب البكػاء فػي الصػبلة ,حُُِْ ,)ُّ/ّ( ,أخرجػو بمفػظ" :أتيػت النبػي
 كىػػك يصػػمي كلجكفػػو أزيػػز كػػأزيز المرجػػؿ يعنػػي يبكػػي" .قػػاؿ الشػػيخ األلبػػاني :صػػحيح .انظػػر :صػػحيح الترغيػػب

كالترىيب(ُ.)َُّ/

(ْ) مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ,باب تحريـ الكبلـ في الصبلة ,..حّٕٓ.)ُّٖ/ُ( ,

َّ

وجػػو الداللػػة :أف البكػػاء لمصػػيبة أك كجػػع يعتبػػر مػػف كػػبلـ النػػاس المنيػػي عنػػو كاف لػػـ يكػػف
مفيمان.

(ُ)

ثانياً :مذىب المالكية:
فػػرؽ المالكيػػة بػػيف البكػػاء بصػػكت أك بغيػػر صػػكت ,كػػاف باختيػػار أك بػػدكف اختيػػار ,فأمػػا إف
كاف بصكت اختيا انر ,فإنو يبطؿ الصػبلة ,سػكاء كػاف لمصػيبة أك لتخشػع ,فأمػا إف كػاف بغيػر اختي و
ػار
تخشعان ال يبطػؿ الصػبلة كلػك كثػر ,كاال بطمػت صػبلتو ,كػأف يبكػي مػف أجػؿ مصػيبة كاذا كػاف بغيػر
صػػكت فإنػػو ال يبطػػؿ الصػػبلة ,س ػكاء كػػاف اختيػػا انر أك بػػدكف اختيػ و
ػار ,كس ػكاء كػػاف البكػػاء تخشػػعان أك
لمصيبة ما لـ يكثر(ِ).
النػ ً
صػمٍّي بً َّ
ػت ىعائً ىشػةي:
ػاس ,قىالىػ ٍ
ودليػػؿ ذلػػؾ حػػديث عائشػػة ,أف النبػػي  قػػاؿ :يمػ يػركا أ ىىبػػا ىب ٍكػ وػر يي ى
ً
النػ ً
ً
ػت إً َّف أىبػػا ب ٍكػ وػر إً ىذا قىػػاـ ًفػػي مقى ً
صػ ٍّػؿ ًل َّمنػ ً
ػت
امػ ى
ػاس ,فىقىالىػ ٍ
يقٍمػ ي
ى ى
ػاس مػ ٍػف اٍليب ىكػػاء ,فى يمػ ٍػر يع ىمػ ىػر ,ىفٍميي ى
ػؾ لىػ ٍػـ يي ٍسػػم ٍع َّ ى
ى
ى
الناس ًمف اٍلب ىك ً
ً
ً
ت لًح ٍفصةى قيكلًي لىو إً َّف أىبا ب ٍك ور إً ىذا قى ً
ً
اء ,فى يم ٍر يع ىم ىػر,
اـ في ىمقىام ىؾ لى ٍـ يي ٍسم ٍع َّ ى ٍ ي
ى ى
ي
ىعائ ىشةي :فى يقٍم ي ى ى
ى
ً
َّ ً
ص ٍّؿ لً َّمن ً
ؼ يم يركا أ ىىبا ىب ٍك ور,
صةي ,فىقى ى
كس ى
اس ,فىفى ىعمى ٍ
ص ىكاح ي
ب يي ي
اؿ ىر يسك يؿ المو  : ىم ٍو إًَّن يك َّف ىأل ٍىنتي َّف ى
ت ىح ٍف ى
ىفٍميي ى
ت ح ٍفصةي لًعائً ىشةى ما يك ٍن ي ً ً
ص ٍّؿ لً َّمن ً
يب ًم ٍن ًؾ ىخ ٍي نار.)ْ()ّ(.
ت أليص ى
اس ,فىقىالى ٍ ى ى ى
ىفٍميي ى
ى
ثالثاً :مذىب الشافعية:

يرل الشافعية أنو إذا ظير في البكاء حرفاف بطمت كاال فبل ,كالثاني ال تبطؿ بذلؾ مطمقان,
(ٓ)

ألنو ال يسمى كبلمان في المغة كال يكاد يتبيف منو حرؼ محقؽ.
رابعاً :مذىب الحنابمة:

يرل الحنابمة أنو إذا انتظـ مف البكاء حرفاف ,فإف كاف مغمكبان عميو لـ يؤثر كما كاف مف

غير غمبة ,فإف كاف لغير خكؼ مف ا﵀ أبطؿ الصبلة ,كاف كاف مف خشية ا﵀ ,فقاؿ أبك عبد ا﵀
بف بطو :عف الرجؿ يتأكه في الصبلة إف تأكه مف النار ,فبل بأس.

(ُ)الزيمعي :تبييف الحقائؽ(ُ.)ُٓٓ/
(ِ)ابف عبد البر :االستذكار .)ّٓٓ/ِ( ,الصاكم :بمغة السالؾ.)ِّْ/ُ( ,
(ٖ) اٌجخبس :ٞطذ١خ اٌجخبس ,ٞوتبة األراْ ,ثبة أً٘ اٌؼٍُ ٚاٌفضً أدك ثبإلِبِخ ,ح.)ٖٔٙ/ٔ( ,ٙ79
(ٗ) اٌظب :ٞٚثٍغخ اٌغبٌه.)ٕٖٗ/ٔ( ,
(٘) اٌششثِ :ٟٕ١غٕ ٟاٌّذتبج.)ٔ9٘/ٔ( ,

ُّ

كقاؿ أبك الخطاب :إذا تأكه أك بكى لخكؼ ا﵀ لـ تبطؿ صبلتو.
ً ً ً
يـ
كقاؿ القاضي أبك يعمى :التأكه ذكر مدح ا﵀ تعالى بو إبراىيـ  فقاؿ ﴿ :إ َّف إ ٍب ىراى ى
(ِ) (ّ)
(ُ)
ً
َّ ً
كف لًؤلى ٍذقى ً
كف. ﴾..
اف ىي ٍب يك ى
يـ﴾  .كقد مدح ا﵀  عباده المؤمنيف بقكلو ﴿ :ىكىيخر ى
ألكاهه ىحم ه

الرأي المختار:
يميؿ الباحث إلى ما ذىب إليو الحنفية حيث أنيـ فرقكا بيف األحاديث التي نصت عمى
البكاء في الصبلة مف أجؿ الخشكع كأف ذلؾ كاف مف حاؿ النبي كحديث أزيز المرجؿ ,كبيف
البكاء ألجؿ المصيبة أك الكجع أك أم شيء خارج عف مصمحتيا كاعتبركه مما يقطع الصبلة ,كىذا
فيو جمع بيف األحاديث كىك خير ما يضبط بو في ىذا األمر.

(ٔ) عٛسح اٌتٛثخ ِٓ ا٠٢خ (ٗٔٔ).
(ٕ) عٛسح اإلعشاء ِٓ ا٠٢خ (.)ٔٓ7
(ٖ) اثٓ لذاِخ :اٌّغٕ.)7ٗٔ/ٔ( ,ٟ

ِّ

المبحث الثاني
أسباب االنفعاالت ومظاىرىا
ويتكون من مطلبين:

المطلب األول :أسباب االنفعاالت النفسية.
المطلب الثاني :مظاىر االنفعاالت النفسية.

المطمب األوؿ
أسباب االنفعاالت النفسية
تتغير أسباب االنفعاالت تبعان لنمك الفرد ,فكؿ مرحمة عمرية ليا أسباب خاصة كعكامؿ
تؤثر في االنفعاالت تختمؼ عف األخرل ,فاألطفاؿ حديثك الكالدة مثبلن ليـ مراحؿ عمرية ,فالكليد
يختمؼ في االستثارة االنفعالية كما يبدك كاضحان في الصراخ كحركات الجسـ كسرعة دقات القمب.
أما في مرحمة الرضاعة ,فترتبط االنفعاالت كتككف مركزة في مرحمة الطفكلة المبكرة ,حيث
تككف االنفعاالت شديدة كمبالغا فييا كتككف مركزة حكؿ الذات ,حيث يزداد الخكؼ كيقؿ في نياية
المرحمة.
أما في مرحمة الطفكلة الكسطى ,فتميؿ االنفعاالت نحك الثبات كتتككف العكاطؼ كالعادات
االنفعالية.
أما في مرحمة الطفكلة المتأخرة ,فتؤثر الضغكط االجتماعية في النمك االنفعالي ,حيث
تعتبر ىذه المرحمة مرحمة ىضـ كتمثيؿ لمخبرات السابقة مما يؤدم إلى ضبط االنفعاالت ,كىذا
يككف في مرحمة التمييز ,كىناؾ مسائؿ فقيية راعت ىذه المرحمة ,فأجازت المعامبلت لمف ىك في
ىذه السف ,أما في مرحمة المراىقة المبكرة ,فيؤدم سعي الشخص نحك االستقبلؿ االنفعالي عمى
التذبذب في المكاقؼ.
أما في مرحمة المراىقة الكسطى فيؤدم ميؿ الشخص نحك الحب كالجنس اآلخر إلى تطكر
انفعاالتو كتمكنيا بالحدس باإلضافة إلى مبلحظة الحساسية االنفعالية ,كفي مرحمة المراىقة المتأخرة
يؤدم شعكر المراىؽ بذاتو إلى حدكث تطكر تاـ في النكاحي االنفعالية باإلضافة إلى مقدرتو عمى
المشاكسة الكجدانية ,كزيادة األخذ كالعطاء ,كزيادة الكالء ,كزيادة قدرتو عمى فيـ اآلخر ,ثـ
الكصكؿ إلى النضج االنفعالي.

(ُ)

()1

وسوؼ ألخص أسباب االنفعاؿ ,فيما يمي:

تأثير إيجابي في ضبط االنفعاالت التي تصاحب اإلنساف في حياتو اليكمية
ُ .قد يككف لمتعمـ ه
كتجعمو أكثر مركنة في مكاجيتيا.

(ُ) جاسـ :مشكبلت الصحة النفسية أمراضيا كعبلجيا ,ص(ْٖ).
(ِ) المرجع السابؽ نفس الصفحة.

ّْ

ِ .الميؿ العاـ أك الحالة المزاجية لمشخص لكي يككف أكثر غضبان.
ّ .اختبلؼ العادات مف بيئة ألخرل.
ْ .درجة التحرر أك المحافظة أك المحايدة لمشخص.
ٓ .اختبلؼ البيئة المينية ,فكؿ بيئة ليا مفاىيـ كأساليب خاصة مشتركة لمتعبير عف الغضب
مثؿ :فئة ضباط الشرطة كأعضاء ىيئة التدريس ,كطبلب الجامعة.
ٔ .عدـ تقييـ الغضب مكضكعيان مف حيث مثيراتو كزمف حدكثو ,كامكانية تجنبو ,كاآلثار المترتبة
عمى ذلؾ.
ٕ .تكجيو انفعاؿ الحب نحك شخص أك شيء دكف تكافر معمكمات كافية كدكف التدرج في تكجيو
ىذا االنفعاؿ ,فيترتب عمى ذلؾ رد فعؿ سمبي غير متكقع مف جانب اآلخر ,كينطبؽ ىذا عمى
الذيف يحبكف مف أكؿ نظرة أك يككنكف صداقة مف مكقؼ كاحد.
ٖ .الكراىية الشديدة الفجائية لشخص أك شيء بدكف تكافر المعمكمات الكافية ,أك إعطاء فرصة
لممراجعة أك التماس األعذار.
ٗ .ضغكط البيئة ,سكاء كانت بيئة طبيعية مثؿ الضكضاء كالتمكث أك بيئة مشيدة ,مثؿ ضيؽ
المساحات ,أك ارتفاع األبنية ,أك بيئة ثقافية اجتماعية ,مثؿ عقمنة األمكر عمى حساب القيـ
األخبلقية.
َُ .طريقة تفسير الفرد كتأكيمو لؤلحداث ,ىي التي تؤدم إلى التكافؽ أك عدـ التكافؽ ,فإذا اعتمد
الفرد عمى األفكار االنيزامية أك المشكىة أك غير المنطقية ,مثؿ التمسؾ بفكرة أك اتجاه ,أك
دحض فكرة أك اتجاه دكف تكافر المعمكمات كاألدلة ,كما أف إسراؼ الفرد في استخداـ األساليب
غير المنطقية ,مثؿ المبالغة أك التعميـ يؤدم ذلؾ إلى االنفعاؿ.
ُُ .افتقاد اإلنساف لممعاني في حياتو ,أك فشمو في تحديد معنى لحياتو ,كعدـ كعيو بمعرفة اليدؼ
مف المعاناة كمف المكت عمى غرار معرفتو باليدؼ مف الحياة ,كعدـ كعيو بأنو إنساف يستطيع
تحقيؽ الكثير مف األىداؼ ,مع تحمؿ الصعاب بتقبؿ حياتو أك مكاجيتيا مف خبلؿ اختبارات
حرة تحدد النجاح أك الفشؿ ,كقد يعاني الفرد مف تشكيش خبراتو ككعيو ,كيشعر أنو مقيد كغير
حر ,كما يشعر باالغتراب عف ذاتو كعف مجتمعو  ,كؿ ىذه السمبيات مف شأنيا أف تزيد مف
الشعكر بالغضب.

ّٓ

ىذا األمر في حاؿ االنفعاالت التي تمر عمى كؿ إنساف في حدكدىا الطبيعية ولكف ىناؾ

أسباب لالنفعاالت التي تخرج عف حد االستقامة وتسمى باالنفعاالت االضط اررية.
أسبابيا:

(ُ)

ُ -األسباب الحيكية :كتشمؿ القصكر الجسمي ( إصابات ,عاىات ,تشكىات).
ِ -األسباب النفسية :كتشمؿ اإلحباط كالفشؿ ,كالصرع ,كالغيرة ,كالرفض ,كنقص األمف
االنفعالي ,كالخبرات األليمة ,كالقكة في المعاممة ,كالضغكط.
ّ -األسباب االقتصادية :كتشمؿ البيئة األسرية المضطربة :كالشجار ,كاالنفصاؿ ,كغياب أحد
الكالديف ,كسكء العبلقة األسرية كالزكجية.

(ُ) جاسـ :مشكبلت الصحة النفسية أمراضيا كعبلجيا ,ص(ْٖ).

ّٔ

المطمب الثاني
مظاىر االنفعاالت النفسية
عند دراسة مظاىر االنفعاالت كتأثيرىا عمى الكائف الحي نبلحظ أف ىناؾ
تأثير فسيكلكجيان
ان
داخؿ جسـ اإلنساف يحدث تغي انر  ,تظير آثاره عمى أعضاء جسـ اإلنساف الخارجية ,لذا تنقسـ إلى
مظاىر خارجية كمظاىر داخمية.

أوالً :المظاىر الداخمية لالنفعاؿ:

(ُ)

ُ -ضغط الدـ وتوزيعو :إذ يحدث عادة في حالة االنفعاؿ ارتفاع ضغط الدـ كتغير في تكزيعو
بيف سطح الجسـ كداخمو كمف المألكؼ لدينا احمرار الكجو في حالة الخجؿ كحالة الغضب
كشحكبو في حالة الخكؼ.
ِ -سرعة ضربات القمب :تزداد ضربات القمب في حالة االنفعاؿ كىذه ظاىرةه تحدث عند أكثر
الناس كقد لكحظ أف سرعة النبض قد تزيد أثناء االنفعاؿ مف (ِٕ) إلى(َُٓ) نبضة في
الدقيقة في حالة الخكؼ.
ّ -اتساع حدقة العيف :مما يبلحظ أف حدقة العيف تضيؽ في حاالت الحزف كاأللـ
كاالضطراب بينما تتسع في حاالت السركر الفرح.
ْ -جفاؼ الحمؽ والفـ :يؤثر االضطراب االنفعالي في سيؿ المعاب ,إذ تقؿ كميتو كيجؼ الفـ
كالحمؽ في حاالت الفزع كالغضب خاصة.
ٓ -حركة المعدة واألمعاء :مف المعركؼ أف المعدة تقؿ حركتيا في حالة الخكؼ كمف الممكف
مبلحظة ذلؾ بالفحص باألشعة ,كما يجرم في حاالت كثيرة أف يصاب الفرد مف شدة
االنفعاؿ باإلمساؾ أك اإلسياؿ.
ٔ -تغير كيمياء الدـ :كتحميؿ الدـ في الحاالت االنفعالية يثبت تغي انر كيميائيان إذ يتغير منسكب
السكر ,كذا األدريناليف كغيرىما مف العناصر.
ٕ -التنفس :يتغير مستكل التنفس كزمف الشييؽ كالزفير حسب الحالة االنفعالية ,حيث ينقطع
برىة مف الزمف في حاالت الدىشة كمتقطعان أثناء الضحؾ أك البكاء ,بينما يككف مستديمان
عند الكذب.
(ٔ) اٌغ١ذ ٚأخش :ْٚػٍُ إٌفظ اٌؼبَ ,ص(ِٚ ٗٙ9ب ثؼذ٘ب) ,صغٍٛي ٚإٌٙذاِ :ٞٚذخً إٌ ٝػٍُ إٌفظ (ص ٖٕٗ).

ّٕ

ٖ -توتر وارتعاش العضالت :يعتبر تكتر العضبلت مف األعراض المصاحبة لبلنفعاؿ ,فقد
يرتعش الفرد أثناء االنفعاؿ الشديد كيتبيف ذلؾ مف خبلؿ رساـ العضبلت الكيربائي.
ٗ -االنفعاؿ والكميتاف :تتغير كظائؼ الكمية كنسبة الماء كاألمبلح في الجسـ تبعان لتغير الحالة
االنفعالية ,ففي حاالت التييج كالخكؼ الشديد عمى سبيؿ المثاؿ تزيد نسبة التبكؿ.

ثانياً :المظاىر الخارجية لالنفعاؿ:

(ُ)

تبدك المظاىر الخارجية بالرعدة الشديدة التي تصاحب الخكؼ أك الغضب كفي األرؽ
كاضطراب النكـ عندما يقفز الفرد طربان ,أك يبكي حزنان أك يتقيأ اشمئ از انز ,أك يعبس غاضبان ,كقد
يحدث صكتان كصراخ كصياح أك ينطؽ بعبارات لغكية تدؿ عمى ألكاف انفعاالتو كتفسر عف ألمو
الشديد أك حزنو العميؽ أك سعادتو أك فرحو.
كىناؾ تعبيرات تصدر عف الفرد تختمؼ باختبلؼ االنفعاؿ كقد اتضح مف خبلؿ التحميؿ
اإلحصائي كجكد سبع فئات لمتعبيرات االنفعالية كىي السعادة ,كالمفاجأة ,كالخكؼ ,كالحزف,
كالغضب ,كاالشمئزاز ,كاالىتماـ.
فمثبلن :عند التعبير عف انفعاؿ السعادة يظير عمى الوجو التغيرات التالية:
ىبكط الجفف األعمى ,كتجعد األسفؿ ,كاتساع فتحتي األنؼ كفتح الشفتيف كارتفاع مع
يطر عمى الوجو التغيرات التالية:
انضماـ ألركاف الفـ .وأما في حالة الغضب أ
ارتفاع الجفف األعمى كتجعد الجفف األدنى كاتساع فتحتي األنؼ ,كفتحة الفـ ,كظيكر
األسناف السفمى ,كىبكط الشفة السفمى.

(ٔ) اٌضػجال :ٞٚتشث١خ اٌّشا٘ك ث ٓ١اإلعالَ ٚػٍُ إٌفظ ,ص(٘.)ٕ7

ّٖ

الفصل الثاني
أثر االنفعاالت النفسية في الحياة الزوجية وأحكاميا
وفيو خمسة مب احث:

المبحث األول :أثر انفعال الحب في الحياة الزوجية وحكمو.
المبحث الثاني :أثر انفعال الكره في الحياة الزوجية وحكمو.
المبحث الثالث :أثر انفعال الخوف في الحياة الزوجية وحكمو.
المبحث الرابع :أثر انفعال الغضب في الحياة الزوجية وحكمو.
المبحث الخامس :أثر انفعال الغيرة في الحياة الزوجية وحكمو.

توطئة:
ىذا الفصؿ يتحدث عف االنفعاالت النفسية ,سكاء كانت السمبية منيا أك اإليجابية التي
يتعايشيا كؿ مف الزكجيف كقد ضمنتو أىـ تمؾ االنفعاالت كبدأت بانفعاؿ إيجابي كىك انفعاؿ الحب
لما يتصؼ بو مف انعكاس يفضي عمى الحياة الزكجية سعادة غامرة مع العمـ أف االنفعاؿ قد يتطكر
بينت في الفصؿ السابؽ أف
إلى عاطفة دائمة تؤدم إلى الرضي الشخصي لكؿ مف الزكجيف ككما ٌ

االنفعاالت عمى نكعيف:
أ -انفعاالت سارة.

ب -انفعاالت غير سارة.
كالسارة تحدث نتيجة لحصكؿ شيء تحبو النفس كتميؿ إليو كقد جعؿ ا﵀ حب النساء
الشيك ً
اس يحب َّ
ٍّف لً َّمن ً
ات ًم ىف
كاألكالد كاألمكاؿ شيئان فطريان جبؿ الناس عميو ,قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :يزي ى
ىى
الذى ًب كاٍل ًفض ً
ً
ٍّ ً ً
ير اٍلمقى ٍن ى ً ً َّ
َّة ىكاٍل ىخٍي ًؿ اٍل يم ىس َّك ىم ًة ىك ٍاأل ٍىن ىع ًاـ ىكاٍل ىح ٍر ًث ىذلً ىؾ ىمتىاعي
الن ىساء ىكاٍل ىبن ى
يف ىكاٍلقىىناط ً ي
ط ىرة م ىف ى ى
اٍل ىح ىي ًاة الد ٍن ىيا كالمَّوي ًع ٍن ىدهي يح ٍس يف اٍلم ً
آب ﴾(ُ) كىذا الحب البد أف يككف منضبطان بتعاليـ الشرع ,لذا جاء
ى
ى
ىذا المبحث ليبيف أحكاـ الحب االنفعالي عند حدكث ما يشغؿ النفس في ىذا األمر كيجعميا تفكر

في الحصكؿ عمى الفرصة السانحة لتحقيؽ ىدفيا.
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو في ىذا المقاـ ,ىؿ كؿ الحب مباح أـ أف ىناؾ ضكابط ينبغي
لممرء مراعاتيا؟ ىذا ما سأبينو إف شاء ا﵀ في ىذا الفصؿ.

(ٔ) عٛسح آي ػّشاْ ا٠٢خ (ٗٔ).

المبحث األول
أثر انفعال الحب في الحياة الزوجية وحكمو
وفيو أربعة مطالب:

المط لب األول :تعريف الحب لغة واصطالحا.
المط لب الثاني :المسائل المتعلقة بانفعال الحب في الحياة
الزوجية.
وفيو مسألتان:

المسألة األولى :حكم الحب قبل الزواج.
المسألة الثانية :حكم الحب بعد الزواج.

ب األَ ِ
وؿ
المطمَ ُ
َ

أوالً :في المغة:

ِ
الحاً
تَع ِر ُ
الحب لُ َغ ًة واصط َ
يؼ ُ

ً
الب ٍغ ً
الم ىحَّبةي(ُ) ,كىك انجذاب النفس إلى الشيء الذم
الحب,
ي
ض ك ي
يض ي
الحب ىنق ي
ي
الكداد ك ى

ً
غب عنو(ِ).
ترغب فيو ,كضد الحب البغض كىك نفكر
النفس عف الشيء الذم ير ي

ثانياً :تعريفو اصطالحاً:
أ -عند الفقياء :نقؿ ابف القيـ تعريفات كثيرة لممحبة التي ىي بعنى الحب منيا:

(ّ)

الميؿ الدائـ بالقمب اليائـ.
كقيؿ إيثار المحبكب عمى جميع المصحكب.
كقيؿ مكافقة الحبيب في المشيد كالمغيب.
كعرؼ ابف حزـ الحب :بأنو إقباؿ أك اتفاؽ بيف النفكس في عالميا العمكم ,فالنفكس إذا
اتصمت أك انقطعت مالت لبعضيا البعض.

(ْ)

وفي معجـ لغة الفقياء :الحب :ميؿ النفس مع العقؿ ,فإذا تجاكز العقؿ ,فيك العشؽ.
والعشؽ :فرط الحب إذا تجاكز حدكد العقؿ.

(ٓ)

(ٔ)

ب -الحب عند عمماء النفس :مظير مف مظاىر الحياة االنفعالية لمفرد كىك إحساس يجعؿ
الفرد يميؿ إلى مف يحب كييكل كىك يرتبط بنتيجة انفعالية متناسقة.

(ُ) ابف منظكر :لساف العرب(ُ.)ِٖٗ/
(ِ) المناكم :التعاريؼ (ُ.)ُّٖ/

(ّ) ابف القيـ :ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف( ,صُٗ).
(ْ) ابف حزـ :طكؽ الحمامة(ُ.)ٗٓ/
(ٓ) قمعو جي :معجـ لغة الفقياء(ُ.)ُّٕ/
(ٔ) المرجع السابؽ (ُ.)ُِّ/
(ٕ) اليكنسككُٕٖٗ.

ِْ

(ٕ)

طمب الثَاني
الم ُ
َ
الزو ِج ِ
عاؿ الحب في الح ِ
ِ
ِ
ِ
ية
ياة َ
َ
المتَ َعمقَة بانف ِ ُ
المسائ ُؿ ُ
َ
اج:
حكـ الحب قب َؿ الزو ِ
المسأل ُة األُولىُ :
عند الحكـ عمى الحب ,البد أف نراعي األمور التالية:

()3

أ -تحديد مظاىر الحب كأنياتخضع لؤلعراؼ كالعادات.
ب -إف اإلسبلـ يراعي الحاالت اإلنسانية المختمفة بما فييا انفعاؿ الحب.
ج -إف تعرض الرجؿ بالمرأة البد أف يككف عف طريؽ الخطبة الشرعية ثـ عقد الزكاج.
وعند تفصيؿ النقاط السابقة أقوؿ:

()1

أوالً :إ ف الحب معناه بشكؿ عاـ ىك ميؿ القمب الغريزم كالمكتسب نحك شيء ما كالمراد
منو المعنى العاـ الشامؿ لكؿ أنكاع الحب ,كحب اآلباء ألبنائيـ كالعكس ,ككحب الطيبات مف
المأككالت كالمشركبات كالممبكسات.
فميؿ الرجؿ لممرأة كالعكس يعتبر أم انر فطريان مجبكالن عميو اإلنساف بطبعو ,فيك يميؿ إلى
د َِِٓ إٌِّ َغب ِء ,)ّ(كقد تتغير مظاىر
بط دُتُّ اٌ َّشَٛ َٙا ِ
مف يرتاح إليو .قاؿ ا﵀ تعالىُ  :صِ ٌٍَِّٕ َِّٓ٠
التعبير عف الحب حسب تنكع األعراؼ كالعادات كطريقة التربية فقد نجد مف يستعمميا استعماالن
غير صحيح كيضعيا في غير مكضعيا الحقيقي ,فيجعؿ الممارسات غير الشرعية نكعان مف الحب,
ككؿ عرؼ يخالؼ الشرع ال يؤخذ بو.
ثانياً :إف اإلسبلـ يراعي الحاالت اإلنسانية المختمفة بما فييا انفعاؿ الحػب كيبػيف حقيقػة مػا
يككف عميو اإلنساف ,فالعبلقة بيف الرجؿ كالمرأة البد أف تمتاز بالطيارة كالنقػاء ,فػبل بػأس أف يعجػب
الرجؿ بأخبلؽ المرأة ككذلؾ يجكز لممرأة أف تعجب بصفات الرجؿ كتحب الصفات كالشمائؿ
المرغبة فيو كتتمنى أف يككف ليا زكجان ,فقد كرد في األثر ما يدؿ عمى ذلؾ.

(ُ) عبد الخالؽ :الزكاج في ظؿ اإلسبلـ ,ص(ّٔ).
(ِ) المرجع السابؽ نفس الصفحة.
(ّ) آؿ عمراف مف آية (ُْ).

ّْ

حيث كرد عف النبي  أنو رفض زكاج ابف عمر مف ابنة خالو مع كجكد الكفاءة ,كزكجيا

كؿ المَّ ًو 
ت ىر يس ى
ىعمى ىم ٍ
مف المغيرة بف شعبة لكجكد الميؿ القمبي كالحب؟! فى ىك ًرىى ًت اٍل ىج ًارىيةي الزكاج ,ىكأ ٍ

ً
ً ً
احيىا ىر يسك يؿ المَّ ًو  فىىن ىك ىحيىا اٍل يم ًغ ىيرةي ٍب يف يش ٍع ىبةى"
ىذل ىؾ ى ىي ىكأيميىا ,فى ىرَّد ن ىك ى

(ُ)

ك ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
ىف ىج ًارىيةن بً ٍك نار أىتى ًت َّ
ت أ َّ
َّاس  -رضي ا﵀ عنيما ": -أ َّ
اىا ىزَّك ىجيىا
النبً َّي  فى ىذ ىك ىر ٍ
ىف أ ىىب ى
(ِ)
ىكًىي ىك ًارىىةه فى ىخي ىَّرىىا َّ
النبًي ."
ى
ثالثاً :إف الكسيمة الكحيدة لمتعرؼ عمى المرأة كاالرتباط بيا تككف عف طريؽ الخطبة ,فقد
(ّ)

شرع اإلسبلـ الخطبة ,كمقدمة الرتباط الرجؿ بالمرأة ,كليتعرؼ كؿ مف الجنسيف عمى اآلخر.

كعف طريؽ نظر الرجؿ إلى المرأة كرضاىا بو ,كاليدؼ مف ذلؾ االطمئناف إلى الشكؿ المطمكب كال
يصؿ إلى المعرفة الكاممة كتبقى حقيقة اآلخر كفيمو بعد العقد ,كمف جية أخرل يجب عمى الرجؿ
كالمرأة أال يخدع كؿ منيما اآلخر قبؿ العقد كالدخكؿ ,بالكبلـ المعسكؿ البعيد عف الكاقع ,بؿ يبني
أسرتو عمى أساس الصدؽ كاإلخبلص.

(ْ)

كعاء
كمما يجدر ذكره أف الحب يتحكـ بو قكتاف :قكة العقؿ كقكة النفس ,كيعتبر القمب
ن

يمتمئ بما يزكد فيو عف طريؽ العقؿ كالنفس التي ىي مصدر الشيكات المتعددة.

كالعقؿ يفكر كيرسـ لما فيو مصمحةن ,كغالبان يقكده نحك الخير كالسعادة كالنجاح ,كالعقؿ
كالنفس نقيضاف ,فما يريده أحدىما يرفضو اآلخر ,كيحاربو ,كيحصؿ عند الشباب خمطه بيف ىاتيف
القكتيف ,فالحب المشيكر بيف الشباب منبعو الشيكة ,كيحصؿ مف كراء ذلؾ خياالت تجيش في
القمب ,كيتكصؿ كؿ مف الشباب كالفتيات إلى نتيجة أنيـ يحب بعضيـ بعضان ,كمما يؤكد ذلؾ
أنيما بعد الزكاج ,كبعد انقضاء الشير األكؿ ,سرعاف ما تنطفئ جذكة ىذا الحب ,كأما الحب المبني
عمى أساس منطؽ قكيـ كعقؿ سميـ ,فإنو يدكـ ,كعمى ىذا ,فإف الحب نوعاف:

(ٓ)

أ -الحب العقمي :كىك الحب الناضج كمصدره العقؿ كمحمو القمب.
(ٔ) اٌذاسلطٕ :ٟعٕٓ اٌذاسلطٕ ,ٟوتبة إٌىبح ,ح .)ٖٖٕ/ٗ( ,ٖٓ98
(ِ) أحمد :مسند أحمد ,ح (ِْٗٔ) ,)ِٕٓ/ْ( ,قاؿ األرنؤط :إسناده صحيح عمى شرط البخارم ,نفس المرجع.
(ّ) حسب ا﵀ :الزكاج في الشريعة اإلسبلمية ,ص(ُٖ).
(ٗ) ػجذ اٌخبٌك :اٌضٚاج ف ٟظً اإلعالَ ,ص(.)ٖ8
(ٓ) د.القيسي :اإلسبلـ كالمسألة الجنسية (صِٓ).

ْْ

ب -الحب الجنسي أو العاطفي :كمصدره الشيكة النفسية كمحمو القمب أيضان.
فاإلسالـ ال يرفض الحب ,بؿ يرفض الشيوة ألمور حاصميا:

(ُ)

خطير ,كنتائجو عمى الزكاج
أمر
ه
ُ -أف تككف الشيكة ىي الدافع الكحيد مف كراء العبلقة الزكجية ه
كاألسرة كالمجتمع خطيرة.

و
أمر خطير أيضان ,ألنيا سريعة الزكاؿ تنطفئ بعد
ِ -أف تككف الشيكة دافعان لبناء عبلقة إنسانية ه
تمبيتيا ,فيفقد اإلنساف الباعث الذم دفعو لبناء تمؾ العبلقة.

ّ -نقؿ ابف تيمية تفريقان بيف الحب كالعشؽ عند الجميكر حاصمو ذـ العشؽ فقاؿ :كالعشؽ
مذمكـ مطمقان ال يمدح ال في محبة الخالؽ كال المخمكؽ ألنو المحبة المفرطة الزائدة عمى الحد
المحمكد ,كأيضا فإف لفظ " العشؽ " إنما يستعمؿ في العرؼ في محبة اإلنساف المرأة أك
صبي ,ال يستعمؿ في محبة كمحبة األىؿ كالماؿ كالكطف كالجاه كمحبة األنبياء كالصالحيف
كىك مقركف كثي انر بالفعؿ المحرـ :إما بمحبة امرأة أجنبية أك صبي يقترف بو النظر المحرـ
كالممس المحرـ كغير ذلؾ مف األفعاؿ المحرمة.

خالصة القوؿ:
أف اإلسبلـ لـ يغفؿ عف جانب انفعاالت كمشاعر النفس اإلنسانية ,بؿ راعى حاالتيا
المختمفة ككضعيا في مكقعيا الصحيح كأحاطيا بسياج مف العفة كالطيارة ,فمعرفة الرجؿ لممرأة
تككف بالخطبة الشرعية ,فإذا أعجب رجؿ بأخبلؽ فتاة كصفات معينة فييا ,فبل يصرح بذلؾ ,إال
أف يككف خاطبان أك قاد انر عمى خطبتيا ,كاف لـ يقدر عمى ذلؾ لعجزه عف تكاليؼ الزكاج ,فميصبر
ف اٌَّ ِزَٓ٠
حتى يغنيو ا﵀ مف فضمو ,فمعؿ ا﵀ يرزقو مف ىي أفضؿ منيا ,قاؿ ا﵀ تعالىْ َ١ٌْ َٚ ﴿ :غتَ ْؼفِ ِ
(ِ)

ََل ِ َ٠ج ُذَ ِٔ َْٚىبدًب َدتَّْ ُ٠ ٝغَِّٕ ُُ َُٙ١
َّللاُ ِِ ْٓ فَضْ ٍِ ِٗ .﴾ ..

يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو ا﵀ ":فأما إذا ابتيمى بالعشؽ كعؼ كصبر ,فإنو يثاب
عمى تقكاه ﵀ ,فمف المعمكـ بأدلة الشرع أنو إذا عؼ عف المحرمات نظ انر كقكالن كعمبلن ,ككتـ ذلؾ,
فمـ يتكمـ بو ,حتى ال يككف في ذلؾ كبلـ محرـ ,إما شككل إلى المخمكؽ ,كاما إظيار فاحشة ,كاما
صبر عمى طاعة ا﵀ كعف معصيتو ,كعمى ما في قمبو مف ألـ العشؽ ,كما
نكع طمب لممعشكؽ ,ىك ى
(ُ) د.القيسي :اإلسبلـ كالمسألة الجنسية (صِٓ).
(ِ) سكرة النكر مف اآلية (ّّ).

ْٓ

يصبر المصاب عف ألـ المصيبة ,فاف ىذا يككف ممف اتقى ا﵀ كصبر ,يقكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :إًنَّوي ىمف
(ُ)(ِ)
ًً
ً
ً ً َّ
ىيتَّ ً
يف ﴾.
المحسن ى
ؽ ىكىيصبر فىإ َّف الموى الى ييضيعي أ ى
ىجر ي
إف التصريح بالحب لكؿ مف الجنسيف لآلخر دكف أف يككف ىناؾ خطبة يشكؿ خط انر عمى

المجتمع ,ألنو قد يجر فسادان عظيمان أيما فساد ,كذلؾ نرل مف العادات السيئة أف تطكؿ الخطبة
قبؿ أف يعقد عمييا ,كىذا فيو مف اإلضرار ما ال يخفى ,فالخطبة تككف بكابةن لمتعرؼ عمى الشكؿ
الخارجي.
كقد أكرد ابف حزـ في كتابو طكؽ الحمامة ":أف الحب ليس بمنكر في الديانة كال بمحظكر
في الشريعة ,إذ القمكب بيد ا﵀ ."

(ّ)

فيذا الحب البد أف ينتيي إلى الزكاج ,فعف ابف عباس عف النبي" لـ ير لممتحابيف مثؿ
الزكاج".

(ْ)

المسألة الثانية :حكـ الحب بعد الزواج:

عند الحكـ عمى الحب بعد الزواج يجب مراعاة القواعد التالية:

()5

أوالً :األصؿ في العبلقات اإلنسانية بشكؿ عاـ ,أف تقكـ عمى ٍّ
الكد كالتفاىـ كالتبادؿ

العاطفي الصادؽ المبني عمى اإلخبلص كالكفاء ,كمف أعظـ العبلقات اإلنسانية التي تربط الناس
ىخ ٍذ ىف ًمن يكـ ٍّميثىاقنا ىغمًيظنا﴾(ٔ).
بعضيـ ببعض ميثاؽ الزكاج ,قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :ىكأ ى

ثانياً :إف الحب ليس مجرد انفعاؿ طارئ كال لحظة سريعة تمر ,ثـ تعكد األكدار كاألنكاد.
ثالثاً :إف أمر األسرة ال يبنى عمى التكافؤ المادم ,فحسب كانما يبنى عمى التعاطؼ

الكجداني كالميؿ القمبي ,كاليكل كالحب بيف الزكجيف ,فيذا ىك أساس ما سيككف بينيما مف سككف
نفسي كجنسي كما سيظمؿ حياتيما بعدئذ مف مكدة كرحمة(ٕ).
(ُ) سكرة يكسؼ مف اآلية (َٗ).
(ِ)ابف تيمية :مجمكع الفتاكل)ُّّ/َُ( ,
(ّ) ابف حزـ :طكؽ الحمامة في األلفة كاألالؼ(ُ.)َٗ/

(ْ )ابف ماجو :سنف ابف ماجو كتاب النكاح ,باب ما جاء في فضؿ النكاح,حُْٕٖ .)ّٓٗ/ُ(,صححو األلباني:
صحيح سنف ابف ماجو (ِ.)ُٗٔ/
(ٓ) عبد الخالؽ :الزكاج في ظؿ االسبلـ ص(ِٔ).
(ٔ) سكرة النساء :آية (ُِ).
(ٕ) أبك النكر :منيج السنة في الزكاج ,ص(ُِِ).

ْٔ

كقد راعى اإلسبلـ ىذا الجانب كحرص عمى إقامة ٍّ
الكد كالرحمة كالسكينة بيف الزكجيف
ً
ًً
اجا لٍّتى ٍس يكينكا إًلى ٍييىا
ىف ىخمى ى
كجعميا آية مف آياتو ,قاؿ ا﵀ تعالى  :ىك ًم ٍف ىآياتو أ ٍ
ؽ لى يكـ ٍّم ٍف أىنفيس يك ٍـ أ ٍىزىك ن
كجع ىؿ ب ٍي ىن يكـ َّمكَّدةن كر ٍحمةن إً َّف ًفي ىذلً ىؾ آلي و
ات لٍّقى ٍكوـ ىيتىفى َّك يركف ﴾ (ُ).
ى
ىىى ى
ى ىى ى
رابعاً :ىناؾ فرؽ بيف العشرة بالمعركؼ كالمكدة ,فالمكدة مبنية عمى أساس الحب ,أما
العشرة بالمعركؼ فميس ضركريان أف تككف عف حب ,ألف المعركؼ ىك أف يعطي اإلنساف
ضركر ً
ات الحياة ,أما ٍّ
الكد ,فيك أف يعمؿ اإلنساف إلرضاء مف يكدىـ بسعادة.

(ِ)

فحيف يعطؼ المؤمف عمى أم أحد ,فميس بضركرة أف يككف مبنيان عمى الحب ,ألنو قد

ًَّ
َّ
يف لى ٍـ ييقىاتًميك يك ٍـ ًفي
يعطؼ المسمـ عمى مف ىك في غير دينو ,قاؿ ا﵀ تعالى  ىال ىي ٍنيىا يك يـ الموي ىع ًف الذ ى
ًً
َّ ً
ً
ً ً
الد ً
ٍّ
يف﴾ (ّ) ,كقاؿ ا﵀
ىف تىىبر ي
يف ىكلى ٍـ يي ٍخ ًريجك يك ٍـ م ٍف د ىي ًاريك ٍـ أ ٍ
كى ٍـ ىكتي ٍقسطيكا إًلى ٍي ًي ٍـ إً َّف الموى ييحب اٍل يم ٍقسط ى
ىف تي ٍش ًر ىؾ بًي ىما لى ٍي ىس لى ىؾ بً ًو ًعٍم هـ فى ىبل تي ًط ٍعيي ىما
اى ىد ى
اؾ ىعمىى أ ٍ
تعالى في أمر الكالديف :ىكًا ٍف ىج ى

كص ً
اح ٍبيي ىما ًفي الد ٍن ىيا ىم ٍع يركفنا ﴾
ى ى
وجو الداللة :أف ا﵀  أمر بصحبة الكالديف كمعاممتيـ بالمعركؼ في حالة شركيما
(ْ).

كأمر الكلد أال يطيعيما إذا أمراه بالشرؾ(ٓ).
وبناء عمى ما تقدـ ,فإنني أخمص إلى ما يمي:
أكالن :ندب اإلسبلـ إلى كجكد المكدة كالرحمة كجعميا آيةن مف آياتو  ىك ىج ىع ىؿ ىب ٍي ىن يك ٍـ ىم ىكَّدةن ىكىر ٍح ىمةن
و ً
ً ً
كف ﴾(ٔ).
إً َّف في ىذل ىؾ ىآل ىيات لقى ٍكوـ ىيتىفى َّك ير ى
ثانياً :أنو يجب عمى الرجؿ عشرة زكجتو بالمعركؼ كلك كاف كارىان ليا عمى الرأم الراجح كىك
ما ذىب إليو المالكية كالشافعية كالظاىرية(ٕ) ,فقد يككف ىناؾ عبلقة أك عشرة بالمعركؼ مع
(ُ) سكرة الركـ آية (ُِ).
(ِ) الشعراكم :أحكاـ األسرة كالبيت المسمـ ,ص(ٖٗ).
(ّ) سكرة الممتحنة آية (ٖ).

(ْ) سكرة لقماف مف آية (ُٓ).
(ٓ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ّٔ/ُْ( ,
(ٔ) سبقت في اليامش األكؿ.
(ٕ) ابف العربي :أحكاـ القرآف(ُ ,)ْٖٔ/الشافعي :األـ (ٔ ,)ِِّ/ابف حزـ :المحمى (ٗ .)ُٓٔ/كخالؼ الحنفية
كالحنبمية إلى أف العشرة بالمعركؼ مندكبة .انظر:ابف القدامة :المغني (ٖ ,)ُِٕ /بدائع الصنائع (ِ.)ّّْ/

ْٕ

ً
ً
ىف تى ٍك ىريىكا ىش ٍينئا
كى َّف فى ىع ىسى أ ٍ
كى َّف بًاٍل ىم ٍع يركؼ فىًإ ٍف ىك ًرٍىتي يم ي
كرىو لزكجتو ,قاؿ ا﵀ تعالى  :ىك ىعاش ير ي
كي ٍجع ىؿ المَّو ًف ً
ير ﴾(ُ)(ِ).
يو ىخ ٍي نار ىكثً نا
ي
ىى ى
وىناؾ فروع فقيية تبيف أف اإلسالـ راعى جانب انفعاؿ الحب في حياة اإلنساف وحرص
عمى إقامتيا في الحياة الزوجية ,منيا:
ُ .يجكز لمرجؿ الكلي إذا أحب رجبلي كفؤان لمكليتو أف يخطبو ليا ,كدليؿ ذلؾ قصة الرجؿ

ىف أ ٍين ًك ىح ىؾ إً ٍح ىدل ٍاب ىنتى َّي ىىاتىٍي ًف ىعمىى
الصالح مع سيدنا مكسى عميو السبلـ  :قى ى
اؿ إًٍّني أ ًير ي
يد أ ٍ
(ّ)
ت ىع ٍش نار فى ًم ٍف ًع ٍنًد ىؾ﴾..
ٍج ىرنًي ثى ىمانً ىي ًح ىج وج فىًإ ٍف أىتٍ ىم ٍم ى
أٍ
ىف تىأ ي

وجو الداللة :عرض الرجؿ الصالح ابنتو عمى مكسى  بغير حرج ,دليؿ عمى جكاز
خطبة الرجؿ البنتو مف المناسب ليا(ْ).
ِ .يباح لمرجؿ أف يتعرض لممرأة بقصد الخطبة ,فينظر إلى كجييا ككفييا ,سكاء كاف ذلؾ
بإذنيا أك بغير إذنيا(ٓ) كدليؿ ذلؾ ,ىع ٍف
اؿ لىوي َّ
ب
ام ىأرىةن ,فىقى ى
النبًي  ا ٍذ ىى ٍ
ىيتىىزَّك ىج ٍ
ً (ٔ)
فىتىىزَّك ىجيىا ,فى ىذ ىك ىر ًم ٍف يم ىكافىقىتيىا.

س ٍب ًف مالً وؾ ,أ َّ ً
أ ىىن ً
ىف ىيتىىزَّك ىج
ىف اٍل يمغ ىيرةى ٍب ىف يش ٍع ىبةى أ ىىر ىاد أ ٍ
ى
ىف يي ٍؤىد ىـ ىب ٍي ىن يك ىما ,فىفى ىع ىؿ,
فى ٍانظي ٍر إًلى ٍييىا ,فىًإَّنوي أ ٍ
ىح ىرل أ ٍ

ّ .يباح لمرجؿ الذم طمؽ زكجتو طبلقان رجعيان أف يصرح بالخطبة لمطمقتو بعد انقضاء
عدتيا ,كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو ا﵀ تعالى  :ىكًا ىذا طىمَّ ٍقتييـ ٍّ
كى َّف
ضمي ي
ىجمىيي َّف فى ىبل تى ٍع ي
اء فىىبمى ٍغ ىف أ ى
الن ىس ى
ً (ٕ)
أ ً
اض ٍكا ىب ٍي ىنيي ٍـ بًاٍل ىم ٍع يركؼ
ٍ
اجيي َّف إً ىذا تىىر ى
ىف ىي ٍنك ٍح ىف أ ٍىزىك ى

وجو الداللة :مف اآلية أف تحريـ منع المطمقة مف الرجكع إلى زكجيا دؿ عمى جكاز خطبة
زكجيا ليا إذا أحب أف يستأنؼ حياتيما الزكجية ,بؿ ىك أكلى الناس بذلؾ.

(ٖ)

(ُ) سكرة النساء آية (ُٗ).
(ِ) الجنيدم :عضؿ النساء ,ص(ّّ).
(ّ) القصص مف آية (ِٕ).
(ْ) سيد قطب :في ظبلؿ القرآف.)ِٖٖٔ/ٓ( ,
(ٓ)الصنعاني ,سبؿ السبلـ(ّ.)ُُّ/

(ٔ) ابف ماجو ,سنف ابف ماجو ,كتاب النكاح ,باب النظر إلى المرأة إذا أراد أف يتزكجيا ,ح(ُٖٓٔ),)ٓٗٗ/ُ( ,
قاؿ الشيخ األلباني :صحيح.
(ٕ) سكرة البقرة مف اآلية (ِِّ).
(ٖ)القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ّٕ/ّ( ,كما بعدىا).

ْٖ

ًً
ً
يف,
كجاء في سبب نزكؿ ىذه اآلية ,ىع ٍف ىم ٍع ًق ًؿ ٍب ًف ىي ىس وار ,أَّىنوي ىزَّك ىج أ ٍ
يختىوي ىريج نبل م ٍف اٍل يم ٍسمم ى
ت ,ثيَّـ طىمَّقىيا طىمقىةن كلىـ يير ً
ت ًع َّدتىيا ,فىيى ًكىييىا ىك ىى ًكىيتٍوي ,ثيَّـ ىخطىىبيىا
ضٍ
ت ًع ٍن ىدهي ىما ىك ىان ٍ
فى ىك ىان ٍ
اج ٍعيىا ىحتَّى ٍانقى ى
ٍ ى
ى
مع اٍل يخطَّ ً
اؿ فى ىعمً ىـ
اؿ لىوي ىيا لي ىكعي أى ٍك ىرٍمتي ىؾ بًيىا ىكىزَّك ٍجتييىا لى ىؾ كطىمَّ ٍقتىيىا ,قاؿ ,فأنزؿ ا﵀ ىذه اآلية ,قى ى
اب ,فىقى ى
ىى
أ ىيزٍّك يج ىؾ.

َّ
اؿ
اؿ ىس ٍم نعان لً ىربٍّي ,ف ىد ىعاهي ىكقى ى
اجتىيىا إًلىى ىب ٍعمًيىا ,ىفمى َّما ىس ًم ىعيىا ىم ٍع ًق هؿ قى ى
اجتىوي إًلى ٍييىا ىك ىح ى
الموي ىح ى

(ُ)

اح ىعمى ٍي يك ٍـ
ْ .كيباح التعريض بالخطبة لممتكفى عنيا زكجيا أثناء العدة قاؿ تعالى :ىكىال يج ىن ى
النس ً
ضتيـ بً ًو ًمف ًخ ٍ ً
ً
كنيي َّف ىكلى ًك ٍف ىال
اء أ ٍىك أى ٍك ىن ٍنتي ٍـ ًفي أ ٍىنفي ًس يك ٍـ ىعمً ىـ المَّوي أَّىن يك ٍـ ىستى ٍذ يك ير ى
ٍ
ط ىبة ٍّ ى
يما ىع َّر ٍ ٍ
فى
ً
ً
ً
اب
كى َّف س ًّار إً َّال أ ٍ
تيىكاع يد ي
ىف تىقيكليكا قى ٍكنال ىم ٍع يركفنا ىكىال تى ٍع ًزيمكا يع ٍق ىدةى الزكاج ىحتَّى ىيٍبمي ىغ اٍلكتى ي
ىجمىوي﴾(ِ).
أى

وجو الداللة :رفع الشارع الحرج عف المؤمنيف بالتعريض بالزكاج لممعتدة مف الكفاة ,فبل إثـ
عميو أف يكف في نفسو كيسر بإرادة الخطبة دكف أف يصرح ,قاؿ ابف عباس في تفسير قكلو تعالى:
ِ ٌََٚ ى ْٓ َل تُ َٛا ِػ ُذِ َّٓ ُ٘ٚع ًّشا﴾ أم ال يقكؿ ليا إني عاشؽ كعاىديني أال تتزكجي غيرم.

(ّ)

(ُ) الترمذم :سنف الترمذم ,كتاب تفسير القرآف عف رسكؿ ا﵀  ,باب كمف سكرة البقرة ,حُِٖٗ,)ُِٔ/ٓ( ,
قاؿ أبك عيسى :ىذا حديث حسف صحيح ,كقاؿ الشيخ األلباني :صحيح .انظر :إركاء الغميؿ(ٔ.)َِٓ/
(ٕ) عٛسح اٌجمشح ِٓ ا٠٢خ (ٖٕ٘).
(ٖ) اثٓ وث١ش :تفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ.)ٖ8ٗ/ٕ( ُ١

ْٗ

المبحث الث اني
أثر انفعال الكره في الحياة الزوجية وحكمو
وفيو مط لبان:

المط لب األول :حقيقة الكره.
المط لب الث اني :الكره في الحياة الزوجية وحكمو.
وفيو مسألتان:

المسألة األولى :كره الرجل امرأتو وحكمو.
المسألة الثانية :كره المرأة زوجيا وحكمو.

ب األوؿ
المطمَ ُ
َ
َح ِقيقَ ُة ال ُكرِه

ال ُكره لغ ًة :الكره بضـ الكاؼ كفتحيا لغتاف كىما بمعنى كاحد كىك المشقة.
غير ىؾ
ت ىن ٍف ىسؾ عميو ,كال ىك ٍره بفتح الكاؼ ما أى ٍك ىرىى ى
كقاؿ الفراء :ال يك ٍرهى بضـ الكاؼ ما أى ٍكرٍى ى
ؾ ي

عميو تقكؿ ج ٍئتي ىؾ يك ٍرىان كأ ٍىد ىخٍمتىني ىك ٍرىان.

تحتى ًممييا
كقاؿ ابف سيده :ال ىك ٍره بالفتح
اإلباء كالم ىشقَّةي تي ىكمٍّفييا فتى ٍحتى ًممييا ,كال يك ٍرهي بالضـ المشقةي ٍ
ي
ضكًء ىعمىى اٍل ىم ىك ًارًه"(ُ) كىك جمع مكره كىك ما يكرىو
مف غير أىف تي ىكمٍّفيا ,كفي الحديث " :إً ٍس ىباغي اٍل يك ي
اإلنساف كيشؽ عميو ,كالمعنى أف يتكضأ مع البرد الشديد كالعمؿ التي يتأذل معيا بمس الماء.
ً
الم ٍك ىره".
الم ٍن ىشط ك ى
كفي حديث عبادة بف الصامت " :بايعنا رسكؿ ا﵀  عمى ى

(ِ)

يعني

المحبكب كالمكركه كىما مصدراف(ّ).

الكره اصطالحاً :ال يختمؼ الكره اصطبلحان عف المعنى المغكم(ْ) .كىك يتركز حكؿ احتماؿ
المشاؽ لما يخالؼ الطباع(ٓ).
ويمكف القوؿ بأنو :البغض كعدـ الرضا لما يقع لئلنساف مف أمر مف األمكر(ٔ).

الكره عند عمماء النفس:
انفعاؿ مضاد لمحب كيأتي بسبب شعكر النفس بعكس ما تحبو أك ترتاح لو ,مما يجمب ليا
الكدر أك اليـ أك مما يخالؼ طبائعيا كفطرتيا ,فتشعر باالشمئزاز كالضيؽ.

(ٕ)

كىك حالة معقدة ,كتشتد باشتداد الشعكر باألنانية ,أك الشعكر بالخكؼ ,أك باالضطراب
النفسي ,أك ىك مكقؼ فكرم يتمبس بحالة نفسية كيتجمى بيذا المظير النفسي ,الذم يغمب عميو
و
كبشكؿ يحدث تناف انر بيف طرفي العبلقة.
التكتر كاالنفعاؿ,

(ٖ)

(ُ) مسمـ :صحيح مسمـ  ,كتاب الطيارة ,باب فضؿ إسباغ الكضكء عمى المكاره ,ح(ُِٓ).)ُِٗ/ُ( ,
(ِ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب األحكاـ ,باب كيؼ يبايع اإلماـ الناس ,ح(ُٕٗٗ).)ٕٕ/ٗ( ,
(ّ) ابف منظكر :لساف العرب.)ّْٓ/ُّ( ,

(ْ) ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ,الككيت :المكسكعة الفقيية الككيتية.)ِِٖ/ّْ( ,
(ٓ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ّٗ-ّٖ/ّ( ,
(ٔ) قمعو جي :معجـ لغة الفقياء(ُ.)ّٕٗ/
(ٕ) أسماء :المدخؿ الميسر الى الصحة النفسية كالعبلج النفسي (صُُِ).
(ٖ) المجمع العالمي لمتقريب بيف المذاىب اإلسبلمية :مكقؼ أخبلقي ضد الكراىية كالكراىية الدينية.

ُٓ

ب الثَ ِاني
المطمَ ُ
َ
الزو ِج ِ
ال ُكره في الح ِ
ية َو ُحك ُمو
ياة َ
ُ
َ

وفيو مسألتاف:

المسألة األولى :كره الرجؿ امرأتو وحكمو:
تمر عمى اإلنساف حاالت مختمفة مف الكره كالحب ,فعمى المسمـ أف يككف حكيـ نفسو كذلؾ
بأال يخضع لمكجات الكره ,بؿ عمى الزكجيف أف يجاىدا سكيان في استمرار الحياة الزكجية كعدـ
االنجرار كراء ىذه النزكات.
كالحديث مكجو بصفة خاصة تجاه الرجؿ ,فقد يجد الرجؿ الخير كاألماف لو كألبنائو مع ىذه
المرأة التي صبرت معو عمى عثرات الحياة.
كعميو أف يعمـ أنو إذا خبا الجماؿ بفعؿ الزماف ,فجماؿ الركح ال يخبك كاف فقد سركره حيف
ينظر إلييا فبل ينسى أنيا تحفظو في نفسيا كمالو ,كقد يصؿ الكره إلى درجة ال يمكف احتماليا
كيصير احتماؿ الحياة الزكجية جحيما ال يطاؽ ,بؿ يصير تفرقيما غنى كسعة ,كمف ىذا المنطمؽ
سنتحدث عف الكره عمى ضربيف:
األكؿ :كره محتمؿ.

الثاني :كره غير محتمؿ.

أوالً :الكره المحتمؿ:
دلت النصكص الشرعية عمى أف ىناؾ كرىان يحصؿ لمزكج تجاه زكجتو كىذا الكره يككف
طارئان كمحتمبلن كاإلسبلـ يحث الزكج عمى الصبر كالعشرة بالمعركؼ في مثؿ ىذه المكاقؼ ,والدليؿ
عمى ذلؾ مف الكتاب والسنة واآلثار والمعقوؿ:

ُ -مف الكتاب:
ُٚف فَئ ِ ْْ َو ِش ْ٘تُ ُّ َّٓ ُ٘ٛفَ َؼ َغ ٝأَ ْْ تَ ْى َشُ٘ٛا َش ْ١ئًب ََ٠ٚجْ َؼ ًَ َّ
َّللاُ
َبششُ َّٓ ُ٘ٚثِ ْبٌ َّ ْؼش ِ
قكؿ ا﵀ تعالىَٚ  :ػ ِ
فِ ِٗ ١خَ ْ١شًا َوثِ١شًا﴾ (ُ).
وجو الداللة :أمر ا﵀  األزكاج إذا عقدكا عمى النساء أف يككف دكاـ ما بينيـ كصحبتيـ
عمى التماـ كالكماؿ ,فإنو أىدأ لمنفس ,كأقر لمعيف ,كأىنأ لمعيش ,كىذا كاجب عمى الزكج.
(ُ) سكرة النساء مف اآلية (ُٗ).
(ِ) ابف العربي :أحكاـ القرآف.)ّْٖ/ُ( ,

ِٓ

(ِ)

ِ -مف السنة:
اؿ رسك يؿ ً
ؾ يم ٍؤ ًم هف يم ٍؤ ًم ىنةن ,إً ٍف ىك ًرهى ًم ٍنيىا يخميقنا,
ا﵀  ":ىال ىي ٍف ىر ي
أ -ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  , قى ى
اؿ :قى ى ى ي
رً
آخ ىر"(ُ).
ض ىي ًم ٍنيىا ى
ى
وجو الداللة :ينبغى أف ال يبغضيا ,ألنو إف كجد فييا خمقا يكرىو كجد فييا خمقان مرضيان,
(ِ)

بأف تككف شرسة الخمؽ ,لكنيا دينة أك جميمة أك عفيفة أك رفيقة بو أك نحك ذلؾ.

اؿ رسك يؿ ً
ت ًمف ً
ً
ا﵀  ": استىكصكا بً ٍّ ً
ضمى وع
كع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  قى ى
الن ىساء فىًإ َّف اٍل ىم ٍأرىةى يخمقى ٍ ٍ
ب -ى
ٍٍ ي
اؿ :قى ى ى ي
ىع ىبله ,فىًإف ىذى ٍب ى ً
ىع ىك ىج ىش ٍي وء ًفي ٍّ
ىع ىك ىج,
يموي ىك ىس ٍرتىوي ىكًا ٍف تىىرٍكتىوي لى ٍـ ىي ىز ٍؿ أ ٍ
ىكًا َّف أ ٍ
الضمى ًع أ ٍ ي ٍ ى
ت تيق ي
(ّ)
النس ً
اء" .
فى ٍ
صكا بً ٍّ ى
استى ٍك ي
وجو الداللة :قكلو" :استكصكا" قيؿ معناه تكاصكا بيف ,كقاؿ الطيبي :السيف لمطمب كىك
لممبالغة أم اطمبكا الكصية مف أنفسكـ في حقٍّيف ,أك اطمبكا الكصية مف غيركـ بيف ,كمف يعكد
مريضان فيستحب لو أف يحثو عمى الكصية ,كالكصية بالنساء آكد لضعفيف كاحتياجيف إلى مف يقكـ
بأمرىف ,كقيؿ معناه اقبمكا كصيتي فييف كاعممكا بيا كارفقكا بيف كأحسنكا عشرتيف(ْ).

 -1مف اآلثار:
و
لرجؿ أراد أف يطمؽ زكجو " ألنو ال يحبيا" كيحؾ! ألـ َّ
تبف
أ -قكؿ عمر بف الخطاب 
(ٓ)

البيكت إال عمى الحب؟ فأيف الرعاية كأيف التذمـ؟ ".

ب -ركم أف رجبلن جاء عمر بف الخطاب  يشكك خمؽ زكجتو ,فكقؼ عمى بابو ينتظر
خركجو ,فسمع امرأة عمر تستطيؿ عميو بمسانيا كتخاصمو ,كعمر ساكت ال يرد عمييا,
فانصرؼ الرجؿ راجعان ,كقاؿ إف كاف ىذا حاؿ عمر مع شدتو كصبلبتو كىك أمير
المؤمنيف ,فكيؼ حالي؟ كخرج عمر فرآه مكليان عف بابو ,فناداه كقاؿ :ما حاجتؾ أييا
عمي,
الرجؿ؟ فقاؿ :يا أمير المؤمنيف جئت أشكك إليؾ سكء خمؽ امرأتي كاستطالتيا
ٌ
(ُ) سبؽ تخريجو ص(ُٕ).

(ِ) النككم :شرح صحيح مسمـ.)ٖٓ/َُ( ,
(ّ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب بدء الخمؽ ,باب خمؽ آدـ صمكات ا﵀ عميو كذريتو ,حُّّّ.)ُّّ/ْ( ,
(ْ) ابف حجر :فتح البارم.)ّٖٔ/ٔ( ,
(ٓ) سيد قطب :في ظبلؿ القرآف(ِ .)ٕٔ/كقاؿ األلباني في تخريج أحاديث الظبلؿ ,أنو لـ يجده بيذا المفظ ,كلكف
أكرده اليندم في كنز العماؿ .انظر :تخريج أحاديث الظبلؿ(صٕٗ).

ّٓ

فسمعت زكجتؾ كذلؾ ,فرجعت كقمت إذا كاف ىذا حاؿ أمير المؤمنيف مع زكجتو ,فكيؼ
حالي؟ فقاؿ عمر :يا أخي إني أحتمميا لحقكؽ ليا
َّ
عميَّ :إنيا طباخةه لطعامي خبازةه
لخبزم ,غسالةه لثيابي ,مرضعةه لكلدم كليس ذلؾ كمَّو بك و
اجب عمييا ,يسكف قمبي بيا عف
الحراـ ,فأنا أحتمميا لذلؾ ,فقاؿ الرجؿ يا أمير المؤمنيف ككذلؾ زكجتي ,قاؿ عمر,
فاحتمميا يا أخي ,فإنما ىي مدة يسيرة.

(ُ)

 -4من المعقول:
أ -عمى المرء المسمـ أال يخضع النفعاالتو الطارئة فاألصؿ أف تستمر عقدة الزكاج فبل تنفؾ
ألكؿ نزكة فاإلسبلـ حفظ لمؤسستو اإلنسانية الكبرل جديتيا فبل يجعميا عرضة لنزكة
العاطفة المبتذلة ىنا كىناؾ.

(ِ)

ب -إف الرابطة الزكجية أكبر مف العاطفة التي تجيء كتركح ,إنيا رابطة مبنية عمى المسئكلية
المتبادلة ,فعمى الرجؿ امتثاؿ المركءة كالتحمي بالصبر كاالحتماؿ ,فالحياة البد أف تبنى
عمى ذلؾ ,إف العقدة اإليمانية ىي كحدىا التي ترفع النفكس كترفع االىتمامات كترفع الحياة
اإلنسانية عف نزكة البييمة كطمع التاجر كتفاىة الفارغ.

(ّ)

ج -يجب عمى األزكاج التجاكز عف بعض األمكر ,فإنو ليس ىناؾ كرد ببل أشكاؾ ,كالتغاضي
عف بعض ما ال يحب أف يراه في اآلخر كيضع كبلىما في حسبانو ,أنو إذا كره مف اآلخر
صفةن ,فإنو البد أف تككف فيو صفةه أخرل تشفع لو ,كىذا ىك ما أشار إليو رسكؿ ا﵀ 
ؾ مؤ ًم هف مؤ ًم ىنةن ,إًف ىك ًره ًم ٍنيا يخميقنا ,ر ً
آخ ىر"(ْ) (ٓ).
ض ىي ًم ٍنيىا ى
حيث قاؿ ":ىال ىي ٍف ىر ي ي ٍ ي ٍ
ى
ٍ ى ى

ثانياً :الكره غير المحتمؿ:
إذا كرىيا كرىان غير محتمؿ ,عميو أف يتركل كيستعمؿ الخطكات الشرعية ليعالج الخبلؼ,
كيستعمؿ أقصى جيده الستمرار الحياة الزكجية كمف ىذه الخطكات التي يتبعيا قبؿ أف يقدـ عمى

(ٔ) اٌز٘ج :ٟاٌىجبئش(صٕ.)ٔ7
(ِ) الخشت :المشاكؿ الزكجية ,ص(ٖٔ).
(ّ) قطب :في ظبلؿ القرآف.)َٔٔ/ُ(,
(ْ) سبؽ تخريجو صفحة (ُٕ).
(ٓ) الخشت :المشاكؿ الزكجية ,ص(َٕ).

ْٓ

المفارقة ما يمي:
َّ ً
كف
أ -العبلج بالخطكات الشرعية المعركفة كقد أشار ا﵀ تعالى إلييا في قكلو  :ىكالبلتي تى ىخافي ى
ً
ً
كى َّف فىًإ ٍف أىطى ٍع ىن يك ٍـ فى ىبل تىٍب يغكا ىعمى ٍي ًي َّف
ين يش ى
كى َّف ىك ٍ
ضا ًج ًع ىك ٍ
اض ًريب ي
اى يج ير ي
كزيى َّف فىعظي ي
كى َّف في اٍل ىم ى
يبل﴾(ُ) كسكؼ أبيف ذلؾ في عبلج الخكؼ مف النشكز.
ىسبً ن

ىىمً ًػو
ب -التحكيـ المشار إليػو فػي قػكؿ ا﵀ تعػالى  :ىكًا ٍف ًخ ٍفػتي ٍـ ًشػقى ى
ػاب ىعثيكا ىح ىك نمػا ًم ٍػف أ ٍ
اؽ ىب ٍينً ًي ىمػا فى ٍ
ص ىبل نحا ييكفٍّ ً
ؽ المَّوي ىب ٍي ىنيي ىما﴾(ِ).
ىىمًيىا إً ٍف يي ًر ى
ىك ىح ىك نما ًم ٍف أ ٍ
يدا إً ٍ
ى
ج -آال يتبلعب في ألفاظ الطبلؽ ,بؿ يحافظ عمػى الميثػاؽ الغمػيظ الػذم كاثقػو ا﵀ بػو ,قػاؿ ا﵀

كؼ أىك سػ ٍّػرحكى َّف بًمعػػر و
النسػػاء فىػػبمى ٍغف أىجمىيػ َّػف فىأىم ًس ػ يككى َّف بًمعػػر و
َّ
كؼ ىكىال
ٍ
ٍ ى ي ي ىٍي
ي ىٍي
تعػػالى  :ىكًا ىذا طىم ٍقػػتييـ ٍّ ى ى ى ى ى ي
ػؾ فىقى ٍػد ظىمىػـ ىن ٍفسػو كىال تىتَّ ًخػ يذكا آي ً
تيم ًس يككى َّف ً
ػات المَّ ًػو يى يػزنكا﴾(ّ) قػاؿ
ض ىرنا
ار لًتى ٍعتى يدكا ىك ىم ٍػف ىي ٍف ىع ٍػؿ ىذلً ى
ي
ى
ٍ
ى ىيى

الحسػػف كقتػػادة فييػػا :ىػػك الرجػػؿ يطمػػؽ كيقػػكؿ :كنػػت العبػان أك يعتػػؽ أك يػػنكح كيقػػكؿ :كنػػت

(ْ)
ؽ ىريجؿ ًا ٍم ىأرىتو ىك يى ىك ىيٍم ىعب ,ىال يي ًريد الطَّ ىبلؽ ,فىأ ٍىن ىز ىؿ المَّو 
العبان"  ,ك ىع ٍف ًا ٍبف ىعبَّاس قى ى
اؿ :طىمَّ ى
َََ ٚل تَتَّ ِخ ُزٚا آَ٠ابد َّ
َّللا ُ٘ا ُض ًٚا ﴾ ,فىأىٍل ىزىمػوي ىر يسػكؿ المَّػو  الطَّ ىػبلؽ(ٓ) ,فيػذه مسػئكلية عظيمػة فػبل

يستعممو الرجؿ إال في الحاجة الممحة ,كالضركرة الممجئة.

ث ًجد يى َّف ًج ٌّد ىك ىى ٍزلييي َّف ًج ٌّد الزكاج
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو  " :ثى ىبل ه
اؿ :قى ى
ك ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  قى ى
(ٔ)
الر ٍج ىعةي".
ؽ ىك َّ
ىكالطَّ ىبل ي
كىناؾ صكر حرميا اإلسبلـ ,حيث كانت في الجاىمية كىي تعبر عف كره الرجؿ امرأتو

كاستعماؿ ما خصو الشرع بو تعسفان كجك انر ,ومف ىذه الصور ما يمي:

أوالً :اإليالء فوؽ أربعة أشير:

إيتاء ,إذا حمؼ ,فيك مؤؿ كتألى كائتمى كذلؾ(ٕ).
تعريؼ اإليالء في المغة :آلى
إيبلء مثؿ آتى ن
ن

(ُ) سكرة النساء مف آية (ّْ).
(ِ) سكرة النساء مف آية (ّٓ).
(ّ) البقرة مف آية (ُِّ).

(ْ) ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ (ِ.)ّٔٗ/
(ٓ) الشككاني :فتح القدير(ُ.)ِٕٗ/
(ٔ) أبك داكد :سنف أبى داكد ,كتاب الطبلؽ ,باب الطبلؽ عمى اليزؿ ,ح(ُِٔٗ) ,)ِِٓ/ِ( ,قاؿ األلباني:
حسف .انظر :صحيح أبي داكد(ٔ.)ّٕٗ/
(ٕ) الفيكمي :المصباح المنير.)ُٔ/ُ( ,

ٓٓ

اإليالء اصطالحاً:
و
أشير أك أكثر.
ُ -عرفو الحنفية :بأنو عبارة عف اليميف عمى ترؾ كطء المنككحة أربعة

(ُ)

ِ -وعرفو المالكية :حمؼ بيميف يمزـ بالحنث حكما عمى ترؾ كطء زكجتو زيادة عمى أربعة
أشير.

(ِ)

ّ -وعرفو الشافعية :بأنو حمؼ زكج يصح طبلقو ليمتنعف مف كطئيا مطمقان أك فكؽ أربعة
أشير.

(ّ)

 -4وعرفو الحنابمة :بأنو حمؼ الزكج القادر عمى الكطء با﵀ تعالى أك صفة مف صفاتو عمى
ترؾ كطء زكجتو مف قبميا مدة زائدة عمى أربعة أشير.

(ْ)

كيرل الباحث مف تعريؼ الفقياء أف تعريؼ الحنفية ىك الراجح مف التعريفات إليجاز عبارتو
ككضكحيا.
كسبب تحريـ اإليبلء ,ىك ما جاء في سبب نزكؿ آية االيبلء ,فعف ابف عباس-رضي ا﵀

عنيما -قاؿ :كاف إيبلء أىؿ الجاىمية السنة كالسنتيف كأكثر مف ذلؾ ,فكقت ا﵀ أربعة أشير ,فمف
كاف إيبلؤه أقؿ مف أربعة أشير فميس بإيبلء ,قاؿ سعيد بف المسيب :كاف اإليبلء ضرار أىؿ
الجاىمية ,كاف الرجؿ ال يريد المرأة كال يحب أف يتزكجيا غيره ,فيحمؼ أف ال يقربيا أبدان ,ككاف
يتركيا كذلؾ ال أيما كال ذات بعؿ ,فجعؿ ا﵀ تعالى األجؿ الذم يعمـ بو ما عند الرجؿ في المرأة
أربعة أشير ,كأنزؿ ا﵀ تعالىِ ٌٍَِّ ﴿:زُْ ٠ َٓ٠ؤٌَُ ِٔ ْٓ ِِ َْٛغبئِ ِ ُْ ٙت ََشثُّضُ أَسْ ثَ َؼ ِخ أَ ْشٍُ ٙش فَئ ِ ْْ فَب ُءٚا فَئ ِ َّْ َّ
َّللاَ
َغفٌُ ٛس َس ِد.)ٓ(﴾ ٌُ ١

ثانياً :الظ َي ُار:

ظيَّر منيا
اى ىر مف امرأتو كتى ى
عمي كظير أيمي كقد ى
في المغة :قكؿ الرجؿ المرأتو أنت َّ
ظ ى

ظيي انر.
ظيَّىر منيا تى ٍ
كى

(ٔ)

(ُ)الزيمعي :تبييف الحقائؽ.)ُِٔ/ِ( ,
(ِ)البغدادم :إرشاد السالؾ (ُِْ).

(ّ) الشربيني :المغني المحتاج.)ّّْ/ّ( ,
(ْ) ابف قدامة :المغني.)ِٓٔ/ٖ( ,
(٘) عٛسح اٌجمشح ا٠٢خ (.)ٕٕٙ
( )ٙاٌشاصِ :ٞختبس اٌظذبح.)ٗٓ7/ٔ( ,

ٔٓ

ً
عمي
اى ىر مف امرأتو ًظيى نا
قاؿ الفيكمي :ظى ى
ار مثؿ :قىاتىؿ قتىاالن ك تىظىيَّىر إذا قاؿ ليا أنت ٌ
(ُ)
خص ذلؾ بذكر الظير ألف الظير مف الدابة مكضع الرككب.
كظير أمي قيؿ إنما ٌ
في االصطالح:

عند الحنفية :ىك تشبيو المنككحة بمحرمة عميو عمى التأبيد.

(ِ)

عند المالكية :ىك تشبيو مباحة بمؤبدة التحريـ ,تشبيو الجممة بالجممة أك البعض بالبعض
(ّ)

أك الجممة بالبعض.

(ْ)

عند الشافعية :ىك تشبيو الزكجة غير البائف بأنثى لـ تكف حبلن.

عند الحنابمة :ىك أف يشبو امرأتو أك عضكا منيا بظير مف تحرـ عميو عمى التأبيد بيا أك
(ٓ)

بعضك منيا.

كيرل الباحث أف التعريؼ المختار ىك :تشبيو الزكجة غير البائف أك عضكان منيا بأنثى
محرمة عميو عمى التأبيد كميا أك بأم عضك منيا.

ثالثاً :عضؿ الزوجة:
كيقصد بو إضرار الزكجة حتى تضطر إلى طمب الطبلؽ ,كىك ما حذر ا﵀ تعالى منو في
ض َشاسًا ٌِتَ ْؼتَ ُذٚا ﴾(ٔ) ,قاؿ ابف عباس كمجاىد :كاف الرجؿ يطمؽ المرأة ,فإذا
قكلوََ َٚ ﴿ :ل تُ ّْ ِغ ُىِ َّٓ ُ٘ٛ
فإذا قاربت انتياء العدة راجعيا ض ار انر ,ليس ألجؿ الرجعة كلكف لئبل تذىب إلى غيره ,ثـ يطمقيا,
فتعتد مرة أخرل ,فإذا شارفت عمى انقضاء العدة راجعيا لتطكؿ عمييا العدة ,فنياىـ ا﵀ عف ذلؾ
(ٕ)

كتكعدىـ عميو فقاؿ تعالىْ َ٠ ْٓ َِ َٚ ﴿ :ف َؼًْ َرٌِهَ فَمَ ْذ ظٍََ َُ َٔ ْف َغُٗ ﴾

(ٔ) اٌّظجبح إٌّ١ش (ٕ.)ٖ88 /
(ِ) ابف نجيـ :البحر الرائؽ.)َُِ/ْ( ,
(ٖ) اٌجغذاد :ٞإسْ شَب ُد اٌغَّبٌِه.)ٕٔ٘/ٔ( ,
(ٗ) اٌششثِ :ٟٕ١غٕ ٟاٌّذتبج.)ٖٕ٘/ٖ( ,
(ٓ) ابف مفمح :المبدع شرح المقنع.)ِٖ/ٖ( ,
(ٔ) سكرة البقرة مف اآلية (ُِّ).
(ٕ) المرجع السابؽ.
(ٖ)ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ.)ّٖٔ/ِ( ,

ٕٓ

بمخالفتو أمر ا﵀ .

(ٖ)

المسألة الثانية :كره المرأة زوجيا وحكمو:
وىو عمى نوعيف :األوؿ :كره محتمؿ ,والثاني :كره غير محتمؿ.
أوالً :كره محتمؿ :قد يمر عمى اإلنساف مكجات مف االنفعاالت المتعددة ,السيما الكره,
كالمرأة بطبيعتيا كتمة مف العكاطؼ كالمشاعر ,فإذا حصؿ طارئ في الحياة الزكجية ,ككجكد خبلؼ
بيف الزكجيف ,فيجب عمى المرأة أف تطفئ نار غضبو ,كأف تطيب خاطر زكجيا حتى يعكد لصفكه,
كأف يككف الخبلؼ سببان لمكفاؽ كليس لمشقاؽ ,فالخبلؼ ال يفسد ل ٍّمكد قضية ,كعمييا أف تتذكر
محاسف زكجيا كاألمكر التي تحبيا فيو كأف تتناسى إساءاتو.
َّ ً
ام ىأروىة
اؿ :قى ى
اف ,قى ى
كال يجكز ليا طمب الطبلؽ مف غير بأس ,ف ىع ٍف ثى ٍكىب ى
اؿ ىر يسك يؿ المو ": أىي ىما ٍ
ً (ُ)
ت ىزٍك ىجيىا طى ىبلقنا ًفي ىغ ٍي ًر ىما ىبأ و
ٍس ,فى ىح ىرهاـ ىعمىٍييىا ىرائً ىحةي اٍل ىجَّنة".
ىسأىلى ٍ
كاذا كاف الزكج قد أكفى ليا متطمباتيا ,كأرغد عمييا نفقتيا ككسكتيا ,كقاـ بحقيا كلـ تجد

منو ضر انر ,كلـ تجد منو نقصان كال قصك انر في شيء مف أمكر الحياة؛ فبل يجكز ليا أف تطمب
الفراؽ حتى كلك تزكج غيرىا اثنتيف أك ثبلثان ,فميس ليا أف تطمب الطبلؽ ما داـ أنو ال ضرر عمييا
كال مشقة ,فمتى تحمؿ كؿ مف الزكجيف ما يجده مف اآلخر ,كصبر عمى ذلؾ؛ استقامت الحاؿ
كحسنت الصحبة.
ثانياً :كره غير محتمؿ :كالمقصكد بو كصكؿ األمر إلى حد ال تستطيع العيش معو,
فأكدت النصكص الشرعية أف الزكجة إذا كرىت زكجيا جاز ليا إنياء الحياة الزكجية عمى أف يتـ
بتراضي الزكجييف كىذا ىك األصؿ في الخمع .وقبؿ أف نتحدث عف الخمع نبيف حقيقتو:
أوالً :الخمع لغ ًة :الخمع بضـ الخاء طبلؽ المرأة و
ببذؿ.

(ِ)

كىك مصدر خمع يخمع عمى كزف

كزف منع يمنع ,كىك مأخكذ مف خمع الثكب ,ألف المرأة تنخمع عف زكجيا كردائو (ّ) ,يقكؿ ا﵀
ً
ً
اس لىيي َّف.)ْ( ﴾..
اس لى يك ٍـ ىكأ ٍىنتي ٍـ ل ىب ه
تعالى ﴿ :يى َّف ل ىب ه
(ُ) أبك داكد :سنف أبى داكد ,كتاب الطبلؽ ,باب في الخمع ,حِِِٖ .)ِّٓ/ِ( ,قاؿ األلباني :صحيح .انظر
إركاء الغميؿ(ٕ.)ََُ/
(ِ) الفيركز آبادم :القامكس المحيط (ُ.)ُِٗ/
(ّ) ابف منظكر :لساف العرب(ٖ.)ٕٔ/
(ْ) سكرة البقرة مف آية (ُٕٖ).
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ثانياً :الخمع اصطالحاً :تعددت أقكاؿ الفقياء في تعريؼ الخمع عمى النحك التالي:
أ -تعريؼ الحنفية :إزالة ممؾ الزكاج بمفظ الخمع(ُ).
ب -تعريؼ المالكية :الطبلؽ بعكض(ِ).
ج -تعريؼ الشافعية :ىك فرقة بعكض بمفظ طبلؽ أك خمع(ّ).
د -تعريؼ الحنابمة :فراؽ زكج زكجتو بعكض يأخذه الزكج منيا أك مف غيرىا بألفاظ
مخصكصة(ْ).
كيرل الباحث أف تعريؼ الشافعية ىك الراجح مف بيف جميع األقكاؿ سالفة الذكر إليجاز
عبارتو كتضمنيا األلفاظ التي يحصؿ بيا الخمع.
ويدؿ عمى مشروعية الخمع الكتاب والسنة واإلجماع عمى النحو التالي:

أوالً :مف الكتاب:

ً ً
قكؿ ا﵀ تعالى  :فىًإف ًخ ٍفتيـ أ َّىال ي ًقيما ح يد ى َّ ً
كد
ت بً ًو تًٍم ىؾ يح يد ي
يما ا ٍفتى ىد ٍ
ٍ
كد المو فى ىبل يج ىن ى
ي ى ي
ٍ
اح ىعمى ٍيي ىما ف ى
(ٓ)
َّ ً
ً
المَّ ًو فى ىبل تىعتى يدكىا كمف يتىع َّد ح يد ى َّ ً
كف﴾
ٍ ى ىىٍ ى ى ي
كد المو فىأيكلىئ ىؾ يى يـ الظال يم ى
وجو الداللة :أف يظف كؿ كاحد منيما بنفسو أال يقيـ حؽ الزكاج لصاحبو حسبما يجب

عميو فيو لكراىية يعتقدىا ,فبل حرج عمى المرأة أف تفتدم كال عمى الزكج أف يأخذ(ٔ).

ثانياً :مف السنة:
لقد طبؽ الرسكؿ  الخمع الكارد في اآلية الكريمة أمثؿ تطبيؽ ,حيث ركل البخارم ىع ٍف
ام ىأرىةى ثىابً ًت ٍب ًف قىٍي و
ٍاب ًف ىعب و
ت َّ
َّاس-رضي ا﵀ عنيما ":-أ َّ
ت
ت :ىيا ىر يس ى
النبً َّي  فىقىالى ٍ
س أىتى ٍ
كؿ المَّ ًو ثىابً ي
ىف ٍ
َّ ً
و ً
ً ً
س ما أ ٍ ً
يف كلى ًكٍّني أى ٍكرهي اٍل يك ٍفر ًفي ًٍ
يف
اإل ٍس ىبلًـ فىقى ى
ىعت ي
اؿ ىر يسك يؿ المو  :أىتىيرٍّد ى
ى
ى
ٍب يف قى ٍي و ى
ب ىعمىٍيو في يخميؽ ىكىال د و ى
(ٕ)
طمًيقىةن".
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو  :ا ٍقىب ٍؿ اٍل ىحًديقىةى ىكطىمٍّ ٍقيىا تى ٍ
ت :ىن ىع ٍـ ,قى ى
ىعمى ٍي ًو ىحًديقىتىوي ,قىالى ٍ
(ُ) ابف اليماـ :فتح القدير.)َُِ/ْ( ,
(ِ) المكاؽ :التاج كاإلكميؿ.)ُٖ/ْ(,

(ّ) الشربيني :مغني المحتاج.)ِِٔ/ّ( ,
(ْ) ابف ضكياف :منار السبيؿ في شرح الدليؿ(ِ.)ِِٔ/
(ٓ) سكرة البقرة آية (ِِٗ).
( )ٙابف العربي :أحكاـ القرآف.)ٕٔٗ/ٔ( ,
( )7البخارم :صحيح البخارم ,كتاب الطبلؽ ,باب الخمع ككيؼ الطبلؽ فيو ,حِّٕٓ.)ٗٙ/7(,

ٗٓ

وجو الداللة :طمب امرأة ثابت بف قيس الفرقة مف زكجيا كرضا الرسكؿ  بأف أمر ثابتان أف
يأخذ الحديقة كيطمقيا تطميقة ,دؿ ذلؾ عمى جكاز الخمع في اإلسبلـ(ُ).

ثالثاً :مف اإلجماع:

إذا عضؿ الزكج زكجتو لتفتدم نفسيا منو ,بأف ضارىا بالضرب أك الشتـ أك التضييؽ

عمييا أك منعيا حقكقيا أك نحك ذلؾ لتفتدم نفسيا ,فيؿ يصح الخمع؟
كقد انقسـ الفقياء في ىذه المسألة إلى مذىبيف:

المذىب األوؿ :ذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنبمية إلى أف الخمع باطؿ
كالعكض مردكد(ِ).
قضاء ال ديانة
المذىب الثاني :ذىب الحنفية إلى أف الخمع صحيح كاقع كالعكض الزـ
ن
و
عاص ألنو يحرـ عميو أف يأخذ شيئا مما أعطاىا كىك مضار ليا.
كىك آثـ

األدلػػػػػة:

ِ
المذىب األوؿ :استدؿ جميكر الفقياء القائمكف بأف الخمع باطؿ كالعكض مردكد بالكتاب
أدل ُة
كالمعقكؿ:

أوالً :مف الكتاب:

ً
ًَّ
ىف تىًرثيكا ٍّ
كى َّف
ضمي ي
آمينكا ىال ىيحؿ لى يك ٍـ أ ٍ
اء ىك ٍرنىا ىكىال تى ٍع ي
ُ .قكؿ ا﵀ تعالى  :ىيا أىييىا الذ ى
الن ىس ى
يف ى
لًتى ٍذ ىىيبكا بًىب ٍع ً
كى َّف﴾(ّ).
ض ىما آتىٍيتي يم ي

َّ ً
ِ .كقكلو تعالى  :كىال ي ًحؿ لى يكـ أىف تىأ ي ً
كد
يما يح يد ى
كى َّف ىش ٍينئا إً َّال أ ٍ
ٍخ يذكا م َّما آتىٍيتي يم ي
ٍ ٍ
ى ى
ىف ىي ىخافىا أىال ييق ى
ً ً
المَّ ًو فىًإف ًخ ٍفتيـ أ َّىال ي ًقيما ح يد ى َّ ً
ت بً ًو﴾(ْ).
يما ا ٍفتى ىد ٍ
ٍ
كد المو فى ىبل يج ىن ى
ٍ ي ى ي
اح ىعمىٍيي ىما ف ى
كؼ أىك سٍّرحكى َّف بًمعر و
النساء فىبمى ٍغف أىجمىي َّف فىأىم ًس يككى َّف بًمعر و
َّ
كؼ
ّ .كقكلو تعالى  :ىكًا ىذا طىم ٍقتييـ ٍّ ى ى ى ى ى ي ٍ
ٍ ى ي ي ى ٍي
ي ى ٍي
كىال تيم ًس يككى َّف ً
ار ًلتى ٍعتى يدكا ىك ىم ٍف ىي ٍف ىع ٍؿ
ض ىرنا
ي
ى ٍ
ت المَّ ًو ىعمى ٍي يك ٍـ ىك ىما أ ٍىن ىز ىؿ ىعمى ٍي يك ٍـ
ىكا ٍذ يك يركا نً ٍع ىم ى
و ً
أ َّ َّ
ٍّ
يـ ﴾(ٓ).
ىف الموى بً يكؿ ىش ٍيء ىعم ه

ظمىـ ىن ٍفسو كىال تىتَّ ًخ يذكا آي ً
ً
ات المَّ ًو يى يزنكا
ى
ىذل ىؾ فىقى ٍد ى ى ى ي ى
ًم ىف اٍل ًكتى ً
اعمى يمكا
اب ىكاٍل ًح ٍك ىم ًة ىي ًعظي يك ٍـ بً ًو ىكاتَّقيكا المَّوى ىك ٍ

(ُ) الشككاني :نيؿ األكطار.)ِِٗ/ٔ( ,
(ِ) ابف قدامة :المغني.)ُٕٗ/ٖ( ,
(ّ) سكرة النساء مف آية (ُٗ).
(ٗ) عٛسح اٌجمشح ِٓ آ٠خ (.)ٕٕ9
(٘) عٛسح اٌجمشح آ٠خ (ٖٕٔ).

َٔ

وجو الداللة مف مجموع اآليات :أف ا﵀ حرـ اإلضرار بالزكجة كأخذ ماليا كرىا فيعامؿ
الزكج عمى خبلؼ قصده.

(ُ)

ثانياً :المعقوؿ:
ألف الخمع عكض أكرىت المرأة عمى بذلو بغير حؽ فمـ يستحؽ كيقع بخمعو ليا طمقةن
رجعيةن بغير عكض.
يقكؿ اإلماـ مالؾ :لك أخذ منيا شيئان كىك مضار ليا كجب رده إلييا ككاف الطبلؽ رجعيان,
ثـ يقكؿ :كىذا األمر الذم أدركت الناس عميو(ِ).
أدلة المذىب الثاني :استدؿ الحنفية القائمكف بكقكع الخمع كلزكـ العكض قضاء ال ديانة
بالكتاب كالمعقكؿ.

أوالً :مف الكتاب:
قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :ىكًا ٍف أ ىىرٍدتييـ
كنوي يب ٍيتى نانا ىكًاثٍ نما يمبً نينا 
ىش ٍينئا أىتىأ ي
ٍخ يذ ى
(ّ)
ًميثىاقنا ىغمًيظنا﴾

ار فى ىبل تىأ ي ً
اى َّف ًق ٍنطى نا
استً ٍب ىد ى
اف ىزٍك وج ىكآتىٍيتي ٍـ إً ٍح ىد ي
ٍخ يذكا م ٍنوي
اؿ ىزٍك وج ىم ىك ى
ٍ
ض يك ٍـ إًلىى ىب ٍع و
ىخ ٍذ ىف ًم ٍن يك ٍـ
ض ىكأ ى
ؼ تىأ ي
ىك ىك ٍي ى
ٍخ يذ ى
ضى ىب ٍع ي
كنوي ىكقى ٍد أى ٍف ى

وجو الداللة :دلت اآلية عمى عدـ أخذ العكض مف المرأة إذا كاف النشكز مف الزكج.

(ْ)

ثانياً :المعقوؿ:
بما أف اإلجماع قائـ عمى حرمة أخذ ماؿ المسمـ بغير حؽ ,كامساكيا كىي ال ترغبو يعد
إض ار انر كتضييقان عمييا ليقتطع مف ماليا في مقابؿ خبلصيا مف الشدة التي ىي معو فييا أخذ ماليا
قضاء ال ديانةن.
بغير حؽ فكاف حرامان ,إال أف أخذ الماؿ يجكز في الحكـ,
ن

(ٔ) اٌمشطج ,ٟاٌجبِغ ألدىبَ اٌمشآْ.)99/٘( ,
(ٕ)اثٓ سشذ :ثذا٠خ اٌّجتٙذ ,)ٙ8/ٕ(,اٌذشاص :ٞششح اٌذشاص.)ٖٔ٘/ٖ( ,ٞ
(ٖ) عٛسح إٌغبء :آ٠خ (ٕٓ.)ٕٔ ,
(ٗ) اٌمشطج ,ٟاٌجبِغ ألدىبَ اٌمشآْ.)99/٘( ,
(٘)اثٓ ٔج ,ُ١اٌجذش اٌشائك.)8ٖ/ٗ( ,

ُٔ

(ٓ)

المبحث الث الث
أثر انفعال الخوف في الحياة الزوجية وحكمو
وفيو ثالثة مطالب:

المط لب األول :حقيقة الخوف.
المط لب الثاني :حكم الخوف.
المط لب الث الث :المسائل المتعلقة بانفعال الخوف في الحياة
الزوجية.
وىو على قسمين:

القسم األول :المسائل المتعلقة بالزواج.
القسم الثاني :المسائل المتعلقة بفرق الزواج.

ب األوؿ
المطمَ ُ
َ
ح ِقيقَ ُة ال َخ ِ
وؼ
َ
أوالً :في المغة:

ً
كيؼ
كمخافةن ,كمنو التَّ ٍخ ي
الخ ٍك ي
ى
ؼ في المغة الفى ىزعي ,كأصمو مف الفعؿ خافىو يخافيو ىخ ٍكفان كخيفةن ى
(ُ)
خائؼ ,كىك الفى ًزعي.
كاإلخافةي كالتَّ ىخ ٌكؼ كالنعت
ه

ثانياً :في االصطالح:
أ -عند الفقياء:
فقد عرؼ الجرجاني الخكؼ بأنو :تكقع حمكؿ مكركه أك فكات محبكب.

(ِ)
(ّ)

كعرفو الغزالي بقكلو :تألـ القمب كاحتراقو بسب تكقع مكركه في االستقباؿ.

ب -عند عمماء النفس:

(ْ)

الخكؼ خطر مكضكعي مكجكد أمامنا ,كىك ظاىرة انفعالية طبيعية تيرل لدل اإلنساف
كالحيكاف كتؤدم كظيفة في حماية كؿ منيما ,أما الفزع مف خطر غير مكضكعي ال يبرره العقؿ
الشعكرم ىك خكؼ مرضي.

(ٔ)اثٓ ِٕظٛسٌ :غبْ اٌؼشة(.)99/9
(ٕ)اٌجشجبٔ :ٟاٌتؼش٠فبد (ٔ.)ٖٔ7/
(ٖ) اٌغضاٌ :ٟإد١بء ػٍ َٛاٌذ.)ٔ٘٘/ٗ( ٓ٠
(ٗ) مياسا:الصحة النفسية( ,صُّْ)

ّٔ

المطمب الثاني
حكـ الخوؼ
حػػكـ الخػػوؼ:
الخوؼ عمى ثالثة أضرب كما يمي:
ُ -خوؼ واجب :كىك الخكؼ مف ا﵀ تعالى ,خكفان يحث عمى الطاعة كيمنع عف المعصية ,كمنو
الخكؼ مف كؿ ما يمحؽ الضرر بالنفس أك العرض أك الماؿ أك المنافع ,ويستدؿ عمى ذلؾ مف
الكتاب والسنة:
أ -مف الكتاب:
ًَّ
كبيي ٍـ ىكًا ىذا تيمً ىي ٍ
يف إً ىذا يذ ًك ىر المَّوي ىك ًجمى ٍ
ت ىعمى ٍي ًي ٍـ ىآياتيوي
ت يقمي ي
كف الذ ى
قاؿ ا﵀ تعالى ":إًَّن ىما اٍل يم ٍؤ ًمين ى
(ُ)
ً
كف"
يم نانا ىك ىعمىى ىرٍّب ًي ٍـ ىيتى ىك َّكمي ى
ىز ىادتٍيي ٍـ إ ى
وجو الداللة :كصؼ ا﵀ تعالى المؤمنيف في ىذه اآلية بالخكؼ كالكجؿ عند ذكره ,كذلؾ
(ِ)

لقكة إيمانيـ كخشيتيـ لربيـ ,ككأنيـ بيف يديو.
ب -مف السنة:

ً ً
فعف أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ" :كًف َّر ًم ٍف اٍلم ٍج يذ ً
ىسًد"
كـ ,ىك ىما تىفر م ٍف األ ى
ى
ى
وجو الداللة :أمره صمى ا﵀ عميو كسمـ بالفرار مف المجذكـ شفقة عمى المسمميف ,كرحمة
(ّ)

(ْ)

بيـ ,كخشية أف يصيب مف يخالطو بالجذاـ.

تعالى ,كالذم يؤدم إلى ترؾ الكاجبات كفعؿ

ِ -خوؼ محرـ :كىك الخكؼ مف غير ا﵀

المحرمات ,كمف ذلؾ :الخكؼ مما لـ تجر العادة بأنو سبب لمخكؼ كىك المعركؼ بالتطير المنيي
عنو شرعان ,ويستدؿ عمى ذلؾ مف الكتاب والسنة:
أ -مف الكتاب:
ً ً ً
َّ
كف"(ٓ).
قاؿ تعالى ":فى ىبل تى ٍخ ىش ٍك يى ٍـ ىك ٍ
اخ ىش ٍكنًي ىكًأليت َّـ ن ٍع ىمتي ىعمىٍي يك ٍـ ىكلى ىعم يك ٍـ تى ٍيتى يد ى
(ُ) األنفاؿ اآلية (ِ).
(ِ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف(ٕ.)ّٔٓ/
(ّ)البخارم :صحيح البخارم(ٕ.)ُِٔ/
(ْ) ابف حجر :فتح البارم(َُ.)ُُٔ/
(ٓ) البقرة مف اآلية (َُٓ).

ْٔ

وجو الداللة :نيى ا﵀ المؤمنيف عف الخشية مف دكف ا﵀ ,كأنيـ ال يممككف نفعان كال ض انر.

(ُ)

ّ -خوؼ مباح :كىك الخكؼ مما جرت العادة بأنو يخيؼ ,كاألسكد كالحيات ككالمشيكريف
ببطشيـ.
ً ً
الدرىد ً
و
كب ىنا لىتىٍم ىعينيي ٍـ".
اء أنو ىق ى
اؿ ":إًَّنا لىىن ٍكش ير في يك يجكًه أى ٍق ىكاـ ىكًا َّف يقمي ى
ىكيركل ىع ٍف أىبًي َّ ٍ
يريد الظممة كالفسقة الذيف يتقى شرىـ كيتبسـ في كجكىيـ كيشكركف بالكممات الحقة فما مف
(ِ)

أحد إال كفيو صفة تشكر كلك كاف مف أنجس الناس فيقاؿ لو ذلؾ استكفاء لشره ,فيذا قد يككف
مباحان كقد يككف كاجبان إف كاف يتكصؿ بو القائؿ لدفع ظمـ محرـ أك محرمات ال تندفع إال بذلؾ
القكؿ كيككف الحاؿ يقتضي ذلؾ كقد يككف مندكبان إف كاف كسيمةن لمندكب أك مندكبات كقد يككف
مكركىا إف كاف عف ضعؼ ال ضركرة تتقاضاه ,بؿ خكر في الطبع أك يككف كسيمةن لمكقكع في
مكركه.

()1

(ُ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف(ِ.)َُٕ/
(ِ) البخارم :صحيح البخارم (ٖ.)ُّ/
(ّ) القرافي :الفركؽ.)َْْ/ْ( ,

ٓٔ

المط لب الثالث
المسائل المتعلقة بانفعال الخوف قبل الزواج
وىو على قسمين:

القسم األول :المسائل المتعلقة بالزواج.

القسم الثاني :المسائل المتعلقة بفرق الزواج.

القسم األول
المسائل المتعلقة بالزواج
وفيو أربعة مسائل:

المسألة األولى :حكم الزواج لمن خاف على نفسو الوقوع في
الف احشة.

المسألة الثانية :حكم الزواج بنية الطالق لمن خاف على نفسو

الوقوع في الف احشة.

المسألة الثالثة :تحديد الميور خوف المغاالة.

ِ
القسـُ األوؿ
ِ
اج
المتَعمِق ُة بالزو ِ
لمسائؿُ ُ
اَ

كفيو أربعةي مسائًؿ:

ع في الفَ ِ
شة :
الزو ِ
المسأل ُة األولىُ :حك ُـ َ
اح َ
اج لمف َ
خاؼ عمى نف ِسو الوقو َ
َ

سبؽ أف ذكرت في التمييد حكـ الزكاج في األحكاؿ العادية كذكرت أنو مستحب كسنة

ثابتة عف النبي  كقد قاؿ بيذا عامة أىؿ العمـ ,كالناس تختمؼ طبائعيـ مف شخص آلخر ,فتمر
عمييـ أحكاؿ مختمفة في الرغبة في الزكاج كممؾ النفقة كغير ذلؾ ,كبالنسبة لحاؿ الخكؼ الذم
(ُ)

يتركز البحث فيو ,فالناس فيو عمى أنكاع:

النوع األوؿ :مف لو شيكة كيخاؼ معيا الكقكع في الفاحشة ,كىك غير قادر عمى تكاليؼ
ط ى ً
الزكاج ,كىذا ما عناه النبي  بقكلو " :ىيا م ٍع ىشر َّ
الش ىب ً
اءةى ىفٍم ىيتىىزَّك ٍج.)ِ("..
استى ى
اب ىم ًف ٍ
اع م ٍن يك يـ اٍل ىب ى
ى ى
فاألصؿ في حؽ ىؤالء كجكب الزكاج عمييـ ,ألنيـ يخاؼ عمييـ الكقكع في الفاحشة كبما
أنيـ يممككف مئكنة الزكاج سقط عنيـ ككجب عمييـ أف يتصبركا بالصياـ كنحكه مما ىك طريؽ إلى
االستعفاؼ كالبعد عف الفاحشة.

(ّ)

النوع الثاني :مف لو شيكة يخاؼ معيا الكقكع في الفاحشة ,كىك قادر عمى الزكاج كقد
اختمؼ أىؿ العمـ في ذلؾ عمى مذىبيف:
األوؿ :قاؿ بكجكب الزكاج في حؽ ىؤالء ,كىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء.

(ْ)

الثاني :قاؿ باستحباب الزكاج في حقيـ كعدـ كجكبو بحاؿ ,كىك ما ذىب إليو أكثر
الشافعية.

(ٓ)

(ٔ) إٌ :ٞٚٛاٌّجّٛع.)ٖٔٔ/ٔٙ( ,
(ٕ) عجك تخش٠جٗ ص(٘).
(ٖ) اٌىبعبٔ :ٟثذائغ اٌظٕبئغ.)ٕٕ8/ٕ( ,
(ٗ) اٌىبعبٔ :ٟثذائغ اٌظٕبئغ(ٕ ,)ٕٕ8/اثٓ لذاِخ :اٌّغٕ ,)ٖٖٗ/7( ,ٟاٌّٛاق :اٌتبج ٚاإلوٍ.)ٖٗٓ/ٖ( ,ً١
(٘) اٌش١شاص :ٞاٌّٙزة.)ٖٗ/ٕ( ,

ٖٔ

األدلػػة:
استدؿ القائمكف بكجكب الزكاج في حاؿ مف لو شيكة كخاؼ عمى نفسو الكقكع في الفاحشة مع قدرتو
عمى الزكاج ,بالكتاب والسنة والمعقوؿ:

أوالً :مف الكتاب:

ً
قكلو تعالى ﴿ :ىكىال تى ٍق ىريبكا ٍّ
يبل﴾
اء ىسبً ن
الزىنا إًَّنوي ىك ى
اف فىاح ىشةن ىك ىس ى
وجو الداللة :تحريـ مقدمات الزنا الكاردة في اآلية يدؿ عمى كجكب الزكاج إلعفاؼ النفس
(ُ)

كبعدىا عف الفاحشة ,كألف ترؾ الزنا كاجب كما ال يتكصؿ إلى الكاجب إال بو يككف كاجبان
(ِ)

ككجكبو.

ثانياً :مف السنة:

ً
اب م ًف استىطى ى ً
قكؿ النبي  " :ىيا م ٍع ىشر َّ
ص ًر,
اءةى ىفٍم ىيتىىزَّك ٍج ,فىًإَّنوي أ ى
الش ىب ً ى ٍ
ىغض لٍم ىب ى
اع م ٍن يك يـ اٍل ىب ى
ى ى
ص يف لًٍمفى ٍرًج.)ّ( "..
ىكأ ٍ
ىح ى
وجو الداللة :قكلو  (:فميتزكج) فيو أمر لمشباب بالزكاج وكؿ أمر لموجوب ما لـ يصرفو

صارؼ كىنا ال صارؼ ,ألنو ممؾ النفقة كيحتاج إلى الزكاج.

(ْ)

ثالثاً :مف المعقوؿ:
أنو يمزمو إعفاؼ نفسو كصكنيا عف الحراـ ,كالزكاج ىك الحصف لمف كاف في ىذه الحاؿ,
فيككف في حقو كاجبان ,ألف ما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب.

(ٓ)

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني ,القائمكف باستحباب الزكاج في حاؿ الشيكة
كممؾ المؤنة كخشية الكقكع في الزنا ,بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ:
أوالً مف الكتاب:

النس ً
ً
ً
اء﴾..
قكلو تعالى ﴿ :فى ٍانك يحكا ىما طى ى
اب لى يك ٍـ م ىف ٍّ ى

(ُ) سكرة االسراء اآلية (ِّ).

(ِ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ِّٓ/َُ( ,
(ّ) سبؽ تخريجو ص(ٓ).
(ْ) ابف حجر :فتح البارم (ٗ.)َُٕ/
(ٓ) ابف قدامو :المغني.)ّّْ/ٕ( ,
( )ٙسكرة النساء مف اآلية (ّ).

ٗٔ

(ٔ)

وجو الداللة :أف ا﵀ عمؽ أمره بالزكاج باالستطابة كالكاجب ال يتكقؼ عمييا أم عمى
(ُ)

االستطابة.

ثانياً :مف السنة:
قاؿ رسكؿ ا﵀  ": مف رغب عف سنتي فميس مني".

(ِ)

وجو الداللة :أف النبي  قاؿ ذلؾ إنكا ار عمى مف امتنع عف الزكاج ,كىذا يدؿ عمى عدـ
كجكبو حيث ذكر أنو مف سنتو.

(ّ)

ثالثاً :مف المعقوؿ:
أف الزكاج ابتغاء لذة تصبر النفس عمييا ,كمبس الناعـ مف الثياب كأكؿ الطيب كنحك
ذلؾ(ْ).
كالرأم الراجح ما ذىب إليو الجميكر القائمكف بكجكب الزكاج في ىذه الحاؿ ,لقكة أدلتيـ
كضعؼ ما سكاىا ,حيث إف القائميف باالستحباب استدلكا بأدلة تصمح في األحكاؿ المعتادة ,أم عند
عدـ الخكؼ مف الكقكع في الفاحشة ,كلكف عند الخكؼ مف الكقكع في الفاحشة ,فكجكبو أكلى في
حؽ القادر عمى السبيؿ المكصؿ إليو كعمى القياـ بالكاجبات المترتبة عميو.
النوع الثالث :مف لو شيكة ال يخاؼ معيا الكقكع في الفاحشة كىك قادر عمى الزكاج كقد
اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:
المذىب األوؿ :أف التفرغ لمعبادة أفضؿ مف الزكاج كىك ما اشتير عف الشافعية.

(ٓ)

المذىب الثاني :أف الزكاج في حؽ ىؤالء مستحب كىك أفضؿ مف التخمي لنكافؿ العبادة كىك قكؿ
جميكر الفقياء.

(ٔ)

(ٔ) النككم :المجمكع.)ُُّ/ُٔ( ,
(ٕ) سبؽ تخريجو ص(ٖ).

(ٖ) ابف حجر :فتح البارم.)َُٓ/ٗ( ,,
(ٗ) النككم :المجمكع شرح الميذب.)َُّ/ُٔ( ,
(ٓ) األنصارم :أسنى المطالب.)َُٕ/ّ( ,
(ٔ) الزيمعي :تبييف الحقائؽ ,)ِّٓ/ّ( ,ابف قدامة :المغني.)ّّْ/ٕ( ,

َٕ

األدلػة:
أدلة المذىب األوؿ :استدؿ القائمكف بككف التخمي لنكافؿ العبادة أفضؿ مف الزكاج ,بالكتاب
والمعقوؿ:

أوالً :مف الكتاب:

ً
ً
صمٍّي ًفي اٍل ًم ٍحر ً
اب أ َّ
ىف المَّوى يي ىب ٍّش ير ىؾ بًىي ٍح ىيى
قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :فىىن ى
ادتٍوي اٍل ىم ىبلئ ىكةي ىك يى ىك قىائ هـ يي ى
ى
(ُ)
ًً
ً
يف﴾
ص نا
ص ٍّدقنا بً ىكمً ىم وة ًم ىف المَّ ًو ىك ىسي ن
كر ىكىنبًيًّا م ىف الصَّالح ى
ٍّدا ىك ىح ي
يم ى
كر ﴾؛ كالحصكر الذم ال
ص نا
وجو الداللة :أف ا﵀ قد امتدح نبيو يحيى بقكلو ﴿ :ىك ىسي ن
ٍّدا ىك ىح ي
(ِ)

يأتي النساء مع قدرتو ,كلك كاف الزكاج أفضؿ لما مدح بتركو.

ثانياً مف المعقوؿ:
استدلكا مف المعقكؿ مف كجييف:
األوؿ :أف الزكاج تترتب عميو حقكؽ ككاجبات ىك في غني عنيا كيشتغؿ بيا عف العبادة,
(ّ)

فكاف تركو أسمـ لدينو.

الثاني :أف الزكاج عقد معاكضة ال يمكف بحاؿ تفضيمو عمى االشتغاؿ بالعبادة ,كالبيع.

(ْ)

(ْ)

أدلة القوؿ الثاني:
استدؿ القائمكف باستحباب الزكاج كأنو أفضؿ مف نكافؿ العبادة لمف لو شيكة كال يخاؼ
الكقكع في الفاحشة مع قدرتو عمى الزكاج ,بالنصكص الشرعية الدالة عمى الترغيب في الزكاج
كيضاؼ إلييا ,ما يمي:
ُ -ما ثبت عف سعد بف أبي كقاص  أنو قاؿ" :رد رسكؿ ا﵀  عمى عثماف بف

مظعكف التبتؿ كلك أذف لو الختصينا"(ُ) كلك كاف التخمي لمعبادة أفضؿ ألباحو النبي 
 لصحابتو.
(ُ) سكرة آؿ عمراف اآلية (ّٗ).
(ِ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ٕٖ-ٕٕ/ْ( ,
(ّ) النككم :المجمكع شرح الميذب.)َُّ/ُٔ( ,
(ٗ) النككم :المجمكع شرح الميذب.)ٖٔٓ/ٔٙ( ,

ُٕ

ِ -أف النبي  تزكج كبالغ في العدد ككذلؾ أصحابو ,كالزكاج يعمؿ عمى تحصيف الديف

كاح ارزه كتحصيف المرأة كحفظيا كايجاد النسؿ كتكثير األمة كتحقيؽ مباىاة النبي 
كغير ذلؾ مف المصالح التي يترجح كاحدىا عمى نفؿ العبادة.

(ِ)

الرأي المختار:
مف خبلؿ األدلة السابقة يتبيف لمباحث رجحاف مذىب الجميكر لقكة أدلتيـ كامكانية الرد
عمى مذىب الشافعية ,حيث رد الجميكر عمى استدالليـ بككف يحيى" عميو السبلـ" حصك انر بأنو
شرع مف قبمنا ,فحاؿ يحيى شرع لو كقد كرد في شرعنا ما يخالؼ ذلؾ فاتباع شرعنا أكلى.
النوع الرابع :مف لو شيكة ال يخاؼ معيا الكقكع في الفاحشة كىك غير قادر عمى الزكاج
كالقياـ بكاجبات الزكجية ,ال خبلؼ أف الزكاج في ىذا الصنؼ غير كاجب ,كال مسنكف ,بؿ تركو
أفضؿ ,ألنو ال يستطيع القياـ بحقكؽ ككاجبات الزكاج ,كاألكلى في حقو أف يشتغؿ بنكافؿ العبادة,
ؼ الًَّذيف ىال ي ًج يد ً
حتى يجػد ما يمكػنو مف الزكاج ,عمبلن بقػكؿ ا﵀ تعػالى ﴿ :كٍليستىع ًف ً
احا ىحتَّى
كف ن ىك ن
ى ى ى
ىىٍ ٍ
ً ً (ّ)
ضمو﴾.
يي ٍغنًىييي يـ المَّوي ًم ٍف فى ٍ

المسألة الثانية :حكـ الزواج بنية الطالؽ لمف خاؼ عمى نفسو الوقوع في الفاحشة:
تعريؼ الزواج بنية الطالؽ :ىك أف يعقد الرجؿ عمى المرأة مدة مؤقتة ناكيان بقمبو طبلقيا عند
انتياء المدة المحددة.

(ْ)

وصورتو :أف يعقد الرجؿ عمى المرأة عاقدان العزـ بقمبو عمى أف يطمقيا بعد مدة معمكمة,
كأف يطمقيا بعد سنة كنحك ذلؾ ,أك بعد مدة مجيكلة ,كأف ينتيي مف دراستو ,أك إذا انقضى عممو.
كيتـ ىذا العقد في ظاىر الحاؿ عمى أنو نكاح مؤبد ال ذكر فيو لمتكقيت ال تصريحان كال تمميحان,
كأما المرأة كأكلياؤىا ,فيعتقدكف أنو نكاح شرعي مؤبد.

(ٓ)

(ُ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب النكاح ,باب ما يكره مف التبتؿ كالخصاء ,حَّٕٓ.)ْ/ٕ( ,
(ِ) ابف قدامة :المغني.)ّّْ/ٕ( ,
(ّ) سكرة النكر مف اآلية (ّّ).

(ْ) البيكتي :شرح منتيى اإلرادات.)ْٖ/ّ( ,
(ٓ) الشحكد :مجمة البحكث اإلسبلمية.)ٖٗ/ِٓ(,

ِٕ

تحرير محؿ النزاع:
ُ -اتفؽ الفقياء عمى بطبلف شرط التأقيت في عقد الزكاج ,سكاء ,كاف ىذا الشرط بنية المتعة
أك التأقيت أك التحميؿ.

(ُ)

 -1كاختمفكا في حكـ مف نكل الطبلؽ عند عقد الزكاج دكف أف يجعمو شرطان إلى ثالثة
مذاىب:
المذىب األوؿ :ذىب أكثر الفقياء إلى صحة العقد كأف نية الطبلؽ ال تبطؿ الزكاج ,كقد قاؿ بذلؾ
جميكر الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة كمف المحدثيف ابف باز.

(ِ)

المذىب الثاني :قاؿ بتحريـ مثؿ ىذا الزكاج ,كقد ذىب إلى ذلؾ اإلماـ أحمد كفي ركاية لمالؾ نقميا
ابف العربي المالكي كىك مذىب األكزاعى كمف المعاصريف محمد رشيد رضا كالشيخ محمد صالح
(ّ)

بف عثيميف.

المذىب الثالث :القكؿ بالكراىة ,كقد اشتير ىذا القكؿ عف ابف تيمية(ْ) ,كىك قك هؿ عند الشافعية.
الشافعية.

(ٓ)

(ٓ)

األدلػػة:
أدلة المذىب األوؿ :استدؿ القائمكف بصحة الزكاج بنية الطبلؽ ,باإلجماع كالقياس كالمعقكؿ.
أوالً :اإلجماع:
فقد نقؿ الشاطبي في المكافقات قكؿ ابف القاسـ في صحة الزكاج بنية الطبلؽ :كىك مما ال
(ٔ)

اختبلؼ فيو بيف أىؿ العمـ مما عممنا أك سمعنا.
ثانياً :القياس:

(ُ)الكاساني :بدائع الصنائع ,)ِِٕ/ِ( ,الزيمعي :تبييف الحقائؽ ,)ُُٓ/ِ( ,القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف,
(ّ ,)ُْٗ/المكاؽ :التاج كاإلكميؿ ,)ْْٔ/ّ( ,السبكي :تكممة المجمكع ,)َِٓ/ُٔ( ,ابف قدامة :المغني,
(ٕ.)ْْٗ/
(ِ) الزيمعي :تبييف الحقائؽ ,)ُُٔ-ُُٓ/ِ( ,ابف عبد البر :التمييد ,)ُِِ/َُ( ,السبكي :تكممة المجمكع,
(ُٔ ,)َِٓ/ابف قدامة :المغني ,)ُٕٓ/ٕ( ,مجمة البحكث اإلسبلمية (ِٓ.)ٖٗ/
(ّ) ابف عبد البر :التمييد ,)ُِّ/َُ( ,رضا :تفسير المنار ,)ُٓ/ٓ( ,مجمة البحكث اإلسبلمية (ِٓ.)ٖٗ/
(ْ) ابف تيمية :مجمكع الفتاكل.)َُٕ/ِّ( ,
(ٓ)الماكردم :الحاكم الكبير.)ّّّ/ٗ( ,
(ٔ)الشاطبي :المكافقات.)ّٖٕ/ُ( ,

ّٕ

فقد قاسكا عقد الزكاج بنية الطبلؽ عمى شراء العبد بنية أف يبيعو ,كتكضيح ذلؾ أف الرجؿ
لك تزكج بنية أف يطمؽ دكف أف يشترط ذلؾ في العقد جاز لو ,كىك كما لك اشترل عبدان كنكل أف
يبيعو دكف أف يككف ذلؾ شرطان عميو.

(ُ)

ثالثاً :المعقوؿ :فمف كجكه متعددة ,كما يمي:

(ِ)

ُ .أف نية الطبلؽ تعتبر محتممة قد تتغير بعد الزكاج.
ِ .أف الزكاج في اإلسبلـ يختمؼ عف الزكاج عند النصارل حيث ال طبلؽ عندىـ.
ّ .أف العقد صحيح حيث اكتممت فيو جميع الشركط.
ْ .أف قكاعد الشريعة تقتضي أف درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح كأف الضرر األكبر
يزاؿ بالضرر األصغر ,كيختار أخؼ الضرريف ,فزكاج المغترب بيذه النية كاف كاف فيو
مفسدة ,إال أف فيو مصمحة أكبر في المحافظة عمى نفسو مف الكقكع في الفاحشة.

(ّ)

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني ,القائمكف بتحريـ الزكاج بنية الطبلؽ ,بالسنة
والقياس والمعقوؿ.
أوالً :مف السنة:
ُ .قكؿ رسكؿ ا﵀  " :ال ضرر كال ضرار"

(ْ)

وجو الداللة :الحديث فيو نص عمى تحريـ الضرر مف جميع الكجكه كالزكاج بنية الطبلؽ
فيو ضرر محقؽ بالمرأة كمف ذلؾ :كقكع الطبلؽ عمييا بغير حؽ ,كذىاب بكارتيا  -إف كانت
بك ار -مما قد يزٌىد الخطاب فييا ,كقد تنجب المرأة ,فيتعرض األبناء لمضياع كالتشريد كغير ذلؾ

مف المضار.

(ٓ)

ِ .قكؿ رسكؿ ا﵀  " :مف غشنا فميس منا"

(ٔ)

(ُ) ابف قدامة :المغني.)ْٕٓ /ٕ( ,

(ِ) الشاطبي :المكافقات.)ّٖٖ-ّٖٕ/ُ( ,
(ّ) الشاطبي :المكافقات.)ْٔٓ/ّ(,
(ْ) الحاكـ :المستدرؾ ,)ٖٓ/ِ( ,أحمد :مسند أحمد ,)ُّّ/ُ( ,صححو األلباني في اإلركاء.)َْٖ/ّ( ,
(ٓ) رضا :تفسير المنار.)ُٓ/ٓ( ,
(ٔ) مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب اإليماف ,باب قكؿ النبي ": مف غشنا فميس منا".)ٔٗ/ُ( ,

ْٕ

وجو الداللة :كتماف النية المستقبمية عف الزكجة أك أىميا يعتبر مف باب الخداع كالخيانة
كالغش.

(ُ)

ثانياً :القياس:
ُ .قياس الزكاج بنية الطبلؽ عمى نكاح المتعة بجامع التأقيت في كؿ منيما ,فكما أف المتعة
حراـ ,فالزكاج بنية الطبلؽ حراـ شرعان.

(ِ)

 .1أف الزكاج بنية الطبلؽ محرـ قياسان عمى نكاح المحمؿ بجامع ككنيما نكاحان مؤقتان
ككجو التشابو بينيما مف الكضكح بمكاف ,فنكاح التحميؿ ظاىره أنو نكاح رغبة قد تكافر فيو
جميع شركط الزكاج الشرعي ,إال أنو مقيد بكقت أقصاه إصابة المرأة ,فإذا دخؿ بيا طمقيا
سكاء أضمر تمؾ النية أك صرح بيا ,فيك نكاح باطؿ.

(ّ)

ثالثاً :المعقوؿ:
ُ .أنو يفتح الباب لذكم النفكس المريضة ,أف يستغمكا بشكؿ بشع مثؿ ىذه الطرؽ لئلضرار
بالنساء.
ِ .أنو يترتب عميو ذىاب الثقة حتى مف الصادقيف الذيف يريدكف الزكاج بدكف النية المستقبمة,
بؿ كأدىى مف ذلؾ تتزعزع الثقة بأىؿ الخمؽ كاالستقامة في ببلد الغربة ,كيسبب ردات فعؿ
عكسية لدل النصارل ,أك حديثي العيد باإلسبلـ.

(ْ)

أدلة المذىب الثالث :استدؿ أصحاب المذىب الثالث ,القائمكف بكراىة الزكاج بنية الطبلؽ,
بالمعقكؿ.
كحاصمو كما قاؿ الماكردم " :فالزكاج صحيح لخمك عقده مف شرط يفسده ,كىك مكركه؛
ألنو قد ينكم ما ال يفعؿ كيفعؿ ما ال ينكم ,كلك أظير النية بطؿ العقد كيأتي ىذا المذىب جمعان
بيف أدلة المجيزيف كالمانعيف".

(ٓ)

(ُ) رضا :تفسير المنار.)ُٓ/ٓ( ,
(ِ) ابف عبد البر :التمييد ,)ُِّ/َُ(,المرداكم :اإلنصاؼ.)ُُِ/ٖ( ,
(ٖ) اثٓ لذاِخ :اٌّغٕ.)٘7ٗ /7( ,ٟ
(ٗ) سضب :تفغ١ش إٌّبس.)ٔ٘/٘( ,
(ٓ) الماكردم :الحاكم الكبير (ٗ.)ّّّ/

ٕٓ

الػرأي المػختػار:
يترجح لمباحث ما ذىب إليو أصحاب الفريؽ الثاني ,القائمكف بالتحريـ ,كذلؾ لما يمي:
ُ -أف العبرة في العقكد بالمقاصد كالمعاني كليست باأللفاظ كالمباني ,كنية الزكج مخالفة لمراد
الشارع منافية لمقاصده ,فعادت عمى الزكاج بالبطبلف.
ِ -إف إباحة مثؿ ىذه الزيجات يفتح الباب كاسعان أماـ الطاعنيف في اإلسبلـ كيجعميا لقمة
سائغة في أفكاىيـ ,إال أف الباحث يرل أنو ال مانع مف أف يجكؿ في خاطر الرجؿ أمر
الطبلؽ عند العقد دكف أف يعقد النية كيؤكدىا كذلؾ إذا اضطر الشاب المغترب إلى
الزكاج ,إذا خشي الكقكع في الفاحشة ,فيقترف بالمرأة زكاج رغبة بنية التأبيد ,ثـ يككؿ أمره
إلى ا﵀ تسميمان بقدره سائبلن ا﵀ التكفيؽ في ىذا األمر ,فإذا حصؿ ما يدعك إلى الطبلؽ,
ؾ بًمعر و
ً
يح بًًإ ٍح ىس و
اف﴾(ُ) .كالمسمـ
كؼ أ ٍىك تى ٍس ًر ه
فحينيا يطمؽ تسميما ,قاؿ ا﵀ تعالى﴿ :فىإ ٍم ىسا ه ى ٍ ي
يجب أف يككف صادقان باطنان كظاى انر ,فبل يكتـ ىدـ الزكاج قبؿ بنائو.

المسألة الثالثة :تحديد الميور خوؼ المغاالة:
لقد ندب الشرع إلى التخفيؼ مف الميكر بأدلة كثيرة مف السنة ,كمف اآلثار.

أوالً :مف السنة:
 -3عف أنس بف مالؾ :أف النبي  رأل عمى عبد الرحمف بف عكؼ أثر صفرة فقاؿ":ما ىذا؟
قاؿ يا رسكؿ ا﵀ إني تزكجت امرأة عمى كزف نكاة مف ذىب".

(ِ)

وجو الداللة :زكاج عبد الرحمف بف عكؼ بنكاة مف ذىب أم خمس دراىـ يدؿ عمى قمة المير.
ت َّ
ت ىن ٍف ىسيىا لًمَّ ًو ىكلً ىر يسكًل ًو 
ِ -ىع ٍف ىس ٍي ًؿ ٍب ًف ىس ٍعود ,قى ى
ت إًَّنيىا قى ٍد ىك ىى ىب ٍ
ام ىأرىةه فىقىالى ٍ
اؿ أىتى ٍ
النبً َّي ٍ 
اؿ ما لًي ًفي ٍّ ً ً
اؿ الى أ ً
اؿ:
ىج يد ,قى ى
ىع ًطيىا ثىٍكنبا ,قى ى
اؿ ىريج هؿ ىزٍّك ٍجنًييىا قى ى
اج وة ,فىقى ى
اؿ أ ٍ
الن ىساء م ٍف ىح ى
فىقى ى ى
اؿ :ىما ىم ىع ىؾ ًم ٍف اٍلقي ٍر ً
اؿ :فىقى ٍد
اؿ ىك ىذا ىك ىك ىذا ,قى ى
آف ,قى ى
اعتى َّؿ لىوي ,فىقى ى
ىع ًطيىا ىكلى ٍك ىخاتى نما ًم ٍف ىحًد ويد ,فى ٍ
أٍ
ىزَّك ٍجتي ىكيىا بً ىما ىم ىع ىؾ ًم ٍف اٍلقي ٍر ً
آف(ّ).

(ُ) سكرة البقرة مف اآلية (ِِٗ).
(ِ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب النكاح ,باب كيؼ يدعى لممتزكج ,ح ُٓٓٓ.)ِٕ/ٕ( ,
(ّ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب فضائؿ القرآف ,باب خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو ,ح َِٗٓ.)ُِٗ/ٔ( ,

ٕٔ

وجو الداللة :دؿ الحديث عمى تيسير اإلسبلـ الزكاج بأقؿ الميكر(ُ).
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ,ىؿ يمكف لمدكلة أف تحدد سقفان أعمى لممير؟ كجكاب ذلؾ أنو ال
يمكف لمدكلة أف تحدد سقفان أعمى لممير ألف التحديد يعرض لو أمراف:

(ِ)

األوؿ :أمر نظرم حيث يعارض تحديد الصداؽ حديث عمر بف الخطاب ,حيث أراد أف
يحدد المير كقامت امرأة باعتراضو فخطب عمر بف الخطاب  الناس فحمد ا﵀ تعالى ,كأثنى
عميو ,كقاؿ :أال ال تغمكا في صداؽ النساء ,فإنو ال يبمغني عف أحد ساؽ أكثر مف شيء ساقو
رسكؿ ا﵀  أك سيؽ إليو إال جعمت فضؿ ذلؾ في بيت الماؿ ,ثـ نزؿ ,فعرضت لو امرأة مف
قريب ,فقالت يا أمير المؤمنيف أكتاب ا﵀ تعالى أحؽ أف يتبع ,أك قكلؾ؟ قاؿ :بؿ كتاب ا﵀ تعالى,
فما ذاؾ؟ قالت :نييت الناس آنفا أف يغالكا في صداؽ النساء ,كا﵀ تعالى يقكؿ في كتابو ﴿ :ىكآتىٍيتي ٍـ
ٍخ يذكا ًم ٍنوي ىش ٍينئا .)ّ(﴾..فقاؿ عمر " :كؿ أحد أفقو مف عمر ,مرتيف ,أك ثبلثان,
اى َّف ًق ٍنطى نا
ار فى ىبل تىأ ي
إً ٍح ىد ي
ثـ رجع إلى المنبر ,فقاؿ لمناس ":إني كنت نييتكـ أف ال تغالكا في صداؽ النساء ,أال فميفعؿ رجؿ
(ْ)

في مالو ما بدا لو".

وقد جاء في تفسير القرطبي :كقد أجمع العمماء عمى أف ال تحديد في أكثر الصداؽ.

(ٓ)

قاؿ ابف قدامة :كأما أكثر الصداؽ ,فبل تكقيت فيو بإجماع أىؿ العمـ ,قالو ابف عبد البر.

(ٔ)

الثاني :أمر تطبيقي حيث إنو ال يمكف لمدكلة أف تمزـ قضاتيا بتحديد حد أقصى لممير
إضافة إلى إلزاـ الناس كمحاكميا في ذلؾ ,حيث يتعارض ىذا األمر بيف فئات المجتمع كطبقاتو
غنية كفقيرة ككؿ ينظر لآلخر ككذلؾ يتعارض مع رغبة القادريف لدفع ميكر عالية ,فيجعميـ
يحجمكف عف ذلؾ.
()7

لذا فإف تحديد الميور ليس عالجاً ناجعاً في دفع المغاالة وذلؾ لألمور التالية:

ُ -ما جبؿ عميو الناس مف التقاليد ,حيث ينظر الضعيؼ منيـ لمقكم ,كالفقير لمغني كاذا أركا
(ُ) ابف حجر :فتح البارم(ٗ.)ُُِ/
(ِ) منصكر :ميبل يا دعاة العنكسة ,ص(َٓ).
(ّ) سكرة النساء مف اآلية(َِ).

(ْ)البييقي :السنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي ,)ِّّ/ٕ( ,ضعفو األلباني في اإلركاء(ٔ.)ّْٖ/
(ٓ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)َُُ/ٓ( ,
(ٔ) ابف قدامة :المغني.)ٓ/ٖ( ,
(ٕ) أبحاث ىيئة كبار العمماء (ِ.)ْٖٕ-ْٖٔ/

ٕٕ

مغاالة األغنياء كالكجياء في ميكر بناتيـ قمدكىـ في ذلؾ.
ِ -أف النقكد قد ىبطت قيمتيا ,فالشيء الذم كاف يعدؿ مائة دينار في السابؽ أصبح اليكـ
يعادؿ ألفيف تقريبان ,كاذا قيست عمى الميكر سابقان ,فقد ال يككف فييا مغاالن ,كربما تعمؿ
أكلياء األمكر بيذا ,كادعكا أف ما يعطى لمعركس مف المير ال يكفي لتجييزىا بما تحتاجو.
ّ -الخكؼ مف كثرة الطبلؽ ,ألف المير إذا حدد بمبمغ قميؿ سيؿ ذلؾ عمى ضعفاء النفكس
أمر الطبلؽ لمزكاج بأخرل كىذا ال يتفؽ كمقاصد الشريعة في الزكاج مف االستقرار كبناء
األسرة.

ويمكف عالج المغاالة بغير التحديد عف طريؽ اتباع ما يمي:
ُ -منع الناس مف اإلسراؼ في مراسـ الزكاج.
ِ -التطبيؽ العممي مف الطبقة الكاعية في المجتمع كبأف يزكجكا مكلياتيـ مف األكفاء كيقتنعكا
باليسير مف المير ,كلكازـ الزكاج.
مف ىنا يتبيف أال يكجد حد ألقؿ المير ,لكف ىناؾ مشكمة بيف الناس ,حيث إنيـ يفاخركف
في ميكر بناتيـ كذلؾ حجر عثرة أماـ الشباب في اإلقباؿ عمى الزكاج كيحسبكف ألؼ حساب قبؿ
التفكير بالزكاج ,كسبيؿ التخفيؼ يككف عف طريؽ اتباع كسائؿ تكعية لمناس بطرؽ اإلعبلـ
(ُ)

كالخطابة في الجكامع كالتركيز عمى تحذير األكلياء مف آثار المغاالة كمضارىا.

(ٔ) أبحاث ىيئة كبار العمماء (ِ.)ْٖٕ-ْٖٔ/

ٖٕ

القسم الثاني
وفيو أربعة مسائل:

المسائل المتعلقة بفرق الزواج

المسألة األولى :عالج خوف النشوز.

المسألة الثانية :طلب المرأة الطالق إذا خافت عدم القيام
بواجبات الزوجية.

المسألة الثالثة :حكم استعمال ألف اظ الطالق والظيار للتخويف.
المسألة الرابعة :حكم الطالق في مرض مخوف.

المسألة األولى :عالج خوؼ النشوز:
تعريؼ النشوز:
ً
الن ٍش يز المكاف المرتفع ,كمنو قكؿ ا﵀ تعالى:
مف
الفعؿ ىن ىش ىز أم ارتفع ,ك ى
في المغة :مأخكهذ ى

يؿ ٍان يش يزكا فى ٍان يش يزكا .)ُ(﴾..بمعنى النيكض كالقياـ كاالرتفاع ,كسميت المرأةي العاصيةي ناش انز,
﴿ ىكًا ىذا ًق ى
(ِ)
لما تقكـ بو مف الترفع كالعمك بنفسيا عمى زكجيا.
وفي االصطالح :كردت تعريفات كثيرة لمنشكز ,ال تختمؼ في معناىا ,كاف اختمفت بعض
الشيء في ألفاظيا ,كالمختار منيا :خركج الزكجيف أك أحدىما عما يكجبو عقد الزكاج مف
(ّ)

الحقكؽ.

كاألصؿ في النشكز أف يككف خاصان بالنساء ,لكنو يأتي مف الزكج أيضان كقد يأتي منيما

معان في آف كاحد.

(ْ)

كاذا أيطمؽ النشكز ,فإنو يقصد بو غالبان خركج المرأة عف طاعة زكجيا ,قاؿ ا﵀ تعالى:

ً
َّ ً
كى َّف﴾..
كف ين يش ى
كزيى َّف فىعظي ي
﴿ ىكالبلتي تى ىخافي ى

(ٓ)

(ٔ)

قاؿ ابف عباس :تخافكف ,بمعنى تعممكف كتتيقنكف.

كأما نشكز الزكج فيككف باالعتداء عمى زكجتو كالخركج عف أداء الحؽ الكاجب ليا عميو
اضا فى ىبل
ت ًم ٍف ىب ٍعمًيىا ين يش نا
ام ىأرىةه ىخافى ٍ
كز أ ٍىك إً ٍع ىر ن
شرعا كقد جاء ذكره كعبلجو في قكلو تعالى ﴿ :ىكًا ًف ٍ
يح ً
ج ىناح عمى ٍي ًيما أىف ي ً
ض ىر ًت ٍاأل ٍىنفي يس الش َّح ىكًا ٍف تي ٍح ًسينكا ىكتىتَّقيكا فىإً َّف
صٍم نحا ىكالصٍم يح ىخ ٍيهر ىكأ ٍ
ي ى ى ى ٍ ي ٍ
صم ىحا ىب ٍي ىنيي ىما ي
(ٕ)(ٖ)
َّ
ير ﴾
كف ىخبً نا
اف بً ىما تى ٍع ىممي ى
الموى ىك ى
كأما نشكزىما معان ,فقد جاء ذكره كبياف عبلجو في قكلو تعالى:

اؽ ىب ٍينً ًي ىما
﴿ ىكًا ٍف ًخ ٍفتي ٍـ ًشقى ى
ً
َّ
يما
ىب ٍي ىنيي ىما إً َّف الموى ىك ى
اف ىعم ن

ً
يدا إًص ىبلحا يكفٍّ ً َّ
ىىمً ًو ك ىح ىكما ًم ٍف أ ٍ ً ً
ؽ الموي
فى ٍاب ىعثيكا ىح ىك نما م ٍف أ ٍ ى ن
ىىميىا إ ٍف يي ًر ى ٍ ن ي ى
ير﴾(ٗ) كنبلحظ في اآليات السابقة التي تحدثت عف النشكز كالشقاؽ بيف الزكجيف ,أنيا أشارت
ىخبً نا
(ُ) سكرة المجادلة مف اآلية (ُُ).
(ِ) ابف منظكر :لساف العرب ,)ُْٕ/ٓ( ,الرازم :مختار الصحاح ,ص(ٖٖٔ).
(ّ) ابف نجيـ :البحر الرائؽ ,)ُْٗ/ْ( ,الدردير :الشرح الكبير.)َّٔ/ِ( ,
(ْ) الكاساني :بدائع الصنائع.)َُٓ/ّ( ,
(ٓ) سكرة النساء مف اآلية (ّْ).

(ٔ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)َُٕ/ٓ( ,
(ٕ) سكرة النساء :اآلية (ُِٖ).
(ٖ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)َّْ/ٓ( ,
( )9سكرة النساء اآلية (ٖ٘).

َٖ

بذلؾ بانفعاؿ نفسي ,ىك انفعاؿ الخكؼ ,فالشرع الحنيؼ عالج األمكر عند حدكثيا ,بؿ قبؿ حدكثيا
عند الخكؼ مف كقكعيا ,كذلؾ كمو حفاظان عمى األسرة ,فمقصد الشريعة إقامة األسرة كدكاـ العبلقة
الزكجية ألنو بصبلحيا يصمح المجتمع.

مظاىر النشوز في الحياة الزوجية:
أوالً :نشوز المرأة:
بالنسبة لنشكز المرأة ,إما أف يككف بالقكؿ أك بالفعؿ أك بيما معان.
 -3النشوز بالقوؿ:
أ -تغير طريقة الكبلـ كاجابة الدعكة مف الحسف كالميف إلى البذاءة كالقسكة.
ب -رفع صكتيا عند مخاطبة الزكج كالتطاكؿ عميو.
ج -كبلميا مع األجانب دكف حاجة ,كفي كضع مخالؼ لحكـ الشرع.
د -شتمو أك شتـ أىمو كأقاربو ,أك القدح في نسبو كحسبو.
ق -التصريح بطمب الطبلؽ أك المخالعة.
 -1النشوز بالفعؿ:
أ -خركجيا مف مسكنو بغير إذنو.
ب -إغبلؽ الباب في كجيو.
ج -عدـ تمكينو مف نفسيا ,ببل عذر ليا كمرض ,فعف أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ ":ىما ىي ٍن ىب ًغي
ً
ألىحود أىف يسج ىد أل و
ىف تى ٍس يج ىد ًل ىزٍك ًجيىا لً ىما
ىحود ,أل ىىم ٍر ي
ت اٍل ىم ٍ أرىةى أ ٍ
ىح هد ىي ٍن ىبغي أ ٍ
ىف ىي ٍس يج ىد أل ى
اف أ ى
ى
ى ٍ ىٍي
ىحد ىكلى ٍك ىك ى
ً (ُ)
ىعظَّ ىـ المَّوي ىعمى ٍييىا ًم ٍف ىحقٍّو ".
كقاؿ النبي  ":ىكلى ٍك ىسأىلىيىا ىن ٍف ىسيىا ىكًى ىي ىعمىى قىتى وب لى ٍـ تى ٍم ىن ٍعوي ".
ً
ىى ً
صبً ىح "(ّ).
اج ىرةن ًف ىر ى
اش ىزٍك ًجيىا لى ىع ىنتٍيىا اٍل ىمبلىئ ىكةي ىحتَّى تي ٍ

(ِ)

كقاؿ النبي  ":إً ىذا ىباتى ًت اٍل ىم ٍأرىةي

د -عبكس الكجو كتقطيب الجبيف بعد أف كانت مبتسمة.

(ُ ) ابف حباف :صحيح ابف حباف ,كتاب النكاح ,باب ذكر تعظيـ ا﵀ جؿ كعبل حؽ الزكج عمى زكجتو ,حُِْٔ,
حُِْٔ ,)َْٕ/ٗ( ,قاؿ شعيب األرنؤكط :حديث صحيح إسناده حسف .انظر:صحيح الجامع الصغير(ُ.)ّْٗ/
(ِ) ابف ماجة :سنف ابف ماجو ,كتاب النكاح ,باب حؽ الزكج عمى المرأة ,حُّٖٓ ,)ٓٗٓ/ُ( ,قاؿ األلباني:
حسف صحيح .انظر :إركاء الغميؿ(ٕ.)ٓٔ/
(ّ) مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب النكاح ,باب تحريـ امتناعيا مف فراش زكجيا ,حُّْٔ.)َُٓٗ / ِ( ,

ُٖ

ق -التقصير في القياـ بحقكؽ ا﵀ ,مف صبلة كصياـ كغسؿ مف الجنابة.

(ُ)

ثانياً :نشوز الرجؿ:
أما بالنسبة لنشوز الزوج فيظير فيما يمي:

(ِ)

أ -ترؾ جماعيا دكف عذر ,كلكف بقصد اإلضرار.
ب -مجافاتيا ,كترؾ الكبلـ معيا.
ج -التعدم عمييا بالضرب أك الكبلـ الجارح.
د -التقصير في القياـ بحقكقيا مف نفقة أك اإلكراـ ليا كألىميا.

المسألة الثانية :طمب المرأة الطالؽ إذا خافت عدـ القياـ بواجبات الزوجية:
كقد سبؽ الحديث عف ىذا األمر في مبحث الكره ,كىك جكاز اختبلع المرأة نفسيا مف
زكجيا في حاؿ كراىيتيا لمرجؿ.

(ّ)

المسألة الثالثة :حكـ استعماؿ ألفاظ الطالؽ والظيار لمتخويؼ:
يمجأ بعض الرجاؿ إلى استعماؿ ألفاظ الطبلؽ كالظيار كذلؾ تخكيفان كردعان لمزكجة عف
فعؿ ما ,فما الحكـ في ىذه الحاؿ؟
يفيـ مف أقكاؿ الفقياء ,أنو ال يجكز لو أف يستعمؿ ىذه األلفاظ لمتخكيؼ ,وذلؾ لما يمي:
كف
أ -إف لفظ الظيار سكاء ,كاف جادان أـ ىازالن يحرـ استعمالو ,لقكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :ىكًاَّنيي ٍـ لىىيقيكلي ى
(ْ)
َّ
كر ﴾
يم ٍن ىك نار ًم ىف اٍلقى ٍك ًؿ ىكيز نا
كر ىكًا َّف الموى لى ىعفي ٌّك ىغفي ه

ب -إف استعماؿ ألفاظ الطبلؽ يمجأ إلييا عند انعداـ الحمكؿ فيضطر إلى إنياء الحياة الزكجية
التي ال يمكف حميا إال عف طريؽ الطبلؽ.
ج -إف الشرع الحنيؼ جعؿ الطبلؽ بيد الرجؿ كلـ يجعمو بيد المرأة ,لقكة عاطفتيا كبما تتصؼ
بو مف تسرع بعكس الرجؿ الذم يشعر بالمسئكلية ,فبل يصح لو أف يستعممو متبلعبان ,فإف
تبلعب بو ,سكاء كاف مازحان أك ميددان أك مخكفان فإنو يقع ,لقكؿ النبي  في الحديث الذم
(ٔ) اٌىبعبٔ :ٟثذائغ اٌظٕبئغ ,)ٕٕ/ٗ( ,اثٓ ٔج :ُ١اٌجذش اٌشائك.)ٗ9/٘( ,
(ِ) الشربيني :مغني المحتاج ,)ِٓٗ/ِ( ,ابف قدامة :المغني(َُ ,)ِٓٗ/البيكتي :كشاؼ القناع.)َِْ/ٓ( ,
(ّ) انظر :صفحة (ٗٔمف الرسالة كما بعدىا).
(ْ) سكرة المجادلة مف اآلية (ِ).

ِٖ

ركاه أبك ىريرة  أف الرسكؿ  قاؿ ":ثبلث جدىف جد كىزليف جد ,الزكاج كالطبلؽ
كالرجعة".

(ُ)

المسألة الرابعة :حكـ الطالؽ في مرض الموت:
يعترم االنساف أحكاؿ متعددة مف المرض كالصحة كالغنى كالفقر كالخكؼ كاألمف ,كبما أف
طبيعة المكضكع الذم أتحدث عنو يختص بانفعاؿ الخكؼ ,فقد تتردد ىكاجس في النفس البشرية
تجعميا ترتكب الحراـ كمف ذلؾ أف يقدـ عمى طبلؽ زكجو ,منعان ليا مف الميراث ,كذلؾ في حاؿ
مرض مكتو كخاصةن عندما يككف لو زكجة أخرل.

تحرير محؿ النزاع:
أ -اتفؽ الفقياء عمى أف المطمقة طبلقان رجعيان ترث مف مطمقيا إذا مات كال زالت في عدتيا,
اء كاف الطبلؽ في حاؿ الصحة أـ في حاؿ المرض ,كذلؾ لعدـ قياـ تيمة الفرار مف
سك ن

الميراث.

ب -كاتفقكا أيضان عمى أنو إذا لـ يمت إال بعد انقضاء العدة ال ترث منو ,إذا انقضت عدتيا,
النقطاع سبب اإلرث كىك الزكجية.
بناء عمى طمبيا ىي فبل ترثو ىنا باتفاؽ.
ج -إذا طمقيا طبلقان بائنان ن

د -كال خبلؼ فيمف طمقيا زكجيا طبلقان بائنان أك رجعيان في مرض مكتو ككانت ال تستحؽ
الميراث لمانع آخر أنيا ال ترث.
ق -كاختمفكا فيما لك طمؽ المريض زكجو في حاؿ مرض المكت التي ىي أىؿ لئلرث بغير
طمبيا ,ثـ مات في ذلؾ المرض ,لمفقياء في ىذه المسألة مذىباف:
المذىب األوؿ :أف الزكجة ترث زكجيا إذا طمقيا في مرض مكتو كمات في عدتيا ,إذا كاف
الطبلؽ بائنان ,ذىب إلى ذلؾ أبك حنيفة كمالؾ كأحمد كالشافعي في القديـ.

(ِ)

المذىب الثاني :ال ثرت الزكجة زكجيا إذا طمقيا في مرض مكتو كمات في عدتيا إذا كاف
الطبلؽ بائنان ,كىك مذىب الشافعي في الجديد.

(ّ)

(ُ) أبك داكد :سنف أبي داكد ,كتاب الطبلؽ ,باب الطبلؽ عمى اليزؿ ,حُِٔٗ .)ِِٓ/ِ(,قاؿ األلباني :حسف.
انظر :صحيح أبي داكد(ٔ.)ّٕٗ/
(ِ) الزيمعي :تبيف الحقائؽ ,)ِْٔ/ِ( ,الشربيني :مغني المحتاج ,)ِْٗ/ّ( ,ابف قدامة :المغني.)ُِٕ/ٕ( ,
(ّ) الشربيني :مغني المحتاج ,)ِْٗ/ّ( ,ابف حزـ :المحمى.)ُِٖ/َُ( ,

ّٖ

األدلػػة:
أدلة المذىب األوؿ :استدؿ القائمكف بتكريث المرأة التي أبانيا زكجيا في مرض مكتو ,باإلجماع
واألثر والمعقوؿ:
أ -اإلجماع:
كرث تماضر بنت األصبغ الكمبية مف عبد الرحمف بف عكؼ
عف عثماف بف عفاف  أنو ٌ

لما بت طبلقيا في مرضو كمات كىي في العدة بمحضر مف الصحابة  فمـ ينكر عميو أحد,
فكاف إجماعان ,كقاؿ :ما اتيمتو كلكف أردت السنة.

(ُ)

ب -األثر:
ت عثٍماف ٍب ًف عفَّاف ,ىفمى َّما ح ً
ً
ً
ىع ًف َّ
الش ٍعبً ٍّي ,أ َّ
ص ىر
ص وف ,ىك ىان ٍ
يف بًٍن ى
ي
ى ى
ت تى ٍح ى ي ى ى
ىف أ َّيـ اٍل ىبن ى
ت يع ىي ٍي ىنةى ٍب ًف ح ٍ
ً
ىَّ
اؿ:
ت ىذًل ىؾ لىوي ,فىقى ى
ت ىعمًيًّا ,فى ىذ ىك ىر ٍ
ت ,ىفمى َّما قيتً ىؿ أىتى ٍ
م ًم ٍنيىا ثي ٍم ىنيىا ,فىأ ىىب ٍ
طمقىيىا ىكقى ٍد ىك ى
اف أ ٍىر ىس ىؿ إلى ٍييىا ل ىي ٍشتىًر ى
(ِ)
طمَّقىيىا  ,فى ىكَّرثىيىا.
ؼ ىعمىى اٍل ىم ٍك ًت ى
تىىرىكيىا ىحتَّى إ ىذا أى ٍش ىر ى
ج -المعقوؿ:
ىذا القكؿ فيو دفع لمضرر القائـ عمى الزكجة لمنعيا مف اإلرث ,فيعامؿ الزكج عمى خبلؼ
قصده ,فيثبت ليا الزكجية حكمان كتستحؽ الميراث.

(ّ)

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الشافعي في الجديد ,عمى عدـ تكريث المطمقة طبلقان بائنان في
حالة المرض المخكؼ كاستدؿ باألثر كالمعقكؿ:
أ -األثر:
قضاء عبد ا﵀ بف الزبير :حينما سئؿ عف الرجؿ يطمؽ المرأة ,فيبينيا ,ثـ يمكت عنيا كىي
(ْ)

في عدتيا ,فقاؿ :أما أنا فأرل ,أنيا ال ترث مبتكتة.
ب -المعقوؿ:

أف الزكجية قد انقطعت آثارىا كذلؾ بانقطاع سببيا ,كال عدة لو عمييا.

(ٓ)

(ُ) الدارقطني :سنف الدارقطني ,كتاب الطبلؽ كالخمع كااليبلء كغيره ,حَْْٗ ,)ُُِ/ٓ( ,قاؿ األلباني:إسناد
صحيح كرجالو ثقات :انظر إركاء الغميؿ.)ُٓٗ/ٔ( ,

صَّنؼ.)ُْٓ/َُ( ,
الم ى
(ِ) ابف أبي شيبة :ي
(ّ)الزيمعي :تبيف الحقائؽ.)ِْٔ/ِ( ,

صَّنؼ ,)ُّٓ/َُ( ,قاؿ األلباني :صحيح .انظر :إركاء الغميؿ(ٔ.)َُٔ/
الم ى
(ْ) ابف أبي شيبة :ي
(٘)الشربيني :مغني المحتاج.)ٕ9ٗ/ٖ( ,

ْٖ

المذىب المختار:
يرل الباحث رجحاف المذىب األكؿ ,القائؿ بتكريث المرأة المطمقة طبلقان بائنان في مرض
المكت ,وذلؾ لما يمي:
ُ .قكة أدلتيـ ,كعدـ االعتراض عمييا مف قبؿ الفريؽ الثاني.
ِ .امكانية الرد عمى المذىب الثاني الذيف استدلكا بقكؿ صحابي مقابؿ اإلجماع.
ّ .أف الزكج يعامؿ بخبلؼ قصده ,كمعاممة القاتؿ الذم يحرـ مف الميراث دفعان
لمضرر الكاقع عمى الزكجة.
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المبحث الرابع
أثر انفعال الغضب في الحياة الزوجية وحكمو.
وفيو مطلبان:

المط لب األول :حقيقة الغضب.

المط لب الث اني :المسائل المتعلقة بانفعال الغضب في الحي اة
الزوجية.

وفيو مسألتان:

المسألة األولى :حكم طالق الغضب ان.
المسألة الث انية :قت ل الرجل زوجتو غضب ا.

ب األَوؿ
المطمَ ُ
َ
ض ِب
َح ِقيقَ ُة ال َغ َ
أوالً :في المغة:

ً
المغة نقيض الرضا كرج هؿ ىغ ً
الغضب في ً
ً
الشدة
الغضب عمى
كب ,كتدؿ كممةي
ب ى
ض ه
ضه
كغ ي
ي
ي

كالقكًة ,يقاؿَّ :
الصمبةي ,قالكا :كمنو اشتؽ الغضب ,ألنو اشتداد السخط ,كيقاؿ
إف ى
الغ ٍ
ض ىبةى الصخرةي ي
إف الغضكب :الحية العظيمة.

كب.
ض ىبى ى
ب سريعان كقيؿ شديد ى
ى
ض ه
ضب كاألينثى ىغ ٍ
كغ ٍ
كغ ي
الغ ى
ضي
باف أم :ىي ٍغ ى
ض ي

(ُ)

ثانياً :اصطالحاً:
أ -عند الفقياء:
(ِ)

عرفو اإلماـ الغزالي ,بقكلو :غمياف دـ القمب ,بطمب االنتقاـ.

كعرفو ابف رجب ,بأنو :غمياف دـ القمب طمبان لدفع األذل عند خشية كقكعو ,أك طمبان
(ّ)

لبلنتقاـ ممف حصؿ منو األذل بعد كقكعو.

كعرفو الجرجاني بقكلو :تغير يحصؿ عند غمياف دـ القمب ليحصؿ عنو التشفي لمصدر(ْ).
ب -عند عمماء النفس :الغضب حالة استثنائية فسيكلكجية تكجد مع تصرفات مقصكدة أك متخيمة
تبمغ أكجيا في إحداث آثار ضارة بشخص آخر.

(ٓ)

(ُ) ابف فارس :معجـ مقاييس المغة ,)ِْٖ/ْ(,ابف منظكر :لساف العرب.)ٕٖ/َُ( ,
(ِ) الغزالي :إحياء عمكـ الديف.)ُٕٔ/ّ( ,
(ّ) ابف رجب :جامع العمكـ كالحكـ.)ُْٕ/ُ( ,
(ْ) الجرجاني :التعريفات (ُِٔ).
(ٓ) الشناكم :الغضب كعبلقتو ببعض متغيرات الشخصية صٕٗ.

ٕٖ

ب الثَ ِاني
المطمَ ُ
َ
الزو ِج ِ
ض ِب ِفي الحي ِ
س ِائ ُؿ المتَ َعمِقَة ِبان ِف َع ِ
ية
اة َ
اؿ ال َغ َ
ََ
الم َ
ُ
َ

ؽ ال َغض َب ِ
المسأَلَ ُة األُولىُ :حك ُـ طَال ِ
اف.
َ
تحرير محؿ النزاع:

أ -اتفؽ الفقياء عمى أنو إذا كاف الغضب شديدان ,فإنو ال يقع كأما إذا كاف الغضب يسي انر ,فإنو
(ُ)

يقع.

ب -كاختمفكا إذا كاف الغضب متكسطان ,كىك أف يشتد الغضب مع عدـ زكاؿ العقؿ في كقكعو,
كذلؾ عمى مذىبيف:
المذىب األوؿ :ذىب الجميكر إلى كقكع الطبلؽ في مثؿ ىذه الحالة.

(ِ)

المذىب الثاني :ذىب ابف تيميو ,كابف القيـ ,كابف عابديف ,كاسماعيؿ بف إسحاؽ المالكي إلى عدـ
(ّ)

كقكع الطبلؽ النعداـ القصد كالعمـ.

األدلػػػػة:
أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائمكف بكقكع الطبلؽ عند اشتداد الغضب ما لـ يذىب عقمو
بالسنة كاآلثار كالمعقكؿ.

أوالً :مف السنة:
 .3عف خكلة بنت ثعمبة ,امرأة أكس بف الصامت ,أف زكجيا غضب ,فظاىر منيا ,فأتت
ً
حرمت عميو.
النبي  فأخبرتو بذلؾ كقالت :إنو لـ يرد الطبلؽ .فقاؿ  :ما أراؾ إال

(ْ)

وجو الداللة :دؿ الحديث عمى كقكع ظيار الغضباف كطبلقو كذلؾ إذا لـ يغش عميو
لذىاب عقمو.

(ٓ)

(ُ) ابف عابديف :حاشية رد المحتار (ّ ,)ِٖٔ/التسكلي :البيجة في شرح التحفة (ُ ,)ْٓٔ/الدمياطي :إعانة
الطالبيف(ْ,)ٓ/ابف القيـ :المغني(ٖ ,)ِٖٔ /ابف قيـ الجكزية :إغاثة الميفاف.)ّٗ/ُ( ,

المرجع السابؽ.
(ِ) ا

(ّ)ابف عابديف :حاشية رد المحتار(ّ .)ِٖٔ/الدسكقي :حاشية الدسكقي.)ّٔٔ/ِ( ,
(ْ) البييقي ,السنف الكبرل ,كتاب الظيار ,باب سىب ًب ين يز ً
كؿ ىآي ًة الظٍّيى ًار ,ح(ُّٗٔٓ) .)ِّٖ/ٕ( ,كقصة الظيار
ى
صححيا األلباني في إركاء الغميؿ(ٕ.)ُّٕ/
(ٓ) البيكتي :كشاؼ القناع (ٓ.)ِّٓ/

ٖٖ

ؽ اٍلم ٍعتيكًه اٍلم ٍغمي ً
طبل و
كب
ؽ ىجائً وز إال ى
ِ .كعف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  " يكؿ ى
ى
طبلى ي ى
ً ً (ُ)
ىعمىى ىع ٍقمو".
وجو الداللة :كقكع الطبلؽ مف غير المعتكه الذم ال يدرم معنى ما يقكؿ.

(ِ)

ثانياً :مف اآلثار:

ً
اؿ " :لى ٍي ىس لً ىم ٍجين و
ؽ" (ّ).
اف  , قى ى
اف طىبلى ه
كف ىكالى ل ىس ٍك ىر ى
اف ,ىع ٍف يعثٍ ىم ى
اف ٍب ًف يعثٍ ىم ى
ُ -ىع ٍف أ ىىب ى
وجو الداللة :حصر المجنكف كالسكراف في ىذا األثر دليؿ عمى عدـ دخكؿ الغضباف فيو إال

إذا زاؿ عقمو.
ِ -عف مج ً
اىود,
ىٍ يى
ام ىأىرتًي ثى ىبلثنا
ٍ

اؿ :ىيا ٍاب ىف ىعب و
ش إًلىى ٍاب ًف ىعب و
اء ىريج هؿ ًم ٍف قيىرٍي و
ت
َّاس ,فىقى ى
قى ى
َّاس إًٍّني طىمَّ ٍق ي
اؿ :ىج ى
ً
اؿ :إً َّف ٍاب ىف ىعب و
ؾ
ىف ىي ًح َّؿ لى ىؾ ىما يحٍّرىـ ىعمى ٍي ى
اف ,فىقى ى
ىكأ ىىنا ىغ ٍ
َّاس ىال ىي ٍستىطيعي أ ٍ
ض ىب ي
ام ىأرىتي ىؾ ,إًَّن ىؾ لى ٍـ تىتَّ ً
ؽ المَّوى فىيي ٍج ىع ٍؿ لى ىؾ ىم ٍخ ىرنجا ,ثيَّـ قى ىأىر ً إ ىذا طىمَّ ٍقتييـ
ت ىعمى ٍي ى
ىك يحٍّرىم ٍ
ؾ ٍ

َّؾ
ت ىرب ى
ص ٍي ى
ىع ى
(ْ)(ٓ)
ٍّ
كى َّف لً ًع َّدتً ًي َّف.﴾ ..
اء فىطىمٍّقي ي
الن ىس ى

وجو الداللة :يفيـ مف ىذا ,أف ابف عباس  أكقع الطبلؽ عميو ألف غضبو لـ يصؿ إلى
درجة الجنكف.

ثالثاً :مف المعقوؿ:
أ -إف الغضباف مكمؼ في حاؿ غضبو بما يصدر منو مف كفر كقتؿ نفس كأخذ ماؿ بغير حؽ
(ٔ)

كطبلؽ كغيرىا كىذا محمكؿ عمى مف لـ يصؿ إلى درجة الجنكف.

ب -إف الطبلؽ في حالة الغضب صدر عمف لو حؽ الطبلؽ كىك الزكج ,مضافا إلى محمو,
(ٕ)

كىي الزكجة ممف لو كالية شرعية ,فكجب القكؿ بكقكعو.

(ٔ) الترمذم :سنف الترمذم ,كتاب الطبلؽ كالمعاف ,باب ما جاء في طبلؽ المعتكه ,ح  ,صْٔٗ .قاؿ األلباني:
ضعيؼ .انظر :ضعيؼ سنف الترمذم( ,صُِْ).
(ِ)المناكم,التيسير بشرح الجامع الصغير(ِ.)َِْ/

(ّ) ابف أبي شيبة :المصنؼ ,)َّ/ٓ( ,قاؿ األلباني :صحيح .انظر :إركاء الغميؿ(ٕ.)ُُُ/
(ْ) سكرة الطبلؽ مف اآلية (ُ).
(ٓ) الدارقطني :سنف الدارقطني ,كتاب الطبلؽ كالخمع كااليبلء كغيره ,حّّْٖ.)ِٓ/ٓ( ,
(ٔ) البيكتي :كشاؼ القناع.)ِّٓ/ٓ( ,
(ٕ) ابف نجيـ :البحر الرائؽ.)ِّٔ/ّ(,

ٖٗ

أدلة المذىب الثاني :استدؿ القائمكف بعدـ كقكع الطبلؽ النعداـ القصد كالعمـ بالكتاب كالسنة
كاآلثار.
أوالً :مف الكتاب:

ضباف أ ً
ً
اؿ بً ٍئ ىس ىما ىخمى ٍفتي يمكنًي ًم ٍف ىب ٍعًدم
ىسفنا قى ى
كسى إًلىى قى ٍك ًمو ىغ ٍ ى ى
ُ -قاؿ ا﵀ تعالى  :ىكلى َّما ىر ىجعى يم ى
(ُ)
اح﴾..
ىع ًجٍمتي ٍـ أ ٍىم ىر ىرٍّب يك ٍـ ىكأىٍلقىى ٍاألىٍل ىك ى
أى
(ِ)

ىخ ىذ ٍاألىٍل ىكاح﴾..
ب أى
ِ -كقكلو تعالى  :ىكلى َّما ىس ىك ى
ضي
كسى اٍل ىغ ى
ت ىع ٍف يم ى
وجو الداللة مف اآليتيف:

أف ا﵀ عذر مكسى  لما صدر منو ,مف إلقاء األلكاح عمى األرض ,ألف غضبو أخرجو
عف إرادتو كلما سكت عف مكسى الغضب كىدأ ركعو ندـ عمى ما فعؿ كرفع األلكاح عف األرض,
فمك لـ يكف لمغضب اعتبار لما عذر ا﵀ مكسى .

(ّ)

ثانياً :مف السنة:
(ْ)

عف عائشة ,قالت :سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ " :ال طبلؽ كال عتاؽ في إغبلؽ".

وجو الداللة :اإلغبلؽ معناه الجنكف كالغضب كفسٍّر اإلغبلؽ ىنا بأنو الغضب كنقؿ ذلؾ
عف أحمد كأبي داكد كىك قكؿ القاضي إسماعيؿ بف إسحاؽ.

(ٓ)

ثالثاً :مف اآلثار:
عمي بف أبي طالب :مف فرؽ بيف المرء كزكجتو بطبلؽ الغضب أك المجاج فرؽ ا﵀
قكؿ ٌ
(ٔ)
بينو كبيف أحبائو يكـ القيامة ,قالو الرسكؿ .

الرأي المختار:
يتبيف لمباحث رجحاف المذىب األكؿ القائؿ بكقكع الطبلؽ في حاؿ الغضب الذم ال يذىب
العقؿ كذلؾ لما يمي:
(ُ) سكرة األعراؼ مف اآلية (َُٓ).
(ِ) سكرة األعراؼ اآلية (ُْٓ).

(ّ)ابف العربي :أحكاـ القرآف ,)ِّٔ/ِ( ,القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ِٖٕ/ٕ( ,
(ْ) أبك داكد :سنف أبك داكد ,كتاب الطبلؽ ,باب الطبلؽ عمى غيظ ,حُِٓٗ )ِِْ/ِ(,قاؿ األلباني :حسف.
انظر :صحيح أبي داكد(ٔ.)ّٗٔ/
(ٓ) الشككاني :نيؿ األكطار.)ِٕٗ/ٔ(,
(ٔ) التسكلي :البيجة في شرح التحفة.)ْٖٓ/ُ( ,

َٗ

ُ -ما ثبت عف النبي كالصحابة في قضائيـ بنفاذ تصرفات الغضباف ,كما رأينا في
حديث المظاىر.
ِ -أف العقؿ مناط التكميؼ كطالما لـ يذىبو الغضب أك غيره ,فتبقى تصرفات
الغضباف نافذة في مثؿ ىذه الحالة.
ّ -أننا لك حكمنا بانعداـ القصد كاإلرادة الدعاىا كؿ مطم و
ؽ ,ألنو ال يصدر منو غالبان,
إال في حاؿ الغضب.
كلكف عمى كؿ و
ً
قاض أف يتحقؽ مف درجة الغضب عند مف يصدر منو الطبلؽ
مفت أك
كنحكه.
نظ انر لخمط البعض بيف مفيكمي الغضب كالدىش ,فإنني أكد بياف طبلؽ المدىكش.

طالؽ المدىوش:
أوالً :الدىش لغ ًة :التحير كذىاب العقؿ.

(ُ)

حياء أك خكفان.
ثانياً :الدىش اصطالحاً :عرفو ابف عابديف بأنو :مف ذىب عقمو ن

(ِ)

كعرفو الزحيمى بأنو :الذم اعتراه حالة انفعاؿ ,ما يدرل فييا ما يقكؿ ,أك يصؿ فيو

االنفعاؿ إلى درجة يغمب معو الخمؿ في أقكالو كأفعالو بسبب الخكؼ أك الحزف أك الغضب.

ثالثاً :الفرؽ بيف الدىش والغضب:

(ّ)

(ْ)

ُ -الدىش يحدث ذىاب العقؿ بصكرة كمية ,أما الغضب ,فقد يذىب العقؿ أك ال يذىبو.
ِ -الدىش ,يحدث بصكرة مفاجئة نتيجة خكؼ أك حزف أك غضب ,أما الغضب ,فيحدث
نتيجة استثارة أك اعتداء عميو.
ّ -اتفؽ الفقياء عمى عدـ صحة أقكاؿ المدىكش ,أما الغضباف ,فقد اختمؼ في صحة أقكالو.

رابعاً :حكـ طالؽ المدىوش:
تضافرت أقكاؿ الفقياء قديما كحديثا عمى القكؿ ,بأف طبلؽ المدىكش ال يقع ,وىذه بعض
أقواؿ الفقياء في شأنو:
(ُ) مصطفى كآخركف :المعجـ الكسيط (ُ.)ََّ/
(ِ) ابف عابديف حاشية ابف عابديف.)ِّْ/ّ( ,
(ّ) الزحيمى :الفقو االسبلمي كأدلتو.)ّّْ/ٗ( ,
(ْ) قرقز :أثر االختبلالت العقمية كاالضطرابات النفسية ,ص(ُِّ).

ُٗ

(ُ)

قاؿ ابف اليماـ ":طبلؽ المدىكش ال يقع".

كقاؿ ابف القيـ ":أف يبمغ بو الغضب نيايتو بحيث ينغمؽ عميو باب العمـ كاإلرادة ,فبل يعمـ
ما يقكؿ كال ما يريد ,فيذا ال يتكجو خبلؼ في عدـ كقكع طبلقو".
كقاؿ ابف عابديف" ال يقع" أم طبلؽ المدىكش.

(ِ)

(ّ)
(ْ)

كقاؿ الزحيمي" :ال يصح طبلؽ المجنكف ,كمثمو المغمى عميو ,كالمدىكش".
واستدلوا عمى ما ذىبوا إليو بالسنة والقياس:

أوالً :مف السنة:
ىع ٍقمً ًو"

(ٓ)

عف أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ ":يكؿ طى ىبل و ً ً َّ
ؽ اٍلم ٍعتيكًه اٍلم ٍغمي ً
كب ىعمىى
ى
ؽ ىجائهز إال طى ىبل ى ى
وجو الداللة :أف المدىكش يغمب عميو الحزف كالخكؼ كالغضب فمذلؾ ال يصح طبلقو.

(ٔ)

(ٔ)

ثانياً :مف القياس:
فقد ألحؽ العمماء المدىكش بالمجنكف بجامع ذىاب العقؿ ,فكما ال يقع طبلؽ المجنكف ,ال
يقع طبلؽ المدىكش لذىاب عقمو.
قاؿ ابف عابديف :كالدىش ىك مف أقساـ الجنكف ,فبل يقع بو الطبلؽ كذلؾ إذا اعتيد منو
عمى ذلؾ ,كالذم يظير أف كبلن مف المدىكش كالغضباف ال يمزـ فيو أف يعمـ ما يقكؿ ,بؿ يكتفى
(ٕ)

فيو بغمبة اليذياف كاختبلط الجد باليزؿ كال ينافيو تعريؼ الدىش بذىاب العقؿ ,فإف الجنكف فنكف.
(ٕ)

فنكف.

(ُ) ابف اليماـ :شرح فتح القدير.)ْٖٕ/ّ( ,
(ِ) ابف القيـ :إغاثة الميفاف.)ّٗ/ُ( ,
(ّ) ابف عابديف :حاشية ابف عابديف.)ِْْ-ِّْ/ّ( ,
(ْ) الزحيمى :الفقو االسبلمي كأدلتو.)ّّْ/ٗ( ,

(ٓ) الترمذم :سنف الترمذم ,كتاب الطبلؽ ,باب ما جاء في طبلؽ المعتكه ,حُُُٗ ,)ْٗٔ/ّ( ,قاؿ األلباني:
ضعيؼ جدان ,كالصحيح مكقكؼ .انظر :ضعيؼ سنف الترمذم (صُِْ).

(ٔ) الزحيمى :الفقو االسبلمي كأدلتو.)ٖٖٗ/9( ,
( )7اثٓ ػبثذ :ٓ٠دبش١خ سد اٌّذتبس.)ٕٗٗ/ٖ(,

ِٗ

ِ
ض َباً:
وجتَ ُو َغ َ
الر ُج ِؿ َز َ
المسأَلَ ُة الثَانية :قَت ُؿ َ
َ

عند البحث في ىذه المسالة ينظر إلى آلة الضرب (القتؿ) كطبيعتيا ,فإف كانت آلة ال

تقتؿ غالبا فبل قصاص بؿ عميو الدية كاف كاف القتؿ بآلة تقتؿ غالبان فالقصاص في ىذه الحالة
ينقسـ إلى حالتيف:
الحالة األولى :إف كاف كارث القصاص ابف القاتؿ.
الحالة الثانية :إف لـ يكف كارث القصاص ابف القاتؿ.
الحالة األولى :إذا كاف كارث القصاص االبف ,كاختمؼ الفقياء في ذلؾ إلى مذىبيف:
المذىب األوؿ :قاؿ بو جميكر الفقياء ,أنو ال ييقتؿ الرجؿ بزكجتو إذا كاف كارث القصاص

كعمي بف أبي طالب كابف عباس  كربيعة
كلده كبيذا قاؿ عمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف
ٌ
(ُ)
كاألكزاعى كاسحاؽ كبو قاؿ الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة كالميث بف سعد.
المذىب الثاني :ذىب بعض الفقياء إلى أنو يقتؿ الرجؿ بزكجتو كلك كاف كارث القصاص
(ِ)

كلده كمف القائميف بذلؾ عثماف البتي.

األدلػػػة:
أدلة المذىب األوؿ :استدؿ القائمكف بعدـ إرث الكلد القصاص عمى أبيو بالسنة كالمعقكؿ.

أوالً :مف السنة:
قكلو  " :ال يقتؿ الكالد بكلده".

(ّ)

وجو الداللة :فيو نيي يفيد العمكـ ,أم ال يككف الكلد سببا في قتؿ الكالد في أم حاؿ كألنو
سبب إيجاده ,فبل ينبغي أف يتسمط بسببو عمى إعدامو.

(ْ)

ثانياً :مف المعقوؿ:
إف الكالد ال ييقتؿ بسبب قتمو كلده ,إذ ىك الفرع كالكالد أصؿ كالفرع ال يككف سببان في انعداـ
(ُ) المرغيناني :اليداية ,)ُُٔ/ْ( ,ابف النقيب :عمدة السالؾ كعدة الناسؾ (صِِٕ) ,تكممة المجمكع,
(َِ ,)ِٖٔ/ابف قدامة :الكافي.)ٖ/ْ( ,
(ِ) الصنعاني :سبؿ السبلـ.)ِّْ/ّ(,
(ّ) ابف ماجة :سنف ابف ماجو ,كتاب الديات ,باب ال يقتؿ الكالد بكلده .)ِّْ/ْ( ,قاؿ األلباني :صحيح .انظر:
صحيح ابف ماجو(ِ.)َُُ/
(ْ) ابف قدامة :المغني.)َّٔ/ٗ( ,

ّٗ

األصؿ كمف باب أكلى أال يقتؿ الكالد بكلده بسبب قتمو أـ الكلد.

(ُ)

أدلة المذىب الثاني :استدؿ القائمكف بإرث الكلد القصاص عمى أبيو ,بالكتاب كالمعقكؿ:

أوالً :مف الكتاب:
استدلكا بعمكـ اآليات التي تحدثت عف عدـ التفريؽ بيف النفكس في القصاص ,كقكؿ ا﵀
ؼ بً ٍاأل ٍىن ً
الن ٍف ً
الن ٍف ىس بً َّ
ىف َّ
ؼ ىك ٍاألي يذ ىف بً ٍاألي يذ ًف ىكالس َّ
تعالى ﴿ :ىك ىكتىٍب ىنا ىعمى ٍي ًي ٍـ ًفييىا أ َّ
ٍّف
س ىكاٍل ىع ٍي ىف بًاٍل ىع ٍي ًف ىك ٍاأل ٍىن ى
(ِ)
ً
بًالس ٍّ
اص ﴾
ص ه
ٍّف ىكاٍل يج يرك ىح ق ى
وجو الداللة :اآلية تدؿ عمى كجكب القصاص عمى كؿ مف قتؿ نفسان بغض النظر عف
ككنو كارث القصاص أك غيره.

(ّ)

ثانياً :مف المعقوؿ:
إف الزكجيف شخصاف متكافئاف ,فيقتؿ كؿ منيما باآلخر ,كاألجنبييف ,كاعترضكا عمى
أصحاب المذىب األكؿ ,بأف الزكجة حرة كالعقد الذم بينيما يفيد االستمتاع ,كالمستأجر ,فمو مثؿ
الذم عمييا فتطالبو بحقكقيا كما يطالبيا بحقكقو كلو عمييا فضؿ القكامة كلك كانت ىذه شبيةه ,لكاف

في الزكجيف دكف ك و
احد منيما(ْ).

الرأي المختار:
يرل الباحث أف الرأم الراجح ىك ما ذىب إليو الجميكر مف أىؿ العمـ القائؿ بأف الرجؿ
القاتؿ ال يقتؿ إذا كاف ابنو كارث القصاص كذلؾ لقكة أدلة المذىب األكؿ .كألف األب (األصؿ)
سبب في إيجاد االبف (الفرع) فبل يككف الفرع سببان في إعداـ األصؿ بأم حاؿ.
ه
الحالة الثانية :عند عدـ وجود فرع وارث :ولمفقياء في ىذه المسألة مذىباف:
المذىب األوؿ :عميو القصاص كممف قاؿ بو عمر بف عبد العزيز كالنخعي كالثكرم
كالشافعي كأصحاب الرأم كأحمد.

(ٓ)

(ٔ) اثٓ لذاِخ :اٌّغٕ.)ٖٙٓ/9( ,ٟ
(ٕ) عٛسح اٌّبئذح ِٓ ا٠٢خ (٘ٗ).
(ٖ) سٚح اٌّؼبٔ :ٟاألٌٛع.)ٔٗ9/ٙ( ,ٟ
(ٗ) اثٓ لذاِخ :اٌّغٕ ,)ٖٙٓ/9( ,ٟػٛدح :اٌتشش٠غ اٌجٕبئ ,ٟص(.)ٔٔ9
(٘) اثٓ لذاِخ :اٌّغٕ.)ٖٙٗ/9( ,ٟ

ْٗ

المذىب الثاني :ال قصاص عميو ,كبيذا قاؿ ابف شياب الزىرم كالميث بف سعد.

(ُ)

األدلػػة:
أدلػة المذىب األوؿ :استدلكا بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ.

أوالً :مف الكتاب:
استدلكا بعمكـ اآليات التي تحدثت عف كجكب القصاص.
ً
ً
ًَّ
اص ًفي اٍلقى ٍتمىى اٍل يحر بًاٍل يحٍّر ىكاٍل ىع ٍب يد
آمينكا يكت ى
قكلو تعالى ﴿ :ىيا أىييىا الذ ى
ص ي
ب ىعمى ٍي يك يـ اٍلق ى
يف ى
(ِ)
بًاٍل ىع ٍبًد ىك ٍاأل ٍينثىى بً ٍاأل ٍينثىى﴾
وجو الداللة :عدـ التفريؽ بيف الزكج كغيره في حكـ القصاص.

(ّ)

ثانياً :مف السنة:
استدلكا بعمكـ األحاديث التي نصت عمى كجكب القصاص ,كمف ذلؾ :ما كرد عف أبي
ىريرة  أف النبي  قاؿ " :ىك ىم ٍف قيتً ىؿ لىوي قىتًي هؿ فىيي ىك بً ىخ ٍي ًر َّ
اد".
الن ى
كدل ىكًا َّما أف ييقى ي
ظ ىرٍي ًف إً َّما أف يي ى
(ٓ)
وجو الداللة :ىذا الحديث جاء بصيغة العمكـ فمـ يفرؽ بيف الزكج كغيره في القكد.

(ْ)

ثالثاً :مف المعقوؿ:

و
فيقتؿ بيا كاألجنبي.
إف الزكجيف شخصاف متكافئاف ييحد كؿ كاحد منيما بقذؼ صاحبو ,ي

(ٔ)

(ٔ)

كاألجنبي.

أدلة المذىب الثاني:
استدؿ أصحاب المذىب الثاني بالمعقك يؿ كحاصمو أف الزكج ال يقتؿ بزكجتو ألنو ىممى ىكيا

در بالشبيات مثؿ الحدكد.
بعقد الزكاج فأشبيت األمة ,كالقصاص يي أ

(ٕ)

(ُ)ابف قدامة :المغني.)ّْٔ/ٗ( ,
(ِ) سكرة البقرة مف اآلية (ُٖٕ).

(ّ) ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ.)ُِٔ/ِ( ,
(ْ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب الديات ,باب مف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف ,ح(َٖٖٔ).)ّْ/ُ(,
(ٓ)ابف قدامة :المغني.)ّْٔ/ٗ( ,
(ٔ) ابف قدامة :المغني.)ّْٔ/ٗ( ,
(ٕ) ابف قدامة :المغني.)ّْٔ/ٗ( ,

ٓٗ

الرأي المختار:
يرل الباحث أف رأم الجميكر ,ىك األرجح ,كذلؾ لؤلسباب التالية:
ُ -ألنو قتؿ عمد محض ال شبية فيو ,كالقتؿ العمد يكجب القصاص اتفاقان.
ِ -ألف الزكاج ليس رقان حقيقيان ,كانما ىك رؽ معنكم.

والخالصة:
أف الرجؿ يقتؿ بزكجتو كلك ادعى الغضب ,ألننا إذا اعتبرنا ىذا األمر لفتحنا عمى
المجرميف بابان كاسعان لتبرير أفعاليـ ,كذلؾ مف باب سد الذرائع كالذم ساقنا إلى الحكـ بعدـ كجكب
القصاص في الحالة األكلى كجكد الفرع الكارث.

ٔٗ

المبحث الخامس
أثر انفعال الغيرة في الحياة الزوجية

المطلب األول :حقيقة الغيرة.

المطلب الثاني :أنواع الغيرة وأسبابيا.

المطلب الثالث :المسائل المتعلقة بالغيرة في الحياة الزوجية.

وفيو مسألتان:

المسألة األولى :اشتراط المرأة طالق ضرتيا.
المسألة الثانية :قتل الرجل زوجتو غيرة.

المطمب األوؿ
َ
َحقيقَ ُة ال َغيرة
أوالً :في المغة:
كغ ٍيرةن ,كالمغيار شديد
الغ ٍي ىرةي بفتح المصدر مف قكلؾ ىغ ىار الرج يؿ عمى أىمو ,يغار ىغ ٍي ىانر ى
ى

الغيرة بفتح العيف أصميا المنع ,كالرجؿ غيكر عمى أىمو أم يمنعيـ مف التعمؽ بأجنبي
الغيرة ,ك ى
بنظر أك حديث ,كالغيرة صفة كماؿ.

(ُ)

تعريؼ الغيرة اصطالحاً:
ىي تغير القمب كىيجاف الغضب بسبب المشاركة فيما بو االختصاص.
أك ىي كراىية شركة الغير في حقو

(ِ)

(ّ)

تعريؼ الغيرة عند عمماء النفس:
ىي انفعاؿ مركب ,يجمع بيف حب التممؾ كالشعكر بالغضب نحك اآلخريف الذيف تمكنكا
مف تحقيؽ أىدافيـ التي لـ يستطع الشخص الغيكر تحقيقيا.

(ْ)

أك ىي انفعاؿ مركب يتككف مف مزيج مف االنفعاالت مختمفة ,غالبان ما يرفض الفرد
االعتراؼ بيا كيحاكؿ جاىدان أف يخفييا ألنيا تزيد مف شعكره بالميانة كالنقص ,كتنطكم في جكىرىا
عمى كره شخص لشخص آخر.

(ٓ)

(ُ) ابف منظكر :لساف العرب ,صُٔٓ.
(ِ) ابف حجر :فتح البارم.)َِّ/ٗ( ,
(ّ) الجرجاني :التعريفات ص(ُّٔ).
(ْ) مكقع أطمس شاممةhttp://right2.jeeran.com/archive/2010/10/1281528.html .
(ٓ) البيي :األسس النفسية لمنمك( ,صُٖٓ).
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المطمب الثاني
َ

أسبابيا
أنواعُ ال َغيرة و ُ
أوالً :أنواع الغيرة:

تنقسـ الغيرة إلى نوعيف :غيرةه محمكدة كغيرةه مذمكمة.

أ -الغيرة المحمودة :كىي التي يسمييا عمماء النفس بالغيرة السكية مثؿ :غيرة الزكج عمى
زكجتو مف األغراب كالزكجة عمى زكجيا ,كىك حؽ مشركع ككاجب كىي طبيعة متأصمة
في النفس البشرية.

(ُ)

كتككف غيرة سكية كمشركعة إف كانت نابعةن مف ريبة ,كما في حديث رسكؿ ا﵀  عف

ً
ب ا﵀ ,كمنيا ما يي ٍب ًغض ا﵀ :فأما
جابر بف عتيؾ  أف النبي  كاف يقكؿً ":م ىف ى
الغ ٍي ىرًة ما ييح ي
و (ِ)
ً
ضيا ا﵀ ,فالغيرة في ىغ ٍي ًر ًريبة".
التي يي ًحبيا ا﵀ ,فالغيرة في الر ىيب ًة ,كأما ى
الغ ٍي ىرة التي يي ٍبغ ي

ب -الغيرة المذمومة :كىي التي يسمييا عمماء النفس بالغيرة المرضية ,كىي غيرة تحصؿ في
الحياة الزكجية تنبع مف شؾ كبل الزكجيف في اآلخر كىذا النكع مف الغيرة ال يقتصر خطره
عمى الزكجيف فحسب بؿ يشمؿ األسرة كميا.

ثانياً :أسباب الغيرة:

(ّ)

ُ .إحساس الشخص باإلخفاؽ في الحب ,أيان كاف نكع ىذا الحب ,كحب الكالديف أك اإلخفاؽ في
التفكؽ الدراسي أك الرياضي أك الزكاجي.
ُ -كمف األسباب المؤدية إلى الغيرة في الحياة الزكجية االختبلط بيف الشباب كالفتيات في
الجامعات كاألماكف العامة كالذم بدكره يؤدم إلى ريبة كشؾ كؿ مف الزكجيف باآلخر كمف
ىنا تبدأ المشاكؿ الناجمة عف الغيرة المذمكمة كقد كجينا االسبلـ في ىذا المقاـ إلى العفة
ً ً ًَّ
يف
كغض البصر فقاؿ تعالى :ىكٍل ىي ٍستى ٍعفؼ الذ ى
(ْ)
ً
ً ً
فى ٍ ً ً
ص ًارًى ٍـ
ضمو ", ..يق ٍؿ لٍم يم ٍؤ ًمن ى
يف ىي يغضكا م ٍف أ ٍىب ى

ً
ىال ي ًج يد ً
َّ
احا ىحتَّى يي ٍغن ىييي يـ الموي
كف ن ىك ن
ى ى
كجيي ٍـ ىذلً ىؾ أ ٍىزىكى لىيي ٍـ ًإ َّف
ىكىي ٍحفىظيكا فيير ى

ًم ٍف
َّ
الموى

(ُ) الغزالي :إحياء عمكـ الديف.ْٔ/ِ ,
(ِ) أبك داكد :سنف أبى داكد ,كتاب الجياد ,باب في الخيبلء في الحرب ,ح ُِٔٔ ,)ْ/ّ( ,قاؿ األلباني :حسف.
انظر :صحيح أبي داكد(ٕ.)ُُْ/
(ّ) د .الداىرم ك د .الكبيسي ,عمـ النفس العاـ (صَُٖ).
(ٗ) عٛسح إٌٛس ِٓ ا٠٢خ (ٖٖ).
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(ُ)
ً
ً
ض ىف
ض ٍ
كف"  ,كقاؿ سبحانو كتعالى في اآلية التي تمييا " ىكيق ٍؿ لٍم يم ٍؤ ًم ىنات ىي ٍغ ي
ص ىن يع ى
ىخبً هير بً ىما ىي ٍ
(ِ)
ً
كجيي َّف".
ص ًارًى َّف ىكىي ٍحفى ٍ
ظ ىف فيير ى
م ٍف أ ٍىب ى

ثالثاً :حكـ الغيرة:
الغيرة أمر فطرم ينتاب اإلنساف نتيجة مشاركة الغير بغير اختيار في ممؾ خاص كال سبيؿ
إلى استئصاليا مف النفس البشرية ,كيجب عمى المرء المسمـ أف يسير ىذا االنفعاؿ كفؽ ما يحبو
ا﵀ .كيحصؿ الحكـ عمى مشركعيتيا حسب المغار عميو ,وذلؾ كما يمي:
تنقسـ الغيرة إلى أقساـ:
ُ -الغيرة في حقوؽ ا﵀ :كذلؾ يككف بانتياؾ حرمات ا﵀ ,فيجب عمى المسمـ حينيا أف ينكر
يث الص ً
المنكر حسب االستطاعة ,فىًفي اٍلحًد ً
يح " :ىم ٍف ىأرىل ًم ٍن يك ٍـ يم ٍن ىك نار ىفٍميي ىغي ٍٍّرهي بًىيًد ًه ,فىًإ ٍف
َّح ً
ى
(ّ)
يم ً
اف"
ؼاٍ
ىض ىع ي
لى ٍـ ىي ٍستى ًط ٍع فىبًمً ىسانً ًو ,فىًإ ٍف لى ٍـ ىي ٍستى ًط ٍع فىبً ىقٍمبً ًو ,ىكىذلً ىؾ أ ٍ
إل ى

ً ً ً َّ
ً
شة  -ر ً
ؾ يح ٍرىمةي
ىف تيٍنتىيى ى
ىك ىع ٍف ىعائً ى
ض ىي المَّوي ىعٍنيىا -قىالى ٍ
ت ":ىما ٍانتىقى ىـ ىر يسكؿ المَّو  ل ىن ٍفسوً ,إال أ ٍ
ى
(ْ)
المَّ ًو فىىي ٍنتىًق ىـ لًمَّ ًو بًيىا".
 -1الغيرة في حؽ اآلدمييف :وىي عمى نوعيف:
أ -غيرةٌ مشروعة:
كىي غيرة كؿ مف الزكجيف عمى اآلخر في حدكدىا الطبيعية كتككف كاجبةن في حؽ الرجؿ
عمى عرضو كمحارمو ,كىي مف مقاصد الشريعة التي يحفظ بيا األعراض كاألنساب ,فالمنع
كالحماية إذف مف لكازـ الغيرة(ٓ) فمقد اعتبر الرسكؿ  مف قتؿ دكف عرضو شييدان ,فىًفي اٍلحًد ً
يث
ى
(ٔ)
ً
يد".
ىىمً ًو فىيي ىك ىش ًي ه
كف أ ٍ
قاؿ رسكؿ ا﵀  " :ىم ٍف قيتؿ يد ى

(ُ) سكرة النكر آية (َّ).
(ِ) سكرة النكر مف آية (ُّ).

(ّ) مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب اإليماف ,باب بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف ,...حْٗ)ٕٗ/ُ( ,
(ْ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب الحدكد ,باب كـ التعزير كاألدب ,حّٖٓٔ.)ُْٕ/ٖ( ,
(ٓ) ابف دقيؽ العيد :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ.)ِّٖ/ُ( ,
(ٔ) الترمذم :سنف الترمذم ,كتاب الديات ,باب ما جاء فيمف قتؿ دكف مالو فيك شييد ,حُُِْ ,)َّ/ْ( ,كقاؿ:
كقاؿ :حديث حسف ,كصححو األلباني في اإلركاء(ّ.)ُْٔ/

ََُ

ب -الغيرة غير المشروعة:
ىي التي تككف مف أجؿ الحمية لمعائمة كالقبيمة ,كىي حراـ إذا كانت إعانةن لمظالـ عمى

إلثًٍـ ىكاٍل يع ٍد ىك ً
اف ,)ُ(﴾..ىكًفي
المظمكـ ,قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :ىكتى ىع ىاكينكا ىعمىى اٍلبًٍّر ىكالتَّ ٍق ىكل ىكالى تى ىع ىاكينكا ىعمىى ا ٍ
(ِ)
ً ً
ً
يث " :لى ٍيس ًمَّنا مف ىدعا إًلىى ع و
اٍلحًد ً
كىا
صبًيَّةن ".ىكقىاؿ  في اٍل ىغ ٍي ى ًرة لٍمقىبًيمىة " :ىد يع ى
ىٍ ى
ى
صبًيَّة أ ٍىك قىاتىؿ ىع ى
ى ى
ى
(ّ)
فىًإَّنيىا يم ٍنتًىنةه".

(ُ) سكرة المائدة مف اآلية (ِ).
(ِ) أبك داكد :سنف أبي داكد ,كتاب األدب ,باب في العصبية ,حُِّٓ ,) ِّْ/ٓ( ,ضعفو األلباني .انظر:
ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو.)ُُٕ/ُ( ,

ت ,}...حَْٓٗ.)ُْٓ/ٔ(,
ىستى ٍغفى ٍر ى
اء ىعمىٍي ًي ٍـ أ ٍ
(ّ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب تفسير القرآف ,باب قكلو { :ىس ىك ه

َُُ

المطمب الثالث
َ

ِ
ِ
الزوجية
الحياة
المتعمقَ ُة بال َغيرة في
المسائ ُؿ ُ
ُ

المسألة األولى :اشتراط المرأة طالؽ ضرتيا.

شة  -ر ً
أمر فطرم ,فقد ركل مسمـ ,أ َّ
ت تى ىغ يار
ىف ىعائً ى
ض ىي المَّوي ىعٍنيىا -ىك ىان ٍ
ى
الغيرة عند النساء ه
(ُ)
ً
ت سائًر أ َّ ً
ً
ً
ضي المَّوي ىعٍنيىاً -ل ىكثٍ ًرة ما ىي ٍذ يكرىىا َّ ً
يف ىي ىغ ٍرىف
ىخد ى
يميىات اٍل يم ٍؤ ًمن ى
النبي  .ىك ىك ىان ٍ ى ي
ي
ى ى
يجةى  -ىر ى
(ِ)
ً
ً
ً
َّ
يعا.
ىعائ ىشة ىرض ىي الموي ىع ٍنيي َّف ىجم ن

ًم ٍف
ًم ٍف

لكف البد أف تككف ىذه الغيرة محدكدةن كمنضبطة كال تتجاكز َّ
الحد بحيث تصؿ لسمب حؽ
ً
اب لى يك ٍـ ًم ىف
مف الحقكؽ ,كلقد شرع اإلسبلـ التعدد في الزكجات ,فقاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :فى ٍانك يحكا ىما طى ى
النس ً
ث ىكيرىباعى﴾ (ّ) ,كعندما يرغب الرجؿ في الزكاج بأخرل ,فقد تشترط عميو طبلؽ
اء ىمثٍىنى ىكثي ىبل ى
ٍّ ى

زكجو األكلى بدافع الغيرة ,والسؤاؿ ىؿ ىذا الشرط جائز؟!!
اختمؼ الفقياء في ذلؾ إلى مذىبيف:

المذىب األوؿ :قاؿ ببطبلف ىذا الشرط ,كىك ما عميو أكثر الفقياء.

(ْ)

المذىب الثاني :قاؿ بجكاز اشتراط المرأة طبلؽ ضرتيا ,كىي ركايةه عف الحنابمة كقد قاؿ
(ٓ)

بو أبك الخطاب.

األدلػػة:
أدلػة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر ,القائمكف ببطبلف اشتراط المرأة طبلؽ ضرتيا ,بالسنة
والمعقوؿ:

أوالً :السنة:

يختًيىا لًتى ٍستى ٍف ًرغى
ؽ أٍ
عف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  ":الى ىي ًحؿ ًال ٍم ىأروىة تى ٍسأى يؿ طىبلى ى
(ٔ)
ص ٍحفىتىيىا ,فىًإَّن ىما لىيىا ىما قي ٍّد ىر لىيىا"
ى
(ُ) مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب فضائؿ الصحابة  ,باب فضائؿ خديجة أـ المؤمنيف رضي ا﵀ تعالى عنيا,

حِّْٓ.)ُٖٖٖ/ْ( ,

(ِ) المرجع السابؽ ,حِِْْ.)ُُٖٗ/ْ( ,
(ّ) سكرة النساء مف اآلية (ّ).
(ْ) الزيمعي :تبييف الحقائؽ.)ِْٗ/ِ( ,

(٘) اثٓ لذاِخ :اٌّغٕ.)87/8( , ٟ
( )ٙالبخارم :صحيح البخارم ,كتاب النكاح ,باب الشركط التي ال تحؿ في النكاح ,حُِٓٓ.)ٕٔ/7( ,

َُِ

وجو الداللة :قكلو " :ال يحؿ" فيو نيي يفيد التحريـ ,أم ال يجكز المرأة اشتراط طبلؽ
ضرتيا.

ثانياً :المعقوؿ:
النيي يقتضي فساد المنيي عنو ,كألنيا شرطت عميو فسخ عقده كابطاؿ حقو كحؽ امرأتو,
فمـ يصح ,كما لك شرطت عميو فسخ بيعو.

(ُ)

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أبك الخطاب مف الحنابمة القائؿ بجكاز اشتراط المرأة طبلؽ ضرتيا,
بالكتاب والسنة واآلثار والمعقوؿ:

أوالً :مف الكتاب:

ًَّ
يف آمينكا أىكفيكا بًاٍل يعقي ً
كد.﴾..
قكلو تعالى ﴿ :ىيا أىييىا الذ ى ى ٍ

(ِ)

ثانياً :السنة:
اٍلفييرك ىج".

ً
ً
ً
استى ٍحمىٍمتي ٍـ بً ًو
ىحؽ ىما أ ٍىكفى ٍيتي ٍـ م ٍف الش يركط أ ٍ
عف عقبة بف عامر قاؿ  ":أ ى
ىف تيكفيكا بًو ىما ٍ
(ّ)

ثالثاً :اآلثار:
عف عبد الرحمف بف غنـ ,قاؿ :شيدت عمر بف الخطاب كاختصـ إليو في امرأة شرط ليا
زكجيا أف ال يخرجيا مف دارىا ,قاؿ عمر :ليا شرطيا ,قاؿ رجؿ :ألف كاف ىكذا ال تشاء امرأة
تفارؽ زكجيا إال فارقتو ,فقاؿ عمر :المسممكف عند مشارطيـ ,عند مقاطع حقكقيـ.

(ْ)

رابعاً :المعقوؿ:
الزـ ,ألنو ال ينافي العقد كليا فيو فائدة فأشبو ما لك شرطت
قاؿ أبك الخطاب ":ىك شرطه ه

عميو أف ال يتزكج عمييا".

(ٓ)

(ٔ) ابف قدامة :المغني.)ٗ٘ٓ/7( ,
(ٕ) عٛسح اٌّبئذح ِٓ ا٠٢خ (ٔ).
(ٖ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب النكاح ,باب الشركط في النكاح ,حُُٓٓ.)ٕٓ/7( ,
(ٗ) المصنؼ ,مصنؼ عبد الرزاؽ ,كتاب النكاح ,باب الشرط في النكاح ,ح ََُٖٔ.)ٕٕ7/ٙ( ,
(ٓ)ابف قدامة :المغني.)َْٓ/ٕ( ,

َُّ

الرأي المختار:
يرل الباحث أف الرأم الراجح ىك عدـ جكاز اشتراط المرأة طبلؽ ضرتيا ,كذلؾ لصريح
النيي في ذلؾ ,كألنو شرط ينافي ركح الشريعة كمقاصدىا العامة ,لككنو يشكؿ ضر انر عمى الغير
كسمبان لحقو كىدمان لؤلسرة في المجتمع المسمـ.

المسألة الثانية :قتؿ الرجؿ زوجتو غيرةً:
كسأقسـ المسألة إلى فرعيف:
الفرع األوؿ :قتؿ الزوجة إذا فاجأىا زوجيا في حاؿ الزنى:
ال خبلؼ عند الفقياء في عدـ القصاص مف القاتؿ ,إف ثبت أنيا زانية كمحصنة ,كاف لـ
يثبت ففيو القكد ,كىذا ما كرد عف الصحابة الكراـ .

(ُ)

كطريؽ اإلثبات تككف باإلقرار كالبينة

الصحيحة ,كمما يدؿ عمى ذلؾ مف اآلثار كالمعقكؿ ما يمي:
أوالً :اآلثار:
ُ .عف عمر بف الخطاب  أنو كاف يكما يتغدل ,إذ جاءه رجؿ يعدك كفي يده سيؼ ممطخ
بالدـ ككراءه قكـ يعدكف خمفو ,فجاء اآلخركف ,فقالكا :يا أمير المؤمنيف ,إف ىذا قتؿ
صاحبنا ,فقاؿ لو عمر ما يقكلكف؟ فقاؿ :يا أمير المؤمنيف إني ضربت فخذم امرأتي ,فإف
كاف بينيما أحد :فقد قتمتو ,فقاؿ عمر :ما يقكؿ؟ قالكا :يا أمير المؤمنيف إنو ضرب
بالسيؼ ,فكقع في كسط الرجؿ كفخذم المرأة ,فأخذ عمر سيفو ,فيزه ,ثـ دفعو إليو كقاؿ:
إف عادكا فعد".

(ِ)

وجو الداللة :دؿ األثر عمى عدـ القصاص مف القاتؿ ,إذا قتؿ زكجتو كصاحبيا الزاني,
فقد أىدر عمر  دميما لكجكد الدليؿ الفعمي عمى الزنى ,كىك كجكد الشيكد مف قكـ الزاني.
ِ .عف مالؾ بف أنس أف رجبلن كجد مع امرأتو رجبلن ,فقتميا ككتب فيو إلى عمر ,فكتب فيو
(ّ)

عمر كتابيف :كتاب في العبلنية :يقتؿ ,ككتاب في السر :تؤخذ الدية.

وجو الداللة :دؿ األثر عمى تردد عمر كخاصة أف الرجؿ ليس لو بينة يعتمد عمييا.
(ُ) ابف حجر :فتح البارم ,)ُْٕ/ُِ( ,ابف قدامة :المغني.)ّّٕ/ٗ( ,
(ِ) األلباني :إركاء الغميؿ.)ِْٕ/ٕ( ,
(ّ) ابف أبي شيبة :مصنؼ بف أبي شيبة.)َْٔ/ٗ( ,
(ْ) البيكتي :شرح منتيى اإلرادات.)َِٕ/ّ( ,

َُْ

(ْ)

ثانياً :المعقوؿ:
إف طريؽ إثبات الزنى يككف بالبينة يؤخذ بيا لما كاف المفركض عميو المبلعنة بعد نزكؿ
(ُ)

آيات المعاف ,كاألصؿ عدـ ما يدعيو فبل يثبت بمجرد الدعكل.

تنبيو :قد رجحت في مبحث الغضب عدـ قتؿ الزكج بزكجتو عند كجكد الكلد كاف لـ يكجد
الكلد فإنو يقتص منو.
أف الغيرة كالحمية ليست مبر انر عمى اإلقداـ عمى القتؿ ,كليست كسيمة عمى اثبات الزنى,
كأف األمر يرجع إلى تقدير اإلماـ.
الفرع الثاني :قتؿ الزاني بالزوجة:
تعددت أقكاؿ الفقياء في القصاص مف القاتؿ بقتؿ مف رآه يزني بزكجتو ,عمى النحو التالي:
القوؿ األوؿ :قاؿ الجميكر :عميو القكد ,ما لـ ً
يأت ببينة الزنا كأف يككف الزاني محصنان.

(ِ)

القوؿ الثاني :قاؿ البعض :ال يقتؿ بو أصبلن كيعزر فيما إذا ظيرت أمارات صدقو ,كشرط
أحمد كاسحاؽ كمف تبعيما أف يأتي بشاىديف ,بأنو قتمو بسبب ذلؾ ككافقيـ ابف القاسـ كابف حبيب
مف المالكية ,كاشترطكا أف يككف محصنان.

(ّ)

القوؿ الثالث :يسعو ما بينو كبيف ا﵀ قتؿ الرجؿ إف كاف ثيبان كعمـ أنو ناؿ ما يكجب
الغسؿ ,كلكف ال يسقط عنو القكد في ظاىر الحكـ ,ركل ىذا عف عمر بف الخطاب ,كبو قاؿ
الشافعي ,كابك ثكر كابف المنذر.

(ْ)

كيفيـ مف األقكاؿ الثبلثة أنو ال خبلؼ في القصاص مف القاتؿ إف لـ يأت بكسيمة إثبات
األثرف المذاف أكردتيما في الفرع األكؿ ويزاد عمييما مف السنة واألثار:
ا
لمزنا كمما يدؿ عمى ذلؾ
أوالً :مف السنة:
قاؿ سعد بف عبادة:
كف ًم ٍف
النبي  فقاؿ ":أىتى ٍع ىجيب ى

ً
ً
صفى وح ,فىىبمى ىغ ىذًل ىؾ
لى ٍك ىأرٍىي ي
ام ىأرىتي لى ى
ض ىرٍبتيوي بًالس ٍَّيؼ ىغ ٍي ىر يم ٍ
ت ىريج نبل ىم ىع ٍ
(ٓ)
ىغي ًرة سعود ,فىك ً
ىغ ىي ير ًمٍّني".
ىغ ىي ير ًم ٍنوي ,ىكا﵀ي أ ٍ
ا﵀ ىأل ىىنا أ ٍ
ٍى ى ٍ ى

(ُ) ابف قدامة :المغني.)ّّٕ/ٗ( ,
(ِ) ابف حجر :فتح البارم.)ُْٕ/ُِ( ,
(ّ) ابف حجر :فتح البارم(ُِ ,)ُْٕ/ابف قدامة :المغني.)َِٕ/ٖ( ,
(ْ) ابف حجر :فتح البارم(ُِ ,)ُْٕ/ابف قدامة :المغني.)َِٕ/ٖ( ,
(ٓ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب النكاح ,باب الغيرة ,ال يكجد رقـ لمحديث.)ّٓ/ٕ( ,

َُٓ

وجو الداللة :قاؿ ابف حجر :كالذم يضرب بالحد يقصد إلى القتؿ ,بخبلؼ الذم يضرب
ٍّ
كنت
بالصفح ,فإنو يقصد التأديب ,كخاصة أنو في ركاية مسمـ ":قاؿ ":كبل ,كالذم بعثؾ
بالحؽ إف ي
(ُ)
أليعاجميوي بالسيؼ قبؿ ىذلً ىؾ".
ثانياً :مف اآلثار:
عمي بف أبي طالب  :أنو سئؿ عمف كجد مع امرأتو رجبلن فقتمو ,فقاؿ :إف لـ يأت
أ -عف ٌ
(ِ)
بأربعة شيداء فميعط برمتو.
ب -كعف ابف جريج قاؿ :قمت لعطاء :الرجؿ يجد عمى امرأتو رجبلن فيقتمو ,قاؿ أييدر دمو؟
قاؿ :مف أمر بالبينة؟ قمت إذا شيد عميو أنو رآني في أىمي :كاف أشيد ال أمر إال
(ّ)

بالبينة.

وجو الداللة :ىذه اآلثار كميا تدؿ عمى عدـ القصاص مف القاتؿ غيرةن كحميةن كاشترطت

كجكد البينة عمى ذلؾ ,كتفيد أيضان أف القاتؿ ليس بالضركرة أف يككف الزكج.

قمت إف الحدكد عند إقامتيا البد ليا مف كسيمة إثبات شرعية تؤكدىا كاإلقرار كالشيكد ,فمك
فتحنا الباب عمى األزكاج لقتؿ أزكاجيـ كعدـ القصاص منيـ دكف كجكد البينة كاإلقرار لدفعت
المشاكؿ الزكجية كالكره الشديد األزكاج إلى قتؿ أزكاجيـ بحجة الزنا ظممان.
أما إذا ثبت الزنا ,فبل قصاص في ذلؾ ,بؿ عميو تعزير الفتياتو عمى اإلماـ ,ككذلؾ يقاؿ
في الرجؿ الذم يقتؿ الزاني المحصف ,فاإلسبلـ لـ يجعؿ النفعاؿ الغيرة مبر انر ألخذ الحدكد باليد
كالحكـ عمى الناس ,بؿ البد مف ضكابط تقيدىا كما كجد اإلماـ إال لرعاية مصالح العباد كاقامة
حدكد ا﵀.
يقكؿ اإلماـ القرطبي معمقان عمى حديث أبي ىريرة  أف سعد بف عبادة  قاؿ لرسكؿ
أريت إف كجدت مع امراتي رجبلن أأميمو حتى آتي بأربعة شيداء ,فقاؿ رسكؿ ا﵀ :
ا﵀  :أ
(ْ)

نعـ".

في ىذا الحديث مف الفقو النيي عف إقامة حد بغير سمطاف كبغير شيكد كقطع الذريعة إلى

(ُ) صحيح مسمـ ,كتاب المعاف ,ال يكجد باب ,حُْٖٗ.)ُُّٓ/ِ( ,
(ِ) ابف حجر :فتح البارم.)ُْٕ/ُِ( ,
(ّ) ابف أبي شيبة :مصنؼ ابف أبي شيبة.)َْٓ/ٗ( ,
(ٗ) ِغٍُ :طذ١خ ِغٍُ ,ثبة اٌٍؼبْ ,ح.)ٖٔٔٗ/ٕ(,ٔٗ98

َُٔ

سفؾ دـ مسمـ بدعكل يدعييا عميو مف يريد أف يبيح دمو كال يعمـ ذلؾ إال بقكلو كا﵀  قد عظـ
دـ المسمـ كعظـ اإلثـ فيو ,فبل يحؿ إال بما أباحو ا﵀ كذلؾ إلى السمطاف دكف غيره ليمتثؿ فيو ما
أمره ا﵀ بو في كتابو كعمى لساف رسكلو." 

(ُ)

(ُ) الزرقاني :شرح الزرقاني.)َِ/ْ( ,

َُٕ

الفصل الثالث
عالج االنفعاالت النفسية في الحياة الزوجية
وفيو ثالثة مباحث:

المبحث األول :العالج بالتوجيو الشرعي والوعي الديني.
المبحث الثاني :العالج باإلرشاد األسري والتحكيم.
المبحث الثالث :عالج االنفعاالت النفسية في الحياة الزوجية
بالعق اقير.

المبحث األول
العالج بالتوجيو الشرعي والوعي الديني
وفيو مطلبان:

المطلب األول :عالج االنفعاالت النفسية بشكل عام.
المطلب الثاني :عالج االنفعاالت النفسية بشكل خاص.

المطمب األوؿ
ُ
ِ
ِ
ٍ
بشكؿ عاـ
النفسية
االنفعاالت
الج
ع ُ

لقد حرص اإلسبلـ عمى إقامة العبلقات األسرية عمى أساس مف الكد كاالحتراـ المتبادؿ
كتأدية كؿ مف الزكجيف حقكؽ كؿ منيما عمى اآلخر كطالما سارت الحياة الزكجية عمى ىذا المنكاؿ
سعد الزكجاف في الدنيا كاآلخرة كىناؾ أمكر عامة تعيف الزكجيف عمى استمرار ىذه العبلقة كتييئ
ليما جكان مناسبان في حياتيما كتعطي العبلج كالحمكؿ المناسبة لما يط أر عمييما مف مشكبلت.
كالبد أف يعمـ الزكجاف أف الخبلؼ جزء مف الحياة كال يمكف أف يخمك مف حياة اثنيف ,كىك
ظاىرة طبيعية ما لـ تستفحؿ كتؤثر عمى كظيفة األزكاج كسعادتيـ ,كىذا العبلج عمى نكعيف :نكع
يختص بالزكجيف أك أحدىما كآخر يختص بالمجتمع.
النوع األوؿ :العالج الذي يختص بالزوجيف أو أحدىما:

(ُ)

أ -راعى اإلسبلـ طبيعة الجنسيف ,كككف المرأة تمتاز بعاطفة خاصة تختمؼ عف الرجؿ ,فيي
لمستقبؿ أرحب ك و
و
أمؿ مشرؽ ,كأنو
تجكد بحنانيا لزكجيا ككلدىا كتعطييما دافعان كانطبلقان
ميما كانت كظيفتيا كعمميا خارج البيت ,فإف ىذه الصفة تبقى خارج البيت كال تصطحبيا
معيا ,بؿ تدخؿ بصفتيا زكجةن حانيةن محبةن مطيعةن كرحيمةن.
كقد اختمت المكازيف في ىذا الزماف حيث أخرجت المدنية الحديثة المرأة عف طبيعتيا
كجعمتيا ,كالرجؿ مع أنيا تمتاز بعاطفة خاصة ىي التي تحنك بيا عمى االبف في صغره كالبنت,
كالزكج كاألخ ,فعاطفة المرأة ىي جماليا ,بؿ العاطفة ىي التي تجعؿ بيكتنا كحياتنا جميمةن ,كجماؿ
المرأة في رقتيا ,كلذلؾ فقد لعف رسكؿ ا﵀  المترجمة مف النساء ,كما لعف المخنثيف مف الرجاؿ,
فعف ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما -قاؿ ":لعف النبي  المخنثيف مف الرجاؿ كالمترجبلت مف
النساء".

(ِ)

ىذه حقائؽ يجب عمينا جميعان أف ندركيا لكي نعرؼ قيمة المرأة في اإلسبلـ.

ب -إف اإلسبلـ جعؿ مقابؿ التفاني في العمؿ ثكابان عظيمان ,فمف الناس مف تدفعو إلى التفاعؿ

(ُ) دكديف :الثقافة الجنسية أساس السعادة الزكجية ,ص .الشحكد ,دائرة معارؼ األسرة المسممة,)َُْ/ٕٔ( ,
مكسى :العبلقة الزكجية كالصحة النفسية في اإلسبلـ كعمـ النفس( ,ص ََُ,)ُِٓ,الياشمي :أصكؿ عمـ النفس
العاـ ,ص(ُٕٔ كما بعدىا).
(ِ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب المباس باب إخراج المتشبييف بالنساء مف البيكت ,ح(ٖٖٔٓ).)ُٓٗ/ٕ( ,

َُُ

مع غيره دكافع دينية كدنيكية ,كيسعى إلى الثكاب مف ا﵀ كمف الناس ,فإف لـ يحصؿ عميو
مف الناس ,يدفعو الثكاب مف ا﵀ إلى التعاكف مع الطرؼ اآلخر كالعفك عف إساءتو
كاإلحساف إليو كتككف ردكد األفعاؿ كديةن تعاكنيةن ميما كانت انفعاالت اآلخر .كبالتالي
يتحقؽ الرضى الشخصي.
ج -أف يدرس الفرد المسمـ ما يستطيع تعممو عف الحياة النفسية االنفعالية لئلنساف عمكمان,
كبذلؾ يعرؼ مكاطف قكتو كضعفو ,كما يعمـ دكافع السمكؾ كمظاىر االنفعاالت كبعض
العمميات اإلدراكية المصاحبة لذلؾ ,قاؿ ا﵀ تعالى :كىن ٍف و
اىا  فىأىٍليى ىميىا في يجكىرىىا
س ىك ىما ىس َّك ى
ى
(ُ)
َّاىا.
اب ىم ٍف ىدس ى
اىا  قى ٍد أى ٍفمى ىح ىم ٍف ىزَّك ى
ىكتى ٍق ىك ى
اىا  ىكقى ٍد ىخ ى
د -أف يتعمـ كيؼ يسيطر عمى تعبيراتو االنفعالية الظاىرة التي تخضع لمضبط اإلرادم كعميو
أف يمزـ الصمت ,فبل يتكمـ في فترات الغضب ,قاؿ رسكؿ ا﵀  " :مف كاف يؤمف با﵀
كاليكـ اآلخر ,فميقؿ خي انر أك ليصمت )ِ(".كما عميو أف يضبط الحركات السمككية االنفعالية,
فاإلنساف الذم يتعمـ كيؼ يحفظ اتزاف كجيو كجسمو كلسانو في مكاقؼ االنفعاؿ ,يككف قد
أحرز تقدمان في التربية النفسية.
ق -أف يبتعد اإلنساف قدر اإلمكاف عف المكاقؼ المثيرة لبلنفعاالت الحادة كالسيئة غير
الخمقية ,ككذلؾ ينبغي تجنب األشخاص الذيف يسببكف التكترات كاالنفعاالت السيئة ,ألف
ىذه المكاقؼ تتطمب مف اإلنساف مزيدان مف القكة لنجاح الضبط االنفعالي اإلرادم ,فالكقاية
ىنا تتمثؿ باالبتعاد عف المكاقؼ الحرجة الدافعة لبلنفعاالت غير المرغكبة ,فعمى كؿ مف
الزكجيف أف يتجنب الصحبة السيئة كالمكاقؼ المثيرة لآلخر ,قاؿ رسكؿ ا﵀ " :المرء عمى
(ّ)

ديف خميمو ,فمينظر أحدكـ مف يخالؿ"

فإذا كجد نفسو في مكاقؼ طارئة مفاجئة مثيرة,

فمينسحب انسحابان نفسيان بتغيير األجكاء المييمنة عميو انفعاليان أك جسميان ,كما سيتبيف ذلؾ
بإذف ا﵀ تعالى في مكضكع عبلج الغضب ,مع العمـ بأف ىذه األمكر السابقة تنسحب عمى
(ُ) سكرة الشمس اآليات (ٕ.)َُ-
(ِ) مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاباإليماف ,باب الحث عمى إكراـ الجار كالضيؼ ,..حْٕ.)ٖٔ/ُ( ,
(ّ) أبك داكد :سنف أبى داكد ,كتاب األدب ,باب مف يؤمر أف يجالس ,ح(ّْٖٓ) ,)َْٕ/ْ( ,قاؿ األلباني:
حسف غريب .انظر مشكاة المصابيح(ّ.)ٖٕ/

ُُُ

كؿ عناصر االنفعاالت النفسية المختمفة.
ك -إذا حدث خبلؼ بيف الزكجيف نتيجة النفعاؿ طارئ ,فيجب عمييما أف يحفظا خبلفيما س انر,
كؿ ذم و
ائج بالكتماف ,فإف َّ
نعمة محسكد"
قاؿ رسكؿ ا﵀  ": استعينكا عمى
إنجاح الحك ً
ً

(ُ)

خاصةن في بدايتو مما يؤدم إلى سرعة الحؿ كيسيؿ عمييما أك عمى أحدىما أف يتنازؿ عف
بعض مطالبو التي قد يصر عمييا إذا تدخؿ اآلخركف.
م -أف يستخدـ لغة الحكار البناء كالتفاىـ كالبد مف كضع الثقة في الطرؼ اآلخر كالبد أف
يعمـ الزكجاف أف الخبلؼ أمر عادم كال يجعبل الخبلؼ يتفاقـ بينيما ,بؿ يعالجاه أكالن
بأكؿ.
()1

النوع الثاني :العالج الذي يختص بالمجتمع:

أ -إعداد الزكجيف إعدادان صالحان منذ نعكمة أظفارىما عمى التنشئة الطيبة كالتربية اإلسبلمية
الصحيحة ,كىذا ال يحتاج إلى التعمـ في المدرسة أك الجامعة ,كانما يعرؼ بتجربة الحياة,
أمييف أك أشباه أمييف ,إال أنيـ
فنبلحظ أف جيؿ آبائنا كأمياتنا عمى الرغـ مف ككف عامتيـ ٌ
في حياتيـ الزكجية ناجحكف أفضؿ مما عميو أبناؤىـ كبناتيـ ,كيرجع ذلؾ إلى ككف اآلباء

الخمٍّؽ الفاضؿ كالسمكؾ المستقيـ مع أنفسيـ في نطاؽ األسرة,
قدكةن صالحةن كنمكذجان مف ي
كتبقى الخصاؿ الحسنة مصاحبةن لمزكجيف ,سكاء كانا في أسرة ممتدة أك صغيرة ,كلقد أشار

النبي  إلى ىذا المعنى التربكم مبينان دكر اآلباء في تنشئة األبناء ,فعف أبي ىريرة 
قاؿ :قاؿ النبي  ": كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة .فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك
(ّ)

يمجسانو".

ب -يجب اإلشارة إلى أف الحياة المعاصرة ممتمئة بالفتف مما يثير االنفعاالت النفسية في الحياة

(ُ) القضاعي :مسند الشياب ,باب استعينكا عمى إنجاح الحكائج بالكتماف ,حَٖٕ ,)ُِْ/ُ( ,قاؿ األلباني:
صحيح ,السمسمة الصحيحة.)ّْٔ/ّ(,
(ِ) دكديف :الثقافة الجنسية أساس السعادة الزكجية ,ص(ُْ كما بعدىا) ,خميؿ :سيكمكجية العبلقات الزكجية,
(صّٖٓ) ,عمكاف :عقبات الزكاج ص(َُٕ).
(ّ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب الجنائز ,باب ما قيؿ في أكالد المشركيف ,ح(ُّٖٓ))ََُ/ِ( ,

ُُِ

الزكجية ,فبلبد لنا أف نييئ مجتمعان مثاليان يتميز بالستر كالعفاؼ كمحاربة الكسائؿ التي
تؤدم إلى انتشار الفاحشة ,فمقد حرـ ا﵀ الزنا َّ
ككؿ ما يكصؿ إليو مف مقدمات في قكلو

الزىنا ,)ُ(..قاؿ القرطبي :قكلو تعالى  ىكىال تى ٍق ىريبكا ٍّ
تعالى  :ىكىال تى ٍق ىريبكا ٍّ
الزىنا أبمغ مف أف
يقكؿ :كال تزنكا ,فإف معناه ال تدنكا مف الزنا(ِ).
ج -انتشار البطالة عند الرجاؿ كخركج المرأة إلى العمؿ كقياميا بشئكف البيت بدالن مف الرجؿ,
كؿ ذلؾ يؤدم إلى إثارة االنفعاالت السمبية كتكثر المشاكؿ كعبلج ذلؾ بإيجاد مصدر رزؽ
قكامان عمى البيت ,كما قاؿ ا﵀ تعالى :
محترـ لمزكج حتى يشعر بقيمة نفسو كككنو َّ

الرجا يؿ قى َّكامكف عمىى ٍّ ً
اء بًما فىض ى َّ
ضيي ٍـ ىعمىى ىب ٍع و
ض ىكبً ىما أ ٍىنفىقيكا ًم ٍف أ ٍىم ىكالً ًي ٍـ 
َّؿ الموي ىب ٍع ى
ي ى ى
ٍّ ى
الن ىس ى
فبلبد مف إعادة التكازف الفطرم لؤلسرة.

(ُ) سكرة اإلسراء مف اآلية (ِّ).
(ِ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ِّٓ/َُ(,
(ّ) سكرة النساء مف اآلية (ّْ).

ُُّ

(ّ)

وىو عمى خمسة فروع:

طمب الثاني
الم ُ
َ
ِعالج االن ِف ِ
ٍ
بشكؿ خاص
عاالت ال َنف ِسية
ُ

الفرع األوؿ :عالج انفعاؿ الحب في الحياة الزوجية:
أ -عالج انفعاؿ الحب غير المشروع قبؿ الزواج:

(ُ)

ِ -المجوء إلى الصوـ :فالصكـ فيو تخفيؼ لغمكاء الشيكة ,كتقكية لمعنى المراقبة ﵀ ,كالخشية
منو ,كدليؿ ذلؾ حديث ابف مسعكد  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  ": ىيا م ٍع ىشر َّ
الش ىب ً
اب ىم ًف
ى ى
ً
استىطى ى ً
ص يف لًٍمفى ٍرًج ,ىك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍستى ًط ٍع فى ىعمى ٍي ًو
اءةى ىفٍم ىيتىىزَّك ٍج ,فىًإَّنوي أ ى
ص ًر ,ىكأ ٍ
ٍ
ىح ى
ىغض لٍم ىب ى
اع م ٍن يك يـ اٍل ىب ى
ً
اء"(ِ) كمف ثمرة ذلؾ تقكية مراقبة ا﵀ كالخشية منو.
َّكًـ فىًإَّنوي لىوي ًك ىج ه
باٍلص ٍ
ّ -غض البصر عف المحرمات :فقد يككف النظر مفتاحان و
لشر أكبر منو ,قاؿ ا﵀ تعالى " :يق ٍؿ
ً
ً ً
كجيي ٍـ ىذلً ىؾ أ ٍىزىكى لىيي ٍـ إً َّف المَّوى ىخبً هير بً ىما
ص ًارًى ٍـ ىكىي ٍحفىظيكا فيير ى
لٍم يم ٍؤ ًمن ى
يف ىي يغضكا م ٍف أ ٍىب ى
(ّ)
ً
ً
ض ىف ًم ٍف
ض ٍ
كف"  ,كقاؿ سبحانو كتعالى في اآلية التي تمييا " ىكيق ٍؿ لٍم يم ٍؤ ًم ىنات ىي ٍغ ي
ص ىن يع ى
ىي ٍ
(ْ)
كجيي َّف".
ص ًارًى َّف ىكىي ٍحفى ٍ
ظ ىف فيير ى
أ ٍىب ى

ْ -االبتعاد عف المثيرات الجنسية :حيث إف ا﵀ تعالى حرـ كؿ ما يؤدم إلى الزنا كذلؾ

باجتناب مقدماتو ,كاالختبلط المنبكذ كمشاىدة األفبلـ الخميعة مصداقان لقكؿ ا﵀ تعالى " :ىكىال
(ٓ)
ً
تى ٍق ىريبكا ٍّ
يبل".
اء ىسبً ن
الزىنا إًَّنوي ىك ى
اف فىاح ىشةن ىك ىس ى

ٓ -مؿء الفراغ بما ينفع :كذكر ا﵀ كاإلكثار مف الطاعات لتزيؿ ىذه األعماؿ السكاد الذم

أحدثو ما يجكؿ في خمد كثير مف الشباب مف األفكار الحالمة كالتخيبلت الجنسية المختمفة,
اغتىنً ٍـ ىخ ٍم نسا قىٍب ىؿ ىخ ٍم و
س :ىش ىب ىابؾ قىٍب ىؿ
فقد كرد عف ابف عباس -رضي ا﵀ عنيما -عف النبي ٍ 
(ٔ)
ً
ىرًم ىؾ ,ك ً
كح ىياتى ىؾ قىٍب ىؿ ىم ٍكتً ىؾ"
صحَّتى ىؾ قىٍب ىؿ ىسقى ًم ىؾ ,ىك ًغ ىناؾ قىٍب ىؿ فى ٍق ًر ىؾ ,ىكفى ىر ى
اغؾ قىٍب ىؿ ىش ٍغم ىؾ ,ى
ىى
ى
(ُ)عمكاف :عقبات الزكاج  ُِٓ( ,كما بعدىا).
(ِ) سبؽ تخريجو صفحة (ٓ).
(ّ) سكرة النكر آية (َّ).

(ْ) سكرة النكر مف آية (ُّ).
(ٓ) سكرة اإلسراء آية (ِّ).
(ٔ) الحاكـ :المستدرؾ عمى الصحيحيف ,ح(ٕٕٓٗ) .)َّٕ/ْ( ,قاؿ األلباني :صحيح .انظر :صحيح الترغيب
كالترىيب(ّ.)ُٖٔ/

ُُْ

ٔ -اختيار الرفقة الصالحة :فعف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  " اٍل ىم ٍريء ىعىمى ًد ً
يف
(ُ)
ً ًً
ىح يد يك ٍـ ىم ٍف يي ىخالً ٍؿ"  ,كعف أبى سعيد الخدرم  عف النبى  قاؿ " :الى
ىخميمو ,ىفٍم ىي ٍنظي ٍر أ ى
تيص ً
اح ٍ ً َّ ً
ام ىؾ إًالَّ تىًق ٌّى"(ِ).
ى
ب إال يم ٍؤمننا ىكالى ىي ٍأ يك ٍؿ طى ىع ى
ٕ -االستشعار بالخوؼ مف ا﵀ بالسر والعمف :قاؿ ا﵀ تعالى ":الًَّذم ير ى ً
كـ
اؾ ح ى
ىى
يف تىقي ي
َّاجًديف"(ّ) كقاؿ تعالى " كىك مع يكـ أ ٍىيف ما يك ٍنتيـ كالمَّو بًما تىعمميكف ب ً
ً
ص هير"(ْ).
ٍ ى ي ى ٍى ى ى
ىكتىىقم ىب ىؾ في الس ً ى
ى يى ى ى ٍ ى ى



نافع فيو صبلح
ٖ -األخذ بالتعاليـ الطبية :فاإلسبلـ يحض المسمـ عمى أف ينتفع مف أم عمـ و
ً
ىحؽ بًيىا"
ضالَّةي اٍل يم ٍؤ ًمفً ,فى ىح ٍي ي
ث ىك ىج ىد ىىا ,فىيي ىك أ ى
لو ,ألف شعاره  " :اٍلح ٍك ىمةي ى

(ٓ)

ب -عالج انفعاؿ الحب بعد الزواج:

لقد حرص اإلسبلـ عمى إقامة العبلقة الزكجية عمى أساس مف المحبة كالمكدة كالرحمة
كرسـ لذلؾ خطكطان عريضة لتحقيؽ ىذه الغاية ومف ذلؾ:
ُ -استخداـ الكممات الرقيقة المعبرة عف صدؽ عاطفة الحب فقد ركل أف السيدة عائشة كانت
تقكؿ :كاف حبيبي  يقكؿ كذا ككذا(ٔ) ,كاستخداـ أسمكب الترخيـ كترقيؽ األسماء كالكنى
كاأللقاب ,كما كرد أف النبي  كاف يخاطب السيدة عائشة بقكلو:
يا عائش(ٕ) ,أك يا حميراء(ٖ) ,كيقصد بالحميراء تصغير الحمراء أم يريد البيضاء(ٗ).
ِ -كيجب أف يعمـ ك هؿ مف الزكجيف أف البيت مؤسسة إنسانية قائمة عمى الحب كاالحتراـ
المتبادؿ كليست شركة قائمة عمى العبلقات اإلدارية كالرسميات الجافة.
ّ -المزاح كالمداعبة كمقابمة الطرؼ اآلخر بالكممة الرقيقة كعدـ العبكس كالتجيـ ,فقد ثبت عف
(ُ) سبؽ تخريجو ص(ُُّ).
(ِ) أبك داكد :سنف أبك داكد ,ح(ّْْٖ) .)َْٕ/ْ( ,حسنو األلباني ,صحيح الترغيب كالترىيب (ّ.)ٗٓ/
(ّ) سكرة الشعراء اآليتاف (ُِٖ.)ُِٗ ,
(ْ) سكرة الحديد مف اآلية (ٔ).
(ٓ) ركاه الترمذم :الجامع الكبير ,)ُْٕ/ْ(,ضعفو األلباني ,انظر :ضعيؼ سنف الترمذم(صَِّ).
(ٔ) أبك داكد :سنف أبي داكد ,كتاب الترجؿ ,باب في الخضاب لمنساء ,ح(ُْٔٔ) ,)ُِٓ/ْ(,قاؿ األلباني:
ضعيؼ .المرجع نفسو ,نفس الجزء كالصفحة.

(ٕ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب فضائؿ الصحابة ,باب فضؿ السيدة عائشة ,ح(ّٖٕٔ).)ِٗ/ٓ( ,
(ٖ) النسائي :سنف النسائي ,كتاب عشرة النساء ,باب إباحة الرجؿ لزكجتو النظر إلى المعب ,ح(َِٖٗ),
(ٓ ,)َّٕ/قاؿ الحافظ في الفتح ":إسناده صحيح كلـ أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إال في ىذا".)ْْْ/ِ( ,
(ٗ) السيكطي كآخركف :شرح سنف ابف ماجو.)ُٕٖ/ُ( ,

ُُٓ

النبي  أنو كاف يمازح أىمو.

(ُ)

كما أف رحمتو شممت أسرتو كأصحابو كأمتو ,فقد كاف  خير الناس كخيرىـ ألىمو كخيرىـ
كحسف معاشرة أزكاجو باإلكراـ كاالحتراـ ,حيث قاؿ  ": ىخ ٍي يريك ٍـ ىخ ٍي يريك ٍـ
ألمتو ,مف طيب كبلمو ,ي
ىىًم ٍي"(ِ).
ىىمً ًو كأ ىىنا ىخ ٍي يريك ٍـ ًأل ٍ
ًأل ٍ
َّ
كيتكدد
كما أنو في تعاممو مع أىمو كزكجو كاف ييحسف إلييـ ,كيرأؼ بيـ كيتمطٌؼ إلييـ

إلييـ ,فكاف يمازح أىمو كيبلطفيـ كيداعبيـ ,كيعيف أىمو كيساعدىـ في أمكرىـ كيككف في

حاجتيـ(ّ) ,ككانت عائشة تغتسؿ معو  مف و
ع
إناء كاحد ,فيقكؿ ليا " :ىد ًعي لًي" ,كتقكؿ لو ":ىد ٍ
(ْ)
لًي".
ت :فى ىس ىاب ٍقتيوي فى ىس ىب ٍقتيوي ىعمىى
كعف عائشة -رضي ا﵀ عنيا -أنيا كانت مع النبي ً فى ىسفى ور قىالى ٍ
ً (ٓ)
اؿ :ىىًذ ًه بًتًٍم ىؾ الس ٍَّبقىة.
ت المَّ ٍح ىـ ىس ىاب ٍقتيوي ,فى ىس ىبقىنًى ,فىقى ى
ًر ٍجمى َّى ,ىفمى َّما ىح ىمٍم ي
ْ -تبادؿ اليدايا بيف الزكجيف ,فيي مف أكبر أسباب المحبة ,قاؿ رسكؿ ا﵀  ":تيادكا
(ٔ)

تحابكا".

ٓ -الحرص عمى تزيف كؿ مف الزكجيف لآلخر.

أمور تساعد عمى زيادة الحب بيف الزوجيف:

()7

ىذه كصايا تساعد عمى تنمية الحب بيف الزكجيف:
ُ .البد مف تثبيت الحب حكؿ شخص الزكج أك الزكجة.
ِ .عمى الزكجيف تنمية األساليب الصحيحة في التعامؿ كالتآزر كالتكافؽ ,مع الحرص عمى
تجنب أسباب االحتكاؾ كمناسبات الخبلؼ الشخصي.
(ُ) ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارل(ٗ.)ٖٓ /
(ِ) ابف حباف :صحيح ابف حباف ,كتاب النكاح ,باب ذكر استحباب االقتداء بالمصطفى  ,..ح(ُْٕٕ),
(ٗ ,)ْْٖ/قاؿ شعيب األرنؤكط :إسناده صحيح .المرجع نفسو ,نفس الجزء كالصفحة.
(ّ) ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ (ّ ,)َُْ /الشحكد :المفصؿ في شرح آية ال إكراه في الديف.)َّٕ/ُ( ,
(ْ) الحميدم :الجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ.)ُّ/ْ( ,

(ٓ) أبك داكد :سنف أبي داكد ,كتاب الجياد ,باب السبؽ عمى الرجؿ ,ح(َِٖٓ) ,)ّّْ/ِ( ,قاؿ األلباني:
صحيح .انظر صحيح أبي داكد(ٕ.)ِّٗ/
(ٔ) البخارم :األدب المفرد(ُ ,)َِٖ/قاؿ الشيخ األلباني :حسف .المرجع نفسو ,نفس الجزء كالصفحة.
(ٕ) الخشت :المشاكؿ الزكجية ,ص(ّٕ).

ُُٔ

ّ.

مف األىمية بمكاف أف ينيض الزكجاف بأعماؿ مشتركة تضمف ليما كحدة كامتزاج اليدؼ
كالتعاكف في كؿ مناسبة.

ْ .البد لمزكجيف مف أف يكفؿ الكاحد منيما لآلخر أقصى حد ممكف مف اإلشباع الجنسي
كالرضا الشخصي.
ٓ .عمى الزكجيف أف يجتيدا في حؿ مشاكميما االقتصادية حبلن مرضيان.
ٔ .البد أف يدع كؿ طرؼ لمطرؼ اآلخر أكبر قسط ممكف مف الحرية في التعبير عف نفسو
كالعمؿ عمى تنمية إمكاناتو الشخصية ,بشرط أال يككف في ىذه الحرية أم تعارض مع
الرابطة الزكجية كالحياة األسرية ,كىذا يعني أنو ال يمكف أف يككف ثمة تكافؽ زكجي بمعني
الكممة إف لـ يعرؼ كؿ طرؼ شخصية الطرؼ اآلخر معرفةن تامة.

الفرع الثاني :عالج الكره في الحياة الزوجية:
إف الشريعة اإلسبلمية حثت الزكجيف عمى أمكر تحقؽ المعاشرة بالمعركؼ كحسف المعاممة
(ُ)

كتنزع الكره بينيما منيا:

أوالً :حثت الشريعة اإلسبلمية كبلن مف الزكجيف عمى التسامح بينيما كالتجاكز عما يحصؿ
مف أحدىما مف تقصير تجاه اآلخر كالسيما الزكج ,ألف طبيعة المرأة مجبكلةه عمى النقص
كالتقصير ,فقد طمبت الشريعة مف كبل الزكجيف تكطيف نفسو عمى التسامح مع اآلخر كقبكؿ بعض
المضايقات كغض الطرؼ عف بعض التجاكزات كالمنغصات كالسيما الزكج ,فإنو مطالب بتصبير
نفسو أكثر مف المرأة كقد عمـ أنيا ضعيفة في خميقيا كخٍمقيا(ِ) ,كالمبالغة في تقكيميا يقكد إلى
كسرىا ,فالزكج مطالب بأال يقسك عمييا إذا قصرت في حقو ,كال يقابؿ ذلؾ بسكء عشرتيا ,فالمرأة
خمقت مف ضمع أعكج ,كالقصكر كالتقصير أمر عادل فيما يصدر عنيا ,فقد جاء عف النبي :
صكا
" ىك ٍ
استى ٍك ي

ىك ىس ٍرتىوي ىكًا ٍف

ىع ىبله ,فىًإف ىذى ٍب ى ً
اء ىخ ٍي ار ,فىًإَّني َّف يخمً ٍقف ًمف ً
النس ً
ىع ىك ىج ىش ٍي وء ًفي ٍّ
ضمى وع ىكًا َّف أ ٍ
الضمى ًع أ ٍ ي ٍ ى
ى ٍ
يموي
بً ٍّ ى
ي
ن
ت تيق ي
(ّ)
النس ً
اء ىخ ٍي نار "
تىىرٍكتىوي لى ٍـ ىي ىز ٍؿ أ ٍ
ىع ىك ىج ,فى ٍ
صكا بً ٍّ ى
استى ٍك ي

كعف أبي سعيد الخدرم قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀  ": يا مع ىشر ٍّ ً
ص َّد ٍق ىف ,فىًإٍّني ًأرييتي يك َّف
الن ىساء تى ى
ى ىٍ ى
ت ًمف ىن ًاقص ً
ً
ً
ىى ًؿ النَّ ًار ,فى يقٍمف :كبًـ يا رس ى ً
ات
أى ٍكثىىر أ ٍ
كؿ المَّو؟ قىا ىؿ تي ٍكث ٍرىف المَّ ٍع ىف ىكتى ٍكفي ٍرىف اٍل ىعش ىير ,ىما ىأرٍىي ي ٍ
ى
ى ى ى ى ىي
(ُ)عبد الكريـ زيداف ,المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية.)ِِٕ/ٕ( ,
(ِ)الكيبلني -سمسمة إصبلح األسرة(ِ)http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/100.htm ,
(ّ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب النكاح ,باب الكصاة بالنساء ,ح(ُٖٓٓ).)ِٔ/ٕ( ,

ُُٕ

ً
ب َّ ً
ىع ٍق وؿ ىكًد و
ب لًمي ٍّ
كؿ المَّ ًو؟ قىا ىؿ
اف ًدينًىنا ىك ىع ٍقًم ىنا ىيا ىر يس ى
يف أى ٍذ ىى ى
ص ي
الريجؿ اٍل ىح ًازًـ م ٍف إً ٍح ىدا يك َّف ,يقٍم ىف :ىك ىما ين ٍق ى
الرج ًؿ؟ يقٍمف بمىى ,قى ى ً ً ً
ؼ ىشي ى ً
ادةي اٍلم أرًىة ًم ٍث ىؿ نًص ً
صً
اف ىع ٍقمًيىا ,أىلى ٍي ىس ًإ ىذا
ى ى
ادة َّ ي
ٍ
اؿ :فى ىذلؾ م ٍف ين ٍق ى
أىلى ٍي ىس ىشيى ى ى ٍ
ى
ًً ً
صً
اف ًدينًيىا"(ُ).
اض ٍ
ىح ى
ص ٍـ؟ يقٍم ىف :ىبمىى ,قىا ىؿ :فى ىذلؾ م ٍف ين ٍق ى
ص ٍّؿ ىكلى ٍـ تى ي
ت لى ٍـ تي ى
أما المرأة المسممة ,فيجب عمييا أف تعرؼ حقكؽ زكجيا مف طاعتو ,فيما ال معصية ﵀

فيو ,كأال تخرج إال بإذنو ,كأف تسايره في رغباتو داخؿ بيتيا ,كأف تتزيف لو ,فيك الذم لو القكامة
عمييا ,يصكنيا كيحفظيا كينفؽ عمييا ,فتجب طاعتو كحفظو في نفسيا كمالو ,لقكؿ رسكؿ ا﵀ :
يخبًر ىؾ بً ىخ ٍي ًر ما ىي ٍكنًيز اٍلم ٍريء ,اٍلم ٍأرىةي الصَّالً ىحةيً ,إ ىذا ىن ى ً
اعتٍوي ,ىكًا ىذا
ىم ىرىىا أى ى
ط ى
"أىالى أ ٍ ي
ظ ىر إلى ٍييىا ىس َّرتٍوي ,ىكًا ىذا أ ى
ى
ى
ى
اب ىع ٍنيىا ىح ًفظىتٍوي"(ِ) .فبلبد مف العفك عف الزالت كغض البصر عف اليفكات ,كال تسيء إليو إذا
ىغ ى

حضر ,كال تخكنو إذا غاب ,كبيذا يحصؿ التراضي ,كتدكـ العشرة كتسكد األلفة كالمكدة كالرحمة(ّ).

ثانياً :أف يتذكر كؿ كاحد جكانب الخير في اآلخر كيصرؼ النظر عف جكانب النقص فيو,
فاإلنساف غير معصكـ عف الخطأ ككؿ مف الزكجيف يخطئ بحؽ صاحبو ,فبلبد مف مسايرتو
كالصبر عميو ,كيساعد عمى الصبر أف يستذكر الزكج حسنات زكجو كتستذكر الزكجة حسنات
زكجيا ,فالخير يغطي الشر ,كاذا استحضر كؿ كاحد منيما ما في نفسو مف حسنات لآلخر تناسى
ً َّ ً
ً
يف,)ْ( 
ذ ٍك ىرل لمذاك ًر ى
آخ ىر"(ٓ) أم ال
ًم ٍنيىا ى

ات ي ٍذ ًى ٍبف السَّي ىٍّئ ً
ً
ات ىذلً ىؾ
ما بو مف سيئات ,كليتذكر قكؿ ا﵀ تعالى ﴿:إً َّف اٍل ىح ىس ىن ي ى
ؾ مؤ ًم هف مؤ ًم ىنةن ,إًف ىك ًره ًم ٍنيا يخميقنا ,ر ً
ض ىي
يٍ
كليتذكر قكؿ الرسكؿ  ":ىال ىي ٍف ىر ي ي ٍ
ى
ٍ ى ى
(ٔ)
يبغضيا بغضا كميان يحممو عمى فراقيا ,بؿ يغفر سيئاتيا لحسناتيا كيتغاضى عما يكره لما يحب.
فيأتي النيي عف البغض لمزكجة بمجرد كراىة خمؽ مف أخبلقيا ,فإنيا ال تخمك مع ذلؾ عف أمر
يرضاه منيا ,كاف كانت مشتممة عمى المحبكب كالمكركه ,فبل ينبغى ترجيح مقتضى الكراىة عمى
مقتضى المحبة(ٕ) ,فبلبد مف غفراف الزالت كالغض عف اليفكات ,كبيذا يحصؿ التراضي كتدكـ
(ُ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب الحيض ,باب ترؾ الحائض الصكـ ,ح(َّْ).)ٖٔ/ُ( ,
(ِ) أبك داكد :سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في حقكؽ الماؿ ,ح(ُٔٔٔ) ,)ْْٕ/ْ( ,قاؿ األلباني :ضعيؼ.
انظر :ضعيؼ أبي داكد(ِ.)ُِٖ/

(ّ) الكيبلني :سمسمة إصبلح األسرة – http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/100.htm
(ْ) سكرة ىكد أية (ُُْ).
(ٓ) سبؽ تخريجو صفحة (ُٕ).
(ٔ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ُٕٕ/ٓ( ,
(ٕ) الشككاني :نيؿ األكطار.)ِٖٓ/ٔ( ,

ُُٖ

العشرة كتسكد األلفة كالمكدة كالرحمة بيف الزكجيف.
ثالثاً :إف الخير قد يككف فيما يكره أحد الزكجيف مف اآلخر.

(ُ)

حيث قاؿ ا﵀ تعالى:

كؼ فىًإف ىك ًرٍىتيمكى َّف فىعسى أىف تى ٍكرىكا ىش ٍينئا كي ٍجع ىؿ المَّو ًف ً
اشركى َّف بًاٍلمعر ً
ً
ير ,)ِ( فأباح
يو ىخ ٍي نار ىكثً نا
ي ي ى ى ٍ ىي
ٍ
﴿ ىك ىع ي ي
ي
ىى ى
ى ٍي

ا﵀ تعالى عشرة النساء مع الكراىية ,كأف تككف تمؾ العشرة بالمعركؼ كأخبر ا﵀ تعالى أنو قد يجعؿ
في الكره خي انر كثي انر ,كالخير الكثير األجر في الصبر كتأدية الحؽ إلى مف يكره ,كقد يغتبط كىك
كاره ليا بأخبلقيا كدينيا ككفاءتيا كبذليا مف ماليا ,كقد يرزقو ا﵀ منيا الذرية الصالحة التي تنفعو
(ّ)

في حياتو كتدعك لو بعد مماتو ,كتتحكؿ الكراىية ليا إلى الغبطة بيا.

فإف كرىتمكىف بسبب أمر دنيكم ,فعميكـ أف تصبركا عمييف ,فعسى أف تكرىكا أم انر مف
األمكر كيككف فيو خير كثير ,فمئف رأل بعض ما يكره ,فيك ال يدرم أيف أسباب الخير كمكارد
و
فاحشة كال نشكزو,
الصبلح ,فإف كجد الرجؿ في زكجتو كراىية كرغبة عنيا ,كنفرة منيا مف غير
(ْ)
ىف تى ٍك ىريىكا
فميصبر عمى أذاىا كقمة إنصافيا ,فربما كاف ذلؾ خي انر لو , .قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :ىك ىع ىسى أ ٍ
ىش ٍينئا كىك ىخ ٍير لى يكـ كعسى أ ً
َّ
كف.)ٓ(
ى يى ه ٍ ى ى ى ٍ
ىف تيحبكا ىش ٍينئا ىك يى ىك ىشٌّر لى يك ٍـ ىكالموي ىي ٍعمى يـ ىكأ ٍىنتي ٍـ ىال تى ٍعمى يم ى

رابعاً :أكجبت الشريعة اإلسبلمية عمى كؿ كاحد مف الزكجيف أف يبادر بأداء ما عميو مف
حقكؽ صكب اآلخر ,مما يفضي إلى استشعار الرضا مف الزكجيف كمييما .قاؿ ا﵀ تعالى ":ىكلىيي َّف
ًم ٍث يؿ الًَّذم عمى ٍي ًي َّف بًاٍلمعر ً
كؼ. "..
ى
ى ٍي

(ٔ) (ٕ)

الفرع الثالث :عالج انفعاؿ الغضب في الحياة الزوجية:
كىك يشتمؿ عمى خمسة أمكر ,كقبؿ أف نذكرىا نميد ليا بالقكؿ ,إف التحكـ في انفعاؿ
الغضب كالسيطرة عمى النفس مف األمكر بالغة األىمية لكي ينجح اإلنساف في حياتو الزكجية
(ُ) عبد الكريـ زيداف ,المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية.)َِّ/ٕ( ,
(ِ) سكرة النساء :اآلية (ُٗ).
(ّ) الشافعي :األـ.)َُّ/ٔ( ,

(ْ) ابف العربي :أحكاـ القرآف(ُ.)ّْٖ/
(ٓ) سكرة البقرة :اآلية (ُِٔ).
(ٔ) سكرة البقرة مف اآلية (ِِٖ).
(ٕ) الكيبلني :سمسمة إصبلح األسرة –عبر االنترنتhttp://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/100.htm.
http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/100.htm

ُُٗ

كيستطيع أف يتكافؽ مع نماذج البشر عمى اختبلؼ طباعيا كأخبلقيا ,كأيضان لكي يتجنب ما يسببو
الغضب مف اضطرابات نفسية كعضكية متعددة ,كيتفادل كثرة التصادـ كاالحتكاؾ كالذم يحصؿ
بسببو خصكمات كعداكات كثيرة.
أثر في إزالة الغضب كاالنفعاالت المدمرة المصاحبة ليا مف
كال نجد في الحقيقة أعظـ ان
معرفة ا﵀ كتبلكة آياتو كترديدىا كغرسيا في الذىف في جمسات الخمكة العبلجية كمف ىذه اآليات:
ً
ًَّ
ً
يـ
قكؿ ا﵀ تعالىٍ ﴿ :ادفى ٍع بًالَّتًي ًى ىي أ ٍ
ىح ىس يف فىًإ ىذا الذم ىب ٍي ىن ىؾ ىكىب ٍي ىنوي ىع ىد ىاكةه ىكأَّىنوي ىكل ٌّي ىحم ه
ًً
َّ ً
يف.)ِ(
اع ي
تعالى ﴿ :فى ٍ
اصفى ٍح إً َّف الموى ييحب اٍل يم ٍحسن ى
ؼ ىع ٍنيي ٍـ ىك ٍ

(ُ)

كقكلو

كقد رسـ الشرع منيجية غيرت مفاىيـ العرب في الجاىمية ,فعف أبي ىريرة  أف رسكؿ

ً
يد بًالصرىع ًة ,كلى ًك َّف َّ
ا﵀  قاؿ ":لى ٍي ىس َّ
ض ًب".
يد الًَّذم ىي ٍممً ي
الشًد ى
الشًد ي
ؾ ىن ٍف ىسوي ع ٍن ىد اٍل ىغ ى
ى
ى
فيذا ال يككف إال في مجاىدة النفس كمخالفة اليكل ,كىذه طرؽ تعيف المسمـ في حالة
(ّ)

غضبو عمى طرد ما بو مف غضب كالسيطرة عميو في حياتو اليكمية كال سيما في الحياة الزكجية
لما فييا مف تقمبات.
واليؾ األمور الخمسة النافعة في عالج انفعاؿ الغضب في الحياة الزوجية:
األمر األوؿ :العالج مف الجانب الفكري(:)4
كيشتمؿ عمى طرد األفكار كالمخاكؼ كاالنفعاالت المرتبطة بالغضب كذلؾ يتحقؽ فيما يمي:
اصفى ٍح إً َّف
اع ي
أ -معرفة فضؿ كظـ الغيظ كالعفك فينطفئ غيظو ,لقكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :فى ٍ
ؼ ىع ٍنيي ٍـ ىك ٍ
ًً
َّ ً
يف﴾(ِ).
الموى ييحب اٍل يم ٍحسن ى
ب -تخكيؼ نفسو بعقاب ا﵀ كىك أف يتصكر أف قدرة ا﵀ أعظـ مف قدرتو عمى ىذا اإلنساف
الذم أمامو.
ج -يحذر نفسو مف عاقبة الغضب ,كاالنتقاـ في الدنيا ,إف كاف ال يخاؼ مف اآلخرة.
د -يفكر في قبح صكرتو عند الغضب ,كأنو عندئذ يشبو أبشع ما يككف عميو اإلنساف بينما
الحميـ التارؾ لمغضب يشبو األنبياء كالعمماء كاألكلياء.
(ُ) سكرة فصمت مف اآلية (ّْ).
(ِ) سكرة المائدة مف اآلية (ُّ).
(ّ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب األدب ,باب الحذر مف الغضب ,ح(ُُْٔ).)ِٖ/ٖ( ,
(ْ) الغزالي :إحياء عمكـ الديفُّٕ /ّ( ,كما بعدىا).

َُِ

ق -أف يفكر في السبب الذم يحممو عمى الغضب ,ككسكسة الشيطاف لو كىذا يحمؿ عمى
العجز كالذلة كالميانة ,فيرد كسكسة الشيطاف بالتعكذ با﵀ منو كأف يستشعر كرامة نفسو كال
يضعيا في محؿ ذلة كصغار.
ك -أف يعمـ أف غضبو مف تعجبو مف جرياف الشيء عمى مراد ا﵀ ,ال عمى مراده ,فكيؼ يككف
مراده أكلى مف مراد ا﵀؟!.
األمر الثاني :الذكر:
االستعانة بذكر ا﵀ عند كقكع الغضب ,فقد استب رجبلف عند النبي  فجعؿ أحدىما
تحمر عيناه كتنتفخ أكداجو(ُ) ,فقاؿ رسكؿ ا﵀  :إني ألعرؼ كممة لك قاليا ىذا لذىب عنو الذم
(ِ)

يجد ,أعكذ با﵀ مف الشيطاف الرجيـ .فقاؿ الرجؿ :ىؿ ترل بي مف جنكف؟
األمر الثالث :تغيير الييئة:

مف ىيئة جسدية إلى أخرل كعمى ىذا األساس كضع الرسكؿ  استراتيجية لمعالجة
الغضب سبؽ بيا عمـ النفس كالتربية الحديثة في تغير كضع اإلنساف مف حالة إلى أخرل ,فقد ركل
ً
ً
ً
ب ,ىكًا َّال
ضي
ب ىع ٍنوي اٍل ىغ ى
ىح يد يك ٍـ ىك يى ىك قىائ هـ ىفٍم ىي ٍجم ٍس ,فىًإ ٍف ىذ ىى ى
ب أى
أبك ذر  أف الرسكؿ  قاؿ ":إً ىذا ىغض ى
(ّ)
ط ًج ٍع ".
ضى
ىفٍم ىي ٍ
األمر الرابع :الوضوء:

اؿ ىد ىخٍم ىنا ىعمىى
حث الرسكؿ  مف غضب أف يتكضأ فقد كرد عف أيىبي ىكائً وؿ اٍلقىاص قى ى
و
اـ فىتىىك َّ
اؿ ىح َّدثىنًي أىبًي ىع ٍف ىج ٍّدم ىع ًطَّيةى ,
َّعًد ٍّ
ضأى فىقى ى
م فى ىكمَّ ىموي ىريج هؿ فىأ ٍ
ىغ ى
يع ٍرىكةى ٍب ًف يم ىح َّمد الس ٍ
ض ىبوي ,فىقى ى
اؿ رسك يؿ المَّ ًو  ":إً َّف اٍل ىغض ً
اف كًا َّف َّ
َّ
ؽ ًم ٍف َّ
طفىأي النَّ يار
الن ًار ىكًاَّن ىما تي ٍ
قى ى
اف يخمً ى
ى ى
الش ٍيطى ى
اؿ قى ى ى ي
ب م ٍف الش ٍيطى ً ى
(ْ)
ً
ً
ىح يد يك ٍـ ىفٍم ىيتى ىك َّ
ض ٍأ".
ب أى
بًاٍل ىماء فىًإ ىذا ىغض ى
األمر الخامس :الصبر والتسامح وكظـ الغيظ والعفو:

(ُ) األكداج :العركؽ المحيطة بالعنؽ التي تقطع حالة الذبح كاحدىا الكدج .الرافعي :المصباح المنير (ِ.)ِٔٓ/
(ِ) مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب البر كالصمة كاآلداب ,باب فضؿ مف يممؾ نفسو عند الغضب ,..ح(َُِٔ),
(ْ.)َُِٓ/

(ّ) ابف حباف :صحيح ابف حباف ,كتاب الحظر كاإلباحة ,باب ذكر األمر بالجمكس لمف غضب ,..ح(ٖٖٔٓ),
(ُِ ,)َُٓ/قاؿ األرنؤكط :حديث صحيح .المرجع نفسو نفس الجزء كالصفحة.
(ْ) أبك داكد :سنف أبي داكد ,كتاب األدب ,باب ما يقاؿ عند الغضب ,ح(ْٖٕٔ) ,)ّٗٔ/ْ( ,ضعفو األلباني,
انظر :السمسمة الضعيفة.)ُٓ/ِ(,

ُُِ

كمف اآليات التي تحث عمى ذلؾ ما يمي:
ًً
الن ً َّ ً
ً
ًً
يف ىع ًف َّ
يف.)ُ(
اس ىكالموي ييحب اٍل يم ٍحسن ى
يف اٍل ىغ ٍيظى ىكاٍل ىعاف ى
ُ -قكلو تعالى ﴿ :ىكاٍل ىكاظم ى
ًً
ِ -كقكلو تعالى ﴿ :يخًذ اٍلع ٍفك كأٍمر بًاٍلعر ً
يف.)ِ( 
ىع ًر ٍ
ؼ ىكأ ٍ
ض ىع ًف اٍل ىجاىم ى
ى ى ى ي ٍ يٍ
ً
و
ىج يرهي ىعمىى المَّ ًو إًَّنوي ىال يي ًحب
ىصمى ىح فىأ ٍ
اء ىسي ىٍّئة ىسي ىٍّئةه م ٍثمييىا فى ىم ٍف ىعفىا ىكأ ٍ
ّ -كقكلو تعالى ﴿ :ىك ىج ىز ي
َّ ً ً
يف﴾(ّ).
الظالم ى
ً ً ً
ً
يم ً
كر ﴾(ْ).
ْ -كقاؿ تعالى ﴿ :ىكلى ىم ٍف ى
ص ىب ىر ىك ىغفى ىر إ َّف ىذل ىؾ لىم ٍف ىع ٍزـ ٍاأل ي
كبعد أف ذكرت النقاط الخمسة يحسف بي أف أذكر أرى أحد عمماء النفس المشيكريف في
مكضكع السيطرة عمى الغضب حيث يؤكد الدكتكر محمد عثماف نجاتي أف التحكـ بانفعاؿ الغضب
مفيد
()5

مف عدة أوجو:

أ -يحتفظ اإلنساف بقدرتو عمى التفكير السميـ ,كاصدار األحكاـ الصحيحة ,فبل يتكرط في
أعماؿ أك أقكاؿ يندـ عمييا فيما بعد.
ب -يحتفظ اإلنساف باتزانو البدني ,فبل ينتابو التكتر البدني الناشئ عف زيادة الطاقة في
الجسـ ,كبذلؾ يتجنب اإلنساف االندفاع في القياـ بأعماؿ عنيفة ,كاالعتداء البدني عمى
الخصـ.
ج -إف التحكـ بانفعاؿ الغضب كعدـ االعتداء عمى الغير ,بدنيان أك لفظيان كاالستمرار في
معاممة اآلخريف بالحسنى كفي ىدكء مف شأنو أف يبعث اليدكء في نفس الخصـ كيدفعو
إلى مراجعة نفسو.
مفيد مف الناحية الصحية ,ألنو يجنب اإلنساف كثي انر مف
د -إف التحكـ في انفعاؿ الغضب ه
األمراض البدنية التي تحدث عادة نتيجة انفعاؿ الغضب.
ق -أداء الكاجب ,ألف التقصير يسبب الغضب.
(ُ) سكرة آؿ عمراف مف اآلية (ُّْ).
(ِ) سكرة األعراؼ مف اآلية (ُٗٗ).
(ّ) سكرة الشكرل مف اآلية (َْ).
(ْ) سكرة الشكرل مف اآلية (ّْ).
القرف كعمـ النفس.)َُٕ-َُٔ/ِ( ,
(ٓ) نجاتي :آ

ُِِ

الفرع الرابع :عالج انفعاؿ الخوؼ في الحياة الزوجية:
كضع اإلسبلـ ضكابط لعبلج انفعاؿ الخكؼ في الحياة الزكجية ,كقد طرحت في الفصؿ
السابؽ في مبحث (أثر انفعاؿ الخكؼ في الحياة الزكجية كحكمو) مسائؿ فقيية متعمقة بتأثير ىذا
االنفعاؿ عمى الحياة الزكجية وسأذكر ىنا عالجاً لكؿ نوع منيا:
النوع األوؿ :عالج خوؼ الوقوع في الفاحشة:
كىك يشتمؿ عمى عبلج عدة مسائؿ متعمقة بيذا االمر كىذه المسائؿ ىي:
ُ -الزكاج خكؼ الكقكع في الفاحشة.
ِ -تقديـ الزكاج عمى الحج.
ّ -الزكاج بنية الطبلؽ عند الخكؼ مف الكقكع في الفاحشة.
والعالج يكوف عمى النحو التالي:
أ -تسييؿ إجراءات الزكاج بالنسبة لمشباب كايجاد فرص عمؿ لمحصكؿ عمى الدخؿ الذم
يسمح بتككيف أسر جديدة.
ب -أف يقنع المسمـ بما آتاه ا﵀  فيمزـ نفسو العفاؼ حتى يغنيو ا﵀ مف فضمو ,قاؿ ا﵀
ؼ الًَّذيف ىال ي ًج يد ً
تعالى  :كٍليستىع ًف ً
ضمً ًو.)ُ(..
احا ىحتَّى يي ٍغنًىييي يـ المَّوي ًم ٍف فى ٍ
كف ن ىك ن
ى ى ى
ىىٍ ٍ

ج -االبتعاد عف المكاطف المثيرة كتييئة البيئة المناسبة لنشر الفضيمة كالعفاؼ كذلؾ مف خبلؿ
اإلكثار مف البرامج اليادفة كتشجيع الشباب عمى حضكرىا كابعادىـ عف األفبلـ كالبرامج
الخميعة.
د-

إعداد برامج كدكرات مكجية لكؿ مف الشباب كالفتيات في كيفية إدارة الكقت كاالستفادة مف
القدرت التي منحيا ا﵀ ليـ.
ا

النوع الثاني :عالج مشكمة الخوؼ مف المغاالة في الميور وذلؾ:

(ِ)

ُ -بالدعكة في المساجد كالمحافؿ العامة إلى التخفيؼ مف الميكر.
ِ -أف تككف ىناؾ قدكة صالحة مف أصحاب القرار في المجتمع في أمر تزكيج مكلياتيـ ,بأف
يرضكا بالقميؿ كأف ذلؾ يجمب ليـ البركة كالسعادة ليـ كلبناتيـ.
(ٔ) عٛسح إٌٛس ِٓ ا٠٢خ (ٖٖ).
(ِ) أبحاث ىيئة كبار العمماء.)ْٖٕ-ْٖٔ/ِ( ,

ُِّ

ّ -إنشاء الجمعيات العاممة التي ليا تأثير قكم تساعد الشباب عمى الزكاج.
النوع الثالث :عالج النشوز في الحياة الزوجية:
كالنشكز كما قدمت إما أف يككف مف قبؿ المرأة أك مف قبؿ الرجؿ.
المرة:
أ -عالج نشوز أ
ً
َّ ً
كى َّف
كف ين يش ى
كزيى َّف فىعظي ي
ُ -يبدأ الزكج بما شرع ا﵀ لو في قكؿ ا﵀ تعالى :ىكالبلتي تى ىخافي ى
ً
يبل )ُ(حيث تدرج في
كى َّف فىًإ ٍف أىطى ٍع ىن يك ٍـ فى ىبل تىٍب يغكا ىعمىٍي ًي َّف ىسبً ن
ىك ٍ
ضا ًج ًع ىك ٍ
اض ًريب ي
اى يج ير ي
كى َّف في اٍل ىم ى
أمر العقكبة عمى النحو التالي:

أوالً :الوعظ واإلرشاد(ِ) :كذلؾ عف طريؽ النصح الذم يككف بالكممة الطيبة الحانية كلك
كاف بيف يدم ذلؾ ىدية تقدـ لمزكجة كيأخذ الزكج بتذكيرىا بما أكجب ا﵀ لو مف حقكؽ عمييا كمف
حسف العشرة كجميؿ الصحبة كيخكفيا مف كعيد ا﵀ تعالى إذا خالفت زكجيا كعصت أمره كخرجت
الرج يؿ ام أرىتىو إًلىى ًفر ً
اف ىعمىٍييىا
اش ًو فىأ ىىب ٍ
ات ىغ ٍ
ت فىىب ى
عف طكعو كما قاؿ رسكؿ ا﵀  " :إً ىذا ىد ىعا َّ ي ٍ ى ي
ض ىب ى
ى
ً
صبً ىح "(ّ).
لى ىع ىنتٍيىا اٍل ىمبلىئ ىكةي ىحتَّى تي ٍ
مرتب:
وقد قرأت كالماً جميالً يذكر صاحبو أف الوعظ يمر بثالث ا
المرتبة األولى :التنبيو كذلؾ بمفت نظرىا إلى ما يرل منيا مف مخالفة لو في جك مف الدعابة
المطيفة مصحكبةن بشيء مف الثناء كذكر بعض النماذج لمزكجات الصالحات ,حتى ال تشعر أنيا
ىي المقصكد مباشرةن.

المرتبة الثانية :العتاب حيث يعاتب الزكج زكجتو عتابان لطيفان كيمكميا فيما بينو كبينيا

كيشعرىا بعدـ رضاه عما بدر منيا.
المرتبة الثالثة :التصريح بالعيكب كبياف نتائجيا حيث يصارحيا بما ال يرضاه منيا مف خمؽ
(ْ)

كبما سيمحقيا مف ضرر ,كحرمانيا مف النفقة كأنيا سيصيبيا عقاب شديد في الدنيا كاآلخرة.

ثانياً :اليجر :كيككف ذلؾ بامتناعو عف مضاجعتيا أك الحديث معيا(ُ) كاليجر يحصؿ

(ُ) سكرة النساء مف اآلية (ّْ).
(ِ) الكاساني :بدائع الصنائع ,)ّّْ/ِ( ,الرممي :نياية المحتاج.)َّٔ/ٔ( ,
(ّ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب النكاح ,باب إذا باتت المرأة مياجرة فراش زكجيا ,ح(ُّٗٓ).)َّ/ٕ( ,
(ْ) عطيؼ :آثار الخكؼ في األحكاـ الفقيية.)َٔٓ/ِ( ,

ُِْ

بطريقتيف :الطريقة األولى :أف يمتنع عف الحديث معيا كال يجكز لو أف ييجرىا في الكبلـ
(ِ)
ً ً ً
ؽ ثىبلثى ًة أىي و
َّاـ"(ّ).
ىف ىي ٍي يج ىر أى ىخاهي فى ٍك ى
أكثر مف ثبلثة أياـ لقكؿ رسكؿ ا﵀  " : ىكال ىيحؿ ل يم ٍسموـ أ ٍ
الطريقة الثانية :أف يمتنع عف مضاجعتيا كذلؾ بعدـ جماعيا مع بقائو في فراشيا
(ْ)

كاعطائيا ظيره أك ترؾ فراشيا مطمقان ,كعمى الزكج أف يختار اليجر المناسب لتأديب زكجتو.
يبلء
كيككف اليجر ما دكف أربعة أشير كاال صار إ ن

(ٓ)

كما سبؽ بيانو.

ثالثاً :الضرب :يمجأ إليو عند عدـ جدكل الكعظ كاليجر كيككف ىدؼ الزكج في ذلؾ اتباع

أمر ا﵀ كالحرص عمى إصبلح زكجو كال يقصد فيو إىانتيا كاالنتقاـ منيا كتككف ألة الضرب خفيفةن
غير قكية حتى ال تكسر عظمان أك تجرح غالبان كعميو اف يتجنب المحاسف كالمقاتؿ كاألصؿ أف

ً
يصبر المسمـ عمى زكجو ,ف ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىزٍم ىعةى ىع ٍف َّ
ام ىأرىتىوي ىجٍم ىد
النبً ٍّي  قى ى
اؿ" :الى ىي ٍجم يد أ ى
ىح يد يك ٍـ ٍ
امعيا ًفي ً
ً
ً
آخ ًر اٍل ىي ٍكًـ"(ٔ).
اٍل ىع ٍبد ,ثيَّـ يي ىج ي ى

كاذا نظرنا إلى منيج اإلسبلـ في عبلج نشكز المرأة نجد أنو راعى تفاكت الطبائع ,فمف

قيؽ كعظ هي ,كمنيف مف تمتاز برغبة
الحيي ,فيناسبيا
أسمكب ر ه
ه
النساء صاحبة الحس الرىيؼ ٌ
عبلج ناج وع ليذا الصنؼ مف الناس أفضؿ مف اليجر في المضجع,
جامحة بالجماع ,فميس مف
و
كمنيف صاحبة الشعكر المتبمد الذم ال ينفع في إصبلحو إال الضرب ,كمع ذلؾ كمو فبل ينبغى
الضرب إال بأبسط كأىكف أسمكب أك أداة ,كالسكاؾ كاف ترفع عف ذلؾ كصبر كعفا ,فذلؾ خير.

(ٕ)

ب -عالج نشوز الرجؿ:

(ُ) الكاساني :بدائع الصنائع ,)ّّْ/ِ( ,عميش :منح الجميؿ ,)ْٓٓ/ّ( ,الرممي :نياية المحتاج,)َّٔ/ٔ( ,
ابف تيمية :المحرر في الفقو ,)ْٓ/ِ( ,بف قدامة :المغني.)ُٖٔ /ٖ( ,
(ِ) ابف قدامة :المغني.)ُّٔ/ٖ( ,
(ّ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب األدب ,باب ما ينيى عف التحاسد كالتدابر ,ح(َٓٔٔ).)ِٕٕ/ُٓ( ,

(ْ) الكاساني :بدائع الصنائع ,)ّّْ/ِ( ,عميش :منح الجميؿ ,)ْٓٓ/ّ(,الرممي :نياية المحتاج,)َّٔ/ٔ( ,
البيكتي :كشاؼ القناع.)َِٗ/ٓ( ,
(ٓ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ُٕٕ/ٓ( ,
(ٔ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب النكاح ,باب ما يكره مف ضرب النساء ,ح(َِْٓ).)ِّ/ٕ( ,
(ٕ)الجنيدل :عضؿ النساء ,ص(ُُٖ).

ُِٓ

(ُ)

إذا ظير لمزكجة نشكز مف قبؿ الزكج ,فميا أف تستعمؿ الطرؽ التالية:

ُ -معرفة أسباب نشوزه :فإف معرفة سبب المشكمة ,ىك أىـ خطكات عبلجيا ,كاف كانت في
ىذه المشكمة  ,فعمييا أف تسترضيو كتعتذر لو عف أم خطأ بدر منيا.
ِ -الوعظ واالرشاد :كذلؾ بأف ٍّ
تذكره بما ليا مف حقكؽ عميو ,كتحذره مف ظمميا ,كذلؾ برقة
كليف

ً
ًً
الن ً
يف ىع ًف َّ
اس
يف اٍل ىغ ٍيظى ىكاٍل ىعاف ى
ككعظو بالنصكص الشرعية ,كقكؿ ا﵀ تعالى  :ىكاٍل ىكاظم ى
(ِ)
النس ً
ًً
ً
اف
اء ىخ ٍي نار ,فىًإَّن ىما يى َّف ىع ىك ه
ييحب اٍل يم ٍحسن ى
يف كقكؿ النبي  " :أ ىىال ىك ٍ
صكا بً ٍّ ى
استى ٍك ي

َّ
ىكالموي
ًع ٍن ىد يكـ ,لى ٍيس تىممً يككف ًم ٍني َّف ىش ٍينئا ,ىغ ٍير ىذلً ىؾ إً َّال أىف يأٍتًيف بًفى ً
اح ىش وة يم ىبي ىٍّن وة ,فىًإ ٍف فى ىعٍم ىف,
ٍ ى ى
ى ٍ ى
ى
ي
ٍ
ً
ض ٍرنبا ىغ ٍي ىر يم ىبٍّروح ,فىًإ ٍف أىطى ٍع ىن يك ٍـ ,فى ىبل تىٍب يغكا ىعمى ٍي ًي َّف
فى ٍ
ضا ًج ًع ىك ٍ
اض ًريب ي
اى يج ير ي
كى َّف ى
كى َّف في اٍل ىم ى
ىما ىحق يك ٍـ ىعمىى نً ىسائً يك ٍـ ,فى ىبل
يبل ,أ ىىال إً َّف لى يك ٍـ ىعمىى نً ىسائً يك ٍـ ىحقًّا ىكلًنً ىسائً يك ٍـ ىعمى ٍي يك ٍـ ىحقًّا ,فىأ َّ
ىسبً ن
ً
ً
ً
ىف تي ٍح ًسينكا
كف ,أ ىىال ىك ىحقيي َّف ىعمىٍي يك ٍـ أ ٍ
كف ىكىال ىي ٍأ ىذ َّف في يبييكتً يك ٍـ ل ىم ٍف تى ٍك ىريى ى
ييكط ٍئ ىف فيير ىش يك ٍـ ىم ٍف تى ٍك ىريى ى
ًإلى ٍي ًي َّف ًفي ًكسكتً ًي َّف كطىع ً
ام ًي َّف(ّ).
ى ى
ٍى
إذا تبينت المرأة بأف الكعظ كاإلرشاد لـ ً
يجد نفعان جاز ليا أف تصالحو بإسقاط حقكقيا كميا
أك بعضيا مف نفقة أك كسكة أك قسـ كنحكىا ,كذلؾ حفاظان عمى ديمكمة العبلقة الزكجية ,كيدؿ

ىف
ت ًم ٍف ىب ٍعمًيىا ين يش نا
ام ىأرىةه ىخافى ٍ
اح ىعمىٍي ًي ىما أ ٍ
اضا فى ىبل يج ىن ى
كز أ ٍىك إً ٍع ىر ن
عمى ذلؾ ,قكؿ ا﵀ تعالى  :ىكًا ًف ٍ
ي ً
صٍم نحا ىكالصٍم يح ىخ ٍيهر.)ْ(..
ي ٍ
صم ىحا ىب ٍي ىنيي ىما ي
وجو الداللة :فييا جكاز الصمح بيف الزكجيف ,بأف تتنازؿ المرأة عف حقكقيا كميا أك

و
دمامة عندىا أك فقرىا أك كبرىا أك سكء خمقيا
بعضيا ,كذلؾ في حالة رغبة الزكج فراقيا بسبب
كىي تكره فراقو.

(ٓ)

(ُ) ابف اليماـ :شرح فتح القدير ,)ّْٔ/ّ( ,مالؾ :المدكنة الكبرل,)ُِْ/ِ( ,الشافعي :األـ ,)ُْٖ/ٔ( ,ابف
قدامة :المغني ,)ُٖٔ/ٖ( ,القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ,)َّْ/ٓ( ,الجنيدل :عضؿ النساء ,ص(ُُٖ).

(ِ) سكرة آؿ عمراف مف اآلية (ُّْ).

(ّ) عكاف عندكـ :أسرل في أيديكـ ,الترمذم ,الجامع الكبير(ِ .)ْٓٓ/كقاؿ :حديث حسف صحيح .المرجع نفسو.
نفسو.
(ْ) سكرة النساء مف اآلية (ُِٖ).
(ٓ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ُٕٕ/ٓ( ,

ُِٔ

وسبب نزوؿ اآلية السابقة :ما ركم عف السيدة عائشة  -رضي ا﵀ عنيا -قالت :ىيا ٍاب ىف
ض ًفى اٍلقىسًـ ًمف م ٍكثً ًو ًع ٍن ىدنا ,ك ىكاف ىق َّؿ يكـ ًإالَّ
أًٍ
ض ىنا ىعمىى ىب ٍع و
اف ىر يسك يؿ المَّ ًو  الى ييفى ٍّ
ض يؿ ىب ٍع ى
ى ى ى
يختى ىك ى
ىٍ ه
ٍ ٍ ي
ً
ً
ٍّ
ام ىأروىة ًم ٍف ىغ ٍي ًر ىم ًس و
يت
ىك يى ىك ىيطي ي
يس ,ىحتَّى ىيٍبمي ىغ الًَّذل يى ىك ىي ٍك يميىا ,فىىيبً ي
كؼ ىعمىٍي ىنا ىجم ن
يعا ,فىىي ٍدينك م ٍف يكؿ ٍ
ً
كؿ المَّ ًو
ىف ييفى ًارقىيىا ىر يسك يؿ المَّ ًو  : ىيا ىر يس ى
ت ,ىكفى ًرقى ٍ
ىسَّن ٍ
ًع ٍن ىد ىىا ,ىكلىقى ٍد قىالى ٍ
ت ىس ٍكىدةي بًٍن ي
ت أٍ
ت ىزٍم ىعةى ح ى
يف أ ى
ً ً
َّ
ىي ٍك ًمى لً ىعائً ىشةى ,فىقىبً ىؿ ىذلً ىؾ ىر يسك يؿ المَّ ًو ً م ٍنيىا ,قى ى
ام ىأرىةه
اؿ تىقيك يؿ فى ىذل ىؾ :أ ٍىن ىز ىؿ الموي  ىذه اآلية :ىكًا ًف ٍ

كز.)ُ( ..
ت ًم ٍف ىب ٍعمًيىا ين يش نا
ىخافى ٍ

وجو الداللة :الحديث فيو داللة عمى جكاز ىبة المرأة نكبتيا لضرتيا ,كيعتبر رضا الزكج

ألف لو حقان في الزكجة ,فميس ليا أف تسقط حقو إال برضائو(ِ) ,كقكؿ السيدة سكدة -رضي ا﵀ عنيا:
"يكمي لعائشة" دلي هؿ عمى جكاز مصالحة الزكجة زكجيا بإسقاط حقيا في القسـ مقابؿ أف يمسكيا
كأال يطمقيا بسبب كبرىا ,كقد نص الفقياء عمى أف المرأة يباح ليا إرضاء الزكج بذلؾ ,كأجازكا
(ّ)

كذلؾ أف يخيرىا الزكج بيف الطبلؽ كاإلقامة عنده مع ترؾ حقيا كمو أك بعضو بتراضييما.
النوع الرابع :عالج المسائؿ المتعمقة بالطالؽ:

أ -عبلج افتداء المرأة نفسيا (الخمع) خكفان مف عدـ أدائيا لحؽ زكجيا وذلؾ باألمور التالية:
ُ -أف تحرص المرأة كؿ الحرص عمى المحافظة عمى بيتيا كال تمجأ إلى ىذا األمر إال
إذا اضطرت بعد نفاد كؿ الطرؽ المؤدية إلى الصمح.
ِ -كلتعمـ أف استم اررية الحياة الزكجية مف ضمف مقاصد الشريعة التي حرص اإلسبلـ
عمى إقامتيا.
ب -عبلج مسألة استعماؿ ألفاظ الطبلؽ لمتيديد ,فإنو ال يجكز أف يفعؿ الزكج ذلؾ ,فعميو أف
يضبط لسانو كيزف األمكر.
ج -مسألة طبلؽ المرأة في المرض المخكؼ كذلؾ بأف يتؽ ا﵀ ,بأف يؤدم حقكؽ زكجتو
المالية كاال بقيت معمقة في ذمتو.

الفرع الخامس :عالج انفعاؿ الغيرة في الحياة الزوجية:
(ُ) أبك داكد :سنف أبي داكد ,كتاب النكاح ,باب القسـ ,حُِّٕ .)َِٖ/ِ( ,قاؿ األلباني:حسف صحيح .انظر:
صحيح أبي داكد(ٔ.)ِّٓ/
(ِ) شمس الحؽ :عكف المعبكد.)ُِِ/ٔ( ,
(ّ) ابف تيمية :مجمكع الفتاكل ,)َِٕ/ِّ( ,ابف القيـ :زاد المعاد.)ِٗ/ْ( ,

ُِٕ

تقكـ العبلقة الزكجية عمى الكد كالتفاىـ بيف الطرفيف ,بحيث يقدـ كؿ طرؼ ما يستطيع مف
حب كحناف لمطرؼ اآلخر كحمايتو ,كالرغبة في مساعدتو كدفعو إلى النجاح ,كتعتبر الغيرة بيف
الزكجيف ,انعكاسان لحب كؿ طرؼ تجاه اآلخر كالرغبة في امتبلكو كعدـ مقاسمة حبو ,إال أف
اإلفراط في الغيرة قد يؤدم إلى تسرب الشؾ كعدـ الثقة باآلخر ,األمر الذم ييدد استقرار الحياة
الزكجية.
نصائح موجية لمزوجيف لتالشي ىذه الغيرة السمبية:

(ُ)

أ -أال يتبع الزكجاف ظنكنيما كشكككيما ,فيدفعيما الشؾ تمك اآلخر إلى عكاقب كخيمة,
كعمييما أف يطردا تمؾ األفكار كيطمئف كؿ منيما إلى سمكؾ اآلخر.
ب -أف يقنع الزكج زكجتو بالتزاـ الحجاب إف لـ تكف ممتزمةن بو ,فستر الجسد فريضةن إسبلميةن
كىي تقي المجتمع مف شركر التسكؿ الجنسي.
ج -عمى الزكجة أف ال تقكم شؾ الزكج أك تخالفو في نفسيا كتعصي أكامره ,فتزيد شكككو,
فمتتعامؿ معو عمى أنو شخص يمر بأزمة يحتاج إلى مف يقؼ بجانبو كيحيطو بالعطؼ
كالحب كالحناف ,كال تنفعؿ عميو حيف تجده يسأليا عف أمر ما ,بؿ عمييا أف تكضح لو كؿ
شبية ,فيطمئف بذلؾ كيطرد أفكاره السيئة ككسكسة الشيطاف مف قمبو.
د -أف تحترـ المرأة آراء زكجيا الخاصة بعبلقتو بالجنس اآلخر ,سكاء كانكا أقارب أك زمبلء
في العمؿ أك جيراف.
ق -أف يرضى كؿ منيما بما أعطاه ا﵀ في الحياة الدنيا كخصكصان عند النساء ,فبلبد ليا أف
تضبط غيرتيا كال تطمب مف زكجيا طبلؽ ضرتيا ,بؿ ترضى بما قسـ ليا.

(ُ) دكديف :الثقافة الجنسية أساس السعادة الزكجية ,ص(ِٗ ,)ُٗ-العبدلى :كيؼ تككف الحياة الزكجية سعيدة,
عالـ مف زجاج ,ص(ِْ).

ُِٖ

المبحث الثاني
العالج باإلرشاد األسري والتحكيم
وفيو مطلبان:

المطلب األول :اإلرشاد األسري.
المطلب الثاني :التحكيم.

المبحث الثاني
ُ

ِ
ُس ِري َوالتَح ِكيـ
ُ
العالج باإلرشاد األ َ
بيف يدي الموضوع:
لقد ندب اإلسبلـ الى إقامة العبلقات اإلنسانية عمى أساس الحب كالكد كالتعاكف كاإلصبلح
كأمر بإقامة الصمح في كؿ حاؿ مف أحكاؿ الناس ,بؿ مدح المصمحيف كجعميـ مف قادة المجتمع
اف ىرب ىؾ لًيي ٍيمً ىؾ اٍلقيىرل
كأساس سبلمتو كنجاتو مف الكقكع في الياكية كاليبلؾ ,قاؿ ا﵀ تعالى  :ىك ىما ىك ى
(ُ)
ىىمييا م ً
و
كف
صم يح ى
بًظيٍمـ ىكأ ٍ ى ي ٍ
صغير ,بؿ ىي نكاة المجتمع ,حث اإلسبلـ عمى ديمكمة
ان
كاألسرة باعتبارىا كيانان إنسانيان

العبلقة الطيبة بيف الزكجيف ,كحث كبلن منيما عمى المحافظة عمى ىذا الكياف ,كحذر مف كؿ ما
يؤدم إلى تعكير صفكه ,كدخكؿ النزاع فيو ,كلكف ال يسمـ األمر مف خبلؼ في بعض كجيات
النظر ,فالعقكؿ تتفاكت كاألمزجة تختمؼ ,حينئذ يجب عمى الزكجيف أف يتحمبل المسئكلية كال
يسمحا ليذا الخبلؼ أف يستشرل كيكبر ,فاإلسبلـ مف مقاصده العظيمة المحافظة عمى النسؿ
كديمكمة العشرة الطيبة كاإلحساف كالمعركؼ ,بؿ إف اإلسبلـ سعى إلى الصمح بيف الزكجيف حتى
َّ
ؾ بًمعر و
ؽ م َّرتى ً ً
يح بًًإ ٍح ىس و
اف
كؼ أ ٍىك تى ٍس ًر ه
اف فىإ ٍم ىسا ه ى ٍ ي
في حالة الطبلؽ ,قاؿ ا﵀ تعالى :الط ىبل ي ى

(ِ)

فالزكجاف أدرل مف غيرىما بنفسييما كأقدر عمى حؿ خبلفاتيما حفاظان عمى أسرارىما كحتى

ال تخرج األمكر عف نطاؽ السيطرة كتدخبلت اآلخريف كتمتد الخبلفات إلى عائمتييما ,قاؿ ا﵀
كز أىك إً ٍعراضا فى ىبل ج ىناح عمى ٍي ًيما أىف ي ً
ً
تعالى :كًا ًف ام أرىةه ىخافى ٍ ً
صٍم نحا
ت م ٍف ىب ٍعميىا ين يش نا ٍ ى ن
ي ى ى ى ٍ ي ٍ
صم ىحا ىب ٍي ىنيي ىما ي
ٍى
ى
(ّ)
ىكالصٍم يح ىخ ٍيهر
كلكف قد تخرج األمكر عف السيطرة كال يستطيع الزكجاف حؿ خبلفاتيما بنفسييما فيمجئاف

إلى مساعدة اآلخريف عف طريؽ اإلرشاد األسرم أك التحكيـ ,وىذا ما سأبينو في ىذا المبحث.

(ُ) سكرة ىكد اآلية (ُُٕ).
(ِ) سكرة البقرة مف اآلية (ِِٗ).
(ّ) سكرة النساء مف اآلية (ُِٖ).

َُّ

المطمب األَو ُؿ
ُ

تعريؼ اإلرشاد األسري الزواجي:

ُس ِري
ُ
اإلرشاد األ َ

ىك تقديـ مساعدة متخصصة مف قبؿ المعالج األسرم لمزكجيف لكي يككنا متكافقيف مف
الناحية الزكجية ,حيث يدرس أسباب الخبلؼ التي تؤدم إلى سكء التكافؽ ,كيقكـ بتدريبيما عمى
كسائؿ االتصاؿ كطرؽ حؿ المشكبلت.

(ُ)

مشروعية اإلرشاد األسري:
يعتبر اإلرشاد األسرم جزءان مف األمر بالمعركؼ كالنصح لكؿ مسمـ كالدليؿ عمى ذلؾ مف
الكتاب كالسنة.

 -3مف الكتاب:
قاؿ

يمةه ي ٍدعكف إًلىى اٍل ىخ ٍي ًر كيأٍمركف بًاٍلمعر ً
ً
كؼ ىكىي ٍنيى ٍك ىف ىع ًف اٍل يم ٍن ىك ًر
ا﵀ تعالى  :ىكٍلتى يك ٍف م ٍن يك ٍـ أ َّ ى ي ى
ى ى يي ى ى ٍي
(ِ)
ً
كف
اٍل يم ٍفم يح ى

ىكأيكلىئً ىؾ يى يـ
وجو الداللة :أم يدعكف إلى كؿ خير ,كىك اسـ جامع لكؿ ما يقرب الى ا﵀ كيبعد عف
سخطو كاإلرشاد األسرل مف األمكر التي تقرب إلى ا﵀.

(ّ)

 -1مف السنة:
الصبلى ًة كًايتى ً
اء َّ
الزىك ًاة
كؿ المَّ ًو  ىعمىى إًقى ًاـ َّ
ت ىر يس ى
أ -عف جرير بف عبد ا﵀ ,قاؿ " :ىب ىاي ٍع ي
ى
ص ًح لً يك ٍّؿ يم ٍسمًوـ "(ْ).
ىكالن ٍ

الديف َّ ً
اؿ :لًمَّ ًو ىكلً ًكتىابً ًو ىكلً ىر يسكلً ًو
يحةي ,يقٍم ىنا لً ىم ٍف؟ قى ى
ب -كعف تميـ الدارم ,أف النبي  قى ى
النص ى
اؿ ٍّ ":ي
ًً
ً ً
امتً ًي ٍـ" (ٓ).
يف ىك ىع َّ
ىكألىئ َّمة اٍل يم ٍسمم ى

(ُ) العزة :اإلرشاد األسرم ,ص(َُٕ).
(ِ) سكرة آؿ عمراف اآلية (َُْ).
(ّ) السعدل :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ,ص(ُِْ).
(ْ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب بدء الكحي ,باب قكؿ النبي  الديف النصيحة ,ح(ٕٓ).)ُِ/ُ( ,
(ٓ) مسمـ :صحيح مسمـ ,كتاب اإليماف ,باب بياف أف الديف النصيحة ,ح(ٓٓ).)ْٕ/ُ( ,

ُُّ

امتً ًي ٍـ" إرشاد عامة المسمميف إلى
وجو الداللة مف الحديثيف السابقيف :قكؿ النبي  ى"ك ىع َّ

مصالحيـ في دنياىـ كأخراىـ كتعميميـ ما جيمكه كأمرىـ بالمعركؼ كنيييـ عف المنكر ,كىذا مما
()3

يقكـ بو المرشد األسرم.

أىداؼ اإلرشاد األسرى:

(ِ)

ييدؼ اإلرشاد األسرم الزكاجي إلى مساعدة األزكاج أف يككنكا متحابيف صالحيف ,كذلؾ في:
ُ .مساعدة الزكجيف عمى معرفة الخمؿ في العبلقات األسرية كالزكجية كأثره السيئ عمييما
كعمى األسرة.
ِ .مساعدة الزكجيف عمى تبني كسائؿ جديدة في االتصاالت بينيما تقكـ عمى التفاىـ كالحب
كتحقيؽ المصالح المشتركة.
ّ .مساعدة أفراد األسرة عمى تحقيؽ النمك النفسي كالجسمي كاألخبلقي كالمحافظة عمى الكد
كالمحبة بيف أفرادىا.
ْ .مساعدة الزكجيف عمى خمؽ عبلقات متكازنة مع اآلخريف كخاصة أطفاليـ.
ٓ .مساعدة أعضاء األسرة عمى تقبؿ الفركؽ المختمفة فيما بينيا.
ٔ .إضفاء جك نفسي مريح بيف الزكجيف لتحقيؽ النجاح كاإلنجاز كالتكافؽ في المحيط األسرم
كاالجتماعي.
ٕ .مساعدتيـ عمى االبتعاد عف القمؽ كالخكؼ كاالكتئاب المسؤكؿ عف عدـ التكافؽ الزكاجي.
كيفية عمؿ اإلرشاد األسرى والزواجي:

(ّ)

ُ .يمتقي المرشد األسرم بجميع أفراد األسرة ,ألف مشكمة الزكج كالزكجة تككف ناتجة عف
مشاكؿ أسرية.
ِ .يمتقي المرشد مع الزكجيف معان كتسمى ىذه العممية بالمقابمة المشتركة ,كقد يقكـ بيا
مرشداف معان ,رج هؿ كامرأةه ,يقاببلف الزكجيف لكي ال يستطيع أحد الزكجيف القكؿ بأف أحد
المعالجيف يتحيز لآلخر ,الذكر لؤلنثى ,أك األنثى لمذكر.

(ُ) الصنعاني :سبؿ السبلـ (ْ ,)ُُِ/ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارل(ُ.)َُّ/
(ِ) العزة :اإلرشاد األسرم ,ص(َُٕ).
(ّ) المرجع السابؽ ,نفس الجزء كالصفحة.

ُِّ

ّ .يناقش المعالج كؿ أفراد األسرة كيسأليـ عف رأييـ في المشكمة كفي أسبابيا ,األمر الذم
يتيح ليـ فرصة لمتعبير عف مشاعرىـ مما يجعميـ ينخرطكف في عممية اإلرشاد كالتغيير
المتكقع.

مدى الحاجة إلى اإلرشاد األسري:

)ُ(

تبدك الحاجة ممحة إلى اإلرشاد األسرم مع مبلحظة أف نسب الطبلؽ كالعنؼ األسرم في
تزايد ككذلؾ نسبة المشكبلت العائمية داخؿ نطاؽ األسرة ,لذا كجب أف يككف ىناؾ جية تقكد ىذه
العممية في ظؿ ىذه الظركؼ التي نعيشيا كقد ظيرت في السنكات األخيرة مؤسسات اإلرشاد
الزكاجي كاإلصبلح األسرم كىي مؤسسات تيتـ بكؿ ما يخص األسرة في جميع مراحؿ دكرة حياة
األسرة ,ففي تأسيس األسرة تقدـ خدمات المشكرة لمراغبيف في الزكاج ,عف كصؼ لمحياة الزكجية
كالحقكؽ كالكاجبات عمى الزكجيف ,كتكقع حدكث الخبلفات نتيجة اختبلؼ الطبيعة بيف الزكجيف
كنكعية التربية التي تمقاىا كؿ منيما كالظركؼ المحيطة بيما.
كما تقدـ خدمات معالجة المشكبلت التي تط أر بعد الزكاج بيف الزكجيف ,كتقترح الحمكؿ
المعينة عمى تجاكز تمؾ المشكبلت ,كتقدـ برامج مخصصة لتنمية ميارات معينة لدل الزكجيف,
لتجنب تفاقـ المشكبلت كاستخداـ األساليب المناسبة لحميا بطريقة تحافظ عمى تماسؾ األسرة
كترابط أفرادىا.
فعمى المستوى المحمى في قطاع غزة أنشئت مؤسسات اإلرشاد األسرى والتي مف أشيرىا:
أوالً :دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكـ الشرعية:
في نياية عاـ (ََِّـ) تـ تأسيس دكائر اإلرشاد كاإلصبلح األسرم في المحاكـ الشرعية,
بمكجب مرسكـ رئاسي بيدؼ المساعدة في اإلصبلح األسرم ,كتقديـ اإلرشاد لمزكجيف ,لمساعدتيما
عمى حؿ الخبلفات األسرية ,كذلؾ بعد أف أظيرت المؤشرات تصاعدان ممحكظان في النزاعات بيف
األسر ,كفي ارتفاع نسب الطبلؽ ,مما يتطمب ضركرة السعي لمحفاظ عمى أكاصر األسرة كرأب
التصدع العائمي ,كفي بداية عاـ (ََِْـ) كبالتحديد (ََِّْ/ُ/ـ) أصدر قاضي القضاة تعميمان
لرئيس قسـ اإلرشاد كاإلصبلح األسرم؛ يحدد فيو اآللية ليذه الدائرة كما يمي)ِ(:
(ُ) االمارات لمجميع قمب االمارات النابض http://www.uae2all.net/vb/showthread.php?t=10337
(ِ) مكقع ديكاف قاضي القضاة.http://palcastle.net/vb/index.php ,

ُّّ

ُ .استقباؿ المكاطف صاحب المشكمة في المكتب المخصص لمقسـ ,سكاء بتحكيؿ مف القاضي
الشرعي ,أك بمبادرة شخصية منو.
ِ .منع مشاركة أحد في جمسة صاحب المشكمة ,حتى يستطيع طرحيا بشكؿ جيد.
ّ .تدكيف المشكمة ككتمانيا عف اآلخريف ,كتكجيو صاحبيا.
ْ .استدعاء الطرؼ اآلخر بأسمكب كدم بكاسطة الياتؼ ,أك أية كسيمة أخرل.
ٓ .يبذؿ القسـ جيده لئلصبلح كلمقسـ طمب المساعدة ممف لو تأثير عمى الطرفيف.
ٔ .إذا تـ الصمح يدكف كيكقع عميو مف الطرفيف كمف رئيس قسـ اإلرشاد ,بعد اإلشياد عميو,
كيكقع مف القاضي حسب أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات المعمكؿ بو.
ٕ .رفع سند االتفاؽ ,كالمحاضر المتعمقة بو إلى ديكاف قاضي القضاة لتدقيقو ,كتصديقو حسب
األصكؿ ,كبذلؾ يصبح سندان قضائيان قاببلن لمتنفيذ ,غير قابؿ لبلعتراض.
ٖ .إذا لـ يتـ الصمح أك االتفاؽ بيف طرفي النزاع يحكؿ األمر إلى المحكمة المختصة لرفع
الدعكل المناسبة لدييا حسب األصكؿ.
كىذه البنكد التي جاءت في التعميـ لـ تمؽ اىتمامان كبي انر مف ًقبؿ القضاة ,حتى لكحظ قمة
القضايا المحكلة لدائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم في الفترة ما بيف (ََِّْ/ُ/ـ) إلى
(ََُِّٓ/ُ/ـ) إذ بمغت القضايا (ُّْٕ قضية) مما اضطر قاضي القضاة لتعميـ يقضي
بكجكب تحكيؿ جميع قضايا النزاع األسرم إلى دائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم ,كقبؿ النظر فييا
كدفع الرسكـ كتسجيميا ,كذلؾ لتكفير فرصة اإلصبلح بيف المتخاصميف كارشادىـ ,كيستثنى مف
ذلؾ قضايا النفقات ,فتحكؿ بعد التسجيؿ كدفع الرسكـ حفاظان عمى حؽ المدعي في الحصكؿ عمى
النفقة مف تاريخ الطمب كقد زار الباحث إحدل المحاكـ الشرعية كرأل عمؿ اإلرشاد األسرم.

ثانياً :المركز الفمسطيني لممساعدة في حؿ النزاعات المجتمعية:
كىك عبارة عف مؤسسة غير حككمية تأسست في غزة منذ عاـ (ُٖٗٗـ) عممت عمى
محاكلة التغيير بالطرؽ السممية كمف أىدافو حماية األسرة ,كتطكير أساليبيا في حؿ النزاع داخميان
عف طريؽ عدة خدمات أساسية منيا:
ُ .اإلرشاد النفسي كاالجتماعي لؤلفراد ,كاألسر بطريقة مينية كسرية تامة.

ُّْ

ِ .اإلرشاد عبر الياتؼ ,لمكصكؿ إلى أكبر عدد ممكف مف المنتفعيف ,دكف الحاجة إلى تعريؼ
أنفسيـ.
ّ .الكساطة العائمية كالمجتمعية في حؿ النزاع كيككف الكسيط فييا متدخبلن مجتمعيان محايدان.
ْ .يعمؿ المركز عمى تكفير المكاف اآلمف لممتنازعيف مف أجؿ التفاكض كالعمؿ عمى حؿ
مكضكعات النزاع بينيـ ,كمشاىدة األكالد لمف لو حكـ بالمشاىدة.
كلقد تـ زيارة ىذا المركز مف ًقبؿ الباحث كأعجب بأفكاره ,غير أنو لـ ير لو سمطة تنفيذية
عمى الطرؼ المعاند مف الطرفيف المتخاصميف ,ككجد أنيـ محتاجكف إلى مستشار شرعي يرجعكف
إليو في أحكاـ الطبلؽ كالزكاج.

ُّٓ

المطمب ِ
الثاني
ُ
التَح ِكيـ
أوالً :تعريؼ التحكيـ:
التحكيـ لغ ًة:
ً
خبلفو,
ت عميو بكذا إذا ىم ىن ٍعتيو مف
المنعي يقاؿ :ىح ىك ٍم ي
أصمو مف ي
الح ٍك يـ كىك :القى ى
ضاء كأصمو ى
(ُ)
ً
ت بينيـ.
صٍم ي
كح ىك ٍم ي
فمـ ىي ٍقد ٍر عمى الخركج مف ذلؾ ,ى
ت بيف القكـ :فى ى

التحكيـ اصطالحاً:

(ِ)

تكلية الخصميف حاكمان يحكـ بينيما.

ثانياً :مشروعي ُة التحكيـ :ثبتت مشركعية التحكيـ بالكتاب كالسنة كاإلجماع.
أوالً :مف الكتاب:

يدا
ىىمًيىا ًإ ٍف يي ًر ى
قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :ىكًا ٍف ًخ ٍفتي ٍـ ًشقى ى
ىىمً ًو ىك ىح ىك نما ًم ٍف أ ٍ
اؽ ىب ٍينً ًي ىما فى ٍاب ىعثيكا ىح ىك نما ًم ٍف أ ٍ
ً
َّ
إًص ىبلحا يكفٍّ ً َّ
ير﴾(ّ).
يما ىخبً نا
ؽ الموي ىب ٍي ىنيي ىما إً َّف الموى ىك ى
اف ىعم ن
ٍ ن يى
وجو الداللة :ىذه اآلية نص في التحكيـ عند ظيكر الشقاؽ بيف الزكجيف ,كاختبلؼ ما

(ْ)

بينيما".

ثانياً :مف السنة:
ىى يؿ
تحكيـ الرسكؿ  سعد بف معاذ  في بني قريظة ,قاؿ أبك سعيد الخدرم  ":ىن ىز ىؿ أ ٍ
ظةى ىعمىى يح ٍكًـ ىس ٍعًد ٍب ًف يم ىع واذ ,فىأ ٍىر ىس ىؿ َّ
النبًي إًلىى ىس ٍعود ,فىأىتىى ىعمىى ًح ىمارو ,ىفمى َّما ىد ىنا ًم ٍف اٍل ىم ٍس ًجًد,
قيىرٍي ى
قى ى ً
اؿ :تى ٍقتي يؿ يمقىاتًمىتىيي ٍـ
اؿ ىى يؤالى ًء ىن ىزليكا ىعمىى يح ٍك ًم ىؾ ,فىقى ى
كمكا إًلىى ىسيًٍّد يك ٍـ أ ٍىك ىخ ٍي ًريك ٍـ ,فىقى ى
اؿ ل ٍؤل ٍىن ى
ص ًار :قي ي
اؿ :قىض ٍي ى ً ً َّ ً
اؿ بً يح ٍكًـ اٍل ىممً ًؾ"(ٓ).
َّما قى ى
ىكتى ٍسبًي ىذ ىرًاريَّيي ٍـ ,قى ى
ى
ت ب يح ٍكـ المو ىكيرب ى
وجو الدال لة :تحكيـ الرسكؿ  سعد بف معاذ  في بني قريظة ,يدؿ عمى مشركعية

(ُ) الفيكمي :المصباح المنير.)ُْٓ/ُ( ,
(ِ) ابف نجيـ :البحر الرائؽ.)ِْ/ٕ(,
(ّ) سكرة النساء اآلية (ّٓ).
(ْ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ُٕٕ/ٓ( ,
(ٓ) البخارم :صحيح البخارم ,كتاب المغازم ,باب مرجع النبي  مف األح ازب ,..ح(ُُِْ).)ُُِ/ٓ( ,

ُّٔ

(ُ)

التحكيـ في كؿ أمر السيما أمر الزكجيف.
ثالثاً :مف اإلجماع:

التحكيـ مسألة عظيمة اجتمعت األمة عمى أصميا في البعث.

(ِ)

يقوؿ الباحث :يعتبر التحكيـ مرحمة تأتي بعد فشؿ الزكجيف في إصبلح الخبلؼ بينيما مف
غير تدخؿ اآلخريف ,ثـ بعد ذلؾ يمجأ إلى أىؿ الخير ليبدأكا بتكجيييـ كارشادىـ لمعكدة إلى الصمح
بالكسائؿ المتاحة مف الكعظ كاإلرشاد كالتكجيو كالكبلـ الميف كاف لـ ينفع يمجأ إلى التحكيـ.
كيتمثؿ عبلج االنفعاالت النفسية عف طريؽ الحكميف بإخبلص النية ﵀ تعالى لمكصكؿ إلى
اإلصبلح ,كالسعي في سبيؿ التكفيؽ بيف الزكجيف ,فيبدأ كؿ حكـ بالخمكة مع قريبو مف الزكجيف
ضمف الضكابط الشرعية كيرل مكاطف سكء العشرة كما ط أر عمى الحياة الزكجية مف كره ,فيك في
نفسي قبؿ أف يككف في مكانة القاضي ,يتعرؼ عمى مكاطف الضعؼ في نفس قريبو,
مرشد
عممو
ه
ه
فيشجعو عمى الخير كيمده بالنصح الطيب الذم يخرجو مف ضائقتو النفسية ,كيرجعو إلى حياتو
العادية ,كؿ ذلؾ مع قياـ كؿ مف الحكميف بتذكير صاحبو بحقكؽ الطرؼ اآلخر عميو ,كأف
يتغاضى عف سمبياتو كسيئاتو.

(ٔ) اٌشٛوبٔ ً١ٔ ,ٟاألٚطبس.)ٕٙ/8( ,
(ِ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ُٕٕ/ٓ( ,

ُّٕ

المبحث الثالث
عالج االنفعاالت النفسية في الحياة الزوجية بالعق اقير
وفيو مطلبان:

المطلب األول :األمراض التي تسببيا االنفعاالت النفسية في الحياة
الزوجية.
المطلب الثاني :العق اقير التي تستعمل لعالج تلك األمراض وحكميا.

ِ
الثالث
ث
المب َح ُ
َ
ية بالع ِ
الزو ِج ِ
ية في الح ِ
االنفع َاال ِت ال َنف ِس ِ
ِع َالج ِ
قاقير
ياة َ
َ
ُ
َ
َ
مف مقاصد الشريعة االسبلمية حفظ النفس كالعقؿ ,كحرـ كؿ ما يضر بالصحة النفسية
كالبدنية كأباح كؿ ما يؤدم إلى تقكيتيما كبما أف االنفعاالت النفسية جزء مف طبيعة الفطرة
اإلنسانية كتعتبر ردكد أفعاؿ عمى ما يجرم لئلنساف في حياتو اليكمية كالناس بطبائعيـ يختمفكف في
درجات االنفعاؿ النفسي ,ككما كضحت في المبحثيف السابقيف أف اإلسبلـ كضع ضكابط تعتبر
عبلجان ناجعان لبلنفعاالت قبؿ اف تصؿ الى درجة الحدة كالتأزـ ,كلكف اذا كصمت الى ىذه الدرجة
كأصبح انفعاالن مزمنان ال تفيده الجمسات النفسية كال تكجييات المرشديف ,فإف المعالج النفسي يضطر
إلى استخداـ العقاقير التي تؤدم إلى التخفيؼ مف حدة االنفعاؿ كال يزاؿ حديثي في عبلج
االنفعاالت النفسية في الحياة الزكجية كالحياة الزكجية في طبيعتيا ال تسمـ مف التقمبات كمف حدكث
بعض الخبلفات كقد يصؿ األمر إلى أف تنقمب ىذه الخبلفات إلى أمراض نفسية ,البد مف عبلجيا
عف طريؽ العقاقير.

ُّٗ

المطمب األَو ُؿ
ُ
الزو ِج ِ
ت ال َنف ِسي ُة في الح ِ
اض التي تُس ِببيا ِ
ية
ياة َ
األم َر ُ
االنف َع َاال ُ
َ
َُ
ىناؾ أمراض نفسية تمحؽ باإلنساف مف خبلؿ ضغكط نفسية تمر عميو في الحياة الزكجية
كقد يظير انعكاساتيا عمى الجسد ومنيا:
أ -الفشؿ العاطفي(ُ):
أك ما يطمؽ عميو اضطراب التأقمـ ) )adjustmentكذلؾ إذا أصيب الشخص
بحزف شديد خارج عف المألكؼ ,قد يؤدم بالشخص إلى تدمير عبلقاتو االجتماعية
كتعطيؿ كظائفو الحيكية ,كقد يؤدم بو الحاؿ إلى تصرفات خطيرة كالتفكير في االنتحار,
كقد يعتبر التغير الحاصؿ لمشخص مف كراء الحزف حادان إذا بمغ بو الحاؿ إلى ثبلثة شيكر
أك ستة شيكر كمتى اشتد الضغط يعتبر مزمنا إذا بمغ أكثر مف ستة شيكر.

األعػػػػراض:
تبدأ أعراض ىذا االضطراب بالظيكر بعد حكالي ثبلثة أشير مف تعرض المرء لحدث
و
شخص آلخر,
يبعث عمى التكتر في حياتو ,كقد تختمؼ أعراض اضطراب التأقمـ اختبلفان كبي انر مف
كقد تتأثر طريقة تفكير الشخص المصاب بيذا االضطراب كشعكره تجاه الحياة أك تجاه نفسو بسبب
اليـ ,القمؽ ,فقداف
األع ارض العاطفية لبلضطراب ,كقد يعاني المرء مما يمي( :نكبات البكاءٌ ,
األمؿ ,العصبية ,الحزف ,اليأس ,التفكير باالنتحار ,فقداف الشعكر بالمتعة ,الشعكر بالقير,
صعكبات في التركيز ,صعكبة في النكـ).
وقد يؤثر ىذا االضطراب أيضاً عمى أفعاؿ وسموؾ المريض ,عمى النحو التالي:
(التخريب المتعمد لمممتمكات ,استمرار األعراض لفترة طكيمة ,التكرط في المشاجرات,
تجنب العائمة أك األصدقاء ,تجاىؿ الفكاتير ,التغيب عف المدرسة ,انخفاض األداء في العمؿ أك
المدرسة).

(ُ) العبيدم :عمـ النفس الكبلنيكي(صّٕٔ) ,مكقع مقاتؿ مف الصحراء.

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Stressors/sec09.doc_cvt.htm

َُْ

وقد تختمؼ طوؿ فترة بقاء أعراض اضطراب التأقمـ كما يمي:
 ستة أشير أو أقؿ (حاد) :كاذا اتبع المرء كبنشاط إجراءات العناية الذاتية ,فقد تتبلشى
األعراض مف تمقاء ذاتيا.
 أكثر مف ستة أشير (مزمف) :تتطمب ىذه الحالة العبلج االختصاصي لممساعدة عمى
تحسيف األعراض كمنع الحالة مف التفاقـ ,كاال فإف ىذه األعراض ستستمر في إزعاج
المريض كاعاقة حياتو.
تتحسف أعراض اضطراب التأقمـ في بعض األحياف مف تمقاء ذاتيا عندما يتبلشى التغير
و
لمشدة جزءان مف حياة المرء ,أك قد تط أر
أحياف أخرل ,يبقى الحدث
الذم سبب الشدة ,كفي
المسبب ٌ
ٌ
مكاقؼ شدة أخرل ,كعندىا يضطر المريض إلى خكض المعاناة العاطفية نفسيا مرة أخرل ,كقد

يؤثر اضطراب التأقمـ عمى حياة المريض بأكمميا ,مما يجعمو يشعر بالقير ,كفقداف األمؿ كالضغط
لدرجة أنو ال يتمكف مف القياـ بأنشطتو االعتيادية اليكمية ,كقد يدخؿ في شجارات نظ انر ألف
بشدة نفسية ,فإنو ال يقؿ خطكرةن عف مشاكؿ الصحة النفسية األخرل ,كفي
اضطراب التأقمـ مرتبطه ٌ
مثؿ ىذه الحاالت يجب االتصاؿ بالطبيب عمى الفكر ,حيث يمكف أف يعطي الطبيب المريض

و
بشكؿ أفضؿ مع األحداث التي سببت
أدكيةن تساعد عمى أف يحسف مكقفو مف حياتو كأف يتكيؼ
الشدة.
ب -مرض التحويؿ الجسدي):)conversion disorder

(ُ)

ً
ىك ٍ ً
م َّ
الش ٍكؿ ,يتميز بأعراض تى ٍح ًكٍيمًٌية (فقداف أك اضطراب في
اضطراب يعصابي ىج ىسد ٌ
ً
النكبات ,مع عدـ
أداء الكظائؼ الحركية الطكعية أك الكظائؼ الحسية) مثؿ اال ٍخًدرار ,كال ىشمىؿ ,ك ى
تكافر أساس فيزييكليك ًج ٌي ليا ,كيبلحظ كجكد ىعبلى ىمات ًج ٍس ًميَّة لميستيريا ,كال يمكف إظيار األعراض
طكعيان أك عف قصد ,كلكنيا تتفاقـ خبلؿ الضغط النفسي ,كتتبلشى عند زكاؿ التكتر ,أك عند
الحصكؿ عمى دعـ أك إىتماـ خارجي.
ج -الغيرة المرضية(:)1
الغيرة ىي إحساس مف أحاسيس العاطفة كىي شعكر طبيعي في كجداف كػؿ شخص كلكف إذا ازداد
(ُ) المرجع السابؽ(صّّٕ).
(ِ)الخالدم كالعممي :الصحة النفسية(ُِْ) ,العيدم :عمـ النفس الكبلنيكي(صُِٔ).
.http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=235&Cat_Subject_Id=38&Cat_Id

ُُْ

ىذا الشعكر كأثػر عمػى فكػر اإلنسػاف بػدكف مبػرر معقػكؿ كسػبب إعاقػةن عػف حياتػو الطبيعيػة أصػبح

شعك انر مرضيان.

ومف أىـ مظاىرىا:

ُ .عدـ إخبلص شريؾ الحياة أك خيانتو لو أكليا.
ِ .ضيؽ صدر المريض يصاحبو مشاكؿ زكجية كأسرية عبلكة عمى الخطر الكبير مف
العنؼ ,الذم قد يصؿ إلى حد القتؿ كأحيانا االنتحار.
ّ .الشؾ في إخبلص الشريؾ كشرفو ,قد يصاحبو أكىاـ أخرل مثؿ الشؾ في نكايا الشريؾ في
التخطيط لقتمو أك تسميمو أك إصابتو بمرض جنسي أك عجز جنسي.
ْ .البحث الدءكب ألدلة الخيانة كذلؾ في البحث في المذكرات كحافظة الجكاؿ كتسجيؿ
المحادثات كالمتابعة ,كأحيانان استعماؿ كامي ار الفيديك كفحص مبلءة السرير كالمبلبس
الداخمية كخبلفو.
ٓ .عادةن ما تحدث مشادات كبلمية كأحيانان ىياج مصحكب بعنؼ جسدم قد يؤدم إلى اعتراؼ

الطرؼ اآلخر بالخيانة كذبان إلنياء المشكمة ,كىذا االعتراؼ الكاذب بالخيانة يؤدم في
الحقيقة إلشعاؿ الصدكر كتأزـ المشكمة.

األسباب:
تركيب أك نوع الشخصية لو دكر في حدكث الغيرة المرضية ,مع مصاحبة شعكر شديد
بالنقص كالعجز كعدـ الثقة بالنفس كأف إنجازاتو في الحياة أقؿ مف طمكحاتو كىذا النكع مف
الشخصيات أكثر عرضة ألم حدث يزيد شعكره بالعجز ,مثؿ فقد الكظيفة أك الكضع االجتماعي
كنتيجة ليذه التيديدات ربما يسقط ىذا الشخص المكـ عمى اآلخريف في شكؿ غيرة مرضية كاتياـ
بالخيانة ,كيمكف أف تككف ضمف أعراض المرضى الفصاميف(ُ) ,كحاالت االضطرابات الكجدانية
كاضطرابات الشخصية كتعاطي المخدرات كبعض األمراض العقمية العضكية ,كيعتقد الكثير مف
الباحثيف أف الغيرة المرضية قد تنشأ مع بداية عدـ القدرة عمي االنتصاب لمرجؿ كالعجز الجنسي
لممرأة.
(ُ) مرض عقمي يتميز باضطراب في التفكير كالكجداف كالسمكؾ كأحيانا اإلدراؾ ,كيؤدم إذا لـ يعالج في بادئ
األمر إلي تدىكر في المستكل السمككي كاالجتماعي ,كما يفقد الفرد شخصيتو كبالتالي يصبح في معزؿ عف العالـ
الحقيقي) http://forum.sedty.com/t360147.html(.

ُِْ

مآؿ الحالة:
مآؿ الحالة عمكمان غير جيد في حالة الغيرة المرضية نتيجة اضطراب ضبللي غير
معركؼ السبب كلكف إذا كاف نتيجة مرض معركؼ مثؿ االكتئاب أك تعاطي المخدرات ,فالمآؿ
أحسف ,كما أف مآؿ الحالة يعتمد أيضان عمى نكع الشخصية قبؿ المرض.
د -مرض القمؽ(:)3
عرفو زىراف :بأنو حالة تكتر شامؿ كمستمر نتيجة تكقع تيديد خطر فعمي أك رمزم ,قد
يحدث كيصحبيا خكؼ غامض كأعراض نفسية كجسمية.
أسباب القمؽ:
ُ -االستعداد الكراثي لمفرد ,كيحصؿ ذلؾ بانتقاؿ القمؽ مف اآلباء إلى األبناء حسب الشخصية,
كذلؾ عف طريؽ تفاعمو مع الجكانب األخرل.
ِ -االستعداد النفسي أك الضعؼ النفسي العاـ كشعكر الفرد بالتيديد الداخمي أك الخارجي,
كيحصؿ ذلؾ عف طريؽ األزمات المفاجئة كالشعكر بالذنب كالخكؼ مف العقاب كتعكد
الكبت.
ّ -مكاقؼ الحياة الضاغطة كذلؾ نظ ار لتقمبات الحياة المختمفة كعدـ كجكد استقرار فييا.
ْ -المشكبلت التي يتعرض ليا الفرد في مراحؿ حياتو المختمفة.
ٓ -البيئة االجتماعية ال شؾ أف البيئة المحمية تؤثر عمى األفراد مف خبلؿ ظرؼ التنشئة في
البيت كالمدرسة كما يدكر حكليـ بشكؿ عاـ.
ٔ -التعرض لمتغيرات كالحكادث الحادة اقتصاديان كاف أك عاطفيان أك تربكيان كالخبرات الجنسية
الصادمة في مرحمة الطفكلة أك المراىقة كالتعرض لئلرىاؽ الجسمي.
أعراض القمؽ :وىي عمى نوعيف:

(ِ)

أوالً :األعراض الجسمية :كتتمثؿ بالضعؼ العاـ كنقص في النشاط كالمثابرة كزيادة التكتر
كالنشاط الحركي كالتعب كالصداع المستمر كال تؤثر فيو الميدئات ,كزيادة التعرؽ كشحكب الكجو
كزيادة في نبضات القمب كاضطراب في التنفس كضيؽ الصدر كالغثياف كجفاؼ الفـ كالحمؽ كفقداف
(ُ) جبؿ :الصحة النفسية(صُِٖ) ,الخالدم كالعممي :الصحة النفسية(ُِْ).
(ِ) أ.د.صبرم برداف عمى الحياني :الصحة النفسية كالعبلج النفسي اإلسبلمي ,ص (ُٗٔ).

ُّْ

الشيية كنقص الكزف كشدة الحساسية لؤلصكات كاألرؽ كاضطراب النكـ كالتعرض لمككابيس
كاألحبلـ المزعجة كالشعكر بالتعب عند االستيقاظ مف النكـ كاضطراب الكظيفة الجنسية.
ثانياً :األعراض النفسية :كتشمؿ القمؽ بصكرة عامة كالقمؽ عمى الصحة كالمستقبؿ كالتكتر
الشديد كعدـ االستقرار كالراحة كشدة الحساسية كاالستثارة السريعة كالخكؼ الذم قد يصؿ إلى درجة
الفزع كالشؾ كعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار كالتشائـ كالتفكير في الماضي كاألخطاء التي ارتكبيا كما
قد يحصؿ مف أحداث مفاجئة في المستقبؿ كاإلحساس بقرب النياية كالخكؼ مف المكت كقمة
التركيز كاضطراب المبلحظة كعدـ القدرة عمى العمؿ كاإلنجاز كسكء التكافؽ االجتماعي كالميني.

ُْْ

المطمب ِ
الثاني
ُ
الع ِ
قاقير التي تُستَع َم ُؿ لِ ِع َال ِج ِتم َؾ األم َر ِ
اض َو ُحك ُميا
َ

المعالً يج إلى استعماؿ العقاقير عند نفاد اإلجراءات العبلجية األخرل كالجمسات
ييمجأي ي

العبلجية كاإلرشاد النفسي كىناؾ أدكية تستعمؿ بشكؿ عاـ لمعبلج ,كالمسكنات كالتي مف شأنيا
التخفيؼ مف آثار المرض النفسي أك القضاء عميو ,كذلؾ كمو حسب الحاجة كالضركرة ,كالضركرة
تقدر بقدرىا كبالرجكع إلى األمراض التي ذكرتيا في المطمب األكؿ ,فإف عالجيا يكوف كالتالي:

()3

أ -عالج مرض التأقمـ (االضطراب العاطفي):
كيككف العبلج بإحدل طريقتيف:
كيسمى أيضان باالستشارة النفسية
 -3العالج النفسي :كىك العبلج الرئيسي الضطرابات التأقمـ ,ي
أك العبلج الكبلمي ,كقد يساعد المريض في معرفة أسباب تأثير األحداث المسببة لمشدة

و
تكيفية
عميو إلى ىذه الدرجة ,كعندما يفيـ المزيد عف ىذه العبلقة ,فإنو يتعمـ ميارات ٌ

صحية تساعده في التغمب عمى أحداث مجيدة أخرل قد يتعرض ليا الحقان في حياتو,
يمكف أف يساعد العبلج المريض عمى استعادة نمط حياتو السابؽ المعتاد ,كما يمكف أف
يقدـ الدعـ المعنكم ,كيمكف أف يحضر المرء عبلجان فرديان أك جماعيان ,أك عائميان.
 -1العالج باألدوية :يفيد العبلج باألكدية في حاالت االكتئاب كالقمؽ كاألفكار االنتحارية
المنبثقة عف مرض اضطراب التأقمـ ,ككما ىك الحاؿ بالنسبة لمعبلج النفسي ,فقد يحتاج
و
أشير فقط ,كىك يتضمف مضادات االكتئاب كمضادات القمؽ.
المريض إلى األدكية لبضعة
عالقة مرض التأقمـ بالحياة الزوجية:
يحصؿ ىذا المرض عند االنصداـ العاطفي لفقد أحد الزكجيف لصاحبو كقد تعمؽ بو تعمقان
شديدان أك حصكؿ انتكاسة في العبلقات الزكجية ,كتفريؽ مفاجئ ,فيحدث انفعاالن شديدان يصؿ إلى
درجة االنفعاؿ المرضي.

(ُ)العبيدم :عمـ النفس الكبلنيكي(صّٕٔ) ,مكقع مقاتؿ مف الصحراء.
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Stressors/sec09.doc_cvt.htm

ُْٓ

ب -عالج مرض التحوؿ الجسدي:
كيعالج كالحالة السابقة كذلؾ بطريقتيف:
ُ -العالج بالجمسات العالجية :كذلؾ بترؾ المريض يعبر عف مشاعره كعكاطفو بطرؽ
مختمفة ,كالكتابة أك التكمـ بعد أف يكفر الطبيب المعالج ظركفان مناسبة كمبلئمة.
ِ -العالج بالعقاقير :كيستخدـ في بداية المشكمة كذلؾ مف أجؿ التخفيؼ مف حدة األعراض
المصاحبة لممريض كتعمؿ ىذه األدكية بالتأثير عمى النكاقؿ العصبية المكجكدة في الجياز
العصبي ,إما تثبيطيا أك زيادة عمميا حسب الحالة.
عالقة مرض التحوؿ الجسدي بالحياة الزوجية:
يحصؿ ىذا المرض في الحياة الزكجية نتيجة الضغكط الحاصمة بتقمبات الحياة ,فقد تشتد
الظركؼ كتككف المفاجئات شديدة الكقكع عمى أحد الزكجيف ,فبل يتحمؿ ىكؿ المفاجئة,
فيحصؿ أثر جسدم كاضح ,فيسمب أحد الحكاس أك أكثر كيعتبر درجة أشد مف سابقتيا لذا
تحتاج إلى رعاية أكثر.
ج -عالج مرض الغيرة المرضية:
كيككف العبلج بإحدل الطريقتف التاليتيف:
ُ -العالج النفسي :كمف أىدافو خفض التكتر كاتاحة الفرصة لمطرفيف لمتنفيس عف عكاطفيـ
كىذا العبلج مفيد إذا كانت الغيرة المرضية نتيجة الضطراب في الشخصية ,كيككف
العبلج أيضان بتشجيع الشريؾ المتيـ بالقياـ بسمكؾ يؤدم إلى خفض غيرة المريض ,مثؿ
عدـ المجادلة في بعض الحاالت.
ِ -العالج باألدوية :تعالج الحالة المرضية حسب نشكء الحالة ,فيي إما أف تككف ناشئة
عف مرض عقمي آخر مثؿ الفصاـ أك االكتئاب أك نتيجة تعاطي الكحكؿ كالمخدرات,
فيجب عبلج الحالة األساسية أكالن ,أك أنيا ناشئة عف اضطراب ضبللي غير معركؼ
السبب يحتاج لمعبلج بمضادات الذىاف ,كأما اذا كانت الغيرة ال ترقى لمستكل الضبللة
أك الكىـ أك أم نكع مف االعتقاد الخاطئ ,فإنيا تستجيب لمضادات االكتئاب مف نكع
مثبطات استرجاع السيركتكنيف.

ُْٔ

عالقة مرض الغيرة بالحياة الزوجية:
ال يخفى حصكؿ الغيرة في الحياة الزكجية مف أحد الزكجيف عمى اآلخر كقد تصؿ ىذه
الغيرة إلى درجة تتعدل الحد المعقكؿ فتصبح مرضان يحتاج الى عبلج المختصيف.
د -عالج مرض القمؽ:
ُ -لمعبلج النفسي دكر كبير في التخفيؼ مف شدة الحالة كالعمؿ عمى طمئنة المريض عف
طريؽ كشؼ الصراعات كالعكامؿ الداخمية مف أجؿ التخمص منيا كتكضيح العكامؿ التي
سببت نشكء الحالة كتكجيو اىتمامو الزائد مف االىتماـ بالنفس إلى اىتمامات أخرل
كيستخدـ في ىذه الحالة العبلج النفسي المختصر أك العبلج الجماعي.
ِ -تخفيؼ حدة المبالغة بالرعاية كالعطؼ أك العكس مف استخداـ الشدة كالقسكة في المعاممة
كاستخداـ اإلرشاد األسرم.
ّ -العمؿ عمى زيادة تفاعؿ المريض مع المجتمع كالمجكء الى استخداـ كسائؿ متعددة,
كالرياضة كالنشاطات الترفييية لمساعدة المريض لمخركج مف الحالة التي يعاني منيا كزيادة
دائرة اىتماماتو.
ْ -استخداـ الميدئات كاألدكية الكىمية.
عالقة القمؽ بالحياة الزوجية:
قد يؤدم تغير تصرفات أحد الزكجيف تجاه اآلخر إلى نشكء القمؽ مما يسبب مشكبلت قد
تتفاقـ مع مركر الزمف إذا لـ يتـ حميا مثؿ تزعزع الثقة المتبادلة بيف الزكجيف كقد يتكىـ كؿ منيما
نشكز صاحبو ,ومف الصور أيضاً األمثمة التي ذكرتيا في الفصؿ السابؽ ,كمسائؿ فقيية:
ُ -القمؽ الناشئ عف الخكؼ مف المستقبؿ كالخكؼ مف الكقكع بالفاحشة كقد يضطر إلى
الزكاج بنية الطبلؽ كؿ ذلؾ خكفان عمى نفسو كمستقبمو.
ِ -قد يمجأ كلي البنت إلى الغبلء في المير خكفان كقمقان عمى بنتو ظانان بذلؾ أنو يخدميا بذلؾ.
ّ -قضية قمؽ الرجؿ عمى الكرثة ,فيمجأ إلى طبلؽ زكجتو أك إحدل زكجاتو منعان ليا مف
الميراث حتى ينفرد بو باقي الكرثة.

ُْٕ

حكـ استعماؿ العقاقير في ىذه االمراض:
حكـ عبلج األمراض النفسية الناشئة عف االنفعاالت النفسية مثميا مثؿ األمراض األخرل
كقد اختمؼ الفقياء في حكـ التداكم بشكؿ عاـ كسأذكره باختصار وذلؾ عمى أربعة مذاىب:
المذىب األوؿ :استحباب التداكم ,كاليو ذىب بعض الشافعية ,كبعض الحنابمة.

(ُ)

المذىب الثاني :إباحة التداكم ,كاليو ذىب طائفة مف جميكر الحنفية كالشافعية كالمالكية
كالحنابمة(ِ).
المذىب الثالث :كجكب التداكم ,كاليو ذىب بعض الحنفية ,كبعض أصحاب اإلماـ أحمد ,كبو قاؿ
ابف حزـ الظاىرم(ّ).
المذىب الرابع :عدـ جكاز التداكم ,ألف كؿ شيء بقضاء ا﵀ كقدره ,فبل حاجة لمتداكم كىك قكؿ
بعض المتصكفة (ْ).
األدلة:
استدؿ المذىب األوؿ القائؿ باستحباب التداوي بالسنة:
اد المَّ ًو تى ىد ىاكٍكا
ُ .عف أسامة بف شريؾ رضي ا﵀ عنو أف النبي  قاؿ ":ىن ىع ٍـ ىيا ًع ىب ى
اد المَّ ًو فإف ا﵀ لـ يضع ىد َّ
اء إال داء كاحدان ,قالكا :يا رسكؿ ا﵀
ًع ىب ى
اء ًإال ىك ى
ض ىع لىوي ىد ىك ن
ن
(ٓ)
كما ىك؟ قاؿ :اليرـ".
وجو الداللة :أف أمر النبي  يفيد االستحباب بقرينة كجكد أحاديث تدعك إلى ترؾ
العبلج كما سيأتي في أدلة القائميف بعدـ الجكاز.

(ٔ)

ً
ِ .عف أبي ىريرة عف النبي  قاؿ ":ما أ ٍىن ىز ىؿ المَّو ىد َّ
اء"
اء ًإال أ ٍىن ىز ىؿ لىوي شفى ن
ي ن
ى

(ٕ)

(ُ)الشربيني :مغني المحتاج (ُ ,)ّٕٓ/المرداكم :اإلنصاؼ.)ِّٓ/ِ(,
(ِ) الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية (ٓ ,)ّٓٓ/المكاؽ :التاج كاإلكميؿ ,)ِِٗ/ّ(,الشربيني :مغني المحتاج
(ُ ,)ّٕٓ/ابف قدامة :المغني (ٔ ,)ُّّ/المرداكم :اإلنصاؼ.)ِّٓ/ِ(,
(ّ) الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية (ٓ ,)ّٓٓ/المرداكم :اإلنصاؼ (ِ ,)ِّٓ/ابف حزـ :المحمى.)ُْٖ/ٕ( ,
(ْ)القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف.)ُّٖ/َُ( ,

(ٓ) الترمذم :سنف الترمذم ,كتاب الطب ,باب الدكاء كالحث عميو,حَِّٖ ,)ّّٖ/ْ( ,كقاؿ حسف صحيح.
(ٔ)الشربيني :مغني المحتاج (ُ ,)ّٕٓ/ابف حجر :فتح البارم (َُ.)ُّٓ/
(ٕ)أخرجو البخارم ,كتاب الطب ,باب ما أنزؿ ا﵀ داء إال أنزؿ لو شفاء,ح ٖٕٔٓ (ٕ.)ُِِ/

ُْٖ

وجو الداللة :نص الحديث عمى أف خمؽ ا﵀ لكؿ داء دكاء دليؿ عمى استحباب التماسو
كطمبو.
أدلة المذىب الثاني:
استدؿ أصحاب المذىب الثاني القائموف باإلباحة لرأييـ بأدلة مف الكتاب والسنة واإلجماع.
أوالً :الكتاب:

ًً ً
اء لً َّمن ً
اس﴾
اب يم ٍختىمً ه
قكلو تعالى ﴿ :ىي ٍخ يريج ًم ٍف يبطيكنًيىا ىش ىر ه
ؼ أىٍل ىك يانوي فيو شفى ه

(ُ)

وجو الداللة :ذكر ا﵀ سبحانو كتعالى استعماؿ العسؿ لمشفاء دليؿ عمى إباحة التداكم.

(ِ)

ثانياً :السنة:
عف عطاء بف أبي رباح قاؿ :قاؿ لي ابف عباس أال أريؾ امرأة مف أىؿ الجنة ,قمت بمى,
قاؿ :ىذه المرأة السكداء ,أتت النبي  فقالت :إني أصرع ,كاني أتكشؼ ,فادع ا﵀ لي ,قاؿ :إف
شئت صبرت كلؾ الجنة ,كاف شئت دعكت ا﵀ أف يعافيؾ ,فقالت :أصبر ,فقالت :إني أتكشؼ
فادع ا﵀ لي أف ال أتكشؼ ,فدعا ليا.

(ّ)

وجو الداللة :أف تخير النبي  لممرأة بيف الصبر عمى المرض ,أك الشفاء منو دليؿ عمى
إباحة التداكم أك تركو.

(ْ)

ثالثاً :اإلجماع:
(ٓ)

نقؿ المناكم اإلجماع عمى أف التداكم مباح.
أدلة المذىب الثالث:

استدؿ أصحاب المذىب الثالث القائموف بوجوب التداوي بأدلة مف الكتاب والسنة
أوالً :مف الكتاب:

ًً
َّ ً
قكلو تعالى ﴿ :كىال تيٍمقيكا بًأ ٍىيًدي يكـ إًلىى التَّيمي ىك ًة كأ ٍ ً
يف﴾(ٔ).
ىحسينكا إً َّف الموى ييحب اٍل يم ٍحسن ى
ٍ
ٍ ى
ى

(ُ) النحؿ مف آية (ٗٔ).

(ِ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (َُ.)ُّٔ/
(ّ) أخرجو البخارم ,كتاب المرضى ,باب فضؿ مف يصرع مف الريح,ح ِٓٔٓ.)ُُٔ/ٕ( ,
(ْ) العيني :عمدة القارم(ُِ.)َِّ/
(ٓ) المناكم :فيض القدير شرح الجامع الصغير (ْ.)ْٖٓ/
(ٔ)البقرة مف اآلية (ُٓٗ).

ُْٗ

كجو الداللة :أف ترؾ الدكاء فيو إىبلؾ لمنفس كترؾ الطعاـ كالشراب فدؿ عمى كجكب التداكم
حفاظان عمى النفس.

(ُ)

ثانياً :السنة:

عف عائشة رضي ا﵀ قاؿ رسكؿ ا﵀  " ال ضرر كال ضرار".

(ِ)

وجو الداللة :أف ترؾ العبلج فيو إىبلؾ لمنفس كتعريضيا لمضرر المنيي عنو فكجب
التداكم.

(ّ)

أدلة المذىب الرابع:
استدؿ أصحاب المذىب الرابع القائموف بجواز التداوي بأدلة مف الكتاب والسنة.
أوأل :الكتاب:
ض كىال ًفي أ ٍىنفي ًس يكـ إً َّال ًفي ًكتى و ً
ً و ً
قكلو تعالى ﴿ :ما أىص ً
ً
ىف
اب م ٍف قىٍب ًؿ أ ٍ
ى ى ى
ٍ
اب م ٍف يمص ىيبة في ٍاأل ٍىر ى
(ْ)
ىىا إً َّف ىذلً ىؾ ىعمىى المَّ ًو ىي ًس هير﴾
ىن ٍب ىأر ى
وجو الداللة :أف ا﵀ قد عمـ أياـ الصحة كالمرض ,كلك حرص الخمؽ عمى دفع المرض ما
اعتصاما با﵀ كثقة بو ,فما داـ كؿ شيء بقضاء
استطاعكا ,فالكاجب عمى الخمؽ أف يترككا التداكم
ن
(ٓ)
كقدر فبل حاجة إلى التداكم.
ثانياً :السنة:
عف العقار بف المغيرة بف شعبة عف أبيو رضي ا﵀ عنيما عف النبي  ": مف اكتكل أك
استرقى فقد برئ مف التككؿ".

(ٔ)

وجو الداللة :أف التداكم سكاء بالكي أك بالرقى ينافي التككؿ كيقدح فيو.

(ٕ)

الرأي المختار:

(ُ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (ِ)ُّٔ /
(ِ) سبؽ تخريجو ص(ٕٓ).

(ّ) السبكي :اإلبياج في شرح المنياج(ُ.)َٔ/
(ْ) الحديد اآلية (ِِ).
(ٓ) القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف(َُ.)ُّٖ/
(ٔ)الترمذم :سنف الترمذم ,كتاب الطب ,باب كراىية الرقية,حَِٓٓ ,)ّّٗ/ْ( ,كقاؿ صحيح.
(ٕ) ابف حجر :فتح البارم (ّ.)ُّٗ/

َُٓ

يتبيف لمباحث رجحاف رأم القائميف باستحباب التداكم؛ ألف الرسكؿ  تداكل ,كأمر
بالتداكم ,ككصؼ الدكاء ألصحابو ,كأخبر بأف التداكم مف قدر ا﵀ تعالى ,فالتداكم كاألخذ بأسباب
الشفاء ال ينافي التككؿ؛ ألنو قد يككف بإذف ا﵀ تعالى سببان لزكاؿ المرض كمف األحاديث التي
نصت عمى ذلؾ.
ُ -عف أبي ىريرة  عف النبي  قاؿ " :ما أ ٍىن ىز ىؿ المَّو ىد َّ
ً
اء".
اء إًال أ ٍىن ىز ىؿ لىوي شفى ن
ي ن
ى

(ُ)

ِ -عف جابر عف رسكؿ ا﵀  أنو قاؿ ":لكؿ داء دكاء ,فإذا أصاب الدكاء الداء ب أر بإذف ا﵀".
كقد يصؿ األمر إلى الكجكب إذا كاف المرض مف األمراض الكبائية المعدية التي ينتقؿ
ضررىا إلى اآلخريف ,أك لـ يكف كذلؾ كلكنو يقعده عف أداء الفرائض كاكتساب أسباب معاشو,
كتيقف أك غمب عمى الظف حصكؿ البرء كالشفاء بالتداكم ,كىذا الدكاء ال يعطى إال كقت الضركرة
والضرورة تقدر بقدرىا ,كىذا األمر ينسحب عمى األمراض الناتجة عف االنفعاالت النفسية ,السيما
في الحياة الزكجية كانما يككف ذلؾ بعد نفاد أنكاع العبلجات األخرل ,كالجمسات العبلجية
كاإلرشادات النفسية.

(ِ)

(ُ) سبؽ تخريجو ص(ُْٓ).
(ِ) الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية (ٓ.)ّٓٓ/

ُُٓ

الخاتمة
كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث.

أوالً :النتائج:

عقد يتضمف إباحة و
كطء بمفظ إنكاح أك تزكيج أك ترجمتو.
ُ .حقيقة الزكاج أنو ه
ِ .الزكاج مشركع كاألصؿ فيو الندب كقد يعتريو األحكاـ التكميفية المختمفة.
ّ.

شػػرع الػػزكاج فػػي اإلسػػبلـ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مقاصػػد عظيمػػة مػػف أجميػػا حفػػظ الػػنفس البش ػرية,
كاعفافيا ,كالعمؿ عمى ترابط األسر في المجتمع المسمـ.

ْ .لكؿ مف الزكجيف حقكؽ عمى اآلخر يجب مراعاتيا لتحقيؽ التكافؽ األسرم.
ٓ .يمكف كضع تعريؼ جامع لبلنفعاؿ النفسي في الفقو اإلسبلمي ,بأنو عبارة عف سمكؾ طارئ
يحدث لمفرد نتيجة تعرضو لمكقؼ حسف أك سيء.
ٔ .ىناؾ مفارقة بيف العكاطؼ كاالنفعاالت ,حيث إف العكاطؼ مستقرة نسبيان ,كتساعد عمى تنظيـ
االنفعاالت المتغيرة ,كغير المستقرة.
ٕ .تتنكع االنفعاالت بحسب تككينيا كأثرىا عمى اإلنساف.
ٖ .االنفعاالت السارة كغير السارة يتكيؼ حكميا بضكابط شرعية ,بحيث ال تخرج عف حدكدىا
المعتبرة.
ٗ .ىناؾ أسباب لبلنفعاالت النفسية تدفع االنفعاؿ لمظيكر ,كتتغير بحسب نكعو.
َُ .تنقسـ مظاىر االنفعاؿ النفسي إلى خارجية كداخمية تتغير كفؽ طبيعة االنفعاؿ.
ُُ .لبلنفعاالت النفسية أثر في الحياة الزكجية ,كفي األحكاـ المتعمقة بيا.
ُِ .الحب قبؿ الزكاج يعد شيكة البد أف تحاط بسياج الشريعة ,كذلؾ بالقدرة عمى الزكاج كالرعبة
فيو ,كال يتـ ذلؾ إال بالعقد الصحيح.
ُّ .الزكاج المبني عمى الحب مندكب إليو ألنو يديـ العشرة الزكجية ,كيزيد مف التفاىـ األسرم,
كىك يغاير المعاشرة بالمعركؼ ألنيا كاجبة.
ُْ .يؤثر كره أحد الزكجيف لآلخر في تصرفاتو تجاىو ,كذلؾ بحسب درجة ىذا الكره ,كاألصؿ أف
يصبر كؿ مف الزكجيف عمى صاحبو في حاؿ ما كاف محتمبلن مف الكره.

ُِٓ

ُٓ .الغضب حالة نفسية منيي عنيا في الشريعة اإلسبلمية ألنيا تدفع اإلنساف نحك تصرفات ال
يرغب فييا ,فإذا أطبؽ الغضب عمى المكمؼ حتى ذىاب عقمو فإف تصرفاتو المتعمقة بالحياة
الزكجية ال تنفذ.
ُٔ .إذا لـ يصؿ الغضب إلى حد اإلطباؽ كذىاب العقؿ ,فبل يؤثر في صحة تصرفات المكمؼ
في الحياة الزكجية ,كتبقى نافذة.
ُٕ .أباحت لكؿ كاحد منيما في حاؿ الكره غير المحتمؿ االنفصاؿ عف اآلخر بالطرؽ الشرعية
كىي :الطبلؽ كالخمع ,كلـ تبح طرقان أخرل ميما كانت شدة الكره كىي :الظيار كاإليبلء أكثر
مف أربعة أشير ,كامتناع الزكجة عف فراش زكجيا.
بناء عمى صكره كأنكاعو ,كتعتريو األحكاـ
ُٖ .الخكؼ انفعاؿ طارئ كاحتمالي ,يتغير الحكـ ن
التكميفية المتعددة.

ُٗ .عمى المكمؼ ضبط انفعاالت الخكؼ لديو بحيث ال تتجاكز الحدكد الشرعية ,فيؤدم ىذا
التجاكز إلى فساد النفكس ,كخراب األسر.
َِ .الغيرة انفعاؿ يككف محمكدان إذا دفع المرء لممحافظة عمى شريكو ,بتحسيف سمككو ,كالرقي
بنفسو عمى الصعيد النفسي كالجسدم ,كيككف مذمكمان إذا دفع المكمؼ إليذاء شريكو ,أك غيره,
أك ظممو.
ُِ .زخرت الشريعة اإلسبلمية بالعديد مف اآلداب كاإلرشادات ,التي تعيف الزكجيف عمى التخمص
مف اآلثار السيئة لبلنفعاالت النفسية.
ِِ .كضعت الشريعة اإلسبلمية العديد مف الكسائؿ التي تعمؿ عمى تكجيو الزكجيف عمى تصحيح
مسار حياتيما الزكجية ,كمساعدتيما في حؿ ما يط أر بينيما مف خبلفات.
ِّ .كضع األطباء عددان مف العقاقير كاألدكية المادية التي تعالج األمراض النفسية كالجسدية
الناشئة عف االنفعاالت ,كاستخداـ ىذه العقاقير يتكافؽ مع المبادئ العامة لمشريعة اإلسبلمية
التي تندب إلى التداكم مف األمراض ,بؿ تكجبو في حاؿ تعذر الشفاء بدكنو ,كذلؾ بشرط أف
ال يصؿ استخداـ ىذه العقاقير إلى حد اإلدماف أك إذىاب العقؿ.

ُّٓ

ثانياً :التوصيات:
 .3الكصكؿ إلى قانكف مكحد يمبي الحاجات النفسية لمفرد كالمجتمع ,كتطمعاتو بما يحقؽ العدؿ.
ِ .تدعيـ المناىج بمكاد تعميمية ,تؤىؿ الشباب كالفتيات لمقدرة عمى ضبط انفعاالتيـ النفسية,
السارة كغير السارة ,بقصد الكصكؿ إلى إقامة حياة زكجية مستقرة.
ّ .فصؿ دائرة اإلرشاد األسرم عف المحاكـ الشرعية ,ليتيسر لؤلزكاج التكاصؿ معيا بعيدان عف
حساسية الذىاب إلى المحاكـ.
ْ .إقرار دكرات تدريبية لممقبميف عمى الزكاج ,تشتمؿ عمى أحكاـ كآداب الزكاج.

ُْٓ

الفيارس العامة

 فيرس اآليات القرآنية
 فيرس األحاديث النبوية واآلثار
 فيرس المصادر والمراجع
 فيرس الموضوعات

ُٓٓ

فيرس اآليات القرآنية الكريمة
ـ
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
َُ.
ُُ.
ُِ.
ُّ.
ُْ.
ُٓ.
ُٔ.
ُٕ.
ُٖ.
ُٗ.
َِ.
ُِ.
ِِ.
ِّ.

رقـ اآلية

اآلية الكريمة
 سورة البقرة
اخ ىش ٍكنًي ىكًأليتً َّـ نً ٍع ىمتًي..
فى ىبل تى ٍخ ىش ٍك يى ٍـ ىك ٍ
ً
ً
ًَّ
اص..
آمينكا يكت ى
 ىيا أىييىا الذ ى
ص ي
ب ىعمىٍي يك يـ اٍلق ى
يف ى
ً
ً
اس لىيي َّف..
اس لى يك ٍـ ىكأ ٍىنتي ٍـ ل ىب ه
 يى َّف ل ىب ه
ىح ًسينكا..
 ىكىال تيٍمقيكا بًأ ٍىيًدي يك ٍـ إًلىى التَّ ٍيمي ىك ًة ىكأ ٍ

ىف تى ٍك ىريىكا ىش ٍي نئا ىك يى ىك ىخ ٍيهر لى يك ٍـ ..
 ىك ىع ىسى أ ٍ
لًمًَّذيف يؤلي ً ً ً
ص أ ٍىرىب ىع ًة..
ى يٍ ى
كف م ٍف ن ىسائ ًي ٍـ تىىرب ي
كلىي َّف ًم ٍث يؿ الًَّذم عمىٍي ًي َّف بًاٍلمعر ً
كؼ..
ى
ى ٍي
ى ي
فىًإف ًخ ٍفتيـ أ َّىال ي ًقيما ح يد ى َّ ً
اح..
ٍ
كد المو فى ىبل يج ىن ى
ٍ ي ى ي
 ىكًا ىذا طىمَّ ٍقتييـ ٍّ
ىجمىيي َّف..
اء فىىبمى ٍغ ىف أ ى
الن ىس ى
طمَّ ٍقتييـ ٍّ
كى َّف..
 ىكًا ىذا ى
ضمي ي
ىجمىيي َّف فى ىبل تى ٍع ي
اء فىىبمى ٍغ ىف أ ى
الن ىس ى
كد لىو ًرٍزقيي َّف ك ًكسكتيي َّف بًاٍلمعر ً
ً
كؼ..
ى ٍي
 ىك ىعمىى اٍل ىم ٍكلي ي ي ى ٍ ى ي
ً
ط ىب ًة..
ضتي ٍـ بً ًو ًم ٍف ًخ ٍ
يما ىع َّر ٍ
 ىكىال يج ىن ى
اح ىعمى ٍي يك ٍـ ف ى

 سورة آؿ عمراف
النس ً
اس حب َّ ً ً
 يزي ً
اء ىكاٍل ىبنً ً
يف..
ٍّف ل َّمن ً ي
ى
الشيى ىكات م ىف ٍّ ى
كف إًلىى اٍل ىخ ٍي ًر..
 ىكٍلتى يك ٍف ًم ٍن يك ٍـ أ َّ
يمةه ىي ٍد يع ى
ً
ًً
الن ً
يف ىع ًف َّ
اس..
يف اٍل ىغ ٍي ى
ظ ىكاٍل ىعاف ى
 ىكاٍل ىكاظم ى
ً
ضمً ًو..
اى يـ المٌوي ًمف فى ٍ
يف بً ىما آتى ي
فى ًرح ى
 سورة النساء
النس ً
ً
اء ..
فى ٍان ًك يحكا ىما ى
ط ى
اب لى يك ٍـ م ىف ٍّ ى
 ىكآتيكا ٍّ
ص يدقىاتً ًي َّف نً ٍحمىةن...
اء ى
الن ىس ى
ً
اج يك ٍـ..
ص ي
ؼ ىما تىىر ىؾ أ ٍىزىك ي
 ىكلى يك ٍـ ن ٍ
اشركى َّف بًاٍلمعر ً
ً
كؼ ..
 ىك ىع ي ي
ى ٍي
اف ىزٍك وج ىكآتىٍيتي ٍـ..
استً ٍب ىد ى
اؿ ىزٍك وج ىم ىك ى
 ىكًا ٍف أ ىىرٍدتييـ ٍ
ىخ ٍذ ىف ًمن يكـ ٍّميثىاقنا ىغمًيظنا
 ىكأ ى
يح َّؿ لى يكـ ما كر ً
 كأ ً
ىف تىٍبتى يغكا بًأ ٍىم ىكالً يك ٍـ..
اء ىذل يك ٍـ أ ٍ
ٍ ى ىى ى
ى
ُٔٓ

الصفحة
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ْٗ

ُْ

َّْْ ,

َُْ

ُُّ

ُّْ
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ّ
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ُٓ

ُِ

ُٗ

ُٗ

ُُٕٗٗ,ِٓ,ْٖ,

َِ

ُٕٕٔ ,

ُِ

ُْٔٔ,

ِْ

ٖ

ِْ.

يبل ..
 فىًإ ٍف أى ى
ط ٍع ىن يك ٍـ فى ىبل تىٍب يغكا ىعمى ٍي ًي َّف ىسبً ن

ّْ

ُّ,ُُّ ,ٓٓ ,ُٓ ,

ِٓ.

ىىمً ًو..
 ىكًا ٍف ًخ ٍفتي ٍـ ًشقى ى
اؽ ىب ٍينً ًي ىما فى ٍاب ىعثيكا ىح ىك نما ًم ٍف أ ٍ
اضا..
ت ًم ٍف ىب ٍعمًيىا ين يش نا
ام ىأرىةه ىخافى ٍ
كز أ ٍىك ًإ ٍع ىر ن
 ىكًا ًف ٍ
 سورة المائدة
ًَّ
يف آمينكا أىكفيكا بًاٍل يعقي ً
كد..
 ىيا أىييىا الذ ى ى ٍ
 ىكتى ىع ىاكينكا ىعمىى اٍلبًٍّر ىكالتَّ ٍق ىكل..
ًً
َّ ً
يف
اع ي
فى ٍ
اصفى ٍح إً َّف الموى ييحب اٍل يم ٍحسن ى
ؼ ىع ٍنيي ٍـ ىك ٍ
ىف النَّ ٍف ىس بًالنَّ ٍف ً
 ىك ىكتىٍب ىنا ىعمىٍي ًي ٍـ ًفييىا أ َّ
س..

ّٓ

ُّٓٓٔ ,َٖ ,

ُِٖ

ََُّٖ ,ُِٕ, ُِٔ ,

ُ

َُّ

ِ

َُُ

ُّ

َُِ

ْٓ

ْٗ

ِٔ.
ِٕ.
ِٖ.
ِٗ.
َّ.
ُّ.
ِّ.
ّّ.
ّْ.
ّٓ.
ّٔ.
ّٕ.
ّٖ.
ّٗ.
َْ.

 سورة األعراؼ
ضباف أ ً
ً
ىسفنا ..
كسى إًلىى قى ٍك ًمو ىغ ٍ ى ى
 ىكلى َّما ىر ىج ىع يم ى
ىخ ىذ ٍاألىٍل ىكاح..
ب أى
 ىكلى َّما ىس ىك ى
ضي
كسى اٍل ىغ ى
ت ىع ٍف يم ى
ًً
 يخًذ اٍلع ٍفك كأٍمر بًاٍلعر ً
يف
ىع ًر ٍ
ؼ ىكأ ٍ
ض ىع ًف اٍل ىجاىم ى
ى ى ى ي ٍ يٍ
 سورة األنفاؿ
إًَّنما اٍلمؤ ًمين ًَّ
كبيي ٍـ..
يف إً ىذا يذ ًك ىر المَّوي ىك ًجمى ٍ
ت يقمي ي
كف الذ ى
ى يٍ ى
ً
اب لى يك ٍـ أٍّىني يم ًمد يكـ ..
استى ىج ى
إً ٍذ تى ٍستىغيثي ى
كف ىرَّب يك ٍـ فى ٍ
كما جعمىو المٌو إًالَّ ب ٍشرل كلًتى ٍ ً ً
كب يك ٍـ..
ط ىمئ َّف بًو يقمي ي
ىى ىى ي ي ي ى ى
 سورة التكبة
اىيـ َّ ً
ً ً ً
يـ
ألكاهه ىحم ه
إ َّف إ ٍب ىر ى
 سورة يونس
ض ًؿ المٌ ًو ىكبً ىر ٍح ىمتً ًو فىبً ىذلً ىؾ ىفٍم ىي ٍف ىريحكٍا يى ىك ىخ ٍيهر..
 يق ٍؿ بًفى ٍ
 سورة ىود
ات ي ٍذ ًى ٍبف السَّي ىٍّئ ً
ً
ات ىذلً ىؾ ًذ ٍك ىرل..
إً َّف اٍل ىح ىس ىن ي ى
ىىمييا م ً
ً ً
و
كف
صم يح ى
 ىك ىما ىك ى
اف ىرب ىؾ ليي ٍيم ىؾ اٍلقيىرل بًظيٍمـ ىكأ ٍ ى ي ٍ

ُُِِْٔ ,

َُٓ

َٗ

ُْٓ

َٗ

ُٗٗ

ُِِ

ِ

ْٔ

ٗ

ِّ

َُ

ِّ

ُُْ

ِّ

ٖٓ

ِٔ

ُُْ

ُُٖ

ُُٕ

َُّ

 سورة يوسؼ

ُْ.
ِْ.
ّْ.

ضا..
ؼ أ ًىك ا ٍ
كس ى
ط ىريحكهي أ ٍىر ن
 ا ٍقتيميكٍا يي ي
إًَّنوي ىمف ىيتَّ ً
ؽ ىكىيصبًر فىًإ َّف المَّوى..
 سورة الرعد
 ىكفى ًريحكٍا بًاٍل ىح ىي ًاة الد ٍن ىيا ىك ىما اٍل ىح ىياةي الد ٍن ىيا..
ُٕٓ

ٗ

ِٓ

َٗ

ْٔ

ِٔ

ِٔ

ْْ.

ً ً
اجا..
 ىكلىقى ٍد أ ٍىر ىسٍم ىنا ير يسبلن م ٍف قىٍبم ىؾ ىك ىج ىعٍم ىنا لىيي ٍـ أ ٍىزىك ن
 سورة إبراىيـ
كًاف تىعدكا نًعم ى َّ ً
كىا..
ص ى
ت المو ىال تي ٍح ي
ى ٍ ي
ٍى
 سورة النحؿ
ًً ً
اء..
اب يم ٍختىمً ه
 ىي ٍخ يريج ًم ٍف يبطيكنًيىا ىش ىر ه
ؼ أىٍل ىك يانوي فيو شفى ه
 سورة اإلسراء
ً
 ىكىال تى ٍق ىريبكا ٍّ
يبل
اء ىسبً ن
الزىنا إًَّنوي ىك ى
اف فىاح ىشةن ىك ىس ى
ً
كف لًؤلى ٍذقى ً
كف..
اف ىي ٍب يك ى
 ىكىيخر ى
 سورة طو
ًً ً
ً
كسى 
فىأ ٍىك ىج ىس في ىن ٍفسو خيفىةن يم ى
ىعمىى
 يقٍم ىنا ىال تى ىخ ٍ
ت ٍاأل ٍ
ؼ إًَّن ىؾ أ ٍىن ى
 سورة األ نبياء
 كأىكح ٍي ىنا إًلى ٍي ًيـ ًفع ىؿ اٍل ىخ ٍير ً
ات  ..
ىٍى
ٍ ٍ
ى
 سورة المؤمنوف
كالًَّذيف ىـ لً َّمزىك ًاة فى ً
اعميكف
ى ى يٍ
ً
ًَّ
يف يىـ لًفير ً
كف..
كج ًي ٍـ ىحافظي ى
 ىكالذ ى ٍ ي
 إً َّال ىعمىى أ ٍىزك ً
ت أ ٍىي ىم يانيي ٍـ فىًإَّنيي ٍـ..
اج ًي ٍـ أ ٍىك ىما ىممى ىك ٍ
ى
اسمي ٍؾ ًفييىا ًم ٍف يك ٍّؿ ىزٍك ىج ٍي ًف اثٍىن ٍيف..
فى ٍ

ٔٓ.

ً
ً ً
ص ًارًى ٍـ ىكىي ٍحفىظيكا..
 يق ٍؿ لٍم يم ٍؤ ًمن ى
يف ىي يغضكا م ٍف أ ٍىب ى
ات ي ٍغض ٍ ً
ً
ً
ظ ىف..
ص ًارًى َّف ىكىي ٍحفى ٍ
 ىكيق ٍؿ لٍم يم ٍؤ ًم ىن ى ي
ض ىف م ٍف أ ٍىب ى
ًً
ً
ً
يف ًم ٍف..
امى م ٍن يك ٍـ ىكالصَّالح ى
 ىكأ ٍىنك يحكا ٍاأل ىىي ى
ؼ الًَّذيف ىال ي ًج يد ً
كٍليستىع ًف ً
احا ىحتَّى..
كف ن ىك ن
ى ى ى
ىىٍ ٍ

َٔ.

ت..
ت فى ٍعمىتى ىؾ الَّتًي فى ىعٍم ى
 ىكفى ىعٍم ى
الًَّذم ير ى ً
كـ 
اؾ ح ى
ىى
يف تىقي ي
كتىىقمب ىؾ ًفي الس ً ً
يف
ى ى
َّاجد ى

ْٓ.
ْٔ.
ْٕ.
ْٖ.
ْٗ.
َٓ.
ُٓ.
ِٓ.
ّٓ.
ْٓ.
ٓٓ.

ّٖ

َُ

ّْ

د

ٗٔ

ُْٗ

ِّ

ُُْٗٔ ,ُُّ ,

َُٕ

ِّ

ٕٔ

ِّ

ٖٔ

ِّ

ّٕ

ِِِّ ,

ْ

ِّ

ٓ

ُٖ

ٔ

ُٖ

ِٕ

ّ

 سورة النور

ٕٓ.
ٖٓ.
ٗٓ.

َّ

ُُْٗٗ ,

ُّ

ُُٔ

ِّ

ٓٗ ,

ّّ

ُُِِّ,ٗٗ,ِٕ,ْٓ,

 سورة الشعراء

ُٔ.
ِٔ.
ّٔ.

 سورة النمؿ
ً
 ىر ٍّ
ت ..
ىف أى ٍش يك ىر نً ٍع ىمتى ىؾ الَّتًي أ ٍىن ىع ٍم ى
ب أ ٍىكًزٍعني أ ٍ
ُٖٓ

ُٗ

ِّ

ُِٖ

ُُٓ

ُِٗ

ُُٓ

ُٗ

بِٕ,

 سورة القصص

ْٔ.

ىف أ ٍين ًك ىح ىؾ إً ٍح ىدل ٍاب ىنتى َّي ىىاتىٍي ًف..
قى ى
اؿ إًٍّني أ ًير ي
يد أ ٍ
 سورة الروـ
ًو
ً
ًَّ ً
كف
لمو ٍاأل ٍىم ير مف قىٍب يؿ ىك ًمف ىب ٍع يد ىكىي ٍك ىمئذ ىي ٍف ىريح اٍل يم ٍؤ ًمين ى
ً
ً
ًً
اجا...
ىف ىخمى ى
 ىك ًم ٍف ىآياتو أ ٍ
ؽ لى يك ٍـ م ٍف أ ٍىنفيس يك ٍـ أ ٍىزىك ن

ٕٔ.

ىف تي ٍش ًر ىؾ بًي..
اى ىد ى
اؾ ىعمىى أ ٍ
 ىكًا ٍف ىج ى
 سورة ص
كىال تىتَّبً ًع اٍليكل فىي ً
ضمَّ ىؾ ىعف سبً ً
يؿ المَّ ًو..
ىى ي
ى
ى
 سورة فصمت
ىح ىس يف فىًإ ىذا الًَّذم ىب ٍي ىن ىؾ..
ٍ ادفى ٍع بًالَّتًي ًى ىي أ ٍ
 سورة الشكرل
ً
و
ىج يرهي..
ىصمى ىح فىأ ٍ
اء ىسي ىٍّئة ىسي ىٍّئةه م ٍثمييىا فى ىم ٍف ىعفىا ىكأ ٍ
 ىك ىج ىز ي
ً ً ً
ً
يم ً
كر
 ىكلى ىم ٍف ى
ص ىب ىر ىك ىغفى ىر إ َّف ىذل ىؾ لىم ٍف ىع ٍزـ ٍاأل ي

ِٕ.

 ىيا أىييىا َّ
اس إًنَّا ىخمى ٍق ىنا يك ٍـ ًم ٍف ىذ ىك ور ىكأ ٍينثىى..
الن ي
 سورة ؽ
يج ...
 ىكأ ٍىن ىبتٍىنا ًفييىا ًم ٍف يك ٍّؿ ىزٍك وج ىب ًي و
 سورة النجـ
الزكج ٍي ًف َّ
الذ ىك ىر ىك ٍاأل ٍينثىى..
 ىكأَّىنوي ىخمى ى
ؽ َّ ٍ ى
 سورة الحديد
كىك مع يكـ أ ٍىيف ما يك ٍنتيـ كالمَّو بًما تىعمميكف ب ً
ص هير
ٍ ى ي ى ٍى ى ى
ى يى ى ى ٍ ى ى
 سورة المجادلة
كر
كف يم ٍن ىك نار ًم ىف اٍلقى ٍك ًؿ ىكيز نا
 ىكًاَّنيي ٍـ لىىيقيكلي ى
يؿ ٍان يش يزكا فى ٍان يش يزكا..
 ىكًا ىذا ًق ى
 سورة الممتحنة
ًَّ
َّ
الد ً
يف لى ٍـ ييقىاتًميك يك ٍـ ًفي ٍّ
يف..
 ىال ىي ٍنيىا يك يـ الموي ىع ًف الذ ى
 سورة الطالؽ
إً ىذا طىمَّ ٍقتييـ ٍّ
كى َّف لً ًع َّدتً ًي َّف..
اء فىطىمٍّقي ي
الن ىس ى

ٓٔ.
ٔٔ.

ِٕ

ْٖ

ْ

ِٔ

ُِ

دْٕ ,ِٔ ,ُِ ,

 سورة لقماف

ٖٔ.
ٗٔ.
َٕ.
ُٕ.

ُٓ

ْٕ

ِٔ

ِٔ

ّْ

َُِ

َْ

ُِِ

ّْ

ُِِ

 سورة الحجرات

ّٕ.
ْٕ.
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.

ُٗٓ

ُّ

ُِ

ٕ

ّ

ْٓ

ّ

ٔ

ُُٓ

ِ

ِٖ

ُُ

َٖ

ٖ

ْٕ

ُ

ٖٗ

َٖ.
ُٖ.
ِٖ.
ّٖ.
ْٖ.
ٖٓ.
ٖٔ.

أ ً
ث ىس ىك ٍنتي ٍـ ًم ٍف يك ٍجًد يك ٍـ..
كى َّف ًم ٍف ىح ٍي ي
ىسكين ي
ٍ
لًيي ٍن ًف ٍؽ يذك ىس ىع وة ًم ٍف ىس ىعتً ًو ىك ىم ٍف قيًد ىر ىعمى ٍي ًو ًرٍزقيوي..
 سورة النازعات
اؼ مقىاـ رب ً
ٍّو ىكىنيىى َّ
الن ٍف ىس ىع ًف اٍليى ىكل
 ىكأ َّ
ىما ىم ٍف ىخ ى ى ى ى
 سورة الشمس
كىن ٍف و
اىا 
س ىك ىما ىس َّك ى
ى
اىا 
كرىىا ىكتى ٍق ىك ى
فىأىٍليى ىميىا في يج ى
اىا 
قى ٍد أى ٍفمى ىح ىم ٍف ىزَّك ى
َّاىا
اب ىم ٍف ىدس ى
 ىكقى ٍد ىخ ى

َُٔ

ٔ

ُٔ

ٕ

ُٔ

َْ

ِٔ

ٕ

ُُُ

ٖ

ُُُ

ٗ

ُُُ

َُ

ُُُ

فيرس األحاديث النبوية واآلثار
ـ

الراوي

الصفحة

الحديث النبوي

البخارم

َُّ
ُٖ

ُ.

أحؽ ما أكفيتـ مف الشركط أف تكفكا بو"...

ِ.

إذا باتت المرأة ىاجرة ف ارش زكجيا" ...

مسمـ

ّ.

إذا دعا الرجؿ امرأتو إلى فراشو فأبت"...

البخارم

ُِْ

ْ.

إذا غضب أحدكـ كىك قائـ فميجمس"...

ابف حباف

ُُِ

ٓ.

اذىب فانظر إلييا فإنو أحرل أف يؤدـ"...

ابف ماجة

ْٖ

مسمـ

ٗ

مسمـ

َُٔ

أحمد

ٔ

مسمـ

ُٓ

َُ .استب رجبلف عند النبي  فجعؿ أحدىما...

مسمـ

ُُِ

ُُ .استعينكا عمى إنجاح الحكائج بالكتماف فإف"...
النس ً
ت ًم ٍف"...
اء فىًإ َّف اٍل ىم ٍأرىةى يخمًقى ٍ
ٍُِ .
صكا بً ٍّ ى
استى ٍك ي
ُّ .أكمؿ المؤمنيف إيمانا أحسنيـ خمقان كخياركـ"...

شياب

ُُِ

البخارم

ّٓ

الترمذم

ُٕ

أبك داكد

ُُُّٖ ,

ُٓ .أال أريؾ امرأة مف أىؿ الجنة"...

البخارم

ُْٗ

ُٔ .أال كاستكصكا بالنساء خي ار فإنما ىف عكاف"...

البخارم

ُِٔ

ُٕ .أال كحقيف عميكـ أف تحسنكا إلييف في"...

الترمذم ,ابف ماجة

ُِٔ

ُٖ .إف الغضب مف الشيطاف ,كاف الشيطاف"...

أبك داكد

ُُِ

ُٗ .أف النبى  رأل عمى عبد الرحمف"...

البخارم

ٕٔ

ابف أبي شيبة

ْٖ

ابف حجر

ٗٓ

أحمد

ْْ

أبك داكد

ُٕ

الدارقطني

ِٖ

النسائى ,ابف حباف

َّ

ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

ظ يع و
ىف ىيتىىبتَّ ىؿ فىىنيىاهي"...
اف ٍب يف ىم ٍ
كف أ ٍ
أ ىىر ىاد يعثٍ ىم ي
أرأيت إف كجدت مع امراتي رجبل ءأميمو"...
أ ٍىرىبعه مف يس ىن ًف المرسميف الحياء ىكالتَّ ىعط ير"...
إسباغ الكضكء عمى المكاره".

ُْ .أال أخبركـ بخير ما يكنز المرأة الصالحة"...

َِ .أف أـ البنيف بنت عيينة بف حصف كانت"...
ام ىأرىةى ثىابً ًت ٍب ًف قى ٍي و
ت َّ
ُِ .أ َّ
النبً َّي "....
س أىتى ٍ
ىف ٍ
ىف ىج ًارىيةن بً ٍك نار أىتى ًت َّ
ت أ َّ
ِِ .أ َّ
ىف"...
النبً َّي  ,فى ىذ ىك ىر ٍ
ِّ .أف رجبل سأؿ النبي  ما حؽ المرأة"...
ِْ .أف رجبلن ضرير البصر جاء"...

ِٓ .أف رسكؿ ا﵀  كاف يصمي بالميؿ"...

ُُٔ

الراوي

الصفحة

ـ

الحديث النبوي

ىف عائً ىشة ر ً
ت"...
ض ىي المَّوي ىع ٍنيىا ىك ىان ٍ
ِٔ .أ َّ ى
ى
ِٕ .إف ىذه الصبلة ال يصمح فييا شيء"...

مسمـ

َُِ

مسمـ

َّ

ِٖ .إف ىند بنت عتبة قالت :يا رسكؿ ا﵀"...

البخارم

ُٕ

ِٗ .أنفؽ عمى عيالؾ مف طكلؾ"
ط ىبلقنا ًفي"...
ت ىزٍك ىجيىا ى
ام ىأروىة ىسأىلى ٍ
َّ .أىي ىما ٍ
ُّ .بايعت رسكؿ ا﵀  عمى إقاـ"...

أحمد

ُٖ

أبك داكد

ٖٓ

البخارم

ُُّ

ِّ .بايعنا رسكؿ ا﵀  عمى المنشط"...

البخارم

ُٓ

ّّ .تبسمؾ في كجو أخيؾ لؾ صدقة"
كد ,إًٍّنى يم ىكاثًهر"...
كد اٍل ىكلي ى
ّْ .تىىزَّك يجكا اٍل ىكيد ى
ّٓ .تيادكا تحابكا"

الترمذم

ِٕ

ابف حباف

ُِ

البخارم

ُُٔ

أبك داكد

ٓٓ

الدارقطني

ٖٗ

ابف حباف

ُُٔ

البخارم

َُُ

مسمـ

ُُّ

ُْ .رد رسكؿ ا﵀  عمى عثماف بف مظعكف"...

ابف حجر

ُٕ

ِْ .ركل أف السيدة عائشة كانت"...

أبك داكد

ُُٓ

ّْ .عف خكلة بنت ثعمبة ,امرأة"...

البييقي

ٖٖ

ْْ .عف معقؿ بف يسار أنو زكج"...

الترمذم

ْٗ

الدارقطني

ْْ

البخارم

َُٓ

ابف حزـ

ٗ

مسمـ

َُٔ

الصبلىةى "
ض َّ
ْٗ .اٍلقى ٍيقىيىةي تىٍنقي ي
َٓ .كؿ طبلؽ جائز إال طبلؽ"...

الدارقطني

ِٗ

الترمذم

ِٖٗٗ ,

ُٓ .كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة"...

البخارم

ُُِ

ِٓ .كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو"...

البخارم

ُْ

ث ًجد يى َّف ًج ٌّد ىك ىى ٍزلييي َّف ًج ٌّد"...
ّٔ .ثى ىبل ه
اء ىريج هؿ ًم ٍف قيىرٍي و
ش إًلىى"...
ّٕ .ىج ى
ّٖ .خيركـ خيركـ ألىمو كأنا"...
كىا فىًإَّنيىا يم ٍنتًىنةه"...
ّٗ .ىد يع ى
َْ .الديف النصيحة ,قمنا :لمف؟"...

ْٓ .فكرىت الجارية الزكاج"...
ْٔ .قاؿ سعد بف عبادة :لك رأيت...
ْٕ .قاؿ لرجؿ ":لًتىتىىزَّك ىج َّف أ ٍىك ألىقيكلى َّف لى ىؾ...
ْٖ .قاؿ :كبل كالذم بعثؾ بالحؽ...

ُِٔ

الراوي

الصفحة

الحديث النبوي

ـ

البخارم

ِٖ

الحاكـ  ,أحمد

َُْٕٓ ,

البخارم

ُِٓ

ؾ يم ٍؤ ًم هف يم ٍؤ ًم ىنةن"...
ٕٓ .ىال ىي ٍف ىر ي
ٖٓ .ال يقتؿ الكالد بكلده".

البخارم

َُِ

مسمـ

ُُُٕٖ ,ْٓ ,ّٓ ,

ابف ماجة

ّٗ ْٗ,

ٗٓ .لعف النبي  المخنثيف مف الرجاؿ"...

البخارم

َُُ

البخارم

َُِ

أبك داكد

َُُ

البخارم

ََُ

البخارم

ُُُْٖٓ,

الترمذم

ِٕ

ابف حباف

ّٖ

ٔٔ .المرء عمى ديف خميمو فمينظر أحدكـ مف يخالؿ"

أبك داكد

ُُُُُٓ ,

ٕٔ .مركا أبا بكر فميصؿ لمناس ,فقالت عائشة...

البخارم

ُّ

أبك داكد

ٗٗ

مسمـ

ََُ

البخارم

َٖٕ ,

الترمذم

ََُ

الترمذم

ب

البخارم

ُّٔ

الترمذم

ُْٖ

ابف حباف

ُُٔ

ابف حباف

َُِ

الحميدم

ُُٔ

البخارم

ُِٓ

البخارم ,مسمـ

ُٗ

ّٓ .ىال
ْٓ .ال

ٓٓ .الى
ٔٓ .ال

َٔ.
ُٔ.
ِٔ.
ّٔ.
ْٔ.

تي ٍكثًركا الض ً
َّح ىؾ فىًإ َّف ىكثٍىرةى" ...
ي
ضرر كال ضرار"
ً
ام ىأرىتىوي ىجٍم ىد اٍل ىع ٍبًد"...
ىي ٍجم يد أ ى
ىح يد يك ٍـ ٍ
يحؿ المرأة أف تساؿ طبلؽ"...

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذم"...
ً
صبًيَّ وة أ ٍىك قىاتىؿ"...
لى ٍي ىس مَّنا ىم ٍف ىد ىعا إًلىى ىع ى
ىما ٍانتىقى ىـ ىر يسكؿ المَّ ًو  لً ىن ٍف ًس ًو إًالَّ أى ٍف تيٍنتىيى ىؾ...
ً
ما أ ٍىن ىز ىؿ المَّو ىد َّ
اء"
اء إًال أ ٍىن ىز ىؿ لىوي شفى ن
ي ن
ى
ما كاف ضحؾ رسكؿ ا﵀  إال تبسمان".

ٓٔ .ما ينبغي ألحد أف يسجد ألحد كلك"...

ٖٔ .مف
ٗٔ .ىم ٍف
َٕ .مف
ُٕ .ىم ٍف
ِٕ .مف
ّٕ.
ْٕ.
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.

الغيرة ما يحب ا﵀ كمنيا ما يبغض ا﵀...
ىأرىل ًم ٍن يك ٍـ يم ٍن ىك نار ىفٍميي ىغي ٍٍّرهي بًىيًد ًه  ,فىًإ ٍف لى ٍـ...
رغب عف سنتي فميس مني".
ً
يد".
ىىمً ًو فىيي ىك ىش ًي ه
كف أ ٍ
قيتؿ يد ى
ال يشكر الناس ال يشكر ا﵀"

نزؿ أىؿ قريظة عمى حكـ سعد بف معاذ؛
اد المَّ ًو فإف ا﵀"..
اد المَّ ًو تى ىد ىاكٍكا ًع ىب ى
ىن ىع ٍـ ىيا ًع ىب ى
كعف عائشة – رضى ا﵀ عنيا -أنيا كانت...
ً
ت سائًر أ َّ ً
يف ىي ىغ ٍرىف ًم ٍف...
يميىات اٍل يم ٍؤ ًمن ى
ىك ىك ىان ٍ ى ي
ككانت عائشة تغتسؿ معو  مف و
إناء كاحد...

ٖٕ .كال يحؿ لمسمـ أف ييجر أخاه فكؽ ثبلثة أياـ.
ٕٗ .الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر".

ُّٔ

ـ

الراوي

الصفحة

الحديث النبوي

مسمـ

ُٔ

ابف ماجة

ُٖ

البخارم

ٓٗ

البخارم

ُُْٓ ,ٔٗ ,ٖٔ ,ٗ ,

البخارم

ُُٕ

َٖ .كليف عميكـ رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ".
ُٖ.
ِٖ.
ّٖ.
ْٖ.

كلك سأليا نفسيا كىي عمى قتب لـ تمنعو"...
ىك ىم ٍف قيتً ىؿ لىوي قىتًي هؿ فىيي ىك بً ىخ ٍي ًر َّ
ظ ىرٍي ًف إً َّما أف"...
الن ى
ط ى ً
ىيا م ٍع ىشر َّ
الش ىب ً
اءةى"...
استى ى
اب ىم ًف ٍ
اع م ٍن يك يـ اٍل ىب ى
ى ى
يا معشر النساء تصدقف فإني رأيتكف أكثر"...

ُْٔ

فيرس المصادر والمراجع
أوال :القرآن الكريم وعلومو:
القرآف الكريـ.
ُ .ابف العربي :القاضي محمد بف عبد ا﵀ أبك بكر المعافرم االشبيمي المالكي (ت
ّْٓىػ) أحكاـ القرآف  :المحقؽ  :عمي محمد البجاكم  :دار إحياء الثراث العربي
بيركت – لبناف الطبعة  :الطبعة األكلى.
ِ .ابف العربي :القاضي محمد بف عبد ا﵀ أبك بكر المعافرم االشبيمي المالكي (ت:
ّْٓىػ) ,أحكاـ القرآف ,دار الكتب العممية بيركت.ُٖٖٗ -َُْٖ ,
ّ .ابف كثير :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي (تْٕٕىػ) ,تفسير
القرآف العظيـ ,:تحقيؽ :مصطفى السيد محمد ,محمد السيد رشاد ,محمد فضؿ
العجماكم ,عمي أحمد عبد الباقي ,مؤسسة قرطبة  -مكتبة أكالد الشيخ لمتراث,الجيزة,
الطبعة األكلىُُِْ ,ىػَََِ ,ـ.
ْ .األلكسي :شياب الديف محمكد بف عبد ا﵀ الحسيني األلكسي (تَُِٕىػ) ,ركح
المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  ,دار إحياء التراث العربي ,بيركت.
ٓ .الرازم :فخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم الشافعي( ,ت َْٔ) ,التفسير الكبير
أك (مفاتيح الغيب)  ,دار الكتب العممية ,بيركتُُِْ,ىػ َََِ -ـ.
ٔ .رضا :محمد رشيد بف عمي (تُّْٓىػ) تفسير القرآف الحكيـ (تفسير المنار) , :الييئة
المصرية العامة لمكتاب َُٗٗ ,ـ.
ٕ .السعدم :عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا﵀ السعدم (المتكفى ُّٕٔ :ىػ) ,تيسير
الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ,المحقؽ  :عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ :
مؤسسة الرسالة الطبعة  :األكلى َُِْىػ  َََِ-ـ

ُٓٔ

ٖ .السعدم :عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا﵀ السعدم (المتكفى ُّٕٔ :ىػ) ,تيسير
الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ,مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع,
الطبعة الرابعة ُِْٔقََِٓ-ـ.
ٗ .الشككاني :محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا﵀ الشككاني اليمني (تَُِٓىػ) ,فتح
القدير :دار ابف كثير ,دار الكمـ الطيب  -دمشؽ ,بيركت ,الطبعة األكلىُُْْ -ىػ.
َُ.

الطبرم :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ,أبك جعفر

الطبرم(تَُّىػ) ,جامع البياف في تأكيؿ القرآف :تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة
ُُ.

القرطبي :أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي

شمس الديف القرطبي (تُٕٔ ىػ) ,الجامع ألحكاـ القرآف ,المحقؽ :ىشاـ سمير
البخارم ,دار عالـ الكتب ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية ُِّْ ,ىػ ػ ََِّ ـ.
ُِ.

القرطبي :أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي

شمس الديف القرطبي (تُٕٔىػ) ,الجامع ألحكاـ القرآف ,المحقؽ :أحمد البردكني
كابراىيـ أطفيش ,دار الكتب المصرية ,القاىرة ,الطبعة الثانيةُّْٖ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ
ُّ.

قطب :سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي (تُّٖٓىػ) ,في ظبلؿ القرآف :دار

الشركؽ-بيركت -القاىرة ,الطبعة السابعة عشر  ُُِْ -ىػ.
ُْ.

القماش :عبد الرحمف بف محمد القماش ,الحاكل في تفسير القرآف الكريـ ( القسـ

ير ىك ىبلًـ اٍل ىممً ًؾ اٍل ىخ َّبل ً
كي ىس َّمى ( ىجَّنةي اٍل يم ٍشتىا ً
ؽ في تى ٍف ًس ً
ؽ ).
األكؿ ) ي
ُٓ.

الكاحدم :أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم النيسابكرم ,

الشافعي (تْٖٔىػ) أسباب النزكؿ , :مؤسسة الحمبي كشركاه لمنشر كالتكزيع ُّٖٖ
ى  ُٖٗٔ -ـ.

ثانيا :كتب السنة النبوية وشروحيا
ُٔ.

آبادم :محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم (تُِّٗىػ) ,عكف المعبكد شرح سنف

أبي داكد :دار الكتب العممية -بيركت -لبناف ,الطبعة الثانية.
ُٔٔ

ُٕ.

ابف ماجة :أبك عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكيني (تِّٕ:ىػ) ,سنف ابف ماجو :دار

الجيؿ بيركت ُُْٖىػ ُٖٗٗ ,ـ الطبعة :األكلى المحقؽ :بشار عكاد معركؼ
ُٖ.

أبك داكد :سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم

الس ً
ٍّج ٍستاني(تِٕٓىػ) ,سنف أبي داكد بحاشيتو عكف المعبكد :دار الكتاب العربي.

ُٗ.

األلباني :محمد بف ناصر األلباني :السمسمة الضعيفة/مكتبة المعارؼ /الرياض.

َِ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) إركاء الغميؿ ,المكتب

االسبلمي -بيركت ,طَُِْٓ ,قُٖٗٓ-ـ.
ُِ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) صحيح أبي داكد مؤسسة

غراس لمنشر كالتكزيع  ,الككيت طُ ُِّْ ,ىػ  ََِِ -ـ
ِِ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) صحيح األدب المفرد األلباني/

دار الصديؽ ,طُ ُُِْ ,ق.
ِّ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) صحيح الترغيب كالترىيب,

مكتبة المعارؼ  -الرياض ,الطبعة الخامسة.
ِْ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) صحيح كضعيؼ الجامع

الصغير كزيادتو األلباني ,المكتب اإلسبلمي.
ِٓ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) ضعيؼ أبك داكد األلباني,

مؤسسة غراس ,طُُِّْ ,ق.
ِٔ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) ضعيؼ الترمذم :مكتبة

المعارؼ ,طَُُِْ( ,قَََِ-ـ)
ِٕ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) ضعيؼ الجامع الصغير

كزيادتو ,أشرؼ عمى طبعو :زىير الشاكيش المكتب اإلسبلمي الطبعة المجددة كالمزيدة
كالمنقحة
ِٖ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) ضعيؼ سنف الترمذم ,مكتبة

المعارؼ ,الرياض ,طُُُِْ ,قَََِ-ـ.
ِٗ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) مختصر الشمائؿ :لمترمذم,

تحقيؽ األلباني ,المكتبة اإلسبلمية ,عماف.
ُٕٔ

َّ.

األلباني :محمد ناصر الديف األلباني (تَُِْىػ) مشكاة المصابيح ,محمد بف

عبد ا﵀ الخطيب التبريزم تحقيؽ محمد ناصر الديف األلباني  -المكتب االسبلمي-
طَُّْٓ( -ق.)ُٖٗٓ-
ُّ.

البخارم :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ,أبك عبد ا﵀ ,صحيح

البخارم :الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ
كسننو كأيامو :المحقؽ  :محمد زىير بف ناصر الناصر :دار طكؽ النجاة الطبعة :
األكلى ُِِْىػ
ِّ.

بف أبي شيبة :أبك بكر عبد ا﵀ بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي ت ِّٓ

صَّنؼ :المحقؽ :محمد عكامة ,دار القبمة.
الم ى
ىػ ,ي

ّّ.

بف بطاؿ :أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم القرطبي,

شرح صحيح البخارل ,تحقيؽ  :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ :دار النشر  :مكتبة الرشد –
السعكدية ,الرياضُِّْ ,ىػ ََِّ -ـ الطبعة  :الثانية.
ّْ.

بف حجر :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني

تِٖٓ فتح البارم شرح صحيح البخارم :دار المعرفة بيركت اسـ المحقؽ:محب
الديف الخطيب مصدر الكتاب :شركة التراث.
ّٓ.

بف حنبؿ :أبك عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد

الشيباني(تُِْىػ) ,مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :المحقؽ:شعيب األرنؤكط ,مؤسسة
الرسالة ,بيركت ,طبع عمى عدة مراحؿ في عدة سنكات ,المجمد الرابع,
الطبعةاألكلىُُِْ,ىػََُِ ,ـ.
ّٔ.

بف رجب أبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي ,جامع العمكـ كالحكـ,

دار المعرفة – بيركت ,الطبعة األكلىَُْٖ ,ق.
ّٕ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك بكر
البييقي :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي

البييقي ,السنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي ,مجمس دائرة المعارؼ ,حيدر أباد,
الطبعة األكلى ُّْْ,ىػ.

ُٖٔ

ّٖ.

الترمذم :أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذم ,الجامع الكبير  :المحقؽ  :د.

بشار عكاد معركؼ  :دار الجيؿ ػ بيركت  +دار العرب اإلسبلمي ػ بيركت الطبعة :
الثانية ُٖٗٗـ
ّٗ.

الحاكـ :أبك عبد ا﵀ الحاكـ محمد بف عبد ا﵀ بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ بف

الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع(تَْٓىػ) ,المستدرؾ عمى
الصحيحيف كبذيمو التمخيص  ,دار المعرفة ,بيركت.
َْ.

السقاؼ :عمكم السقاؼ تخريج أحاديث الظبلؿ ,دار اليجرة ,الرياض ,طُ,

ُُِْقُُٗٗ-ـ.
ُْ.

الشككاني :محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا﵀ الشككاني اليمني

(تَُِٓىػ),نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ,إدارة
الطباعة المنيرية مع الكتاب :تعميقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي.
ِْ.

الشككاني :محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا﵀ الشككاني اليمني

(تَُِٓىػ),نيؿ األكطار :عصاـ الديف الصبابطي ,دار الحديث ,مصر ,األكلى,
ُُّْىػ ُّٗٗ -ـ.
ّْ.

الشيباني :أبك عبد ا﵀ محمد بف الحسف الشيباني(تُٖٗ) ,الجامع الصغير

كشرحو النافع الكبير :عالـ الكتب ,بيركتَُْٔ.
ْْ.

العيني :محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد ,أبك محمد ,بدر الديف العيني الحنفي

(ت ٖٓٓ ق) ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم :تحقيؽ:عبد ا﵀ محمكد محمد
عمر ,دار الكتبُُِْ  -العممية ,الطبعة :األكلى ََُِ.
ْٓ.

القرطبي :أبك عمر يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم

القرطبي (تّْٔىػ) ,التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد :المحقؽ :مصطفى
بف أحمد العمكل كمحمد عبد الكبير البكرل ,مؤسسة القرطبو.
ْٔ.

المباركفكرل :أبك العبلء محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل

(تُّّٓىػ) ,تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم ,كدار الكتب العممية – بيركت.

ُٗٔ

ْٕ.

المباركفكرل :أبك العبلء محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل

(تُّّٓىػ) ,تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم :المحقؽ :عبد الكىاب بف عبد
المطيؼ ,المكتبة السمفية ,المدينة المنكرة ,الطبعة الثانية ُّّٖىػ ُّٗٔ -ـ.
ْٖ.

مسمـ :أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم ,صحيح مسمـ:

دار الجيؿ بيركت  +دار األفاؽ الجديدة ػ بيركت.
ْٗ.

مسمـ :أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم ,صحيح مسمـ,

تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ,مع الكتاب :تعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء
التراث العربي – بيركت.
َٓ.

المناكم :اإلماـ الحافظ زيف الديف عبد الرؤكؼ المناكم ,التيسير بشرح الجامع

الصغير مكتبة اإلماـ الشافعي ,الرياض َُْٖ -ىػ ُٖٖٗ -ـ الطبعة الثالثة.
ُٓ.

المناكم :زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي المناكم

(ت َُُّىػ) فيض القدير

ثالثا :كتب الفقو االسالمي و أصولو
 -1أصول الفقو:
ِٓ.

ابف رشد :أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير

بابف رشد الحفيد (المتكفى ٓٗٓ :ىػ) بداية المجتيد ك نياية المقتصد :مطبعة مصطفى
البابي الحمبي كأكالده ,مصر الطبعة  :الرابعةُّٗٓ ,ىػُٕٗٓ ,ـ
ّٓ.

الزرقا :أحمد بف الشيخ محمد الزرقا ,شرح القكاعد الفقيية :تحقيؽ مصطفى أحمد

الزرقا ,دار القمـ ,دمشؽ -سكرياَُْٗ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.
ْٓ.

السبكي :عمي بف عبد الكافي السبكي ,اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج:

الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لمبيضاكم ,دارالكتب العممية – بيركت ,الطبعة
األكلى , َُْْ,تحقيؽ :جماعة مف العمماء.
ٓٓ.

السيكطي :عبد الرحمف بف ابي بكر جبلؿ الديف السيكطي,األشباه كالنظائر في

قكاعد كفركع فقو الشافعية.

َُٕ

ٔٓ.

الشاطبي :إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي

(تَٕٗىػ) ,المكافقات :المحقؽ :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ,دار ابف
عفاف ,الطبعة األكلى ُُْٕىػُٕٗٗ ,ـ.
ٕٓ.

الشافعي :محمد بف ادرس الشافعي األـ ,المحقؽ :رفعت فكزم عبد المطمب ,دار

الكفاء ,المنصكرة ,الطبعة األكلىََُِ ,ـ.
ٖٓ.

القرافي :أبك العباس أحمد بف إدريس الصنياجي القرافي(ت ْٖٔىػ) ,الفركؽ أك

أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ :تحقيؽ خميؿ المنصكر ,دار الكتب العممية ,بيركت,
ُُْٖىػ ُٖٗٗ -ـ.

رابعا :كتب الفقو اإلسالمي
أ -كتب المذىب الحنفي
ٗٓ.

ابف اليماـ :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي (تُٖٔىػ) ,شرح فتح

القدير :دار الفكر ,بيركت.
َٔ.

ابف اليماـ :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي (تُٖٔىػ) ,فتح القدير:

دار الفكر ,الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ
ُٔ.

ابف عابديف :محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي (ت

ُِِٓىػ) ,حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير االبصار في فقو مذىب
اإلماـ أبي حنيفة النعماف لخاتمة المحققيف محمد أميف الشيير بابف عابديف كيميو تكممة
ابف عابديف النجؿ طبعة جديدة منقحة مصححة إشراؼ مكتب البحكث كالدراسات
الجزء األكؿ دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
ِٔ.

ابف عابديف :محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي (ت

ُِِٓىػ) ,حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفة:
دار الفكر لمطباعة كالنشر ,بيركتُُِْ,ىػ َََِ -ـ.
ّٔ.

ابف عابديف :محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي (ت

ُِِٓىػ) ,رد المحتار عمى الدر المختار ,دار الفكر-بيركت ,الطبعة الثانية,
ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ.
ُُٕ

ْٔ.

ابف نجيـ :زيف الديف ابف نجيـ الحنفي(ت َٕٗىػ) ,البحر الرائؽ شرح كنز

الدقائؽ :دار المعرفة ,بيركت.
ٓٔ.

الحصكفي :الدر المختار شرح تنكير األبصار لمتمرتاشي» بأعمى الصفحة يميو -

مفصكال بفاصؿ « -حاشية ابف عابديف» عميو ,المسماه «رد المحتار»َُْْىػ -
ُْٖٗـ.
ٔٔ.

الزيمعي :عثماف بف عمي بف محجف البارعي ,فخر الديف الزيمعي الحنفي (تّْٕ

ىػ) ,الحاشية :شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس
الشٍمبًي (تَُُِىػ) ,تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية ٍّ
ٍّ
الشٍمبً ٍّي ,المطبعة
الكبرل األميرية  -بكالؽ ,القاىرة ,الطبعة األكلى ُُّّ ,ىػ.
ٕٔ.

السرخسي :شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي ,المبسكط :تحقيؽ:

خميؿ محي الديف الميس ,دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت ,لبناف ,الطبعة
األكلىُُِْ,ىػَََِ,ـ.
ٖٔ.

الشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء اليند ,الفتاكل اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ

أبي حنيفة النعماف دار الفكر ُُُْىػ ُُٗٗ -ـ.
ٗٔ.

الكاساني :عبلء الديف الكاساني( ,ت ٕٖٓ) ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:

دار الكتاب العربي ,بيركت.ُِٖٗ,

ب -كتب المذىب المالكي
َٕ.

ابف عبد البر :أبك عمر يكسؼ بف عبد ا﵀ بف عبد البر النمرم القرطبي(ت

ّْٔىػ) ,االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار ,تحقيؽ سالـ محمد عطا-محمد
عمي معكض ,دار الكتب العممية ,بيركتَََِ,ـ.
ُٕ.

التسكلي :أبك الحسف عمي بف عبد السبلـ التسكلي ,البيجة في شرح التحفة:

تحقيؽ :محمد عبد القادر شاىيف ,دار الكتب العممية ,لبناف-بيركت ,الطبعة
األكلى ُُْٖ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.

ُِٕ

ِٕ.

الحطاب :شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي

المغربي ,المعركؼ بالحطاب الرعيني (ت ْٓٗىػ) ,مكاىب الجميؿ لشرح مختصر
الخميؿ :المحقؽ :زكريا عميرات ,دار عالـ الكتب ,طبعة خاصة ُِّْىػ ََِّ -ـ.
ّٕ.

الحطاب :شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي

المغربي ,المعركؼ بالحطاب الرعيني (ت ْٓٗىػ) ,مكاىب الجميؿ لشرح مختصر
خميؿ ,دار الفكر ,بيركت.
ْٕ.

الدردير :أبك البركات أحمد بف محمد العدكم ,الشيير بالدردير (تَُُِىػ)

الشرح الكبير مع حاشية الدسكقي.:
ٕٓ.

الدسكقي :محمد عرفو الدسكقي ,حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير :تحقيؽ محمد

عميش ,دار الفكر ,بيركت.
ٕٔ.

اد
شياب :عبد الرحمف بف محمد بف عسكر شياب الديف البغدادم المالكيٍ ,إر ىش ي

ٕٕ.

الصاكم :أحمد الصاكم ,بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ :تحقيؽ ضبطو كصححو:

السَّالؾ :الشركة اإلفريقية لمطباعة.

محمد عبد السبلـ شاىيف ,دار الكتب العممية -لبناف ,بيركتُُْٓ ,ىػ ُٗٗٓ -ـ.
ٖٕ.

العبدرم :محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم أبك عبد ا﵀(ت ٕٖٗ) ,التاج

كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :دار الفكر ,بيركت.ُّٖٗ ,
ٕٗ.

عميش :محمد عميش ,منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيد خميؿ :دار الفكر,

بيركتَُْٗ,ىػ ُٖٗٗ -ـ.
َٖ.

مالؾ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (تُٕٗىػ) المدكنة

الكبرل :المحقؽ :زكريا عميرات ,دار الكتب العممية بيركت ػ لبناف.

ج -كتب المذىب الشافعي
ُٖ.

األنصارم :زكريا األنصارم ,أسنى المطالب في شرح ركض الطالب :تحقيؽ :د.

محمد محمد تامر ,دار الكتب العممية ,بيركت ,الطبعة األكلى ُِِْ ,ق .َََِ -
ِٖ.

الشافعي :محمد بف إدريس ,األـ ,المحقؽ  :رفعت فكزم عبد المطمب ,دار الكفاء,

المنصكرةََُِ,ـ.

ُّٕ

ّٖ.

الدمياطي :أبي بكر ابف السيد محمد شطا الدمياطي ,حاشية إعانة الطالبيف عمى

حؿ ألفاظ فتح المعيف لشرح قرة العيف بميمات الديف :دار الفكر لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ,بيركت.
ْٖ.

الرممي :شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ابف شياب الديف الرممي

الشيير بالشافعي الصغير( ,ت ََُْىػ) ,نياية المحتاج إلى شرح المنياج :دار
الفكر لمطباعة ,بيركتَُْْ ,ىػ ُْٖٗ -ـ.
ٖٓ.

الشربيني :محمد الخطيب الشربيني ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ

المنياج :دار الفكر ,بيركت.
ٖٔ.

الشيرازم :إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم أبك إسحاؽ ,الميذب في فقو اإلماـ

الشافعي :دار الفكر ,بيركت.
ٕٖ.

الماكردم :أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم,

الشيير بالماكردم (تَْٓىػ) ,الحاكم في فقو الشافعي :دار الكتب العممية ,الطبعة
األكلى ُُْْىػ .ُْٗٗ -
ٖٖ.

النككم :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (تٕٔٔىػ) ,المجمكع شرح

الميذب :دار الفكر.

خ -كتب المذىب الحنبلي
ٖٗ.

ابف القيـ :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية (ت

ُٕٓىػ) ,إغاثة الميفاف في حكـ طبلؽ الغضباف :المحقؽ :محمد عفيفي ,المكتب
اإلسبلمي ,بيركت ,لبناف ,مكتبة فرقد الخاني ,الرياض ,المممكة العربية
السعكدية,الطبعة الثانيةَُْٖ ,ىػُٖٖٗ ,ـ.
َٗ.

ابف تيمية :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني

(تِٖٕىػ) ,مجمكع الفتاكل :المحقؽ :أنكر الباز  -عامر الجزار ,دار الكفاء ,الطبعة
الثالثة ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.

ُْٕ

ُٗ.

ابف تيمية :عبد السبلـ بف عبد ا﵀ بف الخضر بف محمد ,ابف تيمية الحراني,

المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبك البركات ,مجد الديف (ت
ِٓٔىػ) ,مكتبة المعارؼ -الرياض ,الطبعة الثانية
ِٗ.

ابف ضكياف ,إبراىيـ بف محمد بف سالـ (تُّّٓىػ) ,منار السبيؿ في شرح

الدليؿ :المحقؽ :زىير الشاكيش ,المكتب اإلسبلمي ,الطبعة الطبعة السابعة َُْٗ
ىػُٖٗٗ-ـ.
ّٗ.

ابف قدامة :شمس الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة

المقدسي ( تِٖٔ) ,الشرح الكبير عمى متف المقنع :تحقيؽ :الشيخ محمد رشيد رضا,
دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ,بيركت.
ْٗ.

ابف قدامة :عبد ا﵀ بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك محمد ,المغني في فقو اإلماـ

أحمد بف حنبؿ الشيباني :دار الفكر – بيركت ,الطبعة األكلى.َُْٓ ,
ٓٗ.

ابف مفمح :إبراىيـ بف محمد بف عبد ا﵀ بف محمد ابف مفمح ,أبك إسحاؽ ,برىاف

الديف (تْٖٖىػ) ,المبدع شرح المقنع :دار عالـ الكتب ,الرياض ,الطبعة ُِّْىػ -
ََِّـ.
ٔٗ.

البيكتي :منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (ت َُُٓىػ) ,الركض المربع

شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع :تحقيؽ :سعيد محمد المحاـ ,دار الفكر لمطباعة
كالنشر ,بيركت -لبناف.
ٕٗ.

البيكتي :منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي(ت َُُٓ) ,شرح منتيى اإلرادات

المسمى دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى :عالـ الكتب ,بيركت.ُٗٗٔ,
ٖٗ.

البيكتي :منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي ,كشاؼ القناع عف متف اإلقناع:

تحقيؽ ىبلؿ مصيمحي مصطفى ىبلؿ ,دار الفكر ,بيركت.َُِْ,
ٗٗ.

المرداكم :عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي

(ت ٖٖٓىػ) اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف
حنبؿ دار إحياء التراث العربي بيركت ػ لبناف الطبعة األكلى ُُْٗىػ.

ُٕٓ

ه -كتب المذىب الظاىري
ََُ .ابف حزـ :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم
(ت ْٔٓىػ) ,طكؽ الحمامة في األلفة كاألالؼ ,تحقيؽ :د .إحساف عباس ,المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر ,بيركت-لبناف ,الطبعة الثانية ُٖٕٗ ,ـ.
َُُ .ابف حزـ :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم
(ت ْٔٓىػ) ,المحمى :ابف حزـ ,قكبمت عمى النسخة التي حققيا االستاذ الشيخ احمد
محمد شاكر الجزء األكؿ ,دار الفكر.
َُِ .ابف حزـ :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم
(ت ْٔٓىػ) ,المحمى :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

سادسا  :المراجع الفقيية الحديثة
َُّ .ابف القيـ :ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف :دار الكتب العممية بيركت ُِِْ-
ُِٗٗ.
َُْ .أبك النكر :محمد االحمدم ابك النكر ,منيج السنة في الزكاج :القاىرة ( مصر)
دار السبلـ لمطباعة كالنشر ُٔٗٗ.
َُٓ .أبك زىرة :محمد ابك زىرة ,االحكاؿ الشخصية :دار الفكر العربي ,القاىرة( مصر),
الطبعة الثالثة.ُٕٗٓ,
َُٔ .االشقر :أسامة عمر األشقر ,مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطبلؽ :دار
النفائس -األردف ,الطبعة الثانيةُِْٓ ,قََِٓ-ـ.
َُٕ .الجنيدم :نايؼ محمد الجنيدل ,عضؿ النساء كالتفريؽ لمشقاؽ بيف الشريعة
كالقانكف :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,الطبعة األكلى ََُِـُُّْ-ق.
َُٖ .حسب ا﵀ :عمي حسب ا﵀ ,الزكاج في الشريعة االسبلمية :دار الفكر العربي,
القاىرة ,مصر ََُٗ.
َُٗ .الخشت :محمدعثماف الخشت ,المشاكؿ الزكجية كحمكليا في ضكء الكتاب كالسنة
كالمعارؼ الحديثة :مكتبة القرآف لمطبع كالنشر كالتكزيع ,القاىرة – مصر.ُْٖٗ ,

ُٕٔ

َُُ .الذىبي :الكبائر ,تحقيؽ محي الديف مستك ,دار ابف كثير ,دمشؽ ,بيركت,
كمكتبة دار التراث.
ُُُ .الزحيمي :أ.د .ك ٍىبة الزحٍيمًيً ,
الف ٍقوي اإلسبلمي كأدلَّتيوي :دار الفكر  -سكريَّة –
ى ى
ى ٌ
الرابعة.
دمشؽ ,الطَّبعة َّ
ُُِ .زيداف :عبد الكريـ زيداف ,المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة
اإلسبلمية :مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر بيركت ,الطبعة الثالثةُُْٕ ,قُٕٗٗ,ـ.
ُُّ .الشرباصي :أحكاـ عقد الزكاج في الفقو االسبلميُٖٓٗـ.
ُُْ .الشعراكم :محمد متكلي الشعراكم ,أحكاـ االسرة كالبيت المسمـ :بيركت-لبناف,
المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع ََِِ.
ُُٓ .العبدلي :عائشة أحمد مكسى العبدلى ,كيؼ تككف الحياة الزكجية سعيدة عالـ مف
زجاج :الطبعة األكلىُِْٖ ,قََِٕ-ـ .مكتبة العبيكاف.
ُُٔ .عمكاف  :عبد ا﵀ ناصح عمكاف :عقبات الزكاج كطرؽ معالجتياعمى ضكء اإلسبلـ,
دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,القاىرة ط(ٓ)َُْٓ ,قُٖٗٓ-ـ.
ُُٕ .عكدة :عبدالقادر عكدة ,التشريع الجنائي االسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي :دار
الكتب العممية لمنشر كالتكزيع ,بيركت -لبناف.ََِٓ,
ُُٖ .الغزالي :محمد بف محمد الغزالي أبك حامد(ت َٓٓ) ,إحياء عمكـ الديف :دار
المعرفة ,بيركت.
ُُٗ .منصكر :د.خالد عبد العزيز منصكر ,ميبل يا دعاة العنكسة :مطابع الشمس,
عماف-األردف الطبعة األكلىَُِْ ,قُٗٗٗ-ـ.
َُِ .اليكسؼ :عبد الرحمف بف عبد الخالؽ اليكسؼ ,الزكاج في ظؿ اإلسبلـ :الدار
السمفية ,الككيت ,الطبعة الثالثة َُْٖ ,ىػ  ُٖٖٗ -ـ.

خامسا :كتب اللغة والتعريف ات
ُُِ .بف فارس :أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ,معجـ مقايس المغة :تحقيؽ
كضبط عبد السبلـ محمد ىاركف ,دار الجبؿ ,بيركت.

ُٕٕ

ُِِ .بف فارس :أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ,معجـ مقاييس المغة :أبك الحسيف
أحمد بف فارس بف زكريا ,المحقؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ,دار الفكر ,الطبعة
ُّٗٗىػ ُٕٗٗ -ـ.
ُِّ .بف منظكر :حمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم(تُُٕىػ) ,لساف العرب:
دار صادر بيركت ,الطبعة األكلى.
ُِْ .الجرجاني :عمي بف محمد بف عمي الجرجاني ,التعريفات :تحقيؽ :إبراىيـ
األبيارم ,دار الكتاب العربي–بيركت ,الطبعة األكلى.َُْٓ ,
ُِٓ .الرازم :محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم ,مختار الصحاح :تحقيؽ :محمكد
خاطر ,مكتبة لبناف ناشركف – بيركت ,الطبعة طبعة جديدة.ُٗٗٓ – ُُْٓ ,
الرزاؽ
محمد بف
ُِٔ .الزبيدم :تاج العركس مف جكاىر القامكس:
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
الحسيني,أبك الفيض ,الممقٌب بمرتضىَّ ,
الزبيدم ,تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف ,دار
اليداية.
ُِٕ .الزمخشرم :الزمخشرم (تّٖٓىػ) ,أساس الببلغة :دار الفكرُّٗٗ ,ىػ
ُٕٗٗـ.
ُِٖ .الفيركزآبادم :محمد بف يعقكب الفيركزآبادم (ت ُٕٖ) ,القامكس المحيط :تحقيؽ:
قسكسي ,مؤسسة
مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي

الرسالة ,بيركت .الطبعة:الثامنة ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.

ُِٗ .الفيكمي :أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي (تَٕٕىػ)  ,المصباح المنير,
دراسة كتحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد ,المكتبة العصرية.
َُّ .الفيكمي :أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي (تَٕٕىػ),المصباح المنير في
غريب الشرح الكبير لمرافعي :المكتبة العممية ,بيركت
ُُّ .قمعجي كآخركف :د .محمد ركاس قمعجي د.حامد صادؽ قنيبي ,معجـ لغة الفقياء:
دار النفائس لمطبمغة كالنشر كالتكزيع شارع فرداف ,بيركت  -لبناف ,الطبعة األكلى:
َُْٓ ق  ُٖٗٓ -ـ الطبعة الثانية َُْٖ :ق  ُٖٖٗ -ـ.
ُِّ .مصطفى كآخركف :إبراىيـ مصطفى كأحمد الزيات كحامد عبد القادر كمحمد
النجار ,المعجـ الكسيط :تحقيؽ مجمع المغة العربية ,دار الدعكة.
ُٖٕ

ُّّ .المناكم :محمد عبد الرؤكؼ المناكم ,التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ :تحقيؽ :د.
محمد رضكاف الداية ,دار الفكر المعاصر ,دار الفكر-بيركت ,دمشؽ ,الطبعة األكلى,
َُُْ.

سادسا :كتب علم النفس
ُّْ .جبؿ :د .فكزم محمد جبؿ ,الصحة النفسية كسيكمكجية الشخصية :المكتبة
الجامعية -األز ارريطية -السكندرية ,مصرَََِ,ـ.
ُّٓ .الجسماني :د .عبد العمي الجسماني :عمـ النفس كتطبياقتو االجتماعية كالتربكية,
الدار العربية لمعمكـ  ,طُُُْٓ ,قُْٗٗ-ـ.
ُّٔ .الحسيف :أسماء عبدالعزيز الحسيف :المدخؿ الميسر الى الصحة النفسية كالعبلج
النفسي ,الرياض ( السعكدية ) دار عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ََِِ.
ُّٕ .الحياني :أ.د.صبرم برداف عمى الحياني ,الصحة النفسية كالعبلج النفسي
اإلسبلمي :دار صفاء لمنشر كالتكزيع ,عماف ,الطبعة األكلىَُُِ ,ـُِّْ-ق.
ُّٖ .الخالدم كآخركف :د .عطا ا﵀ فؤاد الخالدم ,د .دالؿ سعد الديف العممي ,الصحة
النفسية كعبلقتيا بالتكيؼ كالتكافؽ :دار الصفاء – عمافََِٗ,ـَُّْ-ق.
ُّٗ .خميؿ :محمد محمد بيكمي خميؿ ,سيكمكجية العبلقات الزكجية :دار قباء
القاىرةُٗٗٗ,ـ.
َُْ .درديف :ماجد سميماف درديف ,الثقافة الجنسية أساس السعادة الزكجية :مكتبة
المجمع العربى لمنشر كالتكزيع,الطبعة األكلىََِٖ ,ـ ُِٗٗ-ق.
ُُْ .الدىرام :د.صالح حسف الداىرم ,د.كىيب مجيد الكبيسي ,عمـ النفس العاـ:
الطبعة األكلى ,دار الكنيدم ُٗٗٗـ.
ُِْ .الزعببلكم :د .محمد السيد محمد الزعببلكم ,تربية المراىؽ في اإلسبلـ كعمـ
النفس :كمية المعمميف بالرياض قسـ الدراسات القرآنية ,رسالة دكتكراة في الدعكة
كالثقافة االسبلمية.

ُٕٗ

ُّْ .زغمكؿ كآخركف :د .عماد زغمكؿ ,د.عمي الينداكم ,مدخؿ إلى عمـ النفس,
مراجعة :أ.د .ماىر أبك ىبلؿ ,د .فدكل المغيربي ,دار الكتاب الجامعي ,طِ,
ُِْٕقََِٕ-ـ .العيف ,اإلمارات العربية المتحدة.
ُْْ .سميماف كآخركف :شاكر عبد الحميد سميماف ,عبدالحميـ محمد السيد ,عبدالمطيؼ
محمد خميفة ,محمد نجيب الصبكة :,عمـ النفس العاـ ,دار غريب لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ,الطبعة الثالثة ,القاىرة – مصر.ُٗٗٓ ,
ُْٓ .الشرقاكم :أنكر الشرقاكم ,طمعت منصكر ,عادؿ عزالديف ,أسس عمـ النفس العاـ:
مكتبة األنجمك المصرية ,القاىرة-مصر.ُُٖٗ ,
ُْٔ .شيخاني :سمير شيخاني :عمـ النفس في حياتنا اليكمية ,دار االفاؽ الجديدة,
بيركت  -لبناف ُٖٕٗـ كالطبعة الخامسة ُُٖٗـ.
ُْٕ .العبيدم :محمد جاسـ العبيدم ,عمـ النفس الكبلنيكي ,دار الثقافةََِٗ ,ـ,
َُّْق.
ُْٖ .عيسكم :عبدالرحمف محمد عيسكم ,دراسات سيككلكجية :دار المعارؼ ,القاىرة -
مصر.ُُٖٗ ,
ُْٗ .قرقز :نائؿ محمد إبراىيـ قرقز ,أثر االختبلالت العقمية كاالضطرابات النفسية في
مسائؿ األحكاؿ الشخصية :دار البيارؽ ,دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع عماف-
االردف.ُٗٗٗ,
َُٓ .محمد :جاسـ محمد محمد :مشكبلت الصحة النفسية أمراضيا كعبلجيا ,مكتبة
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,عماف (االردف) .2004
ُُٓ .مكسى :د .كماؿ إبراىيـ مكسى ,العبلقة الزكجية كالصحة النفسية في اإلسبلـ
كعمـ النفس :دار القمـ الككيت ,الطبعة األكلىُُُْ ,قُُٗٗ-ـ.
ُِٓ .مياسا :محمد مياسا ,الصحة النفسية كاألمراض النفسية كالعقمية :دار الجيؿ,
بيركتُُْٕ ,قُٕٗٗ-ـ.
ُّٓ .نجاتي :الدكتكر محمد عثماف نجاتى :القرآف كعمـ النفس ,دار الشركؽ.بيركت
كالقاىرة ,الطبعة األكلىَُِْ ,قُِٖٗ-ـ.
َُٖ

ُْٓ .الياشمي :د.عبدالحميد محمد الياشمي ,أصكؿ عمـ النفس العاـ :دار الشركؽ,
جدة–السعكدية.ُْٖٗ ,

سابعا :الدوريات والمجالت
ُٓٓ .أبحاث ىيئة كبار العمماء :ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية ,مكقع
الرئاسة العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء.
ُٔٓ .الشحكد :عمي بف نايؼ الشحكد المفصؿ في شرح آية ال إكراه في الديف؛ كىذا
الشرح المفصؿ ليذه اآلية مستقى مف كتب التفسير األساسية قديما كحديثا ,كمف كتب
الفقو اإلسبلمي ,كمف كتب األصكؿ ,كالسياسة الشرعية ,كمف كتب شيخ اإلسبلـ ابف
تيمية رحمو ا﵀.
ُٕٓ .الشحكد :عمي بف نايؼ الشحكد ,الشحكد :دائرة معارؼ األسرة المسممة :أكبر دائرة
معارؼ عف السرة المسممة ,حيث احتكت عمى آالؼ الخطب كالدركس كالفتاكل
كاالستشارات العممية كالتربكية كالفقيية أكثر مف ثبلثيف ألؼ عنكاف.
ُٖٓ .الشناكم :محمد الشناكم :الغضب كعبلقتو ببعض متغيرات الشخصية "دراسة
تطبيقية تقنينية"  ,دراسات تربكية  ,بحث محكـ ُُٗٗ ,
ُٗٓ .مجمة البحكث اإلسبلمية :الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة
كاإلرشاد.
َُٔ .مكتب اليكنسكك اإلقميمي (ُٕٖٗ) التربية السكانية :المراىقة عماف.
ُُٔ .المكسكعة الفقيية الككيتية :ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية – الككيت ,مطابع
دار الصفكة – مصر ,الطبعة األكلى.
ىج نار } اإلصدار األكؿ مايك ََِٗ ـ.
ىسأىلي يك ٍـ ىعمىٍي ًو أ ٍ
ُِٔ { .ىيا قى ٍكًـ ىال أ ٍ

تاسعا:المواقع االلكترونية
 االمارات لمجميع قمب االمارات النابض
http://www.uae2all.net/vb/showthread.php?t=10337
 مكقع قاضي القضاة .http://palcastle.net/vb/index.php
 مكقع ديكاف قاضي القضاة .http://palcastle.net/vb/index.php
ُُٖ

 سمسمة إصبلح األسرة –عبر االنترنت- حساـ الديف الكيبلني
http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/100.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Stresso 
rs/sec09.doc_cvt.htm
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id 
=235&Cat_Subject_Id=38&Cat_Id
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 الفصؿ التمييدي :حقيقة الزواج وحكمو وحكمتو
وحقوؽ كؿ مف الزوجيف عمى اآلخر
وحك ُمو
المبحث األوؿ :حقيق ُة الزواج ومشروعيتُو ُ
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مشركعية الزكاج
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 الفصؿ األوؿ :حقيقة االنفعاؿ وأنواعو وأسبابو ومظاىره

المبحث األوؿ :حقيقة االنفعاؿ وأنواعو وحكـ كؿ نوع

ُِ

المطمب األكؿ :حقيقة االنفعاؿ
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المطمب الثاني :أنكاع االنفعاالت

ِٓ

المبحث الثاني :أسباب االنفعاالت ومظاىرىا

ّّ

المطمب األكؿ :أسباب االنفعاالت النفسية

ّْ

المطمب الثاني :مظاىر االنفعاالت النفسية

ّٕ

 الفصؿ الثاني :أثر االنفعاالت في الحياة الزوجية وأحكاميا
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المسألةي األيكلى :ي
المسألة الثانية :حكـ الحب بعد الزكاج

ّْ
ْٔ

المبحث الثاني :أثر انفعاؿ الكره في الحياة الزوجية وحكمو
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المبحث الرابع :أثر انفعاؿ الغضب في الحياة الزوجية وحكمو
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 الفصؿ الثالث :عالج االنفعاالت النفسية في الحياة الزوجية
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