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بسم هللا الرمحن الرحيم

أثر املودة و الرمحة يف استقرار البيوت
م ـق ـدمـ ـة
احلمد هلل رب العاملني و الصالة والسالم على سيدان حممد الصادق الوعد األمني  ،اللهم ال
علم لنا إال ماعلمتنا  ،إنك أنت العليم احلكيم ،اللهم علمنا ماينفعنا  ،وانفعنا مباعلمتنا  ،وزدان
علماً ،وأران احلق حقاً وارزقنا اتباعه  ،وأران الباطل ابطال وارزقنا اجتنابه  ،واجعلنا ممن يستمعون
القول فيتبعون أحسنه ،وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني...وبعد
سبب اختياري للبحث :
جاء يف كتاب هللا قبل أربعة عشر قرانً قوله تعاىل َ ( :وِمن آَ ََيتِِه أَن َخلَ َق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم
ِ
أَزو ِ
ك آَ ََيت لَِقوم يَتَ َف َّك ُرو َن ) (الروم.)21 :
اجا لتَس ُكنُوا إِلَي َها َو َج َع َل بَي نَ ُكم َم َوَّدةً َوَرمحَةً إِ َّن ِيف ذَل َ
ًَ
إهنا آية عظيمة ال نزال نكتشف أسرارها يوماً بعد يوم  .فالذي يتأمل هذه اآلية يدرك أمهيةالعطف
والرمحة واملودة بني الزوجني  ،ويدرك أيضاً أن هللا وضع لنا طريقاً للنجاح والشفاء والسعادة يف
حياتنا الزوجية  ،وهو أن نسلك طريق املودة والرمحة  .ولكن ولألسف ابتعدان كثرياً عن هذا الطريق
فبدأت املشاكل ابلظهور وخباصة ظاهرة الطالق اليت انتشرت كالنار يف اهلشيم ! وهناك العنف
املنزيل وهنا كظاهرة التفكك األسري  ،وهناك ماليني األزواج الحيسون ابلسعادة مع أزواجهم ،
ملاذا ؟ البحث عن أسباب هذه املشاكل كان سبباً يف اختياري هلذا البحث .
يؤكد الباحثون يف جمال علم النفس على أمهية أن يكون للرجل زوجة  ،ويقولون إن وجود زوجة
بقربه دائماً سوف ختفف التوتر النفسي بشكل كبري وختفف القلق واإلحباط  .ويف دراسة حديثة
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وجدوا أن الرجل عندما يسافر وخباصة سفراً متكرراً من أجل العمل أو التجارة أو الدراسة  ،فإن
احتمال أن يُصاب أبمراض القلب تنخفض جداً عندما يكون بصحبة زوجته .

مشكلة البحث و تساؤالته :
صيغت مشكلة هذا البحث يف السؤال التايل  :هل للمودة والرمحة
أثراً يف استقرار البيوت ؟ وقد تفرعت من هذا السؤال االسئلة التالية :

بني الزوجني

•

ما هي مواصفات البيت السعيد؟

•

ما هي األسباب اليت تؤدي اىل نقصان هذه السعادة أو اختفائها من البيوت ؟

•

ما هي املشاكل اليت تنتج عن غياب املودة والرمحة بني األزواج ؟

•

ما هو احلل هلذه املشاكل ؟

أمهية البحث :
تبدو أمهية هذا البحث يف معرفة أثر املودة والرمحة بني األزواج يف استقرار البيوت وصالحها  ,فإذا
اكتست العالقة الزوجية مودة ورمحة تفجرت ينابيع احملبة يف بيت الزوجية ومنحته الدفء واحلنان
 ،فضالً عن الشعور ابألمن واالستقرار فكان بيئة مالئمة لقيام األسرة املسلمة املرتابطة القوية اليت
تكون أساساً جملتمع مسلم واع قوي .
أهداف البحث :
هدف هذا البحث اىل التعريف مبعىن املودة والرمحة بني الزوجني وكيف تؤثر يف استقرار احلياة يف
البيوت وجتعلها بيئة صاحلة للرتبية .
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فروض البحث :
صيغت فروض هذا البحث يف النقاط التالية :
•

اهتم اإلسالم برتبية النشء وهتيئة البيئة الصاحلة لذلك .

•

للمودة والرمحة بني األزواج أثر كبري يف استقرار البيوت وجعلها بيئة صاحلة للرتبية .

•

انعدام املودة والرمحة بني األزواج هو سبب معظم املشاكل األسرية .

حدود البحث :
احلدود املوضوعية  :سيتناول البحث موضوع املودة والرمحة بني الزوجني وأثره على استقرار احلياة
الزوجية .
منهج البحث :
ستتبع الباحثة أوالً  :املنهج االستقرائي التحليلي .
اثنياً  :ستقوم من خالل املنهج ابخلطوات التالية :
أ-

عزو اآلَيت اىل سورها وتفسريها من امهات كتب التفسري .
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ب -ختريج األحاديث واحلكم عليها .
ج  -إحالة كل معلومة تستقيها الباحثة من مصدر اىل مصدرها .

إجراءات البحث :
بعد أن حددت الباحثة مشكلة البحث وأمهيته وحددت املنهج الذي ستتبعه  ,قامت بتجميع
املعلومات اليت حتتاجها من بطون كتب التفسري والكتب اليت تناولت نفس املوضوع  ,مث فسرت
الباحثة املعلومات اليت مجعتها واستخلصت منها نتائج البحث النهائية لتقارهنا ابلفروض اليت
وضعتها قبل بداية البحث  ,وتناقش هذه النتائج وتفسرها على ضوء معلوماهتا عن موضوع البحث
ومقارنتها ايضاً مع نتائج البحوث السابقة اليت تناولت نفس املوضوع .
املرحلة األخرية من مراحل البحث ستكون توصيات ومقرتحات تبىن على نتائج البحث وتفسري
هذه النتائج يف حماولة إلنزاهلا على أرض الواقع و االستفادة منها .
هيكل البحث :
سيقسم البحث اىل أربعة فصول :
الفصل األول  :وحيتوي على مبحثني :
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املبحث األول  :ترمجة معىن السكينة واملودة والرمحة من معاجم اللغة .
املبحث الثاين  :اآلَيت اليت ورد فيها لفظ املودة والرمحة يف القرءان وتفسريها من كتب التفسري
املختلفة .
الفصل الثاين  :اهتمام اإلسالم ابلزواج وتكوين األسرة .وحيتوي على ثالثة مباحث :
متهيد .
املبحث األول :ملاذا اهتم اإلسالم ابلزواج ؟
املبحث الثاين  :كيف اهتم االسالم ابألسرة ؟
املبحث الثالث  :احلقوق والواجبات الزوجية .
الفصل الثالث  :املبحث األول  :أثر املودة والرمحة على استقرار البيوت
املبحث الثاين  :املشاكل الناجتة عن انعدام املودة والرمحة بني الزوجني .
الفصل الرابع  :النتائج والتوصيات .
الفهارس :
أوالً  :فهرس اآلَيت .
اثنياً  :فهرس األحاديث .
اثلثاً  :فهرس األعالم .
رابعاً  :فهرس املصادر و املراجع .
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خامساً  :فهرس املوضوعات .
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الفصل األول
وحيتوي على مبحثني :
املبحث األول :
ترمجة معىن السكينة واملودة و الرمحة من معاجم اللغة
املبحث الثاين :
اآلايت اليت ورد فيها لفظ املودة والرمحة يف القرءان و تفسريها من
كتب التفسري املختلفة .

بسم هللا الرمحـن الرحيم
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ت ـم ـه ـيــد
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
,من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له  ,والصالة والسالم على رسول هللا أفضل
وبع د
خلق هللا وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبع هداه اىل يوم الدين ....
من على اإلنسان فأوجده من العدم ومل يكن شيئاً مذكورا  ،قال تعاىل
من املعلوم أن هللا تعاىل َّ
األنس ِ ِ
ِ
ومن عليه سبحانه
ني ِم َن الدَّه ِر َمل يَ ُكن َشيئاً َمذ ُكوراً} (االنسانَّ )1:
ان ح ٌ
َ { :هل أَتَى َعلَى َ
أن خلق أابه آدم بيديه  -وهو أصل اإلنسان  -ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته وفضله
ومن عليه سبحانه أن خلق له من نفسه زوجةً ليسكن إليها  ،قال
على كثري ممن خلق تفضيال َّ ،
تعاىل ِ :
آَيتِِه أَن َخلَ َق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَزَواجاً لِتَس ُكنُوا إِلَي َها َو َج َع َل بَي نَ ُكم َم َوَّد ًة َوَرمحَةً إِ َّن
{ومن َ
َ
ِ
ومن عليهما أن خلق هلما ذرية تتناسل إىل يوم
ك َآلَيت لَِقوم يَتَ َف َّك ُرو َن} (الرومَّ )21:
ِيف َذل َ
القيامة  ،قال تعاىل َ { :ي أَيُّها النَّاس اتَّ ُقوا ربَّ ُكم الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَفس و ِ
اح َدة َو َخلَ َق ِمن َها
َ
َ َ
َ
ُ
َ ُ
ِ ِ
زوجها وب َّ ِ
ِ
َّاس إِ َّان
َ َ َ ََ
ث من ُه َما ر َجاالً َكثرياً َون َساءً }(النساء :من اآلية )1وقال تعاىل ََ { :ي أَيُّ َها الن ُ
اَّللَ َعلِ ٌيم
اَّللِ أَت َقا ُكم إِ َّن َّ
َخلَقنَا ُكم ِمن ذَ َكر َوأُن ثَى َو َج َعلنَا ُكم ُشعُوابً َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَكَرَم ُكم ِعن َد َّ
اهم ِيف
َخبِريٌ } (احلجرات )13:و َّ
كرم هللا هذه الذرية  ،قال تعاىل َ { :ولََقد َكَّرمنَا بَِِن َ
آد َم َو َمحَلنَ ُ
ِ ِ
ال ِب والبح ِر ورزق نَ ِ
ات وفَضَّلنَاهم علَى َكثِري ِممَّن خلَقنَا تَف ِ
ضيالً} (االسراء)70:
ُ َ
َر َ َ َ َ َ ُ
َ
اهم م َن الطَّيربَ َ
{وَما
والغاية األمسى هلذا اخللق هي  :القيام ابلواجب احلق لعبادة هللا تعاىل  ،قال تعاىل َ :
خلَق ِ ِ
األنس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون} (الذرَيت)56:
َ ُ
ت اْل َّن َو َ َ ُ

املبحث األول  :ترمجة معىن السكينة واملودة والرمحة من معاجم اللغة :
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املطلب األول  :معىن السكينة :
معىن السكينة يف لسان العرب البن منظور :
الوقارَ .وقَولُهُ َعَّز َو َج َّل :فِ ِيه َس ِكينَةٌ ِمن َربِر ُكم َوبَِقيَّةٌ  ,قال احلَ َس ُن:
َّ
الوَداعة و َ
السكينةَ :
ِ
اَّلل َهلم ِيف التَّاب ِ
وُبُم إِلَي ِه.
وت َس ِكينة َال يَفُّرون َعنهُ أَبداً َوتَط َمئِ ُّن قُلُ ُ
َج َع َل َُّ ُ
ُ
وِيف ح ِديثِ
اَّلل َعلَي ِه وسلَّم ،قَ َال َهلاَ :ي ِمس ِكينة َعلَي ِ
صلَّ
ِ
ى
،
َِّب
ن
ال
َن
أ
:
ة
ل
ي
ق
َّ
َ
ك َّ
الس ِكينةَ
َ
َ
َّ
َ
َ َ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
ِ
داعة واألَم َن.
الو َ
الو َ
قار و َ
؛ أَراد َعلَيك َ
ِ
الرمحةُ ،وقِيلِ :هي الطمأنينة ،وقِ ِ
وقَ َال ََِشر :قَ َال ب عضهم َّ ِ
يلِ :ه َي
َ ُُ
ٌ
َ
يل :ه َي النَّص ُرَ ،وق َ
َ َ
السكينة َّ َ َ َ َ
اَّللُ َس ِكينَ تَهُ َعلى َر ُسولِِه
الوقار َوَما يَس ُكن بِِه ا ِإلنسانَ .وقَولُهُ تَ َع َاىل :فَأَن َزَل َّ
َ
ِ
ِ
ِ
السكينة؛
قلوُبمَ .وتَ ُق ُ
السكون و َّ
للوقُورَ :علَيه ُّ
َما تَس ُك ُن بِه ُ
ول َ
وِيف ح ِد ِ
يث الدَّفع ِمن َعَرفَةَ:
َ َ
علَي ُكم َّ ِ
الس ِري.
َينَ ِيف احلََرَك ِة َو َّ
قار والتَّأِر
الو َ
السكينةَ و َ
َ ُ
قِيل :هو ِمن الوقَا ِر و ُّ ِ ِ
الرمحَةُ،
يلَّ :
َ َُ َ َ َ
الس ُكونَ ،وق َ
س َكن يف اللَّيل  :اسرتاح { َج َع َل لَ ُك ُم اللَّي َل لِتَس ُكنُوا فِ ِيه }
ِ
اح إليه { َو َج َع َل ِمن َها َزو َج َها لِيَس ُك َن إِلَي َها }( ) 1
س به واسرت َ
َس َك َن إليه  :استَأنَ َ

( ) 1لسان العرب  ,حممد بن منظور  ,ج , 13ص :
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ترمجة ومعىن سكينة يف املعجم الوسيط :
ِ ِ
الروح الظريفة النشيطة
(السكينَة) اْلَاريَة اخلَفي َفة ر
(السكينَة) الطُّ َمأنِينَة واالستقرار والرزانة َوال َوقار
مساكِن( ) 1
(المسكن) َم َكان ُّ
السك َىن (ج) َ
ترمجة كلمة سكينة يف معجم اللغة العربية املعاصرة :
وسكِينةً ،فهو ساكِن ،واملفعول َمسكو ٌن إليه
س َك َن إىل /س َك َن يف  ,يَس ُكنُ ،س ُك ً
وان َ
ِ
"سكنت رِ
النار :انطفأت-
• س َكن الشَّيءُ :هدأ وتوقرفت حركتُه
البحر -سكنت ُ
الر ُ
يح -س َكن ُ
َّها ِر} ".
{ولَهُ َما َس َك َن ِيف اللَّي ِل َوالن َ
َ
ِ
الغضب".
اخلوف /اْلوعُ/
الوجع/
ُ
• َسكن األملُ :خ رفت حدَّتُه "سكن ُ
ُ
األبدي:
السكون
نفسه بعد الصدمة" ُّ °
ر
نفس فالن :هدأت بعد اضطراب "سكنت ُ
• س َكنت ُ
املوت.
احلرف( :نح) ظهر غري رِ
متحرك.
• س َكن ُ
{و َج َع َل ِمن َها َزو َج َها لِيَس ُك َن
• س َكن إليه :استأنس به واسرتاح إليه واطمأ رن "سكن إىل ضيفهَ -
إِلَي َها} ") 2 (.
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( )1املعجم الوسيط  ,ج , 1ص :
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( )2معجم اللغة العربية املعاصرة  ,ج , 2ص :
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املطلب الثاين  :معىن كلمة مودة :

معىن مودة يف لسان العرب :

مجي ِع م ِ
ِ
داخل اخلَري؛ َعن أَيب َزيد.
يدهُّ :
الودَ :مص َد ُر َّ
وددُّ :
الود احلُ ُّ
املودة .اب ُن ِس َ
ب يَ ُكو ُن ِيف َ َ
ِ
ت الشيءَ أ ََوُّدَ ،وُه َو ِم َن األُمنِيَّة؛ قَ َال ال َفَّراءَُ :ه َذا أَفضل ال َك َالِم؛ ذَ َكَر َه َذا ِيف قَولِِه تَ َع َاىل:
وودد ُ
َ
ي:
يد َك َك َما تَ ُق ُ
َح ُد ُهم لَو يُ َع َّم ُر ) أَي يَتَ َم َّىن .يُ َق ُ
وحبِيبُك .اْلَوَه ِر ُّ
الِ :وُّد َك َوَوِد ُ
ول ِحبُّ َ
ك َ
(يَ َوُّد أ َ
يدَ ،واْلَم ُع أ َُودٌّ ؛ َو ُمهَا يَتَو راد ِان َوُهم أَ ِورداء .اب ُن ِسي َدهَ :وَّد الشيءَ ُوًّدا َوِوًّدا َوَورداً َوَوداد ًة
الوِد ُ
ال ِوُّد َ
وِوداداً ووداداً وموَّد ًة وموِدد ًة :أَحبَّه؛ ورجل ودٌّ ِ
ب.
الوُد
ود أَيضاً ،و
ود :امل ِح ُّ
ود واألُنثى َوُد ٌ
وم َورد َوَوُد ٌ
ُ
ََ َ
َ ََ ُ ٌ ُ
ََ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
اَّللُ تَ َع َاىل( :تُل ُقو َن إِلَي ِهم ِابل َم َوَّدة) ()1
اب .قَ َال َّ
املوَّدةُ الكتَ َ
اب ُن األَعرايبَ :

معىن مودة يف معجم اللغة العربية املعاصرة :
َم َوَّدة [مفرد]:
ميمي من َوَّد.
 - 1مصدر ر
- 2شعور ابالنسجام بني شخصني أو أكثر ينبع من االحتكاك االجتماعي والعاطفي الدائم.

 - 3كتاب أو ُكتب " {تُل ُقو َن إِلَي ِهم ِابل َم َوَّدةِ} "
12

ِ
ب()2
.-4امل َوُّد  :الكثريُ احلُ ِر

( ) 1لسان العرب  ,ج , 3ص:

453

( ) 2معجم اللغة العربية  .ج , 3ص

2417 :

ترمجة ومعىن مودة يف املعجم الوسيط :
(واده) موادة وودادا حابه
(توادا) حتااب
(تودد) إِلَي ِه حتبب َوفَُال ًان اجتلب وده
ب
(املود) الكثري احل ر
(ال َم َوَّدة) المحبَّة َوالكتاب أَو الكتب َوبِه فسر َما ِيف التَّن ِزيل ال َع ِزيز {تلقو َن إِلَي ِهم ابملودة}
ب (يَستَ ِوي فِ ِيه ال ُمذكر واملؤنث) َواسم من أَمسَاء هللا احلسىن َمعنَاهُ ال ُمحب
(ال َوُدود) الكثري احل ر
الص ِ
احلني أَو احملبوب ِيف قُلُوب أوليائه ()1
لِعِبَ ِادهِ َّ

املطلب الثالث  :معىن كلمة رمحة :
معىن رمحة يف لسان العرب :
13

ِ
ِ
ِ
ِ
الرمحة :رِ
ض ُهم
رحمَّ :
القومَ :رح َم بَع ُ
َّعطُّ ُ
ف ،واملر َمحَةُ مث لُهَُ ،وقَد َرمحتُهُ وتَ َر َّمح ُ
اح َم ُ
الرقَّةُ والت َ
ت َعلَيه .وتَر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
دى َوَرمحَةً لَِقوم يُؤِمنُو َن*
ضا .و َّ
بَع ً
الرمحَةُ :ال َمغفَرةُ؛ َوقَولُهُ تَ َع َاىل يف َوصف ال ُقرآنُ :ه ً
ِِ
ِ
ين َآمنُوا ِمن ُكم
؛ أَي فَ َّ
صلناه َهاد ًَي َو َذا َرمحَة؛ َوقَولُهُ تَ َع َاىلَ :وَرمحَةٌ للَّذ َ
؛ أَي ُهو رمحةٌ ألَنه َكا َن سب ِ
اصوا
رمحَةًَ .وقَ َال َّ
اصوا ِاب َّ
وم َ
لص ِب َوتَو َ
اَّللُ َعَّز َو َج َّلَ :وتَو َ
ب إمياهنمَ ،
ََ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ت َرمحَةُ
بعضهم بَع ً
ِابل َمر َمحَة؛ أَي أَوصى ُ
ت َعلَيه أَي قُل َ
َّعطُّف َعلَيه .وتَ َر َّمح ُ
ضا بَِرمحَة الضَّعيف والت َ
ِِ
اَّللِ قَ ِر ِ
َِّ ِ
ني
يب م َن ال ُمحسن َ
اَّلل َعلَيهَ .وقَولُهُ تَ َع َاىل :إِ َّن َرمحَ َ
ت َّ ٌ
ِ
ك تَر ُجوها :أَي ِرزق ،ولَئِن أَ َذق نَا ِ
اإلنسا َن ِمنَّا َرمحَةً ُمثَّ
قَ َال ِعك ِرَمةُ ِيف قَول ِه ابتِغاءَ َرمحَة ِمن َربِر َ
َ
نََزعناها ِمنهُ ()2

()1املعجم الوسيط  ,ج , 2ص:

1020

( )2لسان العرب  ,ج , 12ص:

230

ترمجة ومعىن رمحة يف املعجم الوسيط :
الرِحم فَ َال تقبل الل َقاح
(الرِحم) َداء ََي ُخذ األُن ثَى ِيف َّ
َّ
صور على هللا عز َوجل َال جيوز أَن يُ َقال لغريه
(الرمحَن) الكثري َّ
َّ
الرمحَة َوُه َو وصف َمق ُ
ِ
{وإِذا أذقنا النَّاس َرمحَة من بعد ضراء مستهم
َّ
(الرمحَة) اخلَري َوالنع َمة َويف التَّن ِزيل ال َع ِزيز َ
ِ
محها
(الرحوم) الكثري َّ
الرمحَة (للمذكر واملؤنث) َوالَِّيت تَشتَكي َر َ
الرمحَة (ج) رمحاء واملرحوم ()1
(الرِحيم) الكثري َّ
َّ
معىن الرمحة يف معجم اللغة العربية املعاصرة :

14

رحم يرحم ،رمحةً ورمحا ،فهو ر ِ
ِ
احم ،واملفعول َمرحوم
َََ َ ًُ
ِ
يتيماَّ :
الرمحة-
رق له وعطَف عليه "ضربه بال رمحة وال شفقة -كان يوم فتح مكة يوم َّ
• رحم ً
ض ي رمح ُكم من ِيف َّ ِ
الرمحَةَ} :أوجبها
ب َعلَى نَف ِس ِه َّ
ار َمحُوا َمن ِيف األر ِ َ َ َ
الس َماء [حديث]َ { -كتَ َ
ب ُرمحًا} ".
{وأَق َر َ
على نفسه ك ًرما منه وفضالًَ -
ِ
ِ
ِ
• ِ
ين}
رحم هللاُ ً
فالان :تعطَّف عليه وأحسن إليه ورزقه " َ
{وإالَّ تَغفر ِيل َوتَر َمح ِِن أَ ُكن م َن اخلَاس ِر َ
ِرمحه هللا /هللا يرمحه :دعاء للميِرت -يرمحك هللا :تشميت للعاطس)2(.
وقد تبنت الباحثة من تلك املعاين :طمأنينةوهدوءواستقرارللسكينة  .وحمبة ووائم للمودة ,ورقرة
وشفقة للرمحة .فأينما ذكرت هذه األلفاظ فهم منها أن السكينة هي الطمأنينة و االستقرار واهلدوء
 ,وأن املودة هي احملبة والوائم  ,وأن الرمحة هي الرقة والشفقة .

( ) 1املعجم الوسيط  ,ج , 1ص:

335

( )2معجم اللغة العربية املعاصرة  ,ج , 2ص:

872

املبحث الثاين :اآلايت اليت وردت فيها ألفاظ السكينة و املودة والرمحة وتفسريها
املطلب األول  :تفسري آييت األعراف (  ) 189والروم (  ) 21عند ابن كثري :
{هو الَّ ِذخيَلَ َق ُكم ِمن نَفس و ِ
اح َدة َو َج َع َل ِمن َها َزو َج َها لِيَس ُك َن إليها{
َ
َُ
مجيع الن ِ ِ
ِ
الس َال ُمَ ،وأَنَّهُ َخلَ َق ِمنهُ َزو َجهُ َح َّواءَُ ،مثَّ ان تَ َشَر
آد َمَ ،علَي ِه َّ
َّاس من َ
يُنَ بِرهُ تَ َع َاىل َعلَى أَنَّهُ َخلَ َق َ َ
ِ
النَّاس ِمن ُهماَ ،كما قَ َال تَ َع َاىلَ{ :ي أَيُّ َها الن ِ
واب َوقَبَائِ َل
َّاس إ َّان َخلَقنَا ُكم من ذَ َكر َوأُن ثَى َو َج َعلنَا ُكم ُشعُ ً
َ
ُ َ َ
ُ
لِت عارفُوا إِ َّن أَكرم ُكم ِعن َد َِّ
ِ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم
اَّلل أَت َقا ُكم} [احلُ ُجَراتَ ]13:وقَ َال تَ َع َاىلَ :
ََ
ََ َ
{َي أَيُّ َها الن ُ
15

الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَفس و ِ
ث ِمن ُه َما ِر َجاال َكثِ ًريا َونِ َساءً] اآليَةَ [النِر َس ِاء]1:
اح َدة َو َخلَ َق ِمن َها َزو َج َها َوبَ َّ
َ
َ
.
ِ
ِ ِِ ِ
{و َج َع َل ِمن َها َزو َج َها لِيَس ُك َن إِلَي َها} أَي :لِيَألََف َها َويَس ُك َن ُِبَاَ ،ك َما
َوقَ َال يف َهذه اآليَة ال َك ِرميَةَ :
ِ
ِ
قَ َال تَع َاىل{ :وِمن ِِ
اجا لِتَس ُكنُوا إِلَي َها َو َج َع َل بَي نَ ُكم َم َوَّدةً َوَرمحَةً}
َ
آَيته أَن َخلَ َق لَ ُكم من أَن ُفس ُكم أَزَو ً
َ َ
ِ
ُّ ِ
الس ِ
الزو َج ِ
ني؛ َوِهلََذا ذَ َكَر تَ َع َاىل أ َّ
ص َل
ني َّ
احَر ُرَّمبَا تَ َو َّ
َن َّ
ني َزوجني أَعظَ ُم ممَّا بَ َ
[الروم ]21:فَ َال أُل َفةَ بَ َ
ِِ
ِ
ني ال َمرِء َوَزوِج ِه ) 1 (.
بِ َكيده إِ َىل التَّف ِرقَة بَ َ
وقوله تَ َع َاىلَ ( :وِمن آَيتِِه أَن َخلَ َق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَزواجاً ) أَي َخلَ َق لَ ُكم ِمن ِجن ِس ُكم إِ َان ًاث
ي ُك َّن لَ ُكم أَزواجا لِتَس ُكنُوا إِلَيها َكما قَ َال تَع َاىل ( :هو الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَفس و ِ
اح َدة َو َج َع َل ِمنها
َ
َ
ًَ
َ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ك ح َّواء  ،خلَ َقها َّ ِ
آد َم ِمن ضلعه
اَّللُ من َ
َزو َجها ليَس ُك َن إِلَيها ) [األَعَراف  ]189 :يَع ِِن بِ َذل َ َ َ َ َ
آد َم ُكلَّ ُهم ذُ ُك ًورا َو َج َع َل إِ َانثَ ُهم من جنس آخر إِ َّما ِمن َجا رن
األقصر األيسر ،ولو أنه تعاىل َج َع َل بَِِن َ
ص ُل نَفَرةٌ
ص َل َه َذا ِاالئتِ َال ُ
ف بَي نَ ُهم َوبَ َ
ني األَزَو ِاج  ،بَل َكانَت َحت ُ
اح َ
أَو َحيَ َوان  ،لَ َم َ

( )1تفسري ابن كثري ج , 3ص:

524

ِِ
ِ
ِ
اج ِمن َغ ِري اْلِن ِ
اج ُهم ِمن ِجن ِس ِهم َ ،و
س ُ ،مثَّ من َمتَ ِام َرمحَته بِبَِِن َ
آد َم أَن َج َع َل أَزَو َ
لَو َكانَت األَزَو ُ
الرأفَةُ  ،فإن الرجل ميسك املرأة إما لِ َم َحبَّتِ ِه
َج َع َل بَي نَ ُهم َو بَي نَ ُه َّن َم َوَّدةً َوِه َي ال َم َحبَّةُ َ ،وَرمحَةً َوِه َي َّ
ِ
اإلن َف ِ ِ
ِ ِ
ِ
اجةٌ إِلَي ِه ِيف ِ
ك
اق أَو لألُل َف ِة بَي نَ ُه َما َو َغ ِري ذَل َ
َهلَا أَو لَرمحَة ُبَا ِأبَن يَ ُكو َن َهلَا منهُ َولَ ٌد  ،أَو ُحمتَ َ
ِ
ك َآلَيت لَِقوم يَتَ َف َّك ُرو َن .
إِ َّن ِيف ذل َ
ِ
ِ
حواء خلقت من ضلع آدم عليه السالم ،والنساء بعدها خلقن من
من أَن ُفس ُكم أَزواجاً ألن ر
أصالب الرجال .أو من شكل أنفسكم وجنسها ،ال من جنس آخر ،وذلك ملا بني االثنني من
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جنس واحد من األلف والسكون،وما بني اْلنسني املختلفني من التنافر َو َج َع َل بَي نَ ُكم التو راد والرتاحم
بعصمة الزواج ،بعد أن مل تكن بينكم سابقة معرفة ،وال لقاء ،وال سبب يوجب التعاطف من قرابة
أو رحم وعن احلسن رضى هللا عنه :املودة كناية عن اْلماع ،والرمحة عن الولد ،كما قال َوَرمحَةً ِمنَّا
وقالِ ( :ذكر رمح ِ
ك َعب َدهُ) .ويقال :سكن إليه ،إذا مال إليه ،كقوهلم :انقطع إليه ،واطمأن
ت َربِر َ
ُ ََ
إليه -ومنه السكن .وهو اإللف املسكون إليه .فعل مبعىن مفعول .وقيل :إن املودة والرمحة من قبل
هللا وإن الفرك من قبل الشيطان ) 1 (.
املطلب الثاين :تفسري آييت األعراف ( )189والروم (  ) 21عند القرطيب :
( هو الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَفس و ِ
اح َدة َو َج َع َل ِمنها َزو َجها لِيَس ُك َن إِلَيها)
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
فِ ِيه سبع مسائِل  :األ َ ِِ
ين
ُوىل -قَوله تَ َع َاىل ُ ( :ه َو الَّذي َخلَ َق ُكم من نَفس واح َدة ) قَ َال ُمج ُه ُ
ور ال ُم َف رس ِر َ
َ ََُ َ
ِ ِ
ِ
 :المراد ِابلنَّف ِ ِ ِ
ِ
ِ
س ُِبَا َويَط َمئِ َّن
س ال َواح َدة َ
َُ ُ
آد ُم َ ( .و َج َع َل منها َزو َجها) يَعِن َح َّواءَ( .ليَس ُك َن إلَيها) ليَأنَ َ
 ،وكان هذا كله يف اْلنة) 2 ( .

( )1تفسري ابن كثري  ,ج , 6ص:
()2تفسري القرطِب  ,ج , 7ص 337 :
(خلَق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَزواجاً) أَي نِساء تَس ُكنُو َن إِلَي هاِ ".من أَن ُف ِس ُكم" أَي ِمن نُطَ ِ
ف
َوَمع َىنَ َ :
َ
ًَ
الرج ِال وِمن ِجن ِس ُكم .وقِ
ِ ِ
(و َج َع َل بَي نَ ُكم َم َوَّدةً
يل :ال ُمَر ُاد َح َّواءَُ ،خلَ َق َها من ضل ِع َ
آد َم ،قَالَهُ قَتَ َادةَُ .
رِ َ َ
َ َ
ِ
ورمحةً) قَ َال ابن عبَّاس وُجم ِ
يل :ال َم َوَّدةُ َو َّ
اه ٌد :ال َم َوَّدةُ اْلِ َماعَُ ،و َّ
الرمحَةُ
ُ َ ََ
ََ َ
الرمحَةُ ال َولَ ُدَ ،وقَالَهُ احلَ َس ُنَ .وق َ
308
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عطف قُلُوُبِِم ب ع ِ
الرمحَةَُّ :
الس رِد ُّ
ي :ال َم َوَّدةُ :ال َم َحبَّةَُ ،و َّ
ض ِهم َعلَى بَعضَ .وقَ َال ُّ
َ ُ
ي َمعنَاهُ
َ
الش َف َقةَُ ،وُرِو َ
الرمحةُ رمحتُه إِ ََّيها أَن ي ِ
ال :إِ َّن
صيبَ َها بِ ُسوءَ .ويُ َق ُ
َع ِن اب ِن َعبَّاس قَ َال :ال َم َوَّدةُ ُح ُّ
ب َّ
الر ُج ِل امَرأَتَهَُ ،و َّ َ َ َ ُ َ ُ
ضَ ،وفِ ِيه قُ َّوةُ األَر ِ
الر ُجل أَصلُهُ ِم َن األَر ِ
اج إِ َىل َس َكن،
ضَ ،وفِ ِيه ال َفر ُج الَّ ِذي ِمنهُ بُ ِد َ
ئ َخل ُقهُ فَيَحتَ ُ
َّ َ
وخلِ َق ِ
اَّللُ تَ َع َاىلَ ":وِمن آَيتِِه أَن َخلَ َق ُكم ِمن تُراب" اآليَةََ .وقَ َالَ ":وِمن
ت ال َمرأَةُ َس َكنًا لِ َّلر ُج ِل ،قَ َال َّ
َُ
آَيتِِه أَن خلَق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَزواجاً لِتَس ُكنُوا إِلَيها" فَأ ََّو ُل ارتَِف ِ
الر ُج ِل ِابل َمرأَةِ ُس ُكونُهُ إِلَي َها ِممَّا
اق َّ
َ َ
فِ ِيه ِمن َغلَي ِ ِ ِ
الصل ِ
ك أ َّ
ب إِلَي ِه ،فَِإلَي َها يَس ُك ُن َوُِبَا
َن ال َفر َج إِذَا َحتَ َّم َل فِ ِيه َهيَّ َج َماءَ ُّ
ان ال ُق َّوةَ ،وذَل َ
َ
اَّللُ تَ َع َاىلَ ":وتَ َذ ُرو َن َما َخلَ َق لَ ُكم َربُّ ُكم ِمن
ص ِم َن اهلِيَ ِ
اجَ ،ولِ رِلر َج ِال ُخلِ َق البُض ُع ِمن ُه َّن ،قَ َال َّ
يَتَ َخلَّ ُ
الرج َال أ َّ ِ
ك ال َمو ِض َع ُخلِ َق ِمن ُه َّن لِ رِلر َج ِال،
أَزو ِاج ُكم" [الشعراء ]166 :فَأَعلَ َم َّ
َن َذل َ
اَّللُ َعَّز َو َج َّل رِ َ
ِ
ِ
يك ِمن
وها َّ
الزو ُج ،فَِإن َمنَ َعتهُ فَ ِه َي ظَال َمةٌ َوِيف َحَرج َع ِظيمَ ،ويَكف َ
فَ َعلَي َها بَذلُهُ ِيف ُك ِرل َوقت يَدعُ َ
ِ
ول َِّ
ك ما ثَبت ِيف ِ
يح مسلِم ِمن ح ِد ِ
اَّللُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم:
يث أَِيب ُهَري َرةَ قَ َال قَ َال َر ُس ُ
صلَّى َّ
ذَل َ َ َ َ
اَّلل َ
َ
َ
صح ِ ُ
الس َم ِاء
(والَّ ِذي نَف ِسي بِيَ ِدهِ َما ِمن َر ُجل يَدعُو امَرأَتَهُ إِ َىل فَِر ِاش َها فَتَأ ََب َعلَي ِه إَِّال َكا َن الَّ ِذي ِيف َّ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
اش َزوِج َها لَ َعنَ ت َها
َساخطًا َعلَي َها َح ََّّت يَر َ
ضى َعن َها (َ .وِيف لَفظ َ
آخَر ):إِ َذا َابتَت ال َمرأَةُ َهاجَرًة فَر َ
ال َم َالئِ َكةُ َح ََّّت تُصبِ َح )2( )1 (.

( )1تفسري القرطِب  ,ج , 14ص:
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( )2احلديث رواه مسلم يف صحيحه .
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املطلب الثالث  :تفسري آييت األعراف (  )189والروم ( )21عند السعدي :
{هو الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَفس و ِ
اح َدة َو َج َع َل ِمن َها َزو َج َها لِيَس ُك َن إِلَي َها } .
َ
َ
َُ
أيُ { :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق ُكم } أيها الرجال و النساء  ،املنتشرون يف األرض على كثرتكم وتفرقكم.
{ ِمن نَفس و ِ
اح َدة} وهو آدم أبو البشر صلى هللا عليه وسلم.
َ
{ َو َج َع َل ِمن َها َزو َج َها} أي  :خلق من آدم زوجته حواء ألجل أن يسكن إليها ألهنا إذا كانت منه

حصل بينهما من املناسبة واملوافقة ما يقتضي سكون أحدمها إىل اآلخر ،فانقاد كل منهما إىل
صاحبه بزمام الشهوة) 1 (.
ِ
آَيتِِه} الدالة على رمحته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه احمليط{ ،أَن َخلَ َق لَ ُكم ِمن
{ومن َ
َ
ِ
اجا} تناسبكم وتناسبوهنن وتشاكلكم وتشاكلوهنن {لِتَس ُكنُوا إِلَي َها َو َج َع َل بَي نَ ُكم َم َوَّد ًة
أَن ُفس ُكم أَزَو ً
َوَرمحَةً} مبا رتب على الزواج من األسباب اْلالبة للمودة والرمحة.
فحصل ابلزوجة االستمتاع واللذة واملنفعة بوجود األوالد وتربيتهم ،والسكون إليها ،فال جتد بني
ِ
آلَيت لَِقوم يَتَ َف َّك ُرو َن}
أحد يف الغالب مثل ما بني الزوجني من املودة والرمحة{ ،إِ َّن ِيف َذل َ
ك َ
يُعملون أفكارهم ويتدبرون آَيت هللا وينتقلون من شيء إىل شيء) 2 ( .

19

( )1تفسري السعدي  ,ج , 1ص311 :
( )2تفسري السعدي  ,ج , 1ص639 :
املطلب الرابع  :تفسري آييت األعراف (  ) 189والروم (  ) 21عند صاحب الظالل :
« هو الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَفس و ِ
اح َدة َ ،و َج َع َل ِمنها َزو َجها لِيَس ُك َن إِلَيها » ..
َ
َُ
فهي نفس واحدة يف طبيعة تكوينها  ،و إن اختلفت وظيفتها بني الذكر و األنثى .وإمنا هذا
االختالف ليسكن الزوج إىل زوجه ويسرتيح إليها ..وهذه هي نظرة اإلسالم حلقيقة اإلنسان.
ووظيفة الزوجية يف تكوينه.
وهي نظرة كاملة وصادقة جاء ُبا هذا الدين منذ أربعة عشر قرانً .يوم أن كانت الدَيانت احملرفة
تعد املرأة أصل البالء اإلنساين  ،وتعتبها لعنة وجنساً وفخاً للغواية حتذر منه حتذيراً شديداً  ،ويوم

أن كانت الوثنيات – و ال تزال –تعدها من سقط املتاع أو على األكثر خادماً أدىن مرتبة من
الرجل والحساب له يف ذاته على اإلطالق.
واألصل يف التقاء الزوجني هو السكن واالطمئنان واألنس و االستقرار .ليظلل السكون واألمن
جو احملضن الذي تنمو فيه الفراخ الزغب  ،وينتج فيه احملصول البشري الثمني  ،ويؤهل فيه اْليل
الناشئ حلمل تراث التمدن البشري واإلضافة إليه  .ومل جيعله ذا االلتقاء جملرد اللذة العابرة والنزوة
العارضة  .كما أنه مل جيعله شقاقاً ونزاعاً  ،وتعارضاً بني االختصاصات والوظائف  ،أو تكراراً
لالختصاصات والوظائف كما ختبط اْلاهليات يف القدمي و احلديث سواء! وبعد ذلك تبدأ
القصة ..تبدأ من املرحلة األوىل) 1 ( ..
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( )1يف ظالل القرءان  ,ج , 3ص:

1411

ومن جمال اخللقة األوىل لنوع البشر ينتقل إىل جمال احلياة املشرتكة بني جنسي البشر:
« َوِمن آَيتِِه أَن َخلَ َق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَزواجاً لِتَس ُكنُوا إِلَيهاَ ،و َج َع َل بَي نَ ُكم َم َوَّد ًة َوَرمحَةً .إِ َّن ِيف
ِ
ك َآلَيت لَِقوم يَتَ َف َّك ُرو َن» ..
ذل َ

والناس يعرفون مشاعرهم جتاه اْلنس اآلخر ،وتشغل أعصاُبم ومشاعرهم تلك الصلة بني اْلنسني
وتدفع خطاهم وحترك نشاطهم تلك املشاعر املختلفة األمناط واالجتاهات بني الرجل واملرأة .ولكنهم
قلما يتذكرون يد هللا اليت خلقت هلم من أنفسهم أزواجا ،وأودعت نفوسهم هذه العواطف واملشاعر،
وجعلت يف تلك الصلة سكناً للنفس والعصب ،وراحةً للجسم والقلب ،واستقراراً للحياة واملعاش،
وأنساً لألرواح والضمائر ،واطمئناانً للرجل واملرأة على السواء.
والتعبري القرآين اللطيف الرفيق يصور هذه العالقة تصويراً موحياً ،وكأمنا يلتقط الصورة من أعماق
القلب وأغوار احلس« :لِتَس ُكنُوا إِلَيها» َ « ..و َج َع َل بَي نَ ُكم َم َوَّدةً َوَرمحَةً» ..
ِ
ك َآلَيت لَِقوم يَتَ َف َّك ُرو َن»  ..فيدركون حكمة اخلالق يف خلق كل من اْلنسني على
«إِ َّن ِيف ذل َ
حنو جيعله موافقاً لآلخر .ملبياً حلاجته الفطرية :نفسية وعقلية وجسدية .حبيث جيد عنده الراحة
والطمأنينة واالستقرار وجيدان يف اجتماعهما السكن واالكتفاء ،واملودة والرمحة ،ألن تركيبهما
21

النفسي والعصِب والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما يف اآلخر ،وائتالفهما وامتزاجهما
يف النهاية إلنشاء حياة جديدة تتمثل يف جيل جديد) 1 ( ..

( )1يف ظالل القرءان  ,ج , 5ص :

2763

22

الفصل الثاين
اهتمام اإلسالم ابلزواج وتكوين األسرة وحيتوي على ثالثة مباحث :
مدخل .
املبحث األول  :ملاذا اهتم اإلسالم ابلزواج ؟
املبحث الثاين  :كيف اهتم اإلسالم ابألسرة ؟
املبحث االثالث  :احلقوق والواجبات الزوجية .

اهتمام اإلسالم ابلزواج وتكوين األسرة
مدخل :
23

احلمد هلل الذي أرشدان إىل ما فيه طاعته ورضاه ودعاان إىل اإلميان به و أن نعمل صاحلاً يرضاه
منا  ,وحثنا على مكارم األخالق وهداان إليها اليهدي ألحسنها إال هو ,والصالة والسالم على
املبعوث رمحة للعاملني سيدان حممد وآله وصحبه أمجعني ...
وبعد ...
( إ رن معىن كلمة األسرة يف اللغة تعِن الدرع احلصينة  ,وأهل الرجل وعشريته ورهطه األدنون ألنه
يتقوى ُبم ,وأسرة الرجل عشريته وأهل بيته  ,كما تعِن اْلماعة اليت يربطها أمر مشرتك ) ( ) 1
تتكون األسرة من الزوج والزوجة واألطفال وتعتب وحدة بناء اجملتمع ,أي ميكن اعتبارها جمتمع
صغري له أهداف عامة وخاصة يريد حتقيقها من خالل التفاعل بني أفراده مما جيعل هذا اجملتمع
(األسرة) ذا دور هام يف تكوين شخصية الطفل  .فاألهداف العامة تتلخص يف عبادة هللا وحده
قال هللا تعاىل   ( :
)    ▪
(الذارَيت . )56:
أما األهداف اخلاصة فهي إعداد اإلنسان من مجيع جوانبه ببناء شخصيته املتكاملة واملتوازنة
ليستطيع القيام بتحمل مهام العبادة والطاعة هلل سبحانه وتعاىل .
وبني ما هلذه األسرة وماعليها
لقد اهتم اإلسالم بتكوين األسرة املسلمة اليت تنتج الطفل املسلم ر
وبني
واهتم أبن يكون بناء هذه األسرة على أسس متينة  ,لذا شرع الزواج وأ ركد على أمهيته ر
فضائله  ,قال صلى هللا عليه وسلم َ (( :يمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج )2( )).....

( )1تربية الطفل يف االسالم  :ص 21 :
( )2متفق عليه .
24

مكاثر بكم
وقال أيضاً  (( :النكاح من سنيت فمن مل يعمل بسنيت فليس مِن  ,وتزوجوا فإين ٌ
االمم  ,ومن كان ذا طول فلينكح  ,ومن مل جيد فعليه ابلصيام فإنه له وجاء )) ()1

املبحث األول  :ملاذا اهتم االسالم ابلزواج :

املطلب األول :احملافظة على النوع االنساين :
فبه يستمر بقاء النسل اإلنساين  ,قال االمام أبوحامد الغزايل  ( :الفائدة األوىل الولد وهو
األصل وله وضع النكاح  ,ويف التوصل اىل الولد قربة إىل هللا من أربعة أوجه  :األول موافقة حمبة
هللا ابلسعي يف حتصيل الولد إلبقاء جنس االنسان  ,والثاين طلب حمبة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يف تكثري من مباهاته  ,والثالث طلب التبك بدعاء الولد الصاحل بعده  ,والرابع طلب
الشفاعة مبوت الولد الصغري إذا ما تقبله ) (.) 2
املطلب الثاين  :احملافظة على األنساب :

يفتخر األوالد ابنتساُبم اىل آابئهم ألن ذلك يشعرهم ابلكرامة وحتقيق الذات واالستقرار النفسي
( 
 ,حَّت أن االسالم أبطل عادة التبِن  ,قال تعاىل :

   
☺




 

 ( )  األحزاب ) 5 :

فكان الزواج هو الضمان لسالمة اجملتمع من االحنالل اخللقي و الفساد .
املطلب الثالث  :تربية األوالد تربية صاحلة :
كما ذكرت سابقاً أن األسرة هي البيئة األوىل اليت ينشأ فيها الطفل ويتفاعل مع من فيها من
والدين واخوة فكل فرد يف هذه األسرة القائمة على املودة والوفاق له دور يقوم به جتاه اآلخر ,
فاألم يف جمال اختصاصها ومايوافق طبيعتها والرجل أو الوالد يف اجملال الذي جبل عليه وفطر
على حتمله من رعاية ومحاية وغريها من مهام .
25

(( ) 1أخرجه ابن ماجة ج , 2ص) 590 – 589
(( ) 2إحياء علوم الدين ج : 2ص ) 24 :
املطلب الرابع  :السكن الروحي و النفسي :
قال تعاىل    ( :

   
  
  ☺  




()  الروم , )21:

فبالزواج يتحقق االستقرار النفسي للزوجني فيكون ذلك دافعاً هلما لالستمرار يف القيام
مبسئوليتهما جتاه أفراد األسرة  .وهذا السبب هو حمور أو جمال حبثنا وسنتطرق له ابلتفصيل يف
املبحث الثالث .

املبحث الثاين  :كيف اهتم االسالم ابألسرة :

اهتم اإلسالم ابألسرة بتوفري  :املنهج الصاحل واملريب الصاحل والبيئة الصاحلة .
املطلب األول  :توفري املنهج الصاحل :
وفرر هللا سبحانه وتعاىل منهجاً واضحاً لو سار عليه اإلنسان ملا ضل وال غوى .إنه كتاب هللا وسنة
رسوله صلى هللا عليه وسلم.
األسرة يف األسالم هلا مكانتها وهلا مزيتها ،فهذه األسرة املكونة من رجل وزوجة يقومان
على احملبة واملودة ،و الزواج يف اإلسالم سكن للنفس وراحة للقلب ،واستقرار للضمري ،وتعايش
بني الرجل واملرأة على املودة والرمحة واالنسجام والتعاون والتناصح ،والتسامح ،وقد صور القرآن

26

الكرمي هذه العالقة الفطرية األبدية بني الرجل واملرأة تصويراً رقيقاً شائقاً تشيع فيه أنداء السكينة
واألمن والطمأنينة ،ويفوح منه عبري احملبة والتفاهم والرمحة ،قال تعاىل :
﴿وِمن آَ ََيتِِه أَن َخلَ َق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَزَواجاً لِتَس ُكنُوا إِلَي َها َو َج َع َل بَي نَ ُكم َم َوَّدةً َوَرمحَةً إِ َّن ِيف
َ
ِ
ِ
ك َآلَ ََيت ل َقوم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾ (سورة الروم ) 21 :
ذَل َ
( إذا أردان أن نبحث عن أخطر موضوع يف اإلسالم ،موضوع األسرة :هذا املوضوع يشكل لبنة
أساسية يف املنهج اإلهلي ،فهل يعقل أن نبحث هذا املوضوع بعيداً عن اإلسالم ؟ أو بعيداً عن
الكتاب والسنة ؟ أو بعيداً عن كالم اخلبري ،الصانع ؟ وكما تعلمون يعد اإلنسان أعقد آلة يف
الكون ،وهلذه اآللة البالغة التعقيد صانع هو هللا عز وجل ،وتعليمات الصانع هي التعليمات
الوحيدة اليت ينبغي أن تتبع ،ألن الصانع هو اخلبري ،لو أن أحدان اقتىن جهاز حاسوب وأصابه
خلل ،هل يعقل أن يتوجه إىل ابئع اخلضار -مع أنه حيرتمه جداً وحيبه جداً -إلصالح هذا
اْلهاز ؟ ال يعقل ،بل َيخذ اْلهاز إىل اْلهة الصانعة ،إىل فرع الشركة الصانعة يف مكان إقامته،
فنحن يف حياتنا الدنيا نريد اخلبة الدقيقة ،نريد اخلبة العميقة ،لذلك ملاذا من أجل ألة حنرص

على سالمتها وحسن مردودها نبحث عن اخلبري ؟ ومن أجل حياة أبدية ال تنتهي ال نبحث عن
اخلبري،هل يعقل أن نستورد حلوالً من شعوب اتئهة شاردة عن هللا عز وجل؟ هل يعقل أن نعُ رد
االحنراف والتحلل هو األصل فنأخذ من هذه الشعوب حالً ملشكالتنا ؟ ليس معقوالً إطالقاً ،بل
البد من أن نعود إىل منهج ربنا ،ألنه ما من مشكلة على وجه األرض إال بسبب خروج عن
منهج هللا ،وما من خروج عن منهج هللا إال بسبب جهل كبري ،واْلاهل يفعل يف نفسه ماال
يستطيع عدوه أن يفعله به )1( ).
هذه األسرة اليت أراد هللا هلا الوجود يف هذا اجملتمع هلا رسالة ،فمعلوم أن لألم رسالة وللوالد
رسالة واحلكمة من هذه األسرة أو من وجود هذه األسرة هي أن تتعايش مع هذه الرسالة فليس
املخلوق مهمته أن َيكل ويشرب ويلهو فقط ،إمنا هذه األسرة هلا رسالة وحنن كرمنا هللا تبارك
أعزان هللا تبارك وتعاىل به  ،إن األسرة إذا عادت إىل هللا
وتعاىل ُبذا الدين اإلسالمي  ،الذي ر
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تبارك وتعاىل عودة صادقة  ،و أدركت الدور الذي من أجله خلقها هللا تبارك وتعاىل تسري يف
مأمن ويف طريق آمن .

(  )1حممد راتب النابلسي  ,لقاء تلفزيوين
املطلب الثاين  :مواصفات البيئة الصاحلة لألسرة املسلمة :
وتكون شخصيرته،
إن البيئة واحمليط اليت يعيش فيهما اإلنسان هلما أتثري عميق ر
وفعال يف حياته ر
فاإلنسان منذ نعومة أظفاره يتأثرر وينفعل مبا جيري حوله من ممارسات ،فهو يكتسب مزاجه وأخالقه
تبني أ رن للوالدين ولسلوك العائلة،
وممارساته و طرق تفكريه من ذلك احمليط أو تلك البيئة .وقد ر
ووضعيرة الفرد فيها ،دوراًكبرياً يف حتديد شخصيرته و صقلها وبلورهتا وحتديد معاملها ،كما أن للمعلرم
اإلعالمية ،وعاداته وأسلوب حياته ؛ أثر مباشر و
أيضاً وكذا األصدقاء ،واجملتمع ووسائله الفكريرة و ر
كبري على سلوك الفرد وكيفيرة تفكريه  ,من هنا جاء التأكيد يف الرتبية اإلسالميرة على القيم
واألخالق واملبادئ ،كحقائق مستقلرة منظمة يعرف كل طرف فيها ما له وما عليه يعرف حقوقه و
واجباته ويعرف الدور املنوط به القيام به على أكمل وجه ؛ ليسلم الفرد بذلك ،وليسلم اجملتمع
الذي يعيش فيه من احنرافاته وآاثره السلبيرة.
نظم اإلسالم العالقات بني األفراد وحرم كل ما يضر ابلفرد املسلم  ,من غش و كذب و جور
وأكل حقوق الغري بغري وجه حق  ,وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن  ,وغريها كثري  ,وبني
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للناس كل ما هو صاحل حلياة كرمية حتفظ للمسلم كرامته وعزته وجتعله يفخر إبسالمه  ,ليكون
اجملتمع بيئة صاحلة ينشأ فيها الفرد املسلم الصاحل الذي هو البذرة الصاحلة للمجتمع املسلم الصاحل
القوي .
املطلب الثالث  :حتديد صفات املريب الصاحل :
كما وفر البارئ جل وعال املنهج الذي ينظم حياة الناس يف األرض وهيأ البيئة الصاحلة اليت
تصلح حلياة الفرد املسلم  ,اهتم أيضاً بتكوين األسرة الصاحلة اليت هي أساس اجملتمع الصاحل ,
وأوضح الدعائم القوية اليت تقوم عليها هذه األسرة  ,فبني لنا كيف خنتار أفراد هذه األسرة .
قال الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم  ( :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  ,اإلمام راع
ومسؤول عن رعيته  ,والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته  ,واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة
عن رعيتها ( ) ...... ,متفق عليه) هذه املسئولية العظيمة البد هلا من شخص كفء يقوم ُبا ,
وهنا البد من أن يتوقف كل فرد عند اختيار شريكه وخيتاره على أسس أقرها الشرع ونصح ُبا
ليتحقق اهلدف من الزواج وتكوين األسرة .
أسس إختيار الزوجة الصاحلة
ميكن القول أبن املرأة الصاحلة هي أساس األسرة الصاحلة ألهنا األقدر على حضانة الطفل
يف سنيه األوىل  ( ,إ رن تربية النشء والعناية ُبم يف حال الصغر هو ما يعرف يف الفقه ابحلضانة ,
فإ رن النساء عليه أقدر من الرجال  ,ملا فطرن عليه من مزيد العطف و احلنان والصب  ,وهلذا ق ردم
ومن وراءه ) ()1
النساء فيه على الرجال فكانت األم مقدمة فيه على األب َ
تضمنت هذه الفقرة بعض الصفات اليت جيب أن تتحلى ُبا األم املربية وهي أن تكون
عطوفة وصبورة وتتفهم دورها ووظيفتها ألن لذلك أبلغ األثر يف تنشئة الفرد املسلم وتكوين
شخصيته .
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أما أول األسس يف اختيار الزوجة الصاحلة فهو الدين :
قال صلى هللا عليه وسلم  (:تنكح املرأة ألربع  :ملاهلا وْلماهلا وحلسبها ولدينها فاظفر بذات
الدين تربت يداك ) ( . )2ويقصد ابلدين الفهم احلقيقي لإلسالم  ,والتطبيق السلوكي لكل فضائله
السامية وآدابه الرفيعة وااللتزام الكامل مبناهج الشريعة  .فالتدين للمرأة هو جوهرها الذي سينتقل
معها اىل بيت الزوجية وعلى أساسه تكون السعادة املنشودة  .واملرأة املتدينة حتفظ بيتها ونفسها
وزوجها وتكون أمينة يف تربية أوالدها تبتغي بذلك وجه هللا سبحانه وتعاىل  .وقد ر رغب الرسول
صلى هللا عليه وسلم وحث على تفضيل الدين على سائر املزاَي فقال يف حديث آخر  ( :من تزوج
إمرأة لعزها مل يزده هللا إال ذالً  ,ومن تزوجها ملاهلا مل يزده هللا إال فقراً  ,ومن تزوجها حلسبها مل يزده
هللا إال دانءة  ,ومن تزوج امرأة مل يرد ُبا إال أن يغض بصره وحيصن فرجه  ,أو يصل رمحه ابرك هللا
له فيها  ,وابرك هلا فيه ) 3 ( .
(( )1منهج الرتبية النبوية للطفل  )2( . )85 :رواه البخاري ومسلم  ( )3( /رواه ابن
ماجة وابن حبان والطباين )
أما األساس الثاين فهو أن تكون بكراً :
فإهنن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى
قال صلى هللا عليه وسلم  ( :عليكم ابألبكار  ,ر
ابليسري ) ()1
( واملقصود بعذوبة الفم  :طيب الكالم  ,أما نتق األرحام  :كثرة الوالدة ) .
األساس الثالث هو أن تكون عفيفة ترفض اخلنا :
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لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :من أراد أن يلقى هللا طاهراً مطهراً فليتزوج احلرائر )
( .)2وليس أقدر من احلرة على حسن رعايتها لبيتها وتربيتها لذرية جتيء صورة هلا مث تعوض ُبذه
الذرية ما فاهتا من منصب أو مال أو مجال  ,وقد جاء رجل إىل النِب صلى هللا عليه وسلم فقال
 :إ رن امرأيت ال متنع يد الس  ,قال صلى هللا عليه وسلم :

غرُبا ) ()3
( ر

(وال متنع يد الس تعِن أهنا ال متنع يد رجل تصل اليها ) ,واحلرة العفيفة تستطيع احملافظة
على نفسها وعرضها وابلتايل حتفظ بيتها وزوجها فيما بعد  ,وقد هنى هللا سبحانه عن نكاح الزانية
ملا يف ذلك من آاثر سيئة يف عملية الرتبية وتكوين األسرة ,قال تعاىل :
(    
   
     



( )  ✓☺النور )3 :

( ( )1رواه ابن ماجة يف كتاب النكاح ص)594:
(( )2رواه ابن ماجة )595 :
( ( )3تفسري ابن كثري ج , 3ص . )274:
األساس الرابع هو أن تكون ولوداً :
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لقول النِب صلى هللا عليه وسلم لرجل جاء يسأله قائالً َ :ي رسول هللا ! إين أصبت امرأةً
ذات حسب ومنصب ومال إال أهنا ال تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه الرسول مث أاته الثانية فقال له مثل
مكاثر بكم األمم) ( )1وتُعرف
ذلك  ,مث أاته الثالثة  ,فقال له  ( :تزوجوا الودود الولود  ,فإين ٌ
املرأة الولود بشيئني  :سالمة جسمها من األمراض اليت متنع احلمل والنظر يف حال أمها وأخواهتا

املتزوجات .
األساس اخلامس إختيار ذات احلسب والنسب الطيب :
فإن البنت تتأثر ابألسرة والبيئة اليت تنشأ فيها  ,ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :
ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس ) (. )2
و قال أيضا  (:أطلبوا مواضع األكفاء لنطفكم  ،فإن الرجل رمبا أشبه أخواله  ،ويف رواية ( :
ختريوا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه أخواهنن و أخواهتن ) ()3

(( )1رواه ابن ماجة وابو داوود والنسائي) .
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(( )2رواه ابن ماجة ص )627 :
( ( )3أورده االلباين يف سلسلة االحاديث الضعيفة  :اجمللد اخلامس ) .
أسس اختيار الزوج
و كما أن للمرأة أسس الختيارها  ،هنالك أيضا أسس الختيار الزوج الصاحل الذي يراعي
هللا يف زوجته :
أول األسس اليت يتم هبا اختيار الزوج أو املوافقة عليه هو الدين :
قال صلى هللا عليه و سلم  ( :إذا أاتكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه  ,إال تفعلوا تكن
فتنة يف األرض و فساد عريض ) (.)1
و يقصد ابلدين أن يكون الرجل ملتزماً مبناهج الشريعة اإلسالمية يعرف حقوق اإلسالم عليه
 ،يعرف حقوق زوجته  ،ويعاشرها ابملعروف كما أمره ربه سبحانه .
أما األساس الثاين فهو القدرة على اإلنفاق :
ألن قوامة الرجل يف اإلسالم ال تتحقق إال بقدرته على اإلنفاق على زوجته و أوالده لقوله
تعاىل

:

(

▪





☺

☺   
)
  

(النساء) 34:
والقوامة للرجل ال تعِن إلغاء شخصية املراة يف البيت وال يف اجملتمع وإمنا هي وظيفة داخل
األسرة تتناسب مع طبيعة الرجل و مقدرته على التحمل .
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( ( )1رواه ابن ماجه  ،اْلزء الثاين ص )626
األساس الثالث هو أن يكون الزوج كفءً للمرأة اليت يتزوجها :
فلقد نوه النِب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك يف احلديث  ( :الناس معادن يف اخلري و
الشر,خيارهم يف اْلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا ) ()1
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (:ختريوا لنطفكم
وانكحوا األكفاء وانكحوا إليهم) (.)2
والكفاءة عند اْلمهور هي حق للمرأة و األولياء  ,فمن يرونه كفءً للزواج من ابنتهم فهو

املعتد به شرعاً .

أسس إختيار الشريك مأخوذة من كتاب ((تربية الطفل يف اإلسالم )) ألمحد حممود احلمد مع
بعض التصرف واالختصار .

34

(( )1رواه الطيالسي وابن منيع ) .
(( )2رواه ابن ماجة ,ج 2ص)672 :

املبحث الثالث  :احلقوق والواجبات الزوجية :
أوجب اإلسالم على الزوج حقوقاً جتاه زوجته  ،وكذا العكس  ،ومن احلقوق الواجبة ما هو
مشرتك بني الزوجني  .وسنذكر  -حبول هللا  -ما يتعلق حبقوق الزوجني بعضهما على بعض يف
الكتاب والسنة مستأنسني بشرح وأقوال أهل العلم .
املطلب األول  :حقوق الزوجة اخلاصة هبا :
للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي  :املهر  ،والنفقة  ،والسكىن .
وحقوق غري مالية  :كالعدل يف القسم بني الزوجات  ،واملعاشرة ابملعروف  ،وعدم اإلضرار
ابلزوجة .
 / 1احلقوق املاليَّة :
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أ  -املهر :
هو املال الذي تستحقه الزوجة على زوجها ابلعقد عليها أو ابلدخول ُبا  ،وهو حق واجب
للمرأة على الرجل  ،قال تعاىل  ( :

 ☺ 

)  ،ويف تشريع املهر إظهار خلطر هذا العقد ومكانته  ،وإعزاز للمرأة وإكراما هلا .
واملهر ليس شرطاً يف عقد الزواج وال ركناً عند مجهور الفقهاء  ،وإمنا هو أثر من آاثره املرتتبة

عليه  ،فإذا مت العقد بدون ذكر مهر صح ابتفاق اْلمهور لقوله تعاىل { :



   
☺   
 ( }    البقرة

)236 /

فإابحة الطالق قبل املسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية املهر يف العقد
.
يسم :وجب عليه مهر
فإن ِمسري يف العقد  :وجب على الزوج  ،وإن مل َّ
مثيالهتا من النساء - .

" املِثل "  -أي

ب  -النفقة :
وقد أمجع علماء اإلسالم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط متكني املرأة
نفسها لزوجها  ،فإن امتنعت منه أو نشزت مل تستحق النفقة  .واحلكمة يف وجوب النفقة هلا  :أن
املرأة حمبوسة على الزوج مبقتضى عقد الزواج  ،ممنوعة من اخلروج من بيت الزوجية إال إبذن منه
لالكتساب  ،فكان عليه أن ينفق عليها  ،وعليه كفايتها  ،وكذا هي مقابل االستمتاع ومتكني
نفسها له  .واملقصود ابلنفقة  :توفري ما حتتاج إليه الزوجة من طعام  ،ومسكن  ،فتجب هلا هذه
األشياء وإن كانت غنية  ،لقوله تعاىل  ( :
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▪    
 )  البقرة ، 233/وقال عز وجل :




(
    
☺


 )   الطالق. 7/

ج  .السكىن :
زوجها مسكناً على قدر سعته وقدرته  ،قال هللا
وهو من حقوق الزوجة  ،وهو أن يهىيء هلا ُ


(
تعاىل :
 )   الطالق. 6/
 / 2احلقوق غري املاليَّة :
أ  .العدل بني الزوجات :
من حق الزوجة على زوجها العدل ابلتسوية بينها وبني غريها من زوجاته  ،إن كان له زوجات ،
يف املبيت والنفقة والكسوة .

ب .حسن العشرة :
وجيب على الزوج حتسني خلقه مع زوجته والرفق ُبا  ،وتقدمي ما ميكن تقدميه إليها مما يؤلف قلبها
(
:
تعاىل
لقوله
،
) النساء ، 19/وقوله تعاىل ( :
 ☺
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 ) البقرة. 228/

ج .عدم اإلضرار ابلزوجة :
وهذا من أصول اإلسالم  ،وإذا كان إيقاع الضرر حمرماً على األجانب فأن يكون حمرماً
إيقاعه على الزوجة أوىل وأحرى  .عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قضى " أن ال ضرر وال ضرار " ( )1

(  )1رواه ابن ماجه (  . ) 2340واحلديث :صححه اإلمام أمحد واحلاكم وابن الصالح .
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املطلب الثاين  :حقوق الزوج على زوجته :
وحقوق الزوج على الزوجة من أعظم احلقوق  ،بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول هللا
تعاىل    ( :

  
   
 )   البقرة. 228/

ومن هذه احلقوق:
أ  -وجوب الطاعة :
جعل هللا الرجل َّقواماً على املرأة ابألمر والتوجيه والرعاية  ،كما يقوم الوالة على الرعية  ،مبا
خص هللا به الرجل من خصائص جسمية وعقلية  ،ومبا أوجب عليه من واجبات مالية  ،قال تعاىل

▪
(
:



☺

☺   
)    

النساء. 34/

ب  -متكني الزوج من االستمتاع :
ِمن حق الزوج على زوجته متكينه من االستمتاع  ،فإذا تزوج امرأة وكانت أهال للجماع وجب
تسليم نفسها إليه ابلعقد إذا طلب  ،وذلك أن يسلمها مهرها املعجل ومتهل مدة حسب العادة
إلصالح أمرها كاليومني والثالثة إذا طلبت ذلك ألنه من حاجتها  ،وألن ذلك يسري جرت
العادة مبثله  .وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها يف اْلماع وقعت يف احملذور وارتكبت كبرية ،
إال أن تكون معذورة بعذر شرعي كاحليض وصوم الفرض واملرض وما شابه ذلك .
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عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :إذا دعا الرجل امرأته
إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حَّت تصبح " ()1

(  ) 1رواه البخاري (  ) 3065ومسلم ( ) 1436
ج  -عدم اإلذن ملن يكره الزوج دخوله :
ومن حق الزوج على زوجته أال تدخل بيته أحدا يكرهه  .عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  " :ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال إبذنه  ،وال
أتذن يف بيته إال إبذنه ) 1 ( . ".... ،
د  -عدم اخلروج من البيت إال إبذن الزوج :
من حق الزوج على زوجته أال خترج من البيت إال إبذنه  .وقال الشافعية واحلنابلة  :ليس هلا
اخلروج لعيادة أبيها املريض إال إبذن الزوج  ،وله منعها من ذلك .؛ ألن طاعة الزوج واجبة  ،فال
جيوز ترك الواجب مبا ليس بواجب .
هـ  -التأديب :
للزوج أتديب زوجته عند عصياهنا أمره ابملعروف ال ابملعصية ؛ ألن هللا تعاىل أمر بتأديب النساء
ابهلجر والضرب عند عدم طاعتهن .
قال

تعاىل

:

(





☺  
 )  النساء34/
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و -خدمة الزوجة لزوجها :
واألدلة يف ذلك كثرية  ,قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
وجتب خدمة زوجها ابملعروف من مثلها ملثله ويتنوع ذلك بتنوع األحوال فخدمة البدوية
ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة ( . ) 2

(  ) 1رواه البخاري (  ) 4899ومسلم ( ) 1026
(  ) 2الفتاوى الكبى " ( . )561 / 4
ز -معاشرة الزوجة لزوجها ابملعروف :
وذلك لقوله تعاىل :

(   




   
 )   البقرة. 228/

هذه هي احلقوق الزوجية اليت أقرهتا الشريعة وألزمت كل زوج و زوجة ُبا  ,فمن قام ُبا
وأداها على وجهها الصحيح سلم و أمن  ,ولكن هل جمرد االلتزام ُبا يضمن استقرار البيوت
ويضمن وجود السعادة يف هذه البيوت أم البد من توفر شروط أخرى ؟ هذا هو السؤال الذي
يقوم عليه قوام هذا البحث والذي سنجيب عنه يف الفصل القادم إبذن هللا .
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الفصل الثالث
أثر املودة والرمحة على استقرار البيوت
وفيه مبحثان :
املبحث األول :
ما هو أثر املودة والرمحة بني األزواج ؟
املبحث الثاين :
ما هو أثر عدم وجود املودة والرمحة بني األزواج ؟
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أثر املودة والرمحة على استقرار البيوت
ِ
ِ
يقول هللا تعاىل { :وِمن ِِ
اجا لِتَس ُكنُوا إِلَي َها َو َج َع َل بَي نَ ُكم َم َوَّد ًة
آَيته أَن َخلَ َق لَ ُكم من أَن ُفس ُكم أَزَو ً
َ َ
ِ ِ
آلَيت لَِقوم يَتَ َف َّك ُرو َن } ( )21الروم .
َوَرمحَةً إِنَّفي َذل َ
ك َ
كل مناسبة زواج نسمع هذه اآلية تتلى ،ويستشهد ُبا اخلطباء واملتكلرمون ،ويتح ردثون عنها،
يف ر
عام،
أو
ابألصح رإهنم يتغنرون ُبا ،ويدندنون حوهلا ..وأكثر ما مسعت من احلديث عنها كالم ر
ر
تعمق يف فهمها ،ويغلب عليه األسلوب اإلنشائي واخلطايب ،وال يقف
حيوم حول هذه اآلية ،وال ي ر
عند احلقائق واملعاين،اليت تؤصلها ،وتضع ُبا دستوراً للتعامل بني الزوجني ،مما حيرمنا من بركات
املسلم إغفاهلا ..
توجيهاهتا وإرشاداهتا ،وجيعل إفرادها ابلبحث ضرورةً ،ال ُ
يسع َ
والفهم السطحي هلذه اآلية جيعل كثرياً من الناس يظنون أ رن هذه الكلمات (:السكينة
املودة والرمحة) ليست أكثر من كلمات مجيلة مرتادفة ،أو هي متقاربة املعىن والداللة  ،وهذا
و ر
الفهم جيعلهم ال يعون طبيعة العالقة بني الزوجني  ،وما يريد هللا هلا من حقائق ،وال يق ردرون
كل منهما جتاه اآلخر  .إذ يعتقد كثري من الناس أن احلياة الزوجية قائمة على احلقوق
مسئوليرة ر
والواجبات لكل طرف على اآلخر  ,وأهنم لو قاموا ُبذه احلقوق والواجبات فقد أدوا ما عليهم
وسارت حياهتم يف املسار الصحيح  ,وجهلوا أن اإلنسان جبلت نفسه على حب االستقرار
الذي يبىن على احملبة والرتاحم بينه وبني اآلخرين .
املبحث األول  :ما هو أثر املودة والرمحة بني الزوجني :
الزواج فصل جديد من فصول احلياة  ،تلتقي عنده وتفرتق أمور عديدة وعادات وأهداف
 .إنه منط من احلياة وشكل انقالب كامل – من عزوبة ليس على كاهل صاحبها عبء إىل
ارتباط حيمله األعباء مجيعها  .والتكيف مع احلياة الزوجية ضرورة ال تعادهلا أخرى يف أي منط من
أمناط احلياة  ،والتكيف مع هذا النمط ال مناص له وال بديل عنه .والذي يقاوم الزواج يشعره
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اآلخرون أنه منبوذ  ،أو أنه سيكون منبوذ أو أنه معزول عن واجباته اجتاه اجملتمع  ،وأنه خيدع
نفسه مبلء إرادته ويصرفها صرفاً عنيفاً عن متعة احلياة الكبى .
املطلب االول  :عرف أحد القانونيني الزواج أبنه الرابطة اليت تليب ثالثة أغراض وهي :
()1
 -1اإلجناب .
 -2إرضاء الرغبة اْلنسية .
 -3املصاحبة وما تعطيه للشريكني من راحة وإيناس واطمئنان .
ومن الواضح هنا أن مؤسسة الزواج قد تقوم على ركيزة واحدة دون الركيزتني اآلخريتني وهذه
إمكاانت متوافرة يف احلياة الزوجية لكثري من الناس  ,ومبا أن احلياة الزوجية شركة بني الزوجني
كثرية األطياف بعيدة األطراف ,فاْلهل ُبذه الشركة وقصور الفهم لطبيعتها وأغراضها وأهدافها
يشكل أكب اخلطر على وجودها وسالمتها .حيث ختطئ الزوجة ...إن ظنت أن احلياة الزوجية
خلية عسل ميكن أن متتصها من غري أن تصاب بلسعة حنلة فيها .وخيطئ الزوج ...إن ختيل أن
احلياة الزوجية ابقة ورد ال شوكة فيها ميكن أن يتلذذ ُبا ابلشم هلا والنظر إليها من غري أن يصاب
بشيء منها .فاحلياة الزوجية عبء ثقيل ومسؤولية كبى حتتاج إىل مهم عالية وتضحيات كثرية
ومتابعات بغري قيود وجهود متأل الليل والنهار .لذلك من الواجب أن يعرف كال الزوجني
األغراض الصحيحة والتبعات احلقيقية هلذا الزواج قبل اإلقدام عليه وأن هذه املسؤولية ال قدرة
للزوجني على حتملها ما مل يكن هناك مودة جتمع بينهما ختفف عنهما رهق مسؤولية الزواج
وحتمل تبعاته  ,و ليبصر كل واحد منهما مساره ويدرك دوره .
املطلب الثاين  :يهدف الزواج إىل :
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أوالً  :أتمني استمتاع كل طرف ابآلخر بطريقة مشروعة يقرها اجملتمع ،لكن لكي يتحقق هذا
االستمتاع ال بد من توافر قوة جذب وحب جتذب املرأة والرجل إىل بعضهما .

( )1الطالق النفسي بني الزوجني  /موقع احلياة األسرية
وال بد من توافر شروط هذه القوة وهي :
• حرية االختيار للشاب أو الفتاة دون ضغوط من اآلخرين .
• .القدرة على االختيار والتوافق يف السن والتفكري والرتبية.
• توفر االرتياح املتبادل بني الطرفني واحلب والتآلف والتوافق يف املنبت الطبقي واْلمال
والتوافق والتفاهم يف كل ما خيص األزواج .
اثنياً :احملافظة على سالمة النسب :
فإذا حصلت اخليانة الزوجية  ،فمن نتائجها اخرتاق سالمة النسب والقلق الذي تسببه اخليانة
الزوجية  ،قلق على سالمة النسب أكثر مما هو قلق على عدم استمرارية احلياة الزوجية .
اثلثاً  :إجياد السكن النفسي واالستقرار الروحي واألمن االجتماعي وحتقيق الشعور ابلدميومة
والبقاء.
رابعاً  :احلفاظ على األخالق من اهلبوط وعلى اجملتمع من الفساد .
خامساً  :تكوين ملكة املسؤولية وإزكاء روح التعاون والقيام ابلواجب .
سادساً  :حتقيق العبودية هلل تعاىل  :حيث أن إدراك هذه الغاية من طرف كل من الزوجني يصبغ
احلياة بصبغة العبادة وجيعل من هذا أساساً مهماً يف بناء األسرة وإقامة صرحها على تقوى من
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هللا تعاىل  .فإدراك معىن العبودية يف الزواج جتعل كال الزوجني ينافس صاحبه يف حتقيق األجر
وحتصيل الثواب والتقرب إىل هللا يف خدمة األسرة وحتقيق أهدافها فيعود اخلري على الزوجني
واألسرة واجملتمع .
لذلك قيل  :ما كان هلل فهو املتصل وما كان لغريه فهو املنقطع .

املطلب الثالث  :ما هو الزواج الناجح ؟ وكيف يكون الزواج انجحاً ؟
إن الزواج الناجح هو الزواج الذي حيقق األهداف الرئيسية لعالقة الرجل واملرأة  ،ويتضمن
ذلك اإلشباع النفسي واْلسدي والروحي واالجتماعي  ,ففي الواقع إن يف الزواج الناجح َييت
شريك الزواج يف املقام األول وما بعد ذلك َييت يف املرتبة الثانية مبا فيهم األوالد ؛ فهم يضيفون
معىن للزواج وهم يشيعون الدفء بني الزوجني ويعبون عنه ومع ذلك فيجب أن يكونوا يف املقام
الثاين  .فالزواج الناجح يبدأ ابإلعداد الصحيح لكل من الرجل واملرأة ويتعلق ذلك ابلرتبية
السليمة والصحة النفسية واملثل الصاحل  .مث َييت دور االختيار املناسب وبعد ذلك َييت موضوع
استمرار الزواج وتطوره ومروره مبراحل متعددة .
وإذا حتدثنا عن األمور اليت تساعد على جناح الزواج ال بد من التأكيد على عدة نقاط :
• إن جناح الزواج هو أمر نسِب وال ميكن للحياة الزوجية أن تكون متعة خالصة وسعادة
مطلقة  ،فالزواج هو اشرتاك الرجل واملرأة يف احلياة نفسها بكل ما فيها من سعادة وآالم
.
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• الزواج عالقة تبادلية مع اإلنسان اآلخر فيها األخذ والعطاء  .والفردية واألاننية املفرطة
سبب رئيس لفشل الزواج  ،فال بد ألطراف العالقة الزوجية من التنازل أحياانً عن بعض
اآلراء واملتطلبات الشخصية .
وال بد من اإليثار وزَيدة احلساسية جتاه الطرف اآلخر واالنتباه ملشاعره وآرائه .
• إن التقارب والتشابه هو من القواعد اهلامة يف جناح الزواج  ،وال يعِن ذلك أن يكون
أحد الزوجني نسخة طبق األصل عن زوجه  ،فاالختالف عنصر مفيد يف أحيان كثرية .
ولكن يعىن التكامل وليس التنافس أو االختالف الشاسع .
• إن التفاهم واحلوار والتعبري االنفعايل املتبادل بني الزوجني هو ما يسمى ابلتواصل ابملعىن
النفسي  ،له أمهية فائقة يف حل املشكالت الزوجية فكثري من املشكالت اليت تؤدي إىل
الطالق أحياانً ليست إال نوعاً من سوء التفاهم املزمن سببه عدم الوضوح وقلة الكالم مما
يؤدي إىل استفحال هذه املشكالت وتطورها السيء .
• إن جناح الزواج يرتبط ابلقدرة على التغري والنمو والتطور لكال الطرفني  ،وهذا يعِن
ضرورة املزيد من التجدد وفتح آفاق جديدة للعالقة الزوجية بدالً من اْلمود والسلبية.

• إن العالقة الزوجية ليست حرابً بني طرفني أو مجاعتني  ،كل حياول أن َيخذ حقوقه
وينتزع من الطرف اآلخر التنازالت املتعددة لينعم هو ابالنتصار ،وهنا تبز أمهية ضبط
النفس وهتذيبها والتحلي ابألخالق احلميدة وااللتزام ابلقيم الروحية والدينية  ،لتكون عوانً
على نوازع النفس األمارة ابلسوء يف حماولتها لتحطيم الزواج وحتويله إىل جحيم ال يطاق
.
املطلب الرابع  :اذاً كيف تسهم املودة والرمحة يف حتقيق السعادة واالستقرار ؟
املودة وحدها آصرة عظيمة وهي آصرة الصداقة
يقول الشيخ ابن عاشور رمحه هللا  ( :فإن ر
البنوة  ،فما ظنركم آبصرة مجعت األمرين
واألخوة وتفاريعهما  :والرمحة وحدها آصرة منها األب روة و ر
 ،وكانت جبعل هللا تعاىل  ،وما هو جبعل هللا فهو يف أقصى درجات اإلتقان ) (.)1
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املودة
ويقول الشيخ الشعراوي رمحه هللا  « :ولو أتملنا هذه املراحل الثالث (يعِن  :السكن و ر
والرمحة ) لوجدان السكن بني الزوجني  ،حيث يراتح ُكلٌّ منهما إىل اآلخر  ،ويطمئن له ويسعد
املودة
ونفر أحدمها من اآلخر جاء دور ر
به  ،وجيد لديه حاجته  ..فإذا ما ر
اهتزت هذه الدرجة َ
واحملبرة اليت ُمت ِسك بزمام احلياة الزوجية وتوفر لكليهما قَدراً كافياً من القبول  ..فإذا ما ضعف
ضعفه
أحدمها عن القيام بواجبه حنو اآلخر جاء دور الرمحة  ،فريحم كل منهما صاحبه  ..يرحم َ
 ..يرحم مرضه  ..وبذلك تستمر احلياة الزوجية  ،وال تكون عُرضة للعواصف يف رحلة

( )1التحرير والتنوير () 626 /1
حَّت يرحم أحدمها
احلياة  .فإذا ما استنفدان هذه املراحل  ،فلم يَعُد بينهما َس َكن وال ر
مودة  ،وال ر
صاحبه فقد استحالت بينهما العِشرة  ،وأصبح من احلكمة مفارقة أحدمها لآلخر  ..وهنا شرع
احلق سبحانه الطالق ليكون حالً ملثل هذه احلاالت  ،ومع ذلك جعله ربرنا سبحانه أبغض
حَّت ال نقدم عليه إالر ُمضطرِرين ُجمبين )1( ) .
احلالل  ،ر
خنلص اىل أن موقع هذه الكلمات  « :السكن  ،املودة  ،الرمحة » من العالقة بني الزوجني
 ،ميكن تلخيصها يف النقاط التالية :
الرجل يف
* « السكن » ممرا تتطلربه فطرة الرجل  ،وتركيبه
النفسي أكثر من املرأة  ،ولذا ُخ ر
ص به ُ
ر
الرجل إىل البحث عن املرأة والسعي إليها .
هذه اآلية ُ ،
وهو ما يدعُو َ
ط
* « الس َكن »
األول عن العالقة بني الزوجني  ،فإذا اهنار هذا اخل ر
النفسي ميثرل خ ر
ط الدفاع ر
ر
أصبحت العالقة على شفا جرف هار..
يتصور أن تقوم عالقة
* و رأما « املوَّدة  ،والرمحةُ » فهما مشرتكان بطبيعتهما بني الزوجني  ،فال ر
إنسانيرة ُبما  ،أو أبحدمها من طرف واحد .
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املودة بني الزوجني  ،أل رن كالًّ منهما يعيش
احلب و ر
* ففي حال ر
الصحة والشباب تتجلرى عالقة ر
احلب ينعش هذه العالقة ويؤلرقها ..
يف ربيع العمر  ..و ر
الصحة يف الشيخوخة جيعل
* ويف حال الكب والضعف تتجلرى عالقة الرمحة  ،أل رن ضعف ر
اإلنسان حباجة إىل رمحة اآلخرين وشفقتهم  ،وأقرب الناس إىل الزوج زوجه  ..فهو يطرلع على ما
مهمة حلياة ينال فيها اإلنسان الرعاية
ال يطرلع عليه والد وال ولد  ،ومن هنا كانت الرمحة ضمانة ر
املودة حال شبابه .
الكرمية من شريك حياته  ،ومن كان يصفوه ر
الصحة والشباب توثرقت عَُرا الرمحة يف حال الكب والضعف
* كلرما أتلرقت عالئق ر
املودة يف حال ر
للحب  ،أو مها وجهان حلقيقة واحدة  ..تظهر مثراهتا يف أوقات
البوابة العميقة
ر
 ،فالرمحة هي ر
الش ردة  ،والضعف واحلاجة.
املودة هي الفضل  ،والرمحة هي العدل  ،املودة هي احل رد األعلى ،
* ومن وجهة أخرى فإ رن ر
والرمحة هي احل رد األدىن  ،فإن مل يستطع الزوجان أو أحدمها أن ينعما « ابلفضل » يف العالقة
بينهما  ،فال أقل من أن تقوم  .على « الع ِ
دل »  ،وهو الرمحة..
َ
ر
( )1تفسري الشعراوي (ص) 4970 :
إن هللا هو الذي صمم الذكر واألنثى ومها من آَيت هللا الدالة على عظمته.
(



 







 


مفتقر إىل
 ( )  الليل  )1:3كل من الذكر واألنثى ٌ
اآلخر  :خلقهما متكاملني  ،أي أن كل طرف مفتقر إىل الطرف اآلخر ،كما أن الرجل مفتقر إىل
امرأة  ،كذلك املرأة مفتقرة إىل الرجل  .قال تعالى :
)   
   
50

  
  ☺  
   
 ( ) الروم )21 /

الزواج سكىن للرجل واملرأة :علة الزواج السكىن أي  :أن الرجل يكمل نقصه العاطفي بزوجته ،
وعلة السكىن للمرأة إىل الرجل أهنا تكمل نقصها القيادي به هي تكمل نقصها به  ،وهو
يكمل نقصه ُبا  ،إذاً  :هناك تكامل بينهما .
جعل هنا مبعىن خلق  ،املودة والرمحة بني الزوجني من خلق هللا عز وجل  ،وهذه املودة والرمحة
من آَيت هللا الدالة على عظمته  ،لذلك حينما سئل النِب عليه الصالة والسالم َ ( :من أعظم
الرجال حقاً على املرأة ؟ قال :زوجها  ،فلما سئل :من أعظم النساء حقاً على الرجل ؟ قال :
أمه ) () 1
إ رن أعظم رجل يف حياة املرأة زوجها  ،وأعظم امرأة يف حياة الرجل أمه  ،هذا من توجيهات النِب
عليه الصالة والسالم .
إن مل يكن بني الزوجني املودة والرمحة فهناك خلل كبري يف العالقة الزوجية  ،لذلك قال عليه
الصالة والسالم ( :احلمد هلل الذي رزقِن حب عائشة ) ( )2ع رد النِب عليه الصالة والسالم حمبة
عائشة رزقًا منه )3( ).

( )1اْلامع الصغري عن عائشة بسند فيه ضعف  ) 2( .ورد يف األثر
( )3د/حممد راتب النابلسي مقال منشور يف االنرتنت /موقع موسوعة النابلسي
البد من السعي ألسباب املودة بني الزوجني :اإلنسان من دون ما يسعى إىل إقامة هذا الود مع
زوجته قد تتطور األمور إىل بغضاء أو إىل مشاحنة ،أو إىل فتور ابلعالقة ،فهذا احلب املتأجج
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ميكن أن يبقى مستمراً ،لكن حيتاج إىل جهد حيتاج إىل كلمة طيبة ،حيتاج إىل اعتذار ،حيتاج إىل
هدية حيتاج إىل عالقة طيبة حيتاج إىل رمحة ،كما أن اإلنسان قادر أن جيعل من حوله ملتفني
حوله أيضاً قادر أن جيعل هذه املرأة اليت يف البيت شريكة حياته متيل إليه وحتبه  ،مث حينما حتبه
حيبها ،لذلك من اخلطأ الكبري أن تبقى العالقة الزوجية فاترة بني الزوجني ،ألن النِب عليه الصالة
والسالم أوصى املرأة فقال (:انصريف أيتها املرأة ،وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل
املرأة لزوجها يعدل اْلهاد يف سبيل هللا ) ( ) 1
لقد أوصى الرجال ابلنساء فقال  ( :أكرموا النساء ،فو هللا ما أكرمهن إال كرمي ،وال أهاهنن إال
لئيم ،يغلنب كل كرمي ،ويغلبهن لئيم ،وأان أحب أن أكون كرمياً مغلوابً من أن أكون لئيماً غالباً )
( )2أهلك أقرب الناس إليك ،شريكة حياتك ،إبمكانك أن تصنع احلب بيدك ،ولو يف سن
متقدمة  ،ابلكلمة الطيبة  ،قال تعاىل َ ﴿ :وقُولُوا لِلن ِ
َّاس ُحسنًا ﴾(سورة البقرة( . ))83وقد
وهتجم،
يدخل الرجل إىل البيت وال يتكلم كلمة طيبة  ،تفتيش وسؤال فقط  ،وتدقيق ومتحيص ُّ ،
رأما ابتسامته ورقته ونعومته واعتذاره فهي للغريب  ،أما هذه اليت ختدمه طوال الليل والنهار فلها
الكلمة القاسية  ،هلا فقط االستهزاء ُبا و أبهلها .
إ رن احلب يُصنَع صناعة ابلكلمة الطيبة  ،إبلقاء السالم  ،االعتذار أحياانً  ،واهلدية تزيد الود بني
الزوجني  ،واملرأة من السهل جداً أن يكسب قلبها بكلمة طيبة  ،ألن طبيعتها عاطفية  ،لذلك
هللا هناها أن ختضع ابلقول  ،فيطمع الذي يف قلبه مرض  ،فهي تستجيب للقول طيب من
زوجها ومن غري زوجها .

( )1اخرجه البزار يف مسنده وابن عساكر وغريهم وضعفه االلباين
( )2ذكره االلباين يف سلسلة االحاديث الضعيفة واملوضوعة .
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﴿ َو َج َع َل بَي نَ ُكم َم َوَّدةً َوَرمحَةً ﴾ هذه ِمن َخلق هللا عز وجل ،أما اذا مل تستطع من املودة والرمحة
اشروه َّن ِابلمعر ِ
ِ
وف ﴾ ( النساء , ) 19
فال أقل من أن تعاشرها ابملعروف قال تعاىل َ ﴿ :و َع ُ ُ َ ُ
قال علماء التفسري :ليست املعاشرة ابملعروف أن متتنع عن إيقاع األذى ُبا  ،بل أن حتتمل
األذى منها  ،وبطولة الزوج أن يكون حمسناً .
(واملقصود ابملعاشرة  :املخالطة واملصاحبة ؛ فينبغي أن تكون هذه املعاشرة بني الزوجني
(ابملعروف) أي ما جرى به عرف الناس مما يعتبونه من حسن املعاشرة وأتلفه طبائع النساء ،
وما يليق بكل زوجة حبسب حاهلا وبشرط أال يستنكر ذلك شرعا ،ألن مراعاة عرف الناس
وعاداهتم مقيدة بعدم خمالفة الشرع )1((..
أخالق اإلنسان تظهر حقيقةً يف البيت مع أهله  :مقياس اخللق الكرمي يف البيت فقط ،
ُ
رأما خارج البيت فمصلحتك تقتضي أن تكون لطيفاً  ،املصلحة تقتضي أن تكون متواضعاً ،
املصلحة تقتضي أن تعرتف خبطئك  ،املصلحة تقتضي أن تكون جمامالً  ،كل األعمال اليت
تفعلها خارج املنزل تنتمي إىل مصاحلك  ،وإىل كسب رزقك  ،وإىل تعزيز مكانتك .
أما يف البيت فما من رقابة عليك  ،لذلك كان اخلُلق احلقيقي يف البيت  ،عن َعائِ َشة قَالَت :قَ َال
ول َِّ
اَّللُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم :
َر ُس ُ
صلَّى َّ
اَّلل َ
(( َخريُُكم َخريُُكم ِألَهلِ ِهَ ،وأ ََان َخريُُكم ِألَهلِي )) ()2
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( ) 1موقع مجاعة العدل واالحسان  /سالمة العالقة الزوجية  /مقال منشور .
( ) 2رواه الرتمذي
مقياسك الدقيق أن ترحم اليت يف البيت  ،أن تعتِن ابليت يف البيت  ،أن تكون ودوداً مع
اليت يف البيت  ،أن تبتسم لليت يف البيت  ،أن تشكر هذه املرأة  ،وهذا الود بني الزوجني
شيء نفيس جداً  ،به البيت يصبح جنة .يكون البيت جنة بتصرف بسيط  ،إبلقاء
السالم  ،ابملودة  ،ابالعتذار  ،ابهلدية  ،جتعل هذا البيت الذي هو فيما مضى جحيم ال
يطاق جتعله جنة يف األرض  .إذا دخل اإلنسان إىل البيت فليسلرم على أهله  ،وجيلس ،
فعن َجابِ ِر ب ِن
ويذكر هللا  ،وإال استحوذ الشيطان على البيت  ،مأكال ومناما وتصرفا َ ،
عب ِد َِّ ِ
ول :
اَّللُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
صلَّى َّ
اَّلل أَنَّهُ َمس َع النِ َّ
َ
َِّب َ
اَّللَ ِعن َد ُد ُخولِِه َو ِعن َد طَ َع ِام ِه قَ َال الشَّيطَا ُن:
الر ُج ُل بَي تَهُ فَ َذ َكَر َّ
(إِ َذا َد َخ َل َّ
اَّللَ ِعن َد ُد ُخولِِه قَ َال الشَّيطَا ُن :
يت لَ ُكم َوَال َع َشاءََ ،وإِ َذا َد َخ َل فَلَم يَذ ُكر َّ
َال َمبِ َ
ِِ
أَدركتُم المبِيت  ،وإِذَا َمل يذ ُكر َّ ِ
يت
اَّللَ عن َد طَ َعامه قَ َال  :أَد َركتُم ال َمبِ َ
َ
َ َ َ َ
َوال َع َشاءَ ) ( ) 1
فيصبح البيت قطعة من اْلحيم  ،فإذا دخلت إىل البيت فهناك دعاء وإذا خرجت هناك
دعاء  ,جيب أن يلتزم به الداخل واخلارج من البيت لكي ال ندع فرصة للشيطان يف التحكم فينا
ويف تصرفاتنا ألن ليس أحب إىل الشيطان من الفرقة بني الناس .

54

( )1رواه مسلم وابو داوود وامحد بن حنبل وابن حبان وغريهم
مما سبق نستخلص ان هناك مثان وسائل تتحقق من خالهلا املودة والرمحة بني الزوجني :
* الكلمة الطيبة  :وهي املفتاح الذهِب للحياة الزوجية ميت قيلت ىف الوقت والكيفية املناسبة
وهي تبقى ىف ذاكرة اإلنسان (الزوجني)  ،وقد حيتاج أن يستدعيها الطرف اآلخر ىف مواقف
اإلحباط والضغوط املختلفة.
* إن اشباع احلاجات من الطرف اآلخر أمر نسيب  :خيتلف حسب مبدأ الفروق الفردية  ،ومن
هنا اليوجد أي طريقة إلزامية ىف حل هذه احلاجات وإشباعها  ،فالبعض حيتاج خلق جو
جلسات الصفاء والسمر  ،والبعض حيب اهلداَي  ،والبعض يكتفي ابلكلمات الطيبة.
* ادراك أن هناك فروقا فردية  :وتكوينية جتعل كل فرد يعطي وَيخذ بطريقة تكشف عن
شخصيته مبا ىف ذلك مستوى نضجه وطريقة تفكريه.
* على الزوجني معرفة أن األنسان على ما به من عيوب وقصور قد تتغري بعض صفاته وميكن
تعديلها إن وجدت الظروف املالئمة وإذا أعطي الشخص الوقت الكايف والتوجيه املفيد كما
ميكن أن يتعلم كل طرف كيفية اإلنصات والتفاعل والتجاوب بطريقة مرحية ومرنة.
* اخللق والدين  :يعتب الدين ومستوى اخللق من أهم عوامل اصالح األسرة املسلمة بل إن
هناك عدداً من الدراسات أكدت أن عزوف أحد الزوجني عن أداء واجباته الدينية سبب ىف
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وقوع اخلالفات الزوجية .
* الكفاءة  :فالبد أن يكون الزوجان على درجة من الكفاءة ىف حالة الطلب والقبول .
والكفاءة تكون ابملهارات الشخصية واألخالقية العالية  ,والقدرة املتوازنة بني القيام ابلواجبات
وأخذ احلقوق .
*التزين  :قال عبدهللا بن عباس رضي هللا عنه ( :أحب أن أتزين لزوجيت كما أحب أن
تتزين يل) ( .)1والتزين يكون حبسن اهليئة والصورة وحسن النظرة والرائحة وحسن املنطق
والفكر .
* األحتواء  :ويكون عاطفيا وفكرَي وجسدَي  ،ويعِن احتضان مشاعر وآالم الشخص
اآلخر انفعاليا وجسدَي وفكرَيً ؛ سواء يف حلظات الفرح أو احلزن .

( )1ورد يف األثر
املبحث الثاين  :ما هو أثر عدم وجود املودة والرمحة بني األزواج :

ية لبنائها ،كما حدد
خصائصها وحقوق أفرادها وواجباهتم  ،ووضع الضوابط ورسم التشريعات اليت تنظم العالقات
وبني كل ما من شأنه أن يقوض بنياهنا ويهدمه
بني أفرادها  ،مبا يكفل استقرارها وحيقق سعادهتاَّ ،
 ،وما حيصنها من االضطراب واالهنيار .
واحلياة الزوجية حياة يصبغها التعاون وتسودها روح املسؤولية والتضحية  ،وبدون ذلك ال
انجحا ..وال ختلو احلياة األسرية من بعض املشكالت اليت قد يتمكن أفراد األسرة
يكون الزواج ً
من حلها  ،يف وقت من األوقات  .وقد تتخللها مشكالت أخرى تستدعي تدخل األهل أو
املصلحني  .وقد يسود الصراع والشقاق احلياة األسرية فيعكر صفوها ويعرضها إىل التصدع
واالهنيار و كل ذلك بسبب انعدام املودة والرمحة بني الزوجني وبني أفراد األسرة عموماً .
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وقبل الشروع يف احلديث عن األسباب والعوامل اليت تؤدي إىل التفكك  ،ين بغي حتديد مفهوم
التفكك األسري وحتديد أمناطه .
املطلب االول  :مفهوم التفكك األسري :
(مل يتفق علماء النفس االجتماعي على حتديد مفهوم التفكك األسري  ،كما مل يتفقوا حول
تسمية املفهوم ذاته  .فمنهم من يستخدم مفهوم "التفكك األسري" ليعِن فقدان أحد الوالدين
أو كليهما أو اهلجر أو الطالق أو تعدد الزوجات أو غياب أحد الوالدين مدة طويلة  .فيما
يستخدم آخرون مفهوم "البيوت احملطمة" ليعِن البيوت اليت حيطمها الطالق أو اهلجر أو موت
أحد الوالدين أو كليهما .ويستخدم فريق اثلث مفهوم "التصدع األسري" ليشري إىل تصدع
األسرة جراء تعدد الزوجات أو الطالق أو وفاة أحد الوالدين أو كليهما .فيما يذهب فريق آخر
الستخدام مفهوم "األسر احملطمة" ليعِن األسر اليت حطمها الطالق أو الشجار املستمر أو الوفاة
أو سجن أحد الوالدين أو غيابه ملدة طويلة ) (.)1

( ) 1موقع اسالم ويب  /من اسباب التفكك االسري
وألغراض البحث احلايل  ،فإن مفه وم التفكك األسري يشري إىل اختالل السلوك يف األسرة
 ،واهنيار الوحدة األسرية  ،واحنالل بناء األدوار االجتماع ية ألف راد األسرة  ،ج راء عدد من
العوامل أو األسباب ،
لعل أبرزها :
غياب قيمة املودة والرمحة بني أفراد األسرة  ,عدم االلتزام ببعض األسس الشرعية للزواج
ابتداء  ،واملشكالت األسرية  ،وفشل الوالدين يف التنشئة األسرية السليمة  ،والفقر والبطالة ،
وعمل املرأة  ،ووجود اخلدم يف األسرة  ،والطالق  ،واخلي انة الزوجي ة  ،وحتدَيت العوملة واإلعالم
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 ،والزواج بغري املسلمة  ,وغريها ....
املطلب الثاين  :أمناط التفكك األسري :
ميكن تصنيف أمناط التفكك األسري يف ما يلي(:)1
أ -التفكك األسري اْلزئي الناتج عن حاالت االنفصال واهلجر املتقطع  ،حيث يعود الزوجان
إىل احلياة األسرية  ،غري أهنا تبقى حياة مهددة من وقت آلخر ابهلجر أو االنفصال .
ب -التفكك األسري الكلي الناتج عن الطالق أوالوفاة أو االنتحار أو قتل أحد الزوجني أو
كليهما.
ج -التفكك النفسي الناتج عن حاالت النزاع املستمر بني أفراد األسرة وخباصة الوالدين  ،فضالً
عن عدم احرتام حقوق اآلخرين واإلدمان على املخدرات والكحول ولعب القمار .
د -التفكك االجتماعي الناتج عن اهلجر أو الطالق أو وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو الغياب
طويل األمد ألحد الوالدين  .وقد يضاف إىل ذلك غياب العدل يف حاالت تعدد الزوجات .
ه  -أسر "القوقعة الفارغة"  ،حيث يعيش األفراد يف أسرة واحدة غري أهنم يفشلون يف إقامة
عالقات طيبة بينهم  ،وتبقى عالقاهتم العاطفية ضمن احلدود الدنيا.
( )1موقع الشبكة االسالمية  /من اسباب التفكك االسري  /د .شادية التل
املطلب الثالث :من أسباب التفكك األسري :
عِن ديننا احلنيف ابألسرة عناية فائقة .وإذا أرادت األسرة أن تعيش حياة كرمية وحتقق غايتها
األمسى  ،فمن واجبها أن تعيش يف نور القرآن وهدي السنة النبوية الشريفة وعدل اإلسالم .
ذلك أن االلتزام ابألسس الشرعية للزواج وأبحكام الدين احلنيف يكفل لألسرة استقرارها وأمنها
ونيلها العيش الكرمي والسعادة والرفه.
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غري أن األسرة املسلمة يف عاملنا املعاصر تعرضت إىل حتدَيت ومشكالت غري مسبوقة .وقد
وجدت نفسها يف وضع يكاد يكون مرب ًكا ،ملسه املربون وشكا منه األزواج  .وترجع مظاهر
التفكك األسري إىل أسباب وعوامل متعددة ومتشابكة ومتداخلة يصعب حصرها  .فثمة عوامل
دينية واقتصادية واجتماعية ونفسية وسياسية وقيمية وفكرية واستعمارية وغريها  ،هتيئ أسباب
التفكك األسري وقد تؤدي إليه  .هذا وسنعرض يف هذا الفصل  ،ألبرز آاثر انعدام املودة
والرمحة بني االزواج ابلتايل وجود أسرة مفككة :
أوالً :املشكالت األسرية:
قد تتخلل احلياة األسرية مشكالت تؤدي إىل اضطراب العالقات بني الزوجني وإىل
السلوكيات الشاذة والتعاسة الزوجية  ،مما يهدد استقرار اْلو األسري والصحة النفسية لكل أفراد
نظرا إىل ع دم
األسرة  .ويصدر النزاع والشجار عن أزواج غري متوافقني مع احلياة الزوجية ً ،
وض وح دور كل منهما وتفك ك شبكة الع الق ات بين هما  ،مما يؤدي إىل شعور الزوجني خبيبة
األمل واإلحباط والفشل والغضب والنزاع والشجار.
ئيسا يف التفكك األسري .وال شك أن حاالت
ويعد النزاع والشجار املتكرر بني الزوجني عامالً ر ً
النزاع واخلصومة اليت جتري على مرأى من األبناء ترتك بصماهتا على شخصياهتم ؛ فنجدهم
يهربون من جو األسرة املضطرب املشحون ابخلوف والقلق والصراع  ،وعدم االستقرار ،ابحثني
عن بديل يتقبلهم وينتمون إليه ويصبحون أعضاء فيه  .ويف أغلب األحوال يكون هذا البديل هم
رفاق السوء الذين يعلموهنم العادات السيئة والسلوكات املنحرفة  ،فيصبحون عناصر هدم بدالً
من أن يكونوا عناصر بناء ومصدر سعادة ألسرهتم وجمتمعهم .
كما أن تكرار النزاع بني الوالدين على مرأى من األبناء ينعكس على منوهم النفسي  ،وقد يكون
ظلما أو
سببًا يف حاالت التمرد والعصيان على الوالدين أو على أحد الوالدين الذي يكون أشد ً
أكثر قسوة من وجهة نظرهم  ،األمر الذي يؤدي إىل إحداث شرخ بني اآلابء واألبناء وشيوع
الفوضى داخل األسرة الواحدة  ،قد تنتهي بتفرق َشل األسرة وتشرد األبناء وضياعهم والشعور
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ابلكراهية واحلقد والرغبة يف االنتقام من الوالدين واجملتمع بشكل عام .
وتشري نتائج الدراسات إىل أن أبناء األسر املفككة الذين يعيشون يف مناخ أسري مضطرب
وتوترا  ،وأقل تواف ًقا يف
يسوده الشقاق وعدم الرتابط كانوا أقل ثقة أبنفسهم  ،وأكثر قل ًقا ً
رفضا للحياة األسرية التقليدية من نظرائهم الذين
عالقاهتم االجتماعية مع اآلخرين  ،وأكثر ً
يعيشون يف أسر مرتابطة متحابة يسودها األمن والتضحية والتعاون ووضوح األدوار (.)1
هذا ومن اْلدير ابلذكر أن اخلالفات الزوجية بسبب انعدام املودة بني االزواج قد تؤدي
إىل خالفات بني اإلخوة  ،وأن اخلالفات بني اإلخوة قد تفضي إىل خالفات بني الزوجني  .وقد
تضطرب العالقات بني اإلخوة فيقسو االبن األكب على األصغر ،أو األوالد على البنات  ،أو
بعضا  ،فتصبح األسرة مفك ك ة غ ري مت ماس كة  ،ت هددها
اإلخوة غري األشقاء على بعضهم ً
األزم ات اليت ينبغي تداركها  ،وإال فسيحدث الشقاق الذي ينبغي إص الحه  ،وإال فسيحدث
الطالق الذي يعصف ابحلياة األسرية برمتها .

( )1املرجع السابق
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اثنياً :فشل الوالدين يف التنشئة األسرية السليمة ألبنائهم:
األبن اء هم زين ة احلي اة الدن يا وأن س الوال دين يف ح ياهتم ُ .بم حتلو األَيم  ،عليهم تعلق
اآلمال ويضاعف الث واب  .ويتوقف ذلك على التنشئة االجتماعية السليمة اليت جتعلهم عناصر
خري ومصدر سعادة  .أما إذا مل حيظ األبناء ابلرعاية الوالدية والتوجيه السليم فسوف يصبحون
عوامل هدم لألسرة.
وعلى الوالدين أن يدركا عظم املسؤولية امللقاة عليهما جتاه أبنائهم  .وليس أدل على ذلك
من قوله صلى هللا عليه وسلم" :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،اإلمام راع ومسؤول عن
رعيته ،والرجل راع يف أهله وهو مسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن
رعيتها"(.)1
فالرجل واملرأة مسؤوالن عن تربية األبناء وتنشئتهم التنشئة السليمة وإمناء شخصياهتم .واألسرة
عموما متثل أول جمموعة مرجعية ينتمي إليها الطفل ويقتدي ُبا وتلِب حاجاته وتعلمه القيم
ً
واالجتاهات االجتماعية املرغوبة .فهي املسؤولة عن إشباع حاجاته البيولوجية والفسيولوجية من
طعام وشراب وماء ،أما إذا فشلت األسرة يف إشباع تلك احلاجات  ،فلن يتحقق النمو النفسي
هاما يف اضطراابت الشخصية  ،قد تنعكس على صورة
دورا ً
السوي  .فالفقر والعوز يلعبان ً
سلوكيات إجرامية كالسرقة وحيازة األسلحة والتهريب وتعاطي املخدرات وغريها  .وعلى الوالدين
أتكيد قيمة العمل ومساعدة أبنائهم يف احلصول على عمل شريف يؤمن هلم احلياة الكرمية  ،مع
ضرورة عدم إجبارهم على العمل يف سن مبكرة  ،كالبيع على األرصفة والعمل يف األماكن
الصناعية مبا ال يناسب سنهم ومبا قد يعرضهم إىل سوء املعاملة واالستغالل  ،ألن ذلك يزيدهم
فقرا وجهالً.
ً
واألسرة هي املسؤولة عن إشباع احلاجات العاطفية الوجدانية لألبناء كالعطف والشفقة
واحلب والعدل بني األبناء والبنات  ،وحتريرهم من املخاوف والقلق وكل ما من شأنه أن يهدد
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أمنهم النفسي  .فيشعر األبناء أبهنم حمبوبون ومرغوب ُبم  ،وأهنم موضع إعزاز لألسرة  .ولن
يتحقق ذلك إال إذا كان املناخ األسري يسوده االستقرار والتماسك واملودة والرمحة .
( )1متفق عليه
فاألسرة هي القادرة على تنمية هذا الشعور ابلعطف والتضحية واحملبة  ،وهي اليت تتواله ابلنماء ،
مما يسهم يف استقرار احلياة النفسية واالجتماعية لألبناء  ،فيما يتعذر إشباع هذه احلاجات يف
املناخ األسري املضطرب املشحون ابلقلق والصراع واخلوف.
ئيسا يف إشباع احلاجة إىل االنتماء األسري  ،إذا كانت مرتابطة
كما تلعب األسرة ً
دورا ر ً
ومنسجمة ومستقرة وحريصة على كيان أفرادها وتسودها احملبة والتفاهم  .أما إذا مل تتمكن من
إشباع احلاجة إىل االنتماء األسري لدى األبناء  ،تولدت لديهم املشاعر ابلغربة عن الذات وعن
األسرة وعن اجملتمع عامة.
وعلى الوالدين مساعدة أبنائهم على تكوين اجتاهات إجيابية حنو ذواهتم وحنو اآلخرين مبا
حيقق التوافق النفسي هلم (مبقابل سوء التوافق مع الذات ومع اآلخرين) .هذا فضالً عن ضرورة
إشباع احلاجة إىل االحرتام والتقدير وتقبل األبناء كما هم  ،ومساعدهتم على احرتام اآلخرين
وعلى حتقيق ذواهتم واالستماع هلم  ،حَّت يتحقق لديهم الشعور ابلثقة ابلنفس وابملرغوبية
االجتماعية (مبقابل الشعور ابالضطهاد والنبذ والكراهية واالنتقام ).
ويعمل املناخ األسري الصحي على إشباع احلاجات الفسيولوجية واالجتماعية لألبناء بطريقة
متوازنة وسوية دون إفراط أو تفريط  ،ويف ضوء أولوَيت تلك احلاجات  ،فيما يعمل املناخ
األسري املضطرب واملتصدع على سوء إشباع تلك احلاجات أو عدم إشباعها إىل حد قد يدفع
األبناء حنو السلوكيات اْلاحنة وغري املقبولة اجتماعيًا .
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كما ينبغي أن يغرس الوالدان القيم الدينية يف نفوس األبناء كاإلميان ابهلل وابلقضاء والقدر،
وتبصريهم ابحلالل واحلرام  ،وتوجيههم إىل عمل اخلري النافع وتعليمهم الشعائر الدينية  ،وحثهم
على مكارم األخالق كالصدق واألمانة واخلوف من هللا وحب اخلري لآلخرين كما حيبونه
ألنفسهم  ،مصداقًا لقوله صلى هللا عليه وسلم" :ال يؤمن أحدكم حَّت حيب ألخيه ما حيب
لنفسه"( ،)1وتنمية الشعور ابملسؤولية جتاه اْلار ورعايته ،وصلة الرحم والرمحة ابلضعفاء ،فضالً
عن تبصري األبناء مبسؤولياهتم إزاء أنفسهم وأهلهم وجمتمعهم ..غري أننا نلمس بُعد األسرة املسلمة
املعاصرة ع ن ال دي ن وع ن االل ت زام ابإلس الم ق والً ومم ارسة ،ف األبن اء ق د ال جيدون يف آابئهم
أحياان قدوة سيئة متارس الرذيلة ،وتنشئهم
وأمهاهتم القدوة الصاحلة ليقتدوا ُبا ،بل قد جيدون فيها ً
على االحنراف ،وتعزز لديهم السلوكيات اْلاحنة.
وتنعكس التنشئة االجتماعية السليمة على التوافق النفسي واالجتماعي السوي لألبناء ،غري
أن فشل الوالدين وعجزهم عن أداء دورهم الرئيس يف تنشئة أبنائهم التنشئة السليمة يؤدي إىل
سوء التوافق النفسي واالجتماعي هلم ،األمر الذي يفضي إىل حالة من التفكك األسري
والتصدع العائلي و كل ذلك النعدام التوافق بني االزواج وانعدام او غياب قيم الرمحة والشفقة
واحملبة بني افراد االسرة .
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( )1رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن

الفـصـل الرابع
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النتائج والتوصيات

النتائج والتوصيات
مقارنة النتائج مع نتائج دراسات سابقة :
الدراسة األوىل  :املشكالت األسرية بعض األسباب واملعاجلة
بينت نتائج الدراسات ( )1أن معظم اْلاحنني الذين ينحدرون من أسر متصدعة ال حيبون
آابءهم وال يثقون ُبم وال يشعرون ابالرتياح معهم  ،ويتم نون لو كانوا أبن اء ألسر أخ رى  ،كما
أهنم يشعرون بعدم الرضا عن أنفسهم وابلفشل واإلحباط واليأس والضياع والعصبية .وعدم الرضا
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عن أسلوب تعامل آابئهم معهم .
ويذكر أن حوايل ( )73%من هؤالء اْلاحنني يقضون يومهم يف الشوارع  ،وأن حوايل
( )%87منهم يتأخرون يف العودة إىل املنزل ليالً ،وان حوايل ( )58%منهم ميضي الليل خارج
املنزل ولعدة أَيم ،دون إبالغ الوالدين .ولدى مقابلة الوالدين تب ني أهنم ال يع رفون شي ئًا عن
سلوكات أبنائهم ،أو أهنم يعرفون وال يريدون التشهري.
كما تبني أن هؤالء اْلاحنني كانوا قد تعرضوا ألساليب معاملة والدية خاطئة يسودها
احلرمان واإلمهال واإلحباط،وعدم وجود املودة والرمحة والشفقة يف تعامل الوالدين معهم وضرب
النموذج السيئ ألبنائهم ،وتضارب سياسة الوالدين يف تربية األبناء وعدم إشباع احلاجات
النفسية واالجتماعية  ,وكل ذلك مرده اىل عدم التوافق واالنسجام بني الوالدين الذين فقدا مبدأ
الرمحة واملودة يف حياهتما وفاقد الشئ ال يعطيه .
يتضح مما سبق ،أن فشل الوالدين يف التنشئة األسرية السليمة ألبنائهم ينعكس سلبًا على
الصحة النفسية واالجتماعية لألبناء واألسرة أبكملها ،فال شك أن االبن املريض نفسيًا
واجت م اع يًا ما هو إال سفري ألسرته املريضة نفسيًا واملتفككة اجتماعيًا ،أي األسرة اليت يتوجب
هلا العالج.

( )1املشكالت االسرية بعض االسباب واملعاْلة  ,امرية امحد عبيد  ,حبث منشور

الدراسة الثانية ( )1 (:اخلالفات الزوجية وانعكاساهتا على االسرة ) :
اتضح من النتائج ان اخلالفات الزوجية تؤثر على الزوج من خالل فقرة )التعامل مع أفراد
األسرة بعصبية ( اذ جاء ابملرتبة األوىل لعينة الذكور واإلانث  ،اما فقرة )عدم االهتمام بشؤون
األسرة ومشاكلها ) فقدجاءت ابملرتبة الثالثة ابلنسبة لعينة الذكور والثانية لعينة اإلانث  .و ان
نسبة ( ) %٨٠من الذكور أجابوا بنعم تؤثر اخلالفات الزوجية على العالقات
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األسرية وسيادة احملبة داخل األسرة و( )%٦أجابوا بال تؤثر يف حني()%١٤
أجابوا أبحياانً  ،اما ابلنسبة لعينة اإلانث فان ( ) %٦٨أجابوا بنعم تؤثر و( ) %١٦ال تؤثر
و( ) %١٦تؤثر أحياانً وهذا ما يؤكد صحة الفرضية القائلة أن اخلالفات الزوجية سببها انعدام
العالقات األسرية السليمة وسيادة احملبة داخل األسرة .
الدراسة الثالثة ( )2 ( :املودة والرمحة بني الزوجني لعالج االمراض )
توصلت جمموعة من اخلباء األمريكيني إىل نتيجة مفادها أبن مناعة اإلنسان تتأثر سلبا يف
حال نشوب اخلالفات العائلية .هذه هي نتيجة دراسة أُجريت على  42عائلة تنشب فيها خالفات
زوجية .يف الوقت ذاته أكد الباحثون أبن الشجار العائلي وعدم الوفاق وعدم وجود احملبة بني
الزوجني يؤدي يف غالب األحيان إىل تردي الوضع الصحي للعائلة .وينطبق هذا األمر بشكل
خاص على األشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية .وكان بعض الباحثني السويديني قد أثبتوا
أن اخلالفات العائلية تؤدي يف معظم احلاالت إىل نوابت قلبية مضاعفة لدى أولئك الذين يعانون
أصالً من أمراض قلبية! كذلك .وقد أثبتت الدراسة أبن فرتة شفاء اْلروح لدى األزواج الذين
يتعاركون فيما بينهم تطول أكثر منها لدى األزواج الذين تسود حياة الفرح والسعادة واملودة بينهم.
()1

اخلالفات الزوجية وانعكاساهتا على االسرة  ,حامت يونس حممود  ,حبث منشور
( )2املودة والرمحة بني الزوجني لعالج  ,مقال منشور على النت .

النتائج :
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وقد اتفقت رؤية الباحثة مع الدراسات السابقة يف أن أثر املودة والرمحة كبري على استقرار
البيوت بينما أن انعدام املودة والرمحة بني األزواج يؤدي اىل كثري من املشاكل االسرية مثل
التفكك االسري واالمراض النفسية والعضوية املختلفة .
من حقائق احلياة أن العالقة الزوجية شأهنا شأن اإلنسان تبدأ وتنتهي ،وتكب وتصغر،
وتقوى وتضعف ،وتشب وتشيخ  ،ومن مثَّ جيب أن يتنبَّه قطبا العالقة الزوجية "الرجل واملرأة" إىل
طبيعة هذه الدورة  ،فيتعاوان على صيانتها ورعايتها  ،لضمان حياهتا وقوهتا وترعرعها واستمرارها،
حَّت حتقق أهدافها ،ويسعد ُبا وهلا أصحاُبا .
واحلكم على العالقة الزوجية ابلنجاح أو الفشل يتم على أساس مدى حتقق السعادة الزوجية
من عدمه ،والسعادة الزوجية هي حالة من الرضا واالرتياح يشعر ُبا كل من الزوج والزوجة اجتاه
اآلخر ،سواء أكان ذلك عند لقائهما أم عندما يذكر أحدمها اآلخر أو يتذكره.
وتتفاوت درجات السعادة الزوجية ابختالف األوقات واألحوال ،ففي فرتة ما تكون يف قمتها،
مث تنخفض يف فرتة أخرى ،وقد ترتفع مرة اثلثة ...وهكذا ،وكلما طالت املدة الزمنية اليت يشعر
فيها الزوجان ابلسعادة كان ذلك أفضل.
وترتبط السعادة الزوجية بنجاح العالقة الزوجية يف حتقيق وظائفها  ،وتتمثل هذه الوظائف
يف  :شعور كال الطرفني ابألمن واألمان اجتاه اآلخر  ،والسكينة  ،واحلب وتلبية الرغبات النفسية
والعاطفية واْلنسية لدى الطرفني وتوفري متطلبات احلياة ،وأتمني احلياة املعيشية املشرتكة ،وإجناب
األطفال وتربيتهم ،والقيام ابألدوار االجتماعية املنوطة بكل قطب من قطِب هذه العالقة
احلميمية.
من هنا ينبغي أن يدرك كل من الزوج والزوجة أن العالقة الزوجية مشروع طويل األمد ،
يرتوي من هنر السعادة الزوجية  ،كي يبقى ويعيش وكلما جنح القطبان يف حتقيق وظائف العالقة
الزوجية شعرا ابلسعادة ،وُكتب هلذه العالقة أن تبقى وتعيش وتنمو.
وعلى اْلانب اآلخر مثة بعض املشكالت اليت تؤثر سلباً يف العالقة الزوجية ،وتعوق منو
السعادة الزوجية ،ورمبا تقضي عليها ،ومن أخطر هذه املشكالت :سوء فهم أحد الطرفني
68

لآلخر ،أو الشك القائم على األوهام والتخيالت ،وليس على الوقائع واحلقائق ،كذلك العناد،
والتمرد ،واضطراب احلياة املعيشية ،وإمهال أحد الطرفني لآلخر ،واألاننية ،والعنف ،والتعايل،
والتسلط  ،وامللل ،وانشغال الرجل بعمله وأصدقائه عن بيته وزوجته وأوالده ،أو انشغال الزوجة
العاملة بعملها عن أداء أدوارها يف بيتها وأداء حقوق زوجها.
ويف حاالت كثرية عندما تقع مشكلة من املشكالت السالفة الذكر أو بعضها ،يبتعد كل
طرف عن اآلخر ،وقد يلجأ إىل االستغراق يف العمل أو يف هواَيت أو نشاطات خاصة  ،وهو
كما يشخصه علماء النفس هروب من الواقع ،يهدف إىل التخفيف من اإلحباطات اليت يشعر
ُبا ويعيشها ،وحياول بذلك أيضاً أن يثبت ذاته ،ويعطي نفسه شيئاً من التوازن والتغيري ،لكنه

بذلك يهرب من املشكلة احلقيقية  ،وال يواجهها ،وبذلك يضيف مزيداً من الضغوط على
عالقته الزوجية ،ومل يَس َع إىل تنقية أجوائها من السموم اليت أصابتها وخالطتها ،بل رمبا يتفاقم
األمر وتزداد خطورته  ،فيبحث أحد الزوجني عن بديل ،يعيش معه سعادة جديدة  ،بيد أن
الضغوط االجتماعية واحلياتية يف أغلب احلاالت واألحايني حتول دون الزواج الشرعي فيتورط يف
عالقة غري شرعية ،أو عالقة عاطفية مزيفة أو متسرعة  ،ال يرث منها إال الندم والشقاء ،فيضيف
بذلك إىل مشكلته مشكالت جديدة  ،وغالباً ما تصل العالقة األوىل األصلية إىل طريق
الالعودة أو الطالق  ،وهدم البيت ،وتشريد األوالد.
وبعضهم جيد متنفساً يف الزواج بثانية  ،وأان هنا ال أعرتض على أمر شرعه هللا  ،لكنِن
أعرتض على صاحبنا هذا الذي يتسرع ومل ميتلك أساسيات اإلنفاق على زوجته األوىل وأوالده ،
وال يلتزم بضوابط الشرع من عدل وحنوه  ،فتكون الكارثة  ،ويعيش يف نكد وتعاسة .
وليعلم كل زوج وزوجة أنه ما من عالقة زوجية إال ومتر وإن لفرتات قصرية قليلة مبنعطفات أو
مبشكالت ،وهنالك تظهر براعة الفارس والقائد ،وحكمة الزوجني ،وقدرة كل منهما على إدارة
األزمات الزوجية ،فيصلحان من شأهنما ،فالعالقة الزوجية قابلة للتجديد واإلصالح والرتميم،
لكن األمر حيتاج من الزوجني إىل أن يضع كل منهما يده على مفاتيح السعادة الزوجية ،وأهم
هذه املفاتيح :الشعور ابملسؤولية ،واملشاركة ،والتعاون ،واحلوار ،والصب ،وتلمس األعذار ،والقدرة
على التكيف ،واملرونة ،والواقعية ،وإظهار احلب الصادق ،والصداقة ،وإشعار الطرف اآلخر
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ابألمن ،والثقة ،والرضا مبا قسم هللا تعاىل.
تلك دورة العالقة الزوجية  ،هلا مراحلها ،تقوى فيها السعادة الزوجية حيناً ،وتفرت حيناً
آخر ،وتعود وتشتد مرة اثلثة ..وهكذا ،ومن مث فالعاقل جيب أن يدرك طبيعتها  ،ساعياً دائماً
إىل تنميتها وإصالحها وترميمها .

التوصيات واملقرتحات

:

على ضوء النتائج اليت توصل اليها البحث مت وض ع جمموع ة م ن التوص يات
واملقرتحات وهي كاآليت :
 /1التعامل بني الزوجني على أسس دينية تستند اىل القرآن الكرمي والسنة النبوية  ،فالدين
اإلسالمي نظم هذه العالقة كما نظمتها الدَيانت األخرى  ،ففي القرآن الك رمي حيثن ا هللا عز
وجل على التعامل مع الزوجة من خالل اآلية  ( :وعاشروهن ابملعروف )...
 /2حث اآلابء من خالل وسائل اإلعالم على عدم إظهار امل شكالت أم ام األبن اء او التعامل
بقسوة أمام األبناء ألهنا تؤثر على نفسيتهم  ،او إشراكهم يف حل النزاع ات بني الزوجني .
 /3جيب أن ال تنعكس اخلالفات والنزاعات بني الزوجني على األبناء من خالل ض رب األبناء
او التعامل بقسوة معهم .
 /4حث الزوجني من خالل وسائل اإلعالم او من خالل عقد الن دوات عل ى ض رورة البحث يف
أسباب اخلالفات من اجل معاْلتها واحلد منها لكي ال تك ون س بب ف ي تعاسة األسرة
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 /5عقد ندوات خاصة لتوعية املتزوجني أبمهية الزواج كونه عقداﹰ وميثاقاﹰ غليظ اﹰ م ع احلث على
ضرورة التسامح بني الزوجني والتعامل ابملودة والرمحة فيما بينهم .
 /6ضرورة التوفيق ما بني عادات وتقاليد وقيم الزوجة مع الزوج  ،والزوج مع الزوجة وحَّت
الرغبات واهلواَيت ألهنا تساهم يف استقرار احلياة الزوجية
 /7ضرورة عقد الندوات واملؤمترات اليت هتتم ابألسرة كوهنا الركيزة األساسية للمجتمع مع اهتمام
وسائل اإلعالم كذلك ابلشؤون اليت هتم ابألسرة وكل ما من شأنه أن يؤدي اىل استقرار االسرة
وسعادهتا .
 /8حث املتزوجني على ضرورة القيام بواجبات كل منهما جتاه اآلخر مع احرتام حقوق اآلخر .
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اخلامتة:

وبعد ،فإن األسرة املسلمة تعد أساس البناء احلضاري الشامل لألمة املسلمة ،لذا حرص
اإلسالم على توفري كافة أسباب املتانة والقوة مبا يضمن للبناء متاسكه واستقراره ،ومبا يسهم يف
اإلعداد األمثل للنهوض احلضاري لإلنسانية مجعاء .
غري أنه من املؤسف ح ًقا أن األسرة املسلمة يف عصران احلايل بدأت تتمثل قيم احلضارة الغربية
وأخذت تعبرها بشراهة دون وعي ملرارة البحر ،لذلك جندها حتصد تعقيدات احلياة املعاصرة اليت
جلبتها احلضارة املادية السائدة يف الغرب .
وفقرا وتشتتًا ،وتفشت األزمات األخالقية بعد أن كانت
لقد حصدت األسرة املسلمة ضع ًفا ً
األسرة املسلمة تنفث يف كل يوم عبري اإلخالص والتضحية والعطاء .
وجيب أن نعرتف أبن ضعف األسرة املسلمة اليوم جاء نتيجة متثلها قيم احلضارة الغربية على
حساب قيمنا اإلسالمية املبنية على التعاون والرتاحم والعفاف ،فتقطعت العالقات األسرية بعد
بعضا .
أن كانت كالبنيان املرصوص يشد بعضه ً
وعليه ،ابت لز ًاما علينا أن نعمل على تصويب أوضاع األسرة ،وإع ادة مكانت ها وهي بتها
فكرا وسلوًكا ،وتنوير األبناء على
وحتقيق أهداف ها ،ولن يتم ذلك إال بتمثل العقيدة اإلسالمية ً
األحكام املنبثقة عن عقيدتنا وعلى القيم اإلسالمية األصيلة الرديفة هلا .فعن طريق العودة إىل
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اإلسالم تنحل كثري من العقد وتزول أسباب الشقاق وتسود قيم املودة والرمحة بني افراد االسرة
. وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.... ومن مث افراد اجملتمع

فهرس اآلايت
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76

28
28

12

أطلبوا مواضع األكفاء لنطفكم  ،فإن الرجل رمبا أشبه أخواله  ،ويف رواية  ( :ختريوا
لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه أخواهنن و أخواهتن )

28

13

( إذا أاتكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه  ,إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض و
فساد عريض )

29

14

( الناس معادن يف اخلري و الشر,خيارهم يف اْلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

30

15

( ختريوا لنطفكم وانكحوا األكفاء وانكحوا إليهم)

30

16

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى " أن ال ضرر وال ضرار "

32

17

" إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حَّت
تصبح "

33

18

" ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال إبذنه  ،وال أتذن يف بيته إال إبذنه .. ،

34

19
20

سئل النِب عليه الصالة والسالمَ ((:من أعظم الرجال حقاً على املرأة ؟ قال:
زوجها ،فلما سئلَ :من أعظم النساء حقاً على الرجل ؟ قال :أمه))

43
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(( َخريُُكم َخريُُكم ِألَهلِ ِهَ ،وأ ََان َخريُُكم ِألَهلِي ))
23
ِِ
ِِ ِ
الرجل ب ي تَه فَ َذ َكر َّ ِ
ِ
يت
اَّللَ عن َد ُد ُخوله َوعن َد طَ َعامه قَ َال الشَّيطَا ُنَ :ال َمبِ َ
(( 24إذَا َد َخ َل َّ ُ ُ َ ُ َ
ِِ
لَ ُكم وَال ع َشاء ،وإِ َذا دخل فَلَم يذ ُكر َّ ِ
يت،
اَّللَ عن َد ُد ُخوله قَ َال الشَّيطَا ُن :أَد َركتُم ال َمبِ َ
َ َ َ َ َََ َ
25

"ال يؤمن أحدكم حَّت حيب ألخيه ما حيب لنفسه"
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43
44
44
45
46
54

فهرس األعالم
الرقم

االســم

الصفحة

1

أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري /ت261 :ه

14

أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر( بن كثير) ت 774 :ه

13

3

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا بن عساكر الدمشقي  /ت:
 571هـ
أَبو بكر أَحمد بن عمرو بن عبد الخالق ّ
البزار /ت292 :ه
أبو حامد محمد ّ
الغزالي الطوسي النيسابوري  /ت 505 :ه

44
21

6

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير  /ت275 :ه

27

7

أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري  /ت256 :
أبو عبد هللا محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني /ت :
273
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي /
ت303 :ه

25

10

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي  /ت241 :ه

32

11

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي/ت 127 :ه

14

12

د /امحد حممود احلمد

29

13

د /امرية امحد عبيد

56

14

د /حامت يونس حممود

57

15

د /حممد راتب النابلسي

23

16

سليمان بن أحمد الطبراني  /ت  360 :ه

25

2

4
5

8
9

78

44

21
27

17

سليمان بن داود الطيالسي  /ت204 :ه

29

18

سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي /ت 1966 :م

17

19

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( ابو هريرة)  /ت59 :ه

15

20

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا بن ناصر السعدي/ت :
1956م

16

21

عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب  /ت 68 :ه
عثمان بن المفتي صالح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي /
ت 643:هـ
سدوسي /ت118 :ه
قتادة بن دعامة ال َّ
مجاهد بن جبر /ت 104 :ه

14

14

25

محمد الطاهر بن عاشور  /ت1393 :ه

41

26

محمد بن أحمد بن أبي بكر ( القرطِب) ت 671:ه

14

محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري األلباني /

27

22
23
24

27

32
14

ت1420:ه

28

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  /ت  354 :ه

25

29

محمد بن سعد بن َمنِيع البغدادي  /ت 230 :ه

29

30

محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري  /ت405 :ه

32

31

حممد بن مكرم بن علي (ابن منظور) ت711 :ه

8

32

محمد متولي الشعراوي  /ت 1419:ه

41
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فهرس املصادر واملراجع
أوالً املصادر :
 /1القرءان الكرمي  :التفسري :
 /2ابن كثري  ,ابو الفداء امساعيل بن عمر  ,تفسري القرءان العظيم  ,دار طيبة للنشر والتوزيع ,
مكة املكرمة  ,حتقيق سامي بن حممد سالمة  ,ج 2و ج , 3ط,1999 , 2
80

 /3القرطِب  ,ابو عبد هللا حممد بن امحد بن ايب بكر ,اجلامع الحكام القرءان  ,القاهرة  ,دار
الكتب املصرية  ,حتقيق امحد البدوين وابراهيم اطفيش  ,ج  7و ج  ,14ط, 1964 , 2
 /4السعدي  ,عبد الرمحن بن انصر  ,تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ,الرَيض ,
مؤسسة الرسالة  ,حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق  ,ج  , 1ط, 2000 , 1
 /5سيد قطب  ,يف ظالل القرءان  ,دار الشروق  ,القاهرة  ,ج 3و ج 5ط1978 , 7
 /2املعاجم :
 /6عبد احلميد  ,امحد خمتار ,معجم اللغة العربية املعاصرة  ,القاهرة  ,دار عامل الكتب  ,ط1
. 2008 ,
 /7ابن منظور  ,حممد بن مكرم بن علي  ,لسان العرب  ,بريوت  ,دار صادر 1968 ,
 /8مصطفى والزَيت  ,ابراهيم مصطفى و امحد الزَيت واخرون  ,املعجم الوسيط  ,القاهرة ,
دار الدعوة  ,ط1998 , 3
 /3مراجع أخرى :
 /9الغزايل  ,ابو حامد حممد بن حممد  ,احياء علوم الدين  ,بريوت  ,دار احياء الرتاث العريب
 ,ج, 2
 /10سويد  ,حممد نور بن عبد احلفيظ  ,الرتبية النبوية للطفل  ,مكة املكرمة  ,دار طيبة
اخلضراء  ,ط2004 , 4
 /11احلمد ,امحد حممود  ,تربية الطفل يف االسالم  ,الرَيض  ,دار النشر الدويل  ,ط, 1
2003

 /12احلناوي  ,طلعت عبده امحد  ,سعادة االسرة املسلمة  ,القاهرة  ,مكتبة جزيرة الورد
 ,ط2013 , 1

81

اثنياً :املواقع االلكرتونية :

 /1أمرية أمحد عبيد  ,املشكالت االسرية بعض االسباب واملعاجلة  ,دراسة منشورة  .موقع
املريب www.almurabbi.com .
 /2حامت يونس حممود  ,اخلالفات الزوجية وانعكاساهتا على االسرة  ,دراسة ميدانية منشورة
على النت www.iasj.net/iasj .
 /3رضا جناد  ,حتليل ملفهوم املودة والرمحة يف الزواج  ,مقال منشور  ,موقع احلصن النفسي
. www.bafree.net/alhisn

 /4زيد بن حممد الرماين  ,ثالثية احلياة الزوجية السكن واملودة والرمحة  ,مقال منشور  ,موقع
االلوكة www.alukah.net
 /5د /عبد اجمليد البيانوين  ,وجعل بينكم مودة ورمحة  ,مقال منشور  ,موقع املسلم .
www.almoslim.net
 /6د /عبد اجمليد البيانوين  ,أتمالت ووقفات مع آية السكينة واملودة والرمحة  ,مقال منشور
 ,موقع امليثاق www.al-mithaq.net
 /7د /عبد اجمليد بن عبد العزيز الدهيشي  ,الزواج يف القرءان الكرمي  ,مقال منشور  ,شبكة
االلوكة .
 /8د /كحيل  ,أسرار الزواج  ,مقال منشور  ,موقع الكحيل لالعجاز العلمي
www.kaheel7.com/ar

 /9د /حممد راتب النابلسي  ,الزواج /السكينة  ,ندوة تلفزيونية  ,موسوعة النابلسي للعلوم
االسالمية .ندوات تلفزيونية  -قناة القصيم  -مقاصد الشريعة  -الدرس ( : )27 -17الزواج
/ 10د /حممد راتب النابلسي  ,العالقة بني الزوجني  ,موسوعة النابلسي للعلوم االسالمية
 /11أ .وفاء األنبعاوي  ,مثانية وسائل لتحقيق املودة والرمحة بني الزوجني  ,مقال منشور ,
موقع مطمئنة www.prof-alhabeeb.com .
82

 /12يوسف القسطاسي  ,االستقرار االسري يف االسالم ..سالمة العالقة الزوجية  ,مقال
منشور  ,موقع مجاعة العدل واالحسانwww.aljamaa.net .
 /13املودة والرمحة بني الزوجني لعالج االمراض  ,دراسة منشورة  ,موقع موسوعة االعجاز
العلمي يف القرءان .
 /14الطالق النفسي بني الزوجني  ,موقع منتدَيت ستار اتميز  -احلياة االسرية .
www.startimes.com
 /15ختريج االحاديث  ,موقع الشبكة االسالمية Islamweb.net ,
 /16شادية التل  ,اسباب التفكك االسري  ,مقال منشور  ,موقع الشبكة االسالمية
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فهرس املوضوعات
الرقم

املوضوع

الصفحة

1

صفحة الغالف الداخلية

أ

2

اآلية

ب

3

االهداء

ج

4

شكر وتقدير

د

6

املقدمة

1

7

مشكلة البحث

2

8

أمهية البحث وأهدافه

3

9

فروض  ,حدود  ,منهج البحث

4

10

اجراءات و هيكل البحث

5

11

الفصل األول

6

12

متهيد

7

13

املبحث األول  :ترمجة معىن السكينة واملودة والرمحة من املعاجم

8

84

14

املبحث الثاين :اآلَيت اليت وردت فيها ألفاظ السكينة و املودة والرمحة وتفسريها

13

15

املطلب الثاين :تفسري آييت األعراف ( )189والروم (  ) 21عند القرطِب

14

16

املطلب الثالث :تفسري آييت األعراف ( )189والروم (  ) 21عند السعدي

16

17
18
19

املطلب الرابع  :تفسري آييت األعراف (  ) 189والروم (  ) 21عند صاحب الظالل
الفصل الثاين
اهتمام اإلسالم ابلزواج وتكوين األسرة

17
19
20

20

املبحث األول  :ملاذا اهتم االسالم ابلزواج ؟

21

21

املبحث الثاين  :كيف اهتم االسالم ابألسرة ؟

22

22

مواصفات البيئة الصاحلة لألسرة املسلمة

24

23
24
25

أسس إختيار الزوجة الصاحلة
املبحث الثالث  :احلقوق والواجبات الزوجية
الفصل الثالث :أثر املودة والرمحة على استقرار البيوت

25
30
36

26

املبحث األول  :ما هو أثر املودة والرمحة بني الزوجني

37

27

أهداف الزواج

38

28

ما هو الزواج الناجح ؟ كيف يكون انجحاً

40

29

كيف تسهم املودة والرمحة يف حتقيق السعادة

41

30

مثان وسائل تتحقق من خالهلا املودة والرمحة بني الزوجني

85

47

31

أثر عدم وجود املودة والرمحة بني األزواج

48

32

أسباب التفكك األسري

50

33

الفصل الرابع  :النتائج والتوصيات

55

34

مقارنة النتائج مع نتائج دراسات سابقة

56

35

النتائج

58

36

التوصيات واملقرتحات

60

37

اخلامتة

62

38

فهرس اآلَيت

63

39

فهرس األحاديث

65

40

فهرس األعالم
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فهرس املوضوعات
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