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 قاؿ تعالى:

 َوَهِيْ آيَاتِهِ أَىْ خَلَقَ لَكُنْ هِيْ أًَفُسِكُنْ أَشْوَاجًا لِتَسْكُنُىا إِلَيْهَا وَجَعَل

بَيْنَكُنْ هَىَدَّةً وَزَحْوَةً إِىَّ فِي ذَلِكَ آليَاتٍ لِقَىْمٍ يَتَفَكَّسُوىَ
(ُ)

                                           

 .(ُِ)سكرة الرـك مف اآلية  (ُ)



 

 أ

 اإلهداء
 
 

 :احلنونت، ووالدي الغايل الكريموالدتي العسيسة إىل 
 ، وسهزا عهى تزبٍيت وراحيت...اللّذَيْه ربياوي صغريا

 وكان هلما الفضل بعد اهلل تعاىل يف تعليمي ووصىيل هلذا املستىي الزفيع...
 :زوجتي الغاليت املثابرةإىل 

 ...معي مشاق احلياة وحتملت، جاويبوقفت إىل اليت 

 ..جبهد، وصرب عه حقها. عهًّومل تبخل  
 :أبنائي وبناتي الغوايل إىل

 ...كبدي ومهجة فؤادي  فلذات
 األصدقاء واألحباب: إىل

 ...معً بكم ما ٌستطٍعىن مه سامهىاالذيه 
 :إىل

 ..يف سبٍم اهلل وإعالء راٌته. بأرواحهمضحىا انذٌه 

 ..أسزوا انبىاسم. , خهف قضبان االحتالل انغاشم احلزٌةوأبطال 

إليهن أُهدي  هرا العول املتىاضع زاجياً هي املىىل عص وجل أى أَكىى عند حسي 

 ظنهن، إًه ًعن املىىل وًعن النصري.



 

 ب

 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  ﮲  ﮳  

﮶  ﮷ ﮸   ﮹  
(ُ). 
أكالن كأخيران عمى تيسيره لي إتماـ  كالعمؿ الحسف لذكيو, أشكر ا اعترافا بالفضؿ ألىمو, 

 .ىذا البحث عمى ىذا الكجو
, فإني بعد شكر ا (ِ)"مف ال يشكر الناس ال يشكر ا"كانطبلقا مف التكجيو النبكم الكريـ 

عمى نعمو الكثيرة التي ال تعد كال تحصى أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى أستاذم كشيخي 

عمى ما بذلو مف جيد في  -حفظه اهلل  -شحادة السويركي  فضيلة الدكتور/
 مساعدتي  كتكجييي كتقديـ النصح كاإلرشاد لي.

  :تفضبل بمناقشة ىذه الرسالة مَّذيفالكما أتكجو بالشكر كالتقدير ألستاذم الكريميف 

 حفظه اهلل., ماهر احلويل  الدكتور/ فضيلة
 حفظه اهلل. نعيم ياسني , وفضيلة الدكتور /

لو سبحانو أف ينفعني آتيا رغـ أعبائيما الكثيرة, كأسألما بذاله مف جيد ككقت في قر 
 بمبلحظاتيما  لتحسيف ىذا البحث كتنقيحو.

كال يفكتني في ىذا المقاـ أف أتقدـى بالشكر كالتقدير إلى جامعتي العتيدة الجامعًة اإلسبلمية, 
عمى عنايتو كاىتمامو كتقديمو العكف كالمساعدة  األستاذ الدكتور/ كماليف كامؿ شعتكعمى رأسيا 

 لكؿ الطبلب, كطبلب العمـك الشرعية عمى كجو الخصكص.
الشريعة كالقانكف, مخرجةى العمماًء كالخطباًء كالقضاًة, كالتقدير كمية  كما أخص بالشكر

كمعممي الناس الخير, عمى ما قدمتو مف خدمة ألبناء ىذا البمد الطيب, كفي مقدمتيا عميد الكمية 
                                           

 .(ُٗ)( سكرة النمؿ مف اآلية ُ)
(, كقاؿ: ّّٗ/ْ), (ُْٓٗ)( الترمذم: سنف الترمذم, كتاب البر كالصمة, باب الشكر لمف أحسف إليؾ, حِ)

 .صحيح حسف



 

 ج

ككؿي أعضاء الييئة التدريسية كالعامميف بالكمية كبلن األستاذ الدكتور/ مازف اسماعيؿ ىنية فضيمة 
 باسمو كلقبو. 
  أف أخص بالشكر كالتقدير كبلن مف األخكيف الكريميف:  يتنكال يفك 
 الدلو.نصر حمودة األخ / يحيى 

 القطراوي. كامؿ واألخ / محمد عزمي
 المحاـ.عياد عمي أيوب  واألخ /
 إيناس سالـ درويش. / تواألخ
 رجاء أحمد القريناوي. / تواألخ

خراجياك عمى ما قدم  بيذه الحمة الجميمة. ه لي مف عكف في طباعة ىذه الرسالة كا 

 واهللُ املىفق واهلادي إىل سىاء انسبٍم

 وصهى اهلل وسهم وبارك عهى سٍدوا حممد

 وعهى آنه وأصحابه أمجعني

 
  



 

 د

 املقدمة
, المتكـر عمييـ كمٌنو ككرمولحمد  رب العالميف المنعـ المتفضؿ عمى عباده بعظيـ خيره ا
حسانو, ك  عطائوبجزيؿ  و كعمى آل سيدنا محمد المرسميف عمى خاتـ األنبياء ك  الصبلة كالسبلـكا 

 كصحبو الطيبيف الطاىريف أجمعيف. 
 أما بعد؛

پ  پ  پ  إف نعـ ا عمينا كثيرة أكثر مف أف تعد أك تحصى, فقد قاؿ ا تعالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ڀ
ف مف أنعـ النعـ كأىميا(ُ  ) ىي نعمة الزكاج, حيث  ,, كا 

كمف أىميا: الحفاظ عمى ديمكمة كاستمرارية التكاجد البشرم  ,ركرم لعدة اعتباراتف الزكاج ضإ
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 

ـ ببنائيا عمى أسس كقكاعد متينة راسخة, كرفع مف قيمتيا كمف شأنيا حتى جعميا آية اعتنى اإلسبل
 فقد قاؿ, كنعمة تستكجب الشكر بحسف رعايتيا, كالمحافظة عمييا, التفكيرمف آياتو التي تستحؽ 

ڳ     ڳڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳتعالى:  ا

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ
ىدفان إشباع الرغبة كالغريزة عند اإلنساف, ككبح جماحيا, , كيعتبر (ِ )
, كالقيـ الفاضمة, كيتحقؽ االستقرار تسكد في المجتمع األخبلؽ الكريمةرئيسان مف أىداؼ الزكاج, ل

 كالطمأنينة فيو.
 الزكجية أىدافيا المرجكة, فقد حفتيا الشريعة اإلسبلمية بالعديد مف الحياةكلكي تحقؽ 

, فيي بادئ ذم بدء بينت األسس التي يجب عمى كؿ فرد في ريعات, التي تنظميااألحكاـ, كالتش
كاف أك امرأة, أف يستند إلييا عند اختيار شريؾ حياتو, كبعد ذلؾ كضعت شركط  المجتمع, رجبلن 

كقكاعد إقامة ىذه المؤسسة, مف حيث عقد الزكاج كأركانو كشركط صحتو, كأسباب فساده, ثـ 
راؼ العبلقة الزكجية, كبينت لكؿ طرؼ حقكقو ككاجباتو, كلـ تغفؿ الشريعة حددت العبلقة بيف أط

 اإلسبلمية عف كضع األحكاـ المتعمقة بكيفية إنياء العبلقة الزكجية إذا تعسر استمرارىا.

                                           

 .(ٖٗ)ا٠٢خ  :عٛسح إثشا١ُ٘ (ٔ)
 .(ٕٔ)ا٠٢خ : عٛسح اٌشَٚ (ٕ)



 

 ق

فإف اإلنساف خبلؿ ىذه  - في الغالب - كألف الحياة الزكجية تستمر معظـ حياة اإلنساف
حزف, كيسر كعسر, ت نفسية مختمفة مف: سعادة كتعاسة, كفرح ك العبلقة يمر بحاالت كانفعاال

في ىذه  ره, فقد كاف ليذه االنفعاالت أثره كسخط, كأمف كخكؼ, كحب كك كغضب كىدكء, كرضىن 
أحد حقكؽ مف  كضكابط العبلقة الزكجية, أك نقصه بأحد شركط  ساسه العبلقة, فقد ينشأ عنيا م
 .بأحد الكاجبات الطرؼ اآلخر, أك تقصيره 

كقد يؤثر ىذا المساس أك التقصير في صحة ىذه العبلقة, كيؤدم إلى إنيائيا إذا كانت 
 قائمة, أك منع قياميا إذا لـ تكف أسست بعد.

أثر االنفعاالت كىي بعنكاف:  ,كمف أجؿ ذلؾ كانت ىذه الدراسة لمعالجة ىذه القضية
الدراسة عمى أكثر ىذه االنفعاالت شيكعان,  انحصرت, ك النفسية في الحياة الزوجية وأحكاميا

 كأشدىا تأثيران في الحياة الزكجية, كىي: الحب, كالكره, كالغيرة, كالغضب, كالخكؼ.
ني , فما كاف التكفيؽ كالسداد إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو أقـك بيذا العمؿ أسأؿ ا  إذ ,كا 

يا مف مكاطف تقصير كضعؼ فمف نفسي, , كما كاف فيفبتكفيؽ مف ا  ,فييا مف مكاطف إجادة
 كحسبي أني حاكلت.

 :الموضوع سباب اختيارأ :أوالً 
 .بياف أثر االنفعاالت النفسية عمى أحكاـ الحياة الزكجية -ُ
 .كانت نفسية أك غيرىا سكاء ,باإلنساف في جميع المناحي اـىتمالابالشريعة سبؽ إثبات  -ِ
 طمأنينةالزكجية حتى تعـ السعادة كالبياف الضكابط كاألسس التي تقكـ عمييا الحياة  -ّ

ظيار أ نجاحيا ارستقر ا في الجانب النفسي ىميةكا   .الحياة الزكجية كا 
 .الجانب النفسي في الحياة الزكجيةاقتراح القكانيف المناسبة التي تراعي  -ْ
 .إثراء المكتبة اإلسبلمية بما يعكد بالفائدة عمى الفرد كالمجتمع المسمـ -ٓ

 :السابقةالدراسات  :ثانياً 
 المتكاضع جيدم , كعمى قدركتمحيصان  الحياة الزكجية دراسةن أحكاـ ب كحديثان  اىتـ الفقياء قديمان      
لكف الفركع الفقيية المنثكرة  ,دىاحفعاالت النفسية عمى كجو الخصكص ك دراسة اىتمت باالن لـ أجد

 االنفعاالت النفسية التي تؤثراـ لذا أكد دراسة أحك ,في كتب الفقو اإلسبلمي زاخرة في المكضكع



 

 ك

التي تنشأ عف االنفعاالت عمى الحياة الزكجية كاقتراح الحمكؿ المناسبة التي تعالج بعض المشكبلت 
  .ف يسدد خطانا لما يحب كيرضىأسائبل المكلى اليداية كالتكفيؽ ك  ,السمبية

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

 كالتكصيات عمى النحك التالي:
الزواج حقيقتو ومشروعيتو وحكمو وحقوؽ كؿ مف  :الفصؿ التمييدي

 .الزوجيف عمى األخر
  مبحثيف: إلىىذا الفصؿ  تكقسم 

  .حقيقة الزكاج كمشركعيتو كحكمو: المبحث األكؿ
 .خرالزكجيف عمى اآلزكاج كحقكؽ كؿ مف : حكمة الالمبحث الثاني

  .فيو بعنواف: حقيقة االنفعاؿ وأنواعو وأسبابو ومظاىره ,وأما الفصؿ األوؿ
 :كيتككف ىذا الفصؿ مف مبحثيف 

 .حقيقة االنفعاؿ كأنكاعو كحكـ كؿ نكع :المبحث األكؿ
  .اكمظاىرى تأسباب االنفعاال :المبحث الثاني

 .الزوجية وأحكاميااالنفعاالت في الحياة  أثرُ الفصؿ الثاني: 
 :مباحث ةكفيو خمس

ٍكميو.  كًجية كحي ًب في الحياًة الزى  المبحثي األكؿ: أثري انفعاًؿ الحي
ٍكميو. كًجية كحي  المبحثي الثاني: أثري انفعاًؿ الكيرًه في الحياًة الزى

ٍكميو. كًجية كحي كًؼ في الحياًة الزى  المبحثي الثالث: أثري انفعاًؿ الخى
ٍكميو.المبحثي الرابع:  كًجية كحي  أثري انفعاًؿ الغىضًب في الحياًة الزى

ٍكميو. كًجية كحي  المبحثي الخامس: أثري انفعاًؿ الًغيرًة في الحياًة الزى

 .الفصؿ الثالث: عالج االنفعاالت النفسية في الحياة الزوجية
 مباحث: ةوفيو ثالث



 

 ز

 المبحثي األكؿ: العبلجي بالتكجيوً الشرعي كالكعي الديني. 
 المبحثي الثاني: العبلجي باإلرشاًد األسرم كالتحكيـ.

 المبحثي الثالث: عبلجي االنفعاالًت النفسيًة في الحياًة الزكجيًة بالعقاقير.
 
 :: منيج البحثثالثاً   

باإلضافة  ,إلى المصادر األصمية مف كتب الفقو كاألصكؿ كعمـ النفس كغيرىا تعرج -ُ
زاـ الدقة في العزك كالتكثيؽ بما تقتضيو األمانة إلى الكتب الحديثة ذات الشأف مع الت

 .العممية
تحرير محؿ النزاع, كذكر سبب  مع ,أقكاؿ العمماء في المسائؿ المختمؼ فييا تنبيٌ  -ِ

نو أار ما يغمب عمى الظف يذكر أدلة كؿ فريؽ كمناقشتيا كمما أمكف كاختك  الخبلؼ,
  .األرجح كبياف مبررات ذلؾ

ف لـ تذكر اآلية كاممة سأشير ا  اآليات القرآنية إلى سكرىا مع ذكر أرقاـ اآليات ك  تعزك  -ّ
 .إلى ذلؾ بإذف ا

إال ما  ,األحاديث مف مضامينيا األصمية مع نقؿ الحكـ عمى الحديث إف أمكف تجخر  -ْ
 .ي الصحيحيفكاف ف

 ,ـ الصفحةثـ رق ,ثـ رقـ الجزء ,ثـ اسـ الكتاب المؤلؼ, ذكر اسـ :في التكثيؽ تأعتمد -ٓ
 .باقي المعمكمات عف الكتاب في قائمة المصادر كالمراجع تكذكر 

 ذيمت بعد الخاتمة بفيارس لآليات كاألحاديث كالمراجع كالمكضكعات. -ٔ

  



 

 ح

 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 

 األنكاع. حقيقة االنفعاؿ النفسي كأنكاعو المتعددة, ثـ بينت حكـ كؿ نكع مف ىذه
المبحث الثاني كاف الحديث فيو عف أسباب ىذه االنفعاالت كمظاىرىا عمى كاقع اإلنساف 

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

 األسرم كبياف األحكاـ المتعمقة بو, كقد جاء في خمسة مباحث: 
 يو أثر انفعاؿ الحب في الحياة الزكجية مف منطمؽ الكتاب كالسنة. المبحث األكؿ كتناكلت ف

 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. 
 الرابع كبٌينت فيو عف أثر انفعاؿ الخكؼ في الحياة الزكجية كأحكامو الفقيية. المبحث

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  

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

 المبحث الثاني كتحدثت فيو عف العبلج كفؽ الجيكد الشخصية كالتكجيو كاإلرشاد األسرم. 
 الطبية. المبحث الثالث كخصصت فيو الحديث عف العبلج باألمكر

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



 

 

 الفصل التمييدي

 حقيقة الزواج وحكمو وحكمتو  
 .وحقوق كل من الزوجين على اآلخر  
 :ينحثويتكون من مب

 مو.ك  المبحث األول: حقيقة الزواج ومشروعيتو وح  

على    مة الزواج وحقوق كل من الزوجينك  ح    المبحث الثاني:
 خر.اآل 

                 
 

 



 

 

 

 المبحث األول

 وم  ك  و وح  الزواج ومشروعيت    حقيقة  

 :مطالب  ثالثةوفيو  

 الزواج.  حقيقة  األول:    المطلب  

 .الزواج  مشروعية    أدلة  الثاني:    المطلب  

 م الزواج.ك  ح    :الثالث  المطلب  
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 المطمب األوؿ
 حقيقة الزواج

 : الزواج في المغة:أوالً 
ٍكجي خبلؼ الزكاج مف زكج يزكج زكاجان, كأصمو زكج, ك  ٍكجه أىك فىٍرده  ,الفىٍردً الزَّ كما يقاؿ  ,يقاؿ زى

ٍكجو بىًييجو : ىتعال ا , قاؿشىٍفعه أىك ًكٍتره  كىأىٍنبىٍتنىا ًفييىا ًمٍف كيؿٍّ زى
كؿ كاحد منيما أىيضان يسمى ك , (ُ)

ٍكجاف ٍكجان كيقاؿ ىما زى ٍكجه  ,لبلثنيف :زى  .كما يقاؿ ىما ًسيَّاًف كىما سىكاءه  ,كىما زى

مىؽى  :ىتعال ا ؿاق ,ف في كبلـ العربؿ عمى أف الزكجيف اثنا"كيد   :قاؿ ابف سيده كىأىنَّوي خى
ٍيًف الذَّكىرى كىاأٍليٍنثىى ٍكجى الزَّ

فىاٍسميٍؾ ًفييىا تعالى: ا , قاؿ ىأنثذكران كاف أك  ,كجه ؿ كاحد منيما ز . فك  (ِ)
ٍيًف اٍثنىٍيف ٍكجى ًمٍف كيؿٍّ زى

(ّ).(ْ)  

 شرعًا: الزواجُ ثانيًا: 
 , كما يمي:مزكاج اصطبلحان كسأكرد تعريفو عند المذاىب األربعةلىناؾ تعريفات كثيرة 

 (ٓ) .لتممؾ المتعة باألنثى قصدان كضع عقد  ىك الحنفية: أواًل: تعريؼُ 
تممؾ منفعة البضع  :تممؾ المتعة باألنثى(ل) ,بالكضع( كضع الشارع ال المتعاقديفالمراد )

 ألف منفعة البضع تابعة لممؾ العيف. ,فئلخراج شراء اإلماء لمتسرم :)قصدان(

 ."عقد لحؿ تمتع بأنثى" ىك ثانيًا: تعريؼ المالكية:
باالستمتاع )تميزه عف غيره ك  الزكاجمالكية أنو ذكر سبب عقد فينا نبلحظ في تعريؼ ال

 (ٔ) باألنثى(.

 (ٕ) ."إنكاح أك تزكيج أك ترجمتوء بمفظ عقد يتضمف إباحة كط" ثالثًا: تعريؼ الشافعية:

                                           

 (.ٕآية ) مف سكرة ؽ )ُ)
 (.ْٓآية )( سكرة النجـ ِ)
 (.ِٕ( سكرة المؤمنكف مف آية )ّ)
 (.ِٖٓ/ُ(, الفيكمي: المصباح المنير,)ُِٗ/ِ( ابف منظكر: لساف العرب, )ْ)
 (.ُٖٔ/ّ( ابف اليماـ: فتح القدير,)ٓ)
 (. ُِِ-ُُِ/ِ( الصاكم: بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ,)ٔ)
 (.  ٖٕٔ/ٖ), ِغٕٟ اٌّذتبج :اٌخط١ت اٌششث7ٟٕ١))



 

 ْ 

 فينا يذكر التعريؼ صيغة الزكاج كىي بألفاظ اإلنكاح أك التزكيج أك ترجمتو.

 (ُ) ."عقد يعتبر فيو لفظ إنكاح أك تزكيج في الجممة" رابعًا: تعريؼ الحنابمة:

 :لمزواج يفمعاصر التعريؼ 
إنو عقد يفيد حؿ العشرة بيف الرجؿ كالمرأة, كتعاكنيما,  :فقاؿ ,أبو زىرةالشيخ محمد عرفو 

 (ِ) لكمييما مف حقكؽ كما عمييما مف كاجبات. ما كيحدد

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

 :ميلما ي

 مخصكصة.م كطأىا بشركط حؿ المرأة لمرجؿ ألعقد الذم يتضمف إباحة اذكره  -ُ

حيث ال يتـ العقد  ,غيرهعف خصكصية ىذا العقد كتميزه  ىفيو إشارة إل الزكاجذكره ألفاظ  -ِ
 المرأة.شرؼ العبلقة بيف الرجؿ ك  ىإال بو كيدؿ ىذا عم

                                           

 (. ٖٖٔ/ٔ), اٌشٚع اٌّشثغ :( اٌجٙٛتٟٔ)

 (.      7ٔ/ٔاألدٛاي اٌشخظ١خ) :(أثٛ ص٘شحٕ)
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 المطمب الثاني
 أدلة مشروعية الزواج

 بالكتاب والسنة واإلجماع: الزواجاستدؿ عمى مشروعية 

 الكتاب:  : مفأوالً 
بىاعى فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكا  تعالى: ا قكؿ .ُ ثى كىري ثيبلى ٍثنىى كى ـٍ ًمفى النٍّسىاًء مى كا مىا طىابى لىكي فىاٍنًكحي

ـٍ ذىًلؾى أىٍدنىى أىالَّ تىعيكليكا مىكىٍت أىٍيمىانيكي فىكىاًحدىةن أىٍك مىا مى
(ُ). 

 .  (ِ)كحمو كجكاز التعدد إلى أربع نساءنصت اآلية عمى مشركعية الزكاج  وجو الداللة:

ـٍ ًإٍف يىكيكنيكا فيقىرىاءى  تعالى: ا قكؿ .ِ اًئكي مى ـٍ كىاً  اًلًحيفى ًمٍف ًعبىاًدكي ـٍ كىالصَّ كا اأٍلىيىامىى ًمٍنكي كىأىٍنًكحي
ًميـه  ـي المَّوي ًمٍف فىٍضًمًو كىالمَّوي كىاًسعه عى ييٍغًنًي

(ّ). 

كاقكلو  وجو الداللة: مف األيامى  فَّ ىذا أمر مف ا لؤلكلياء أف يزكجكا مف كلكا عميي كىأىٍنًكحي
 .  (ْ)فكىـ مف ال أزكاج لي

 : السنة:ثانياً 
ـي اٍلبىاءىةى :"قاؿ:قاؿ رسكؿ ا عف ابف مسعكد  .ُ يىا مىٍعشىرى الشَّبىاًب مىًف اٍستىطىاعى ًمٍنكي

كٍَّج, ًر,  فىٍميىتىزى ـٍ يىٍستىًطعٍ فىًإنَّوي أىغىض  ًلٍمبىصى مىٍف لى في ًلٍمفىٍرًج, كى ٍكـً  ,كىأىٍحصى فىًإنَّوي لىوي  ,فىعىمىٍيًو ًباٍلصَّ
اءه"  .(ٓ)ًكجى

 (ٔ).الزكاجالشباب بالزكاج إذا ممككا الباءة كقدركا عمى مئكنة  أمر النبي وجو الداللة:

                                           

 (. ّسكرة النساء مف آية ) (ُ)
كردت ىذه اآلية في الرجؿ الذم كاف يكفؿ اليتيمة ليككف كلييا كيريد أف يتزكجيا فبل يقسط ليا في ميرىا (ِ) 

ىك ليف مف الصداؽ كأمركا أف ينكحكا مف  فنياىـ ا أف ينكحكا إال أف يقسطكا ليف كيبمغكا بيف أعمى ما
 (.ّْٖ-ِْٖ/ُسكاىف.انظر: الشككاني: فتح القدير)

 (.ِّسكرة النكر: آية ) (ّ)
 (.ُْٖ/ِّالرازم: التفسير الكبير) (ْ)
(, َٓٔٓ.., ح):"مف استطاع منكـ الباءة( البخارم: صحيح البخارم, كتاب النكاح, باب قكؿ النبيٓ)
(ٓ/َُٗٓ). 
 (.ُِِ/ٔالشككاني: نيؿ األكطار, )( ٔ)



 

 ٔ 

الحياء كىالتَّعىط ري أىٍربىعه مف سينىًف المرسميف :"قاؿ: قاؿ رسكؿ ا األنصارم  عف أبي أيكب .ِ
 .(ُ)"كالسكاؾي  الزكاجك 

 (ِ). ان ىذا دليؿ عمى أف النكاج شريعة األنبياء جميعان السيما نبينا محمد وجو الداللة:

 ثالثًا: اإلجمػاع:

وال تجتمع الصحابة ", حيث قاؿ: الزكاجعمى مشركعية  جماع الصحابة إ ةابف قدام نقؿ
 عمى ترؾ األفضؿ واالشتغاؿ باألدنى".(ّ) 

                                           

 (, قاؿ شعيب االرنؤكط: حديث ضعيؼ.انظر: المرجع نفسو.ُِْ/ٓأحمد, ) ( أحمد: مسندُ)
 (.ّّٗ/َُ(ابف حجر, فتح البارم)ِ)
 (.ّّٔ/ٕ(ابف قدامو: المغني, )ّ)
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 المطمب الثالث
 زواجحكـ ال

 :مذاىب ثالثةفي  الزواجيمكف تمخيص حكـ 
الحنفية كالمالكية ذىب جميكر الفقياء مف م ىكك  ,اب الزكاجقاؿ باستحب األوؿ:المذىب 
  (ُ).كالشافعية كالحنابمة
 (ِ)قكؿ عند الشافعية. ككى ,الزكاجة قاؿ بإباح الثاني: المذىب
 (ّ)حـز مف الظاىرية. فبا يوذىب إل ىك ماك  ,الزكاجقاؿ بكجكب  الثالث: المذىب
 سبب الخالؼ:
 ,مف عمؿ بظكاىرىاف ,ؼ النصكصيتكيك تأكيؿ  حكـ الزكاج إلى اختبلؼ الفقياء في يرجع
بقرائف  إال أنيا مصركفة إلى االستحباب ,الكجكب ىعم ةن فييا دالل مف رأل أفك  الزكاجقاؿ بكجكب 

 (ْ) .الندب كأالكجكب  عمى مختمفة كىؿ يحمؿ فعؿ كقكؿ النبي 

 األدلة:
 :األوؿ المذىبأدلة 

 كالمعقكؿ. الكتاب كالسنةب الزكاجالقائمكف باستحباب  كىـ ,المذىب األكؿ أصحاباستدؿ  
 الكتاب: :أوالً 

ثى كىريبىاعى   تعالى: ا قكؿ ثيبلى ٍثنىى كى ـٍ ًمفى النٍّسىاًء مى كا مىا طىابى لىكي فىاٍنًكحي
(ٓ). 

ـٍ ًمفى  : بقكلو ,االستطابة عمى الزكاجأف ا عمؽ  وجو الداللة: كا مىا طىابى لىكي فىاٍنًكحي
ثى كىريبىاعى  قكلو:طابة ك االست قؼ عمىتك , كالكاجب ال يالنٍّسىاءً  ثيبلى ٍثنىى كى مى

بحاؿ التعدد ال يجب ك  
 (ٔ).اتفاؽب

                                           

(. اثٓ ٕ٘ٔ/ِٖغٕٟ اٌّذتبج ) :(. اٌششث١ٕٟٖٓٗ/ِٖٛا٘ت اٌج١ًٍ) ذطبة:(. أٌٖ٘/ٗاٌّجغٛط ) :اٌغشخغٟ (ٔ)

 (.ٖٖ٘/7) ,اٌششح اٌىج١ش :لذاِخ

 (. ٖٗ/ٕ) ,ٌش١شاصٞا :اٌّٙزة (ٕ)

 (.ٓٗٗ/9) اٌّذٍٝ, :اثٓ دضَ (ٖ)

 .(ٕ/ٕ)ثذا٠خ اٌّجتٙذ ٚٔٙب٠خ اٌّمتظذ,  :( اثٓ سشذٗ)

  (.ٖ)آ٠خ  ِٓ ( عٛسح إٌغبء٘)

 (.ُِٗ/ُٔ: تكممة المجمكع شرح الميذب, )السبكي( ٔ)



 

 ٖ 

  السنة: :ثانياً 
في حديث النفر الذيف جاءكا يسألكف عف  رسكؿ ا  : قاؿقاؿ بف مالؾ عف أنس 

 .(ُ)"فميس مني ,فمف رغب عف سنتي ,النساءأتزكج ك  "قاؿ: ,عبادتو
 (ِ). النبيأنو مف سنف ك  الزكاج استحباب عمى نصال كاضححديث ال :وجو الداللة

  المعقوؿ: :ثالثاً 
حفظ عفاؼ كالتحصيف ك ف فيو اإل, ألككنو عبادة ترقى عف ككنو عادة إلى إف الزكاج

 (ّ)ىذه كميا مندكب إلييا., ك النسؿ

  الثاني: المذىبأدلة 
  .بالكتاب كالمعقكؿ كااستدلكقد  ,الزكاجبإباحة  كفائمقالكىـ 
 الكتاب: :أوالً 

ـٍ  ى:تعال ا قكؿ -ُ ـٍ كىأيًحؿَّ لىكي ـٍ أىٍف تىٍبتىغيكا ًبأىٍمكىاًلكي  .(ْ) ..مىا كىرىاءى ذىًلكي
ء المترادفة, المباح مف األسماكالحبلؿ ك  الزكاجي اآلية إخبار عف إحبلؿ ف :وجو الداللة
ـٍ   كمما يؤيد ذلؾ لفظو  في اآلية تستعمؿ في المباحات. لىكي

ـٍ ًمفى النٍّسىاءً   ى:تعال ا قكؿ  -ِ كا مىا طىابى لىكي  .(ٓ)..فىاٍنًكحي
 (ٔ)الكاجب ليس كذلؾ.حيث أناط الحكـ باختيارنا كاستطاعتنا ك  :وجو الداللة

 :(ٕ)المعقوؿ :ثانياً 
 رم بيا.كشراء الجارية لمتسَّ  ,فيككف مباحان  ,قضاء الشيكة ىتكصؿ بو إلي الزكاجف إ -ُ
بؿ  ,نفسو ىف إيصاؿ النفع إلاإلنسا ى, كال يجب عملشيكة فييا إيصاؿ النفع إلى نفسوف اإ -ِ

ذا كاف مباحان ال يككف كاجبان لما بينيما مف التنافالشربكاألكؿ ك  ,مباحه ىك   .  ي, كا 

                                           

 (.ِ/ٕ(, )َّٔٓ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 ) (ٕ)



 

 ٗ 

       .أكؿ الطيبالنفس عنيا لـ يجب كمبس الناعـ ك ألنو ابتغاء لذة تصبر ك  -ّ

 .كالمعقكؿ كالسنة كاألثر بالكتاب كااستدلكقد  الزكاجالقائؿ بكجكب  ىكك  الثالث: المذىبأدلة 
 الكتاب: :أوالً 
ـٍ   تعالى: ا قكؿ   مىاًئكي ـٍ كىاً  اًلًحيفى ًمٍف ًعبىاًدكي ـٍ كىالصَّ كا اأٍلىيىامىى ًمٍنكي كىأىٍنًكحي

 ا , كقكؿ(ُ)
ثى كىريبىاعى : تعالى ثيبلى ٍثنىى كى ـٍ ًمفى النٍّسىاًء مى كا مىا طىابى لىكي فىاٍنًكحي

(ِ). 
كا  قكلو الداللة:وجو  ك  قكلو ك  , كىأىٍنًكحي األمر لمكجكب ما لـ يقترف بقرينة أمر ك   افىاٍنًكحي

  (ّ).ىنا كال قرينةتصرفو إلى الندب 

 : ثانيًا: السنة
كٍَّج, ": قاؿ رسكؿ ا  حديث ابف مسعكد  .ُ ـي اٍلبىاءىةى فىٍميىتىزى ًف اٍستىطىاعى ًمٍنكي  يىا مىٍعشىرى الشَّبىاًب مى

في ًلٍمفىٍرجً  ًر, كىأىٍحصى ٍكـً  ,فىًإنَّوي أىغىض  ًلٍمبىصى ـٍ يىٍستىًطٍع فىعىمىٍيًو ًباٍلصَّ مىٍف لى اءه  ,كى  .(ْ)"فىًإنَّوي لىوي ًكجى
كَّجقكلو  :وجو الداللة  .(ٓ)لمكجكب كاألمر أمر  فىٍميىتىزى

أىرىادى عيٍثمىافي ٍبفي  :بف أبي كقاص يقكؿسعد أنو سمع المسيب, أخبرني سعيد بف عف ابف شياب,  .ِ
  (ٔ).فىنىيىاهي رىسيكؿي المًَّو  ,مىٍظعيكفو أىٍف يىتىبىتَّؿى 

 (ٕ)د التحريـ.افأ ,عف التبتؿ كىك عدـ الزكاج  النبيٍّ  يي ني وجو الداللة:

  األثر: :ثالثاً 
فَّ أىٍك  ":أنو قاؿ لرجؿ ,يوعف أب ,عف عبد ا بف طاككس .ُ كَّجى ا قىاؿى عيمىري ألىًبي  ألىقيكلىفَّ ًلتىتىزى لىؾى مى

كىاًئد ا يىٍمنىعيؾ ًمفى : الزَّ  .(ٖ)", أىٍك فيجيكره عىٍجزه  إالَّ  الزكاجمى

                                           

 (.ِّ( سكرة النكر مف آية )ُ)
 (.ّسكرة النساء مف آية ) (ِ)
: المحمى, )ّ)  (.ُْْ,َْْ/ٗ( ابف حـز

 .ٓسبؽ تخريجو ص (ْ)
: المحمى, ) (ٓ)  (.َْْ/ٗابف حـز
 (.َُُِ/ِ,)َُِْح( مسمـ: صحيح مسمـ, كتاب النكاح, باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو..., ٔ)
: المحمى, ) (ٕ)  (.َْْ/ٗابف حـز
 (.ٓٗٗ/9اٌّذٍٝ ) :اثٓ دضَسٚاٖ ( 8)



 

 َُ 

ٍؤًمًنيفى عىاًئشىةى  ,عىٍف سىًعيًد ٍبًف ًىشىاـً ٍبًف عىاًمرو ك  .ِ ًف التَّبىت ؿً رضي ا عنياأىنَّوي سىأىؿى أيَـّ اٍلمي فىقىالىٍت:  ,, عى
ا : أىمىا سىًمٍعت قىٍكؿى المًَّو تىعىالىى ,الى تىٍفعىؿٍ  ـٍ أىٍزكىاجن عىٍمنىا لىيي ٍمنىا ريسيبلن ًمٍف قىٍبًمؾى كىجى لىقىٍد أىٍرسى كى

يَّةن  ذيرٍّ  .(ِ)فىبلى تىتىبىتَّؿٍ  ,(ُ)..كى
ما  :أمريفعمى ج أنو قصر امتناع الرجؿ عف الزكا ,في قكؿ عمر وجو الداللة: إما العجز كا 
أما حديث عميو ك  و الزكاج طالما كاف قادران فكجب عمي ,الصكابعف الحؽ ك ج ك ر الفجكر أم الخ

    (ّ).كما سبؽ ذكره ,لعثماف عف التبتؿ عائشة فقد كافقت نيي النبي 

  :رابعًا: المعقوؿ
 ,فيك كاجبه  ,بوإال  يتـ الكاجب الما جب عمينا ذلؾ ك يالزنا حراـ كنحف مأمكركف باجتنابو ك 

 (ْ)كاجب. الزكاجإذف ف

 :تارػالرأي المخ
 مباحثيتبيف ل ,صحاب المذاىب السابقةأمف خبلؿ استعراض األدلة التي استند إلييا 

 :(ٓ)يمذلؾ لما يؿ الطبيعية ك في األحكا الزكاجاستحباب برجحاف أدلة القائميف 
 غيرىا. ىالقرائف التي تصرفيا إل ىلـ يمتفتكا إلالظاىرية أخذكا بظكاىر النصكص ك  .ُ
 كؿ أفراد الصحابة الزكاج. ىأنو فرض عم لـ يؤثر عف النبي  .ِ
 لـ يذكركا أف الزكاج مف ضمف الكاجبات.ك  الصحابة نقمكا كؿ ما دؽ عف النبي  .ّ
دليؿ ذلؾ حديث ادة كالصبلة ك العبيتكصؿ إليو بالصـك ك  ,الزكاجفاؼ بعإلا ىلإكما يتكصؿ  .ْ

 .الباءة
الزكاج ترقى عف ككنو عادة إلى ككنو عبادة, ألف فيو اإلعفاؼ كالتحصيف كحفظ النسؿ,  .ٓ

 كىذه كميا مندكب إلييا.

                                           

 .  (8ٖ)ا٠٢خ  ِٓ ( عٛسح اٌشػذٔ)
 (.ٓٗٗ/9اثٓ دضَ: اٌّذٍٝ, )سٚاٖ  (ٕ)
 المرجع السابؽ. (ّ)
 (.ِِٖ/ِ)بدائع الصنائع  ,الكاساني (ْ)

 (.ٖٔ٘/ٗاٌغشخغٟ: اٌّجغٛط, ) (٘)



 

 المبحث الثاني

 خركل من الزوجين على اآل   وحقوق    زواج  ال  ة  م  ك  ح  

 وفيو مطلبان:

 .الزواجمن مشروعية    ة  م  ك  الح    :األول المطلب  

 .من الزوجين على اآلخر  ل  ك  حقوق    الثاني:  المطلب  



 

 ُِ 

 األوؿ بُ مَ ط  المَ 
 واجِ الزَ  يةِ وعِ رُ ش  مف مَ  ةُ مَ ك  الحِ         

 ما يمي:عمى منيا  رلمزواج حكـ كثيرة نقتص
كفي ذلؾ  ,لتكاثراد أمرنا الشرع الحنيؼ بالتزاكج ك فق ,بالتناسؿحفظ النفس البشرية  أواًل:

ليكدى, ":  في ذلؾ يقكؿ رسكؿ امصمحة لممسمميف كحتى ال ينقطع نسميـ, ك  ديكدى اٍلكى كا اٍلكى كَّجي تىزى
 (ُ)."ميكىاًثره األىٍنًبيىاءى يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  إنيف

ًمٍف آيىاًتًو أىٍف   تعالى: ا قاؿ ,الزكجيفرحمة بيف سكف ليا ك لمنفس ك  فيو إعفاؼ ثانيًا: كى
دَّةن كىرىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى  ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي يىاتو ًلقىٍكـو خى

كفى  يىتىفىكَّري
 , قاؿعدكا عف الرذيمةابتالفاضمة ك مسمميف انتشرت األخبلؽ فإذا انتشرت العفة بيف ال (ِ)

تَّى ييغٍ  تعالى: ا ا حى ٍليىٍستىٍعًفًؼ الًَّذيفى الى يىًجديكفى ًنكىاحن ية , ففي ىذه اآل(ّ)..ًنيىييـي المَّوي ًمٍف فىٍضًموً كى
فمك  ,الفرد بالصحة , كالزكاج يعكد عمىإلعفافياالزكاج كسيمة النفس ك  كجكب إعفاؼ دليؿ عمى

 احتبس الماء بالبدف لضر صاحبو.
 (ْ).كحدتوفيحصؿ بذلؾ تكامؿ المجتمع ك  ,اىرةفيو ترابط بيف األسر عف طريؽ المص ثالثًا:

فيكا ًإفَّ  : تعالى ا قاؿ قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كىجى مىٍقنىاكي  يىا أىي يىا النَّاسي ًإنَّا خى
ـٍ  ـٍ ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكي ًبيره  أىٍكرىمىكي ًميـه خى ًإفَّ المَّوى عى

 (ٓ). 

                                           

(, َِْٖ( ابف حباف: صحيح ابف حباف: كتاب النكاح, باب ذكر العمة التي مف أجميا نيى عف التبتؿ, ح)ُ)
 (, قاؿ شعيب األرنؤكط: حديث صحيح لغيره.ّّٖ/ٗ)
 (.ُِ( سكرة الرـك اآلية)ِ)
 (.ّّ( سكرة النكر مف اآلية)ّ)
 (.ِّْ/ُٔ( القرطبي, الجامع ألحكاـ القرآف, )ْ)
 (.ُّية )( سكرة الحجرات اآلٓ)



 

 ُّ 

 الثاني الَمط َمبُ 
 رِ اآلخَ  ىعم يفِ وجَ الزَ  فَ مِ  ؿٍ كُ  وؽِ قُ حُ 

 : وجِ الزَ  ؽُ حَ  :أوالً 
 :فيما يمي البد لممرأة أف تراعي حؽ زوجيا

, النساء ىعمتفضيؿ الرجاؿ كجكب اإلنفاؽ عمييا ك مقتضى ية عمييا ببما لو كال الطاعة: -ُ
 األذافك الجماعات اختصاصيـ عمى النساء بالجمعة ك ك ,يكىبأحدىما:  إنما يككف بأمريف

النساء في المير  ىبإنفاقيـ عم يككفك  ,كسبيكاآلخر:  .ىاإلقامة كذلؾ اإلمامة العظمك 
  (ُ)غيرىا.الممبس ك لمأكؿ كالمشرب ك السكف كاك 

أف  كما لك أمرىا أف تكشؼ شعرىا أماـ األجانب أك ,معصية جب طاعة الزكج عمىتكال 
كجة طاعة الز  كجكب ؽ في معصية الخالؽ, كالدليؿ عمىفبل طاعة لمخمك  ,فطر في رمضافت

 ا عف إيذائيا عند الطاعة قاؿ نيىك  ,بتأديب الزكجة عند عدـ الطاعة أمرلزكجيا أف ا تعالى 
ـٍ فىبلى   تعالى: مىٍيًيفَّ سىًبيبلن  فىًإٍف أىطىٍعنىكي  (ّ) .(ِ)..تىٍبغيكا عى

   (4) :التاليةمور األمف تحقؽ  عمى الزوجة, البد ةباجو حتى تكوف طاعة الزوج و 
فمك كاف في شأف مف  ,في شأف مف شئكف الزكجيةالزكج  مفأف يككف األمر الصادر   - أ

 فبل يجب عمييا أف تمتثؿ أمره. ,لتصرؼ في بعض مالياكا ,شئكنيا الخاصة
فمك أمرىا بما يخالؼ الشريعة لـ يجب عمييا  ,مشريعة اإلسبلميةأف يككف مكافقان ل  - ب

 .بؿ ال يجكز ذلؾ كما أسمفنا ,االمتثاؿ
  .أف يككف الزكج قائمان بما يجب عميو مف الحقكؽ ليا  - ج

ٍيًر مىا : قاؿ فقد ,ال يجوز لممرأة أف تدخؿ بيت زوجيا مف ال يرضى -ِ يىٍكًنزيهي " أىالى أيٍخًبريؾى ًبخى
ٍتوي, كى  ذىا أىمىرىىىا أىطىاعى ٍتوي, كىاً  ةي, ًإذىا نىظىرى ًإلىٍييىا سىرَّ اًلحى ٍرأىةي الصَّ ًفظىٍتوي اٍلمىٍرءي اٍلمى ٍنيىا حى ذىا غىابى عى  (ٓ)"اً 

                                           

 (.ٖٕ/٘( األٌٛعٟ: سٚح اٌّؼبٟٔ )ٔ)
 .(ٖٗ)( عٛسح إٌغبء ِٓ آ٠خ ٕ)
 (.ٖٕٗ/ٕ( اٌىبعبٟٔ: ثذائغ اٌظٕبئغ, )ٖ)

 (.ُٗٔالشرنباصي: أحكاـ عقد الزكاج في الفقو االسبلمي,)ص( ْ)
 ٘زا دذ٠ث طذ١خ اإلعٕبد ٌُٚ ٠خشجبٖ. ٚلبي,(ٖٖٖ/ٕ) ,9ٖٕٖح ,اٌّغتذسن ػٍٝ اٌظذ١ذ١ٓ :اٌذبوُ (٘)



 

 ُْ 

اتي   قاؿ تعالى:كما  "قانتات حافظات ":المؤمنات بأنيف قد كصؼ ا ك  اًلحى فىالصَّ
اًفظىاته  ًفظى المَّوي قىاًنتىاته حى ًلٍمغىٍيًب ًبمىا حى

مطيعات ألزكاجيف بحفظ أنفسيف كأمكاؿ  أم (ُ)
فيي  ,عاتقيا ىالمسئكلية الممقاة عمالبد أف تستشعر ك  ,(ِ)أكالدىـ في غيبتيـأزكاجيف ك 

ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  ":قاؿ رسكؿ ا  ,في بيت زكجيا ةه اعير  كيم كي ـٍ رىاعو كى ٍرأىةي  ..كيم كي كىاٍلمى
لىًدهً  ٍكًجيىا كىكى مىى بىٍيًت زى   (ّ)."رىاًعيىةه عى

رط أف إذف زكجيا بش فبل يجكز ليا أف تخرج بدكف زوج:عدـ الخروج مف البيت إال بإذف ال -ّ
 .ميا أف تخرج بغير إذنوف ,إذا كقعت نازلةأما لمسكف ك  مناسبان يككف البيت 

  (4)أربعة شروط: لخروجيا مف بيتياويشترط 
 ,بعضو معجبلن جعؿ ليا ميران ك  ىفإف كاف سم ,اقياصد يككف الزكج قد أكفاىا عاجؿ أف - أ

 .عرؼ بمدىما عميو بتعجيمو لمثميا لفالكاجب إبقاء ما جر 
 .لجميع ما تحتاج إليو في معيشتيا ككف الدار الئقة بحاليا مستكممةتأف  - ب
حفظة األمف فبل تككف بمنأل عف الجيراف ك  ,ليامانفسيا ك  ىتأمف الزكجة فييا عمأف  - ج

 لك استغاثت لنازلة كجدت مف يغيثيا. بحيث
 .عمييا ان يككف الزكج نفسو مأمكن أف - د

 ي؛ وىمنيا في مواضع بالمعروؼ – ا لوعند عصياني -الحؽ في تأديب الزوجة  مزوجلو 
 :تاليعمى النحو ال

 لزينة إذا أرادىا.اترؾ  - أ
 الفراش. ىترؾ اإلجابة إذا دعاىا إل - ب
 ترؾ الصبلة.  - ج
 الخركج مف البيت بغير إذنو.  - د

 
                                           

 .(ٖٗ)ا٠٢خ ِٓ  ( عٛسح إٌغبءٔ)

 (.ٕٕ/ٗ), تفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ :( اثٓ وث١شٕ)

 (.٘/ٕ, )89ٖطذ١خ اٌجخبسٞ, وتبة اٌجّؼخ, ثبة اٌجّؼخ فٟ اٌمشٜ ٚاٌّذْ, ح :( اٌجخبسٖٞ)
 (.ُٗٔالشرنباصي: أحكاـ عقد الزكاج في الفقو االسبلمي,)ص (ْ)



 

 ُٓ 

 (3)صؿ التأديب بإحدى الطرؽ التالية:ويح
كيكضح تجاىو اتيا كاجبك عمييا بيف ليا حقكؽ الزكج كأف ي ,كنصحيا بالمعركؼ يبدأ بتكجيييا - أ

ضياع نو قد يؤدل ذلؾ إلى خراب األسرة كدمارىا ك كأ يومردىا عمتليا نتيجة عصيانيا ك 
 د.األكال

 اليجر في الفراش. ىذه الطريقة ينتقؿ إلى إف لـ تجدً  - ب
عراضيا نشكزىا ك  ىعمإف استمرت  - ج ا في  تؽً أف ي غير المبرح كعميوالضرب  ىفينتقؿ إلا 

اًجًع  تعالى: ا قاؿ ,كؿ ذلؾ كىيفَّ ًفي اٍلمىضى افيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجيري ًتي تىخى كىالبلَّ
ـٍ فىبلى  كىاٍضًربيكىيفَّ  مىٍيًيفَّ سىًبيبلن فىًإٍف أىطىٍعنىكي  تىٍبغيكا عى

(ِ). 
  االستعانة بالمصمحيف مف أقارب الزكج كالزكجة. - ح

  :ةِ وجَ الزَ  ؽُ ثانيًا: حَ 
 :مالية وغير مالية :فانوع يوى ,زوجتولأف يؤدييا بغي لمزوج ينؾ حقوؽ ىنا

 األمكر التالية:تشمؿ ك  ضرببلثة أث ىعم يكى مالية:الحقوؽ ال :األوؿالنوع 
 الصداؽ":المير " -3

يثبت ليا بمكجب عقد  كاجبه  عطاءه ك  الزمةه  زكج لزكجتو عمى أنو ىديةه كىك ماؿ يقدمو ال
ـٍ عىٍف شىٍيءو   :قكلو تعالى ,كجكبو ى, كالدليؿ عم(ّ)جالزكا ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن فىًإٍف ًطٍبفى لىكي كىآتيكا النٍّسىاءى صى

ىىًنيئنا مىًريئنا  ًمٍنوي نىٍفسنا فىكيميكهي 
ال يحؽ ألحد أف ؽ عميو مف مير ك فيجب أف يؤدم ليا ما اتف (ْ)

ـٍ  تعالى: ا قاؿ  ,الخالي مف اإلكراهشيء مف المير إال برضاىا التاـ  ىيستكلي عم فىًإٍف ًطٍبفى لىكي
ىك إظيار  ,كالحكمة مف المير ,ية خطاب لؤلزكاجاآلف ,سنا فىكيميكهي ىىًنيئنا مىًريئناعىٍف شىٍيءو ًمٍنوي نىفٍ 

كراميا ك  عزاز المرأة كا  لتييؤ لمزكاج بما يمـز مف فيو تمكيف لممرأة مف اخطر ىذا العقد كمكانتو, كا 
 (ٓ) نفقة.لباس ك 

                                           

 .(ّٓٔ/ِفي ظبلؿ القرآف ), سيد قطب: (ُُٗ(عبد الخالؽ: الزكاج في ظؿ اإلسبلـ )ص: ُ)
 (.ّْ( سكرة النساء مف آية )ِ)
 (.ْٔٔ/ُقمعجي كقنيبي: معجـ لغة الفقياء ) (ّ)
 (.ْ( سكرة النساء مف آية )ْ)
 .(ِّ/ٓتفسير القرطبي ) ( ٓ)



 

 ُٔ 

 المسكف:   -1
 عمى المرافؽ المنزلية  لحالة الزكج المالية مشتمبلن  أف يككف مبلئمان ك  ان أف يككف شرعي كالبد

ا قاؿ  ,ياو عمى نفسيا كمالجيراف صالحيف تأمف فيبيف  أف يككفك  ,المناسبةاألدكات كاألثاث ك 
ـٍ تعالى:  ٍيثي سىكىٍنتيـٍ ًمٍف كيٍجًدكي ف المسكف أل ,كىذا مف العشرة ليا بالمعركؼ (ُ) ..أىٍسًكنيكىيفَّ ًمٍف حى

يتحقؽ أف ف باإلمكاف كك يفتستتر عف عيكف الناس ك  ,في بيتيايعطي لممرأة حرية التصرؼ 
 (ِ).االستمتاع بيف الزكجيف

 اإلنفاؽ عمييا مما تيسر: -1
ليو ا تحتاج إمجبة لممرأة بمقتضى عقد الزكاج, ك مف الحقكؽ الكا لثثاىك الحؽ المالي الك 

 :واإلجماع الكتاب والسنةب ثابتةومشروعيتو  ,كفرش كخدمة مف طعاـ كشراب نفقاتمف 
 :الكتاب أواًل:
مىٍيًو ًرٍزقيوي فىٍمييٍنًفٍؽ ًممَّا آتىاهي المَّوي  ًلييٍنًفؽٍ  تعالى: ا قكؿ .ُ ٍف قيًدرى عى مى   (ّ)...ذيك سىعىةو ًمٍف سىعىًتًو كى

غنى قدر مالو  ىكؿ زكج لزكجتو عم ىنفقة عمالكجكب  دلت اآلية عمى وجو الداللة:
 (ْ)ران.كفق
تيييفَّ  :قكلو تعالى .ِ ًكٍسكى ٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييفَّ كى مىى اٍلمى ٍسعىيىاكىعى كًؼ الى تيكىمَّؼي نىٍفسه ًإالَّ كي   (ٓ)...ًباٍلمىٍعري

ٍسعىيىا   (ٓ)...كي
أف ينفؽ عمى مف لزمتو نفقتو مف زكجتو ككلده عمى قدر  لمزكجأمر  وجو الداللة:

  (ٔ)ميسرتو.

 السنة: ثانيًا:
ـٍ "  :قاؿ في خطبة حجة الكادع : أف رسكؿ ا ركل جابر بف عبد ا  .ُ مىٍيكي لىييفَّ عى  ًرٍزقيييفَّ كى

كؼً  تيييفَّ ًباٍلمىٍعري ًكٍسكى  (ُ)."كى

                                           

 (.ٔ( 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 )ٔ)



 

 ُٕ 

 (ِ)ذلؾ ثابت باإلجماع.ك  كجكب نفقة الزكجة ككسكتيا ىفيو دليؿ عم وجو الداللة:
اًئشىةى ك  .ِ قىالىٍت يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ أىبىا سيٍفيىافى  ,أىفَّ ًىٍندى ًبٍنتى عيٍتبىةى قالت: "  -رضي ا عنيا -عىٍف عى

ٍذتي ًمٍنوي كىىيكى الى يىٍعمىـي  ا أىخى لىًدم ًإالَّ مى لىٍيسى ييٍعًطيًني مىا يىٍكًفيًني كىكى ؿه شىًحيحه كى ًذم مىا  ,رىجي  فىقىاؿى خي
كؼً  لىدىًؾ ًباٍلمىٍعري كى   (ّ)".يىٍكًفيًؾ كى

, كأف زكجيا, كأف ذلؾ ميقدر بكفايتيا النفقة ليا عمىفيو داللة عمى كجكب  وجو الداللة:
  (ْ).كنيا بقدر كفايتيـ, كأف ذلؾ بالمعركؼنفقة كلدىا عميو د

 مالية: الحقوؽ غير ال :ثانيالنوع ال
 العشرة بالمعروؼ: -3
كىيفَّ  :تعالى ميا كما قاؿكر أف ييبة ك معاممة ط زكجتو أف يعامؿ مى الزكجع - أ كىعىاًشري

كؼً  ٍيرىةى , فىذا مف كماؿ اإليمافك  ,(ٓ)..ًباٍلمىٍعري :   عىٍف أىًبي ىيرى  :"قىاؿى رىسيكؿي اً , قىاؿى
ميقنا ـٍ خي ـٍ ًلًنسىاًئًي ـٍ ًخيىاريكي ميقنا كىًخيىاريكي ٍؤًمًنيفى ًإيمىاننا أىٍحسىنيييـٍ خي  (ٔ)."أىٍكمىؿي اٍلمي

كأف يبتسـ  ,يؤلؼ قمبيايا مما لف تقديمو تقديـ ما يمكمعاممتيا بالمعركؼ ك  وجو الداللة:
ىذا أمر أف يصبر عمى أذاىا ك كما تتجمؿ لو, ك  اأف يتجمؿ ليفي كجييا كال يعبس بدكف ذنب, ك 

ٍيرىةى  ,مستحب : قىاؿى رىسيكؿي اً   عىٍف أىًبي ىيرى ميقنان الى يىٍفرىٍؾ ميٍؤًمفه ميٍؤًمنىةن إً " :, قىاؿى  ٍف كىًرهى ًمٍنيىا خي
رى  ًمٍنيىا يى رىضً    (ٕ)."آخى

ٍكجً  رجبل سأؿ النبي كرد أف  - ب مىى الزَّ ٍرأىًة عى ؽ  اٍلمى :مىا حى ,  "؟ قىاؿى أىٍف تيٍطًعمييىا ًإذىا طىًعٍمتى
, كىالى تىٍضًرًب اٍلكىٍجوى, كىالى تيقىبٍٍّح, كىالى  تىٍكسيكىىا ًإذىا اٍكتىسىٍيتى ٍر ًإالَّ ًفي اٍلبىٍيتً كى  (ٖ)" تىٍيجي

                                                                                                                            

 (.َٖٗ/ِ(,)ُُِٖ, ح )( مسمـ: صحيح مسمـ, كتاب الحج, باب حجة النبي ُ)
 (.ُْٖ/ٖ( النككم, شرح صحيح مسمـ, )ِ)
 (.َِِٓ/ٓ(, )َْٗٓكتاب المظالـ, باب إذا لـ ينفؽ الرجؿ لممرأة.., ح)( البخارم: صحيح البخارم: ّ)
 (.َِّ/ٗ( ابف قدامة, المغني)ْ)
 (.ُٗ( سكرة النساء مف اآلية)ٓ)
(, كقاؿ حسف ْٔٔ/ّ(, )ُُِٔ( الترمذم: سنف الترمذم: كتاب الرضاع, باب حؽ المرأة عمى زكجيا, ح)ٔ)

 صحيح انظر:المرجع نفسو.
 (.َُُٗ/ِ(, )ُْٗٔمسمـ: صحيح مسمـ, كتاب الرضاع, باب الكصية بالنساء, ح) ( يىفرؾ : يبغض.ٕ)
(, قاؿ األلباني: َُِ/ِ, )ُِْْداكد, كتاب النكاح, باب في حؽ المرأة عمى زكجيا, ح ي( أبك داكد: سنف أبٖ)

 (.ّٗٓ/ٔانظر: صحيح سنف أبي داكد) حسف صحيح.



 

 ُٖ 

مىى ًعيىاًلؾى ًمٍف طىٍكًلؾى  :"قاؿ أف النبي  ,  عف معاذ بف جبؿك  - ج  .(ِ)(ُ)"كىأىٍنًفٍؽ عى
, " :خطبة الكداعفي   رسكؿ ا قكؿك  - د ًتًيفَّ ـٍ أىٍف تيٍحًسنيكا ًإلىٍيًيفَّ ًفي ًكٍسكى مىٍيكي ق ييفَّ عى أىالى كىحى

طىعىاًمًيفَّ   (ّ)."كى

 العدؿ بيف الزوجات:  -1
بأف يبيت عند  ,كذلؾ المبيتفي النفقة ك  فالعدؿ بينيعمى المتزكج أكثر مف كاحدة جب ي

ثى  الى:لو تعلقك  ,يبيت عند األخرل كؿ كاحدة بقدر ما ثيبلى ٍثنىى كى ـٍ ًمفى النٍّسىاًء مى كا مىا طىابى لىكي فىاٍنًكحي
انيكيـ مىكىٍت أىٍيمى بىاعى فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكا فىكىاًحدىةن أىٍك مىا مى  (ْ).كىري

قاؿ الضحاؾ كغيره: في الميؿ كالمحبة كالجماع كالعشرة كالقسـ بيف الزكجات  وجو الداللة:
 (ٓ) .األربع كالثبلث كاالثنيف

 الحقوؽ المشتركة بيف الزوجيف:  :ثالثاً 
 بؿ ,ما ال ينفرد بيا الزكج بمقتضى عقد الزكاج كال تختص بيا الزكجة دكف زكجيا يكى

 أىميا:و كؿ كاحد منيما  ى, كتجب عمالزكج كالزكجةيف يتساكل أماميا حقكؽ مشتركة لمزكج يى 
 :يةِ وجِ الزُ  رةِ اشَ عَ المُ  ِحؿُ  -3

ا , ماع كؿ منيما باآلخر, فيحؿ استمتالزكجيف المعاشرة الزكجية حؽ لكبلقرر اإلسبلـ أف 
اًفظيكفى   :تعالى ا قاؿشرعي, مانع  لـ يمنع منو ـٍ حى كًجًي ـٍ ًلفيري ـٍ أىٍك  كىالًَّذيفى ىي مىى أىٍزكىاًجًي ًإالَّ عى

ميكًميف انيييـٍ فىًإنَّييـٍ غىٍيري مى مىكىٍت أىٍيمى مىا مى
(ٔ). 

                                           

( الطكؿ: بالفتح الفضؿ كالقدرة كالغنى كالسعة كقيؿ الفضؿ كالعمك,انظر: ابف منظكر: لساف العرب, ُ)
 (.ُِّٖ(, الفيركز آبادم: القامكس المحيط, )صَُْ/ُُ)
 (.ٖٗ/ٕ(, قاؿ األلباني صحيح. انظر: إركاء الغميؿ)ِّٗ/ّٔ, )َِِٕٓ( مسند أحمد:حِ)
(, ابف ماجة: سنف ْٕٔ/ّ, )ُُّٔباب حؽ المرأة عمى زكجيا, ح ( الترمذم: سنف الترمذم, كتاب الرضاع,ّ)

 (, قاؿ األلباني: حسف.ْٗٓ/ُ, )ُُٖٓابف ماجة, كتاب الرضاع, باب ما جاء في حؽ المرأة عمى زكجيا, ح
 (.ُٓٗ/ِانظر: صحيح الترغيب كالترىيب)

 (.ّ( سكرة النساء مف اآلية)ْ)
 (َِ/ ٓ) : الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي(ٓ)
 (. ٔ, ٓ( سكرة المؤمنكف اآليتاف )ٔ)



 

 ُٗ 

أك  ربما كاف إىماؿ الزكجيف, ك العبلقة الزكجية عظيـ األثر عمى العبلقة الجنسية أمرك 
أم منيما  ةكصرؼ كجي ,عدـ إيبلئيا االىتماـ الكافي منيما سببان في تكدر الحياةليا, ك  أحدىما

 (ُ).نحك الفاحشة
 حرمة المصاىرة: -1

 ,ودخكلفي حاؿ فركعيا عميو حـر الزكج أصكؿ الزكجة كما ي ىبمجرد عقد الزكاج يحـر عم
ـٍ   :قاؿ تعالى كع الزكج,فر أصكؿ ك  كذلؾ يحـر عميياك  كًركي ًتي ًفي حيجي ـي البلَّ بىاًئبيكي ـٍ كىرى كىأيمَّيىاتي ًنسىاًئكي

ـي  ـي الَّ ًمٍف ًنسىاًئكي ًئؿي أىٍبنىاًئكي بلى ـٍ كىحى مىٍيكي نىاحى عى ٍمتيـٍ ًبًيفَّ فىبلى جي ـٍ تىكيكنيكا دىخى ٍمتيـٍ ًبًيفَّ فىًإٍف لى ًتي دىخى ًذيفى ًمٍف البلَّ
ـٍ  ًبكي   (ِ).أىٍصبلى
 ,لحمة جعمت بينيماا حمت بيف الزكجيف ربطت بينيما ك أف العشرة لم :الحكمة مف حرمتياو 

 (ّ)كمحمة النسب.
 :ثبوت النسب  -ّ

يثبت  الكلد فإفحاؿ الدخكؿ كذلؾ إذا تكافرت الشركط,  زكجية الصحيحةالبيثبت النسب  
لىدي :" كما قاؿ النبي   ,(ْ)لمفراش ًلٍمعىاًىرً  ًلٍمًفرىاًش, اٍلكى ". كى ري جى اٍلحى

(ٓ) 
 :حؽ التوارث -4

 كذلؾك  ,يافالزكجة ترث مف زكجيا الذم تكفي عن الزكجيف,التكارث بيف  الزكاج يثبت عقد 
ـٍ يىكيٍف   :تعالى ا لقكؿ ,عنو الزكج يرث مف زكجتو المتكفاة ـٍ ًإٍف لى كي ـٍ ًنٍصؼي مىا تىرىؾى أىٍزكىاجي لىكي كى

ًصيَّةو ييكًصيفى ًبيىا أىٍك دىٍيفو  ٍكفى ًمٍف بىٍعًد كى بيعي ًممَّا تىرى ـي الر  لىده فىمىكي لىده فىًإٍف كىافى لىييفَّ كى لىييفَّ لىييفَّ كى بيعي ًممَّا   كى الر 
ًصيَّ  ٍكتيـٍ ًمٍف بىٍعًد كى لىده فىمىييفَّ الث ميفي ًممَّا تىرى ـٍ كى لىده فىًإٍف كىافى لىكي ـٍ كى ـٍ يىكيٍف لىكي ٍكتيـٍ ًإٍف لى ةو تيكصيكفى ًبيىا أىٍك تىرى

دىٍيفو 
(ٔ). 

                                           

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

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

 (.ُِ( سكرة النساء آية )ٔ)



 

 

 

 

 األولالفصل  

 حقيقة االنفعال وأنواعو وأسبابو ومظاىره
 :ويتكون ىذا الفصل من مبحثين

 .حقيقة االنفعال وأنواعو وحكم كل نوع :األولالمبحث  

  .أسباب االنفعاالت ومظاىرىا المبحث الثاني:

  



 

 
 

 

 

 األولالمبحث  

 حقيقة االنفعال وأنواعو وحكم كل نوع

 ويتكون من مطلبين:

 .حقيقة االنفعال  :األولالمطلب  

  .أنواع االنفعاالت: المطلب الثاني

 



 

 

 ِِ 

 األوؿ بُ مَ ط  المَ 
 اؿِ عَ فِ االن   ةُ يقَ قِ حَ  

 : أواًل: تعريؼ االنفعاؿ لغةً 
ٍينىا  ﴿ى: كمنو قكلو تعال ,عاؿي الفً  الجمعي عؿ ك ؿ مصدرىا الفى عى عؿ فى مف الفً  عاؿي االنف ـٍ كىأىٍكحى ًإلىٍيًي
ٍيرىاتً   .(ُ)﴾..ًفٍعؿى اٍلخى

  (ِ) :معاف عدة منيا ىفي المغة عماالنفعاؿ أتي يو 
 .كريـ أممنو قكليـ رجؿ فعاؿ ك  :الكـر .ُ

 .قبيحةه  ىذه فعمةه ك  حسنةه  كمنو قكليـ ىذه فعمةه فعمة القبيحة: الحسنة أو الفعمة ال .ِ

 .انقباضان انبساطان ك فعؿ بكذا أم تأثر بو نا, نحك فعؿ الشيءك : أثر الفعؿ .ّ

 ثانيًا: تعريؼ االنفعاؿ اصطالحًا:
 لـ يضع لو الفقياء مصطمحان يجمع بيفكاضحان يبيف حقيقتو ك  تعريفان  ؿلـ أجد لبلنفعا

مدكتكر لتعريفان جدت إال أنني ك  ,ذلؾ ىعناصره المتعددة كأحكاـ الضحؾ كالبكاء كالغضب كما إل
يقترب مف تعريؼ االنفعاؿ الجسماني مف خبلؿ قراءتو لما كتب الغزالي حكؿ ىذا األمر 

 .االصطبلحي المتعارؼ عميو في الكقت المعاصر
الخكؼ بكمثؿ ليا  الغضبىو سموؾ يتصؼ بالحركة و االنفعاؿ:  الجسماني الدكتكر فقاؿ

 (ّ).خطكرتيا فييرب منياباه يعرؼ مدل لكف أكؼ الطفؿ الصغير جدان مف الحية ك ىك عدـ خك 
يقة االنفعاؿ حق ىتعريؼ شرعي يككف جامعان كمانعان أكد أف أعرج عم ىقبؿ أف أصؿ إلك 

 عند عمماء النفس.في القرآف الكريـ ك 
  أواًل: في القرآف الكريـ:

نما تناكليا بمادتياىذه الكممة كلكف لـ يستخدميا بحركفيا ك  ىتناكؿ القرآف الكريـ معن   (ْ).ا 
 عؿ )انف صيغة ىغير أنيا لـ تأت عم ,صيغ كثيرة في القرآف الكريـ ىفعؿ( عم جاءت كممة )قد ك 

                                           

 (.ّٕ( األنبياء مف آية )ُ)
, مصطفى كآخركف, المعجـ (ِْٖ), الفيكمي: المصباح المنير, ص(ُٕٓ)( الرازم: مختار الصحاح, صِ)

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



 

 

 ِّ 

ٍيػػػرىاًت﴾ ﴿لى: انفعػػػاؿ( مثػػػؿ قكلػػػو تعػػػاك  ـٍ ًفٍعػػػؿى اٍلخى ٍينىػػػا ًإلىػػػٍيًي كىأىٍكحى
ػػػاةً  ﴿:كقكلػػػو تعػػػالى ,(ُ) ـٍ ًلمزَّكى  كىالَّػػػًذيفى ىيػػػ

فىعىمٍ  ﴿ :كقكلو ,(ِ)فىاًعميكف﴾  .(ّ)﴾..فىعىٍمتى تى فىٍعمىتىؾى الًَّتي كى
فيػك فػي  ,سػارة غيػر كسكاء كانت سارة أ ,صكر عديدة مف االنفعاؿ ىكقد اشتمؿ القرآف عم

 ىكفػػي الثانيػػة يحػػذر مػػف الغمػػك فييػػا كيػػدعك إلػػ ,فييػػا بػػألكاف المشػػكقات عمييػػا كيرغػػب   ى يحػػث  األكلػػ
 .الخبلص مف آثارىاضبطيا كاتزانيا ك 

ـٍ ًإٍذ تىٍسػتىًغيثيكفى ﴿ى: قكلػو تعػال ,فمثالو في االنفعاالت السػارة التػي حػث عمييػا  بَّكيػ ابى رى فىاٍسػتىجى
ػػٍرًدًفيفى  ػػًة مي ػػفى اٍلمىآلًئكى ًمػػد كيـ بًػػأىٍلؼو مٍّ ـٍ أىنٍّػػي مي ػػا  لىكيػػ مى ـٍ كى ػػًئفَّ بًػػًو قيميػػكبيكي ًلتىٍطمى عىمىػػوي المٌػػوي ًإالَّ بيٍشػػرىل كى ػػا جى مى كى

ًكيـه النٍَّصري إً    .(ْ)﴾الَّ ًمٍف ًعنًد الٌمًو ًإفَّ الٌموى عىًزيزه حى
قيٍمنىػا الى  سىػىفىأىٍكجىسى ًفي نىٍفًسًو ًخيفىػةن ميك  ﴿ى: قكلو تعال ,كمثالو في االنفعاالت غير السارة

ٍؼ ًإنَّؾى أىٍنتى اأٍلىٍعمىى   . (ٓ)﴾تىخى

 ثانيًا: االنفعاؿ عند عمماء النفس:
مظػاىر جسػمانية غالبػان مػا صحبيا تغيرات فسيكلكجية داخميػة ك ي ىك حالة تكتر الكائف الحي - أ

 .(ٔ)تعبر عف ىذه االنفعاالت
غيػرات جسػمية جكرج ميمػر: بأنػو خبػرة ذات شػعكر قػكم أك كجػداف يصػاحبيا ت الدكتكر عرفو - ب

 .(ٕ)كما يصاحبيا عادة أفعاؿ قيرية حادة ,التنفسفي الدكرة الدمكية ك 
 رتوخباضطراب حاد يشمؿ الفرد كمو كيؤثر في سمككو ك أنو محمد نجاتي: ب الدكتكرعرفو  - ج

 .(ٖ)ىك ينشأ في األصؿ عف مصدر نفسيك  ,الشعكرية ككظيفتو الحيكية
 .(ُ)جسمان ير مفاجئ يشمؿ الفرد كمو نفسان ك تغ بأنو: ىعبد ا عبد الحي مكسالدكتكر عرفو  - د

 .(ُ)جسمان ك 
                                           

 .(7ٖ)( عٛسح األٔج١بء ِٓ آ٠خ ٔ)

 .(ٗ)( عٛسح اٌّؤِْٕٛ آ٠خ ٕ)

 .(9ٔ)آ٠خ  ِٓ ( عٛسح اٌشؼشاءٖ)

 . (ٓٔ-9) تب٠ْا٢( عٛسح األٔفبي ٗ)

 .(8ٙ, 7ٙ ا٠٢تبْ)( عٛسح طٗ ٘)

 .(7ٕ٘ص): تشث١خ اٌّشا٘ك فٟ اإلعالَ ٚػٍُ إٌفظ, اٌضػجالٚٞ( ٙ)

 المرجع السابؽ نفس الصفحة.( ٕ)
 المرجع السابؽ نفس الصفحة.( ٖ)



 

 

 ِْ 

دراؾ اإل ىتعتمد عمكبشكؿ عاـ فإف االنفعاؿ عبارة عف استجابة متكاممة لمكائف الحي 
تغيرات فسيكلكجية تشمؿ األجيزة العضكية كيشمؿ تغيرات مركبة ك  ,لممكقؼ الخارجي أك الداخمي

عدـ تشتيت الجيد ك  ىف بطريقة تؤدم إللك ,مكاجية المكقؼ المثير ىكالغددية كىك يرمي إل
 .ىالنتيجة المثم ىالكصكؿ إل

  :نفعاؿلال  جامعتعريؼ فقيي 
مػػف خػػبلؿ الصػػكر التػػي ذكرتيػػا مػػف القػػرآف الكػػريـ يمكػػف الػػنفس ك  اءعممػػمػػف خػػبلؿ تعريفػػات 

نتيجة تعرضو طارئ يحدث لمفرد  تغيربأنو عبارة عف : في الفقو اإلسبلمي نفعاؿلبلكضع مصطمح 
 ينعكس عمى سموكو وتصرفاتو مع نفسو أو األخريف. لموقؼ حسف أو سيء

كمػا ىػك  ,فالفقػو اإلسػبلمي ,اإلنسافالشريعة اإلسبلمية جاءت لتعالج كؿ حالة مف حاالت ك 
 .النفس البشريةكما أنو يبحث في مكنكنات  ,معمـك يدخؿ في حياتنا اليكمية

لػذا أكد ذكػر تعريػؼ  ,ىػك العاطفػةمماء النفس قريب مف االنفعػاالت ك ىناؾ مصطمح عند عك 
 .امالفرؽ بينيثـ أذكر  ,ليا مكجز

لػبعض االنفعػاالت نحػك مكقػؼ معػيف  تنظيـ مكتسبىي استعداد كجداني مركب ك  العاطفة:
  (ِ).الفداءالتضحية ك  ىنتماء لمكطف تدفع إلاالعاطفة الحب ك كخاص  ؾقياـ بسمك تدفع صاحبيا لم

 (ّ) االنفعاالت:أما الفرؽ بيف العواطؼ و 
غير مستقرة حسب الحالة المزاجية ك متقمبة متغيرة ك فاالت أما االنفع ,العكاطؼ مستقرة نسبيان   - أ

 لمفرد.
فبل تنطمؽ  ,تنظيـ انفعاالتو المختمفة حكؿ مكضكع ما ىالعكاطؼ تساعد اإلنساف عم  - ب

أما االنفعاؿ فما ىك إال  ,الثباتفيي تنظيـ نفسي لو صفة الدكاـ ك  انفعاالتو بأشكاؿ ىكجاء
 الخكؼ.     الغضب ك خبرة نفسية طارئة كانفعاؿ 

                                                                                                                            

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



 

 

 ِٓ 

 المطمب الثاني 
 أنواع االنفعاالت 

 ىـ يعتمد عم, كقستككينيا كنشأتيا ىعتمد عمي , قسـإلى قسميف عند عمماء النفس عاالتاالنف تنقسـ
 اإلنساف.  ىأثرىا عم

 :(ُ)نوعيف ىنشأتيا وينقسـ إلتكوينيا و  ىيعتمد عمالذي : األوؿالقسـ  أواًل:
 .الغضبالخكؼ ك : مثؿ ,انفعاالت أكلية بسيطة غير معقدة في تككينيا - أ

ألف اإلنساف يزكد بو عند الكالدة كيرتبط  ,يعد ىذا االنفعاؿ فطريان  }انفعاؿ أولي{: فالخوؼ
 االقتصادم كاالجتماعي. لكالعمر كالجنس كالمستك  ,بعدد مف المتغيرات

 ,امتزاج انفعاليف أك أكثر في مركب كاحد ىالذم يقـك عم ,انفعاالت مركبة في تككينيا - ب
  الدىشة.ك  الغيرة :مثؿ
رىو كفقداف مف يحب ك  ىخكؼ الشخص عممف أىـ مككناتيا  }انفعاؿ مركب{: الغيرةف

شعكر بالذنب  ىالذم قد يتحكؿ إل ,نقده الحاد لمذاتلمنافسو كرغبتو في إيذائو كشعكره بالنقص ك 
الحد الذم  ىخكتو إلإشدة غيرة رة تصكيران رائعان في قصة يكسؼ ك لقد صكر القرآف انفعاؿ الغيك 

ـٍ  ﴿:ينيـ قائميفذلؾ عندما تناجكا بقتمو ك  أرادكا ـٍ كىٍجوي أىًبيكي ا يىٍخؿي لىكي كهي أىٍرضن اٍقتيميكٍا ييكسيؼى أىًك اٍطرىحي
﴾ اًلًحيفى تىكيكنيكٍا ًمف بىٍعًدًه قىٍكمنا صى كى
(ِ)  

 :نوعيف ىاإلنساف وينقسـ إل ىعم النفعاالت ثرأ ىيعتمد عم : الذييالثان القسـ :ثانياً 
 الفرح.ك  بتسامةالاانفعاالت سارة كالضحؾ ك  -ُ
 الكراىية.انفعاالت غير سارة كالغضب كالخكؼ ك  -ِ
 (1):: االنفعاالت السارةأوالً 

أسبابو حصكؿ أمر الشعكر بالراحة كالسركر, ك  ىيدؿ عمكىي عبارة عف انفعاؿ فطرم 
 محبكب لئلنساف أك سماع ما يتمناه.

تغير ما يصحب ذلؾ مف ك  ,كاالبتسامة كالقيقية ,نساف بأشكاؿ عديدةيعبر عنو اإلك 
 الكجو بشكؿ خاص. ىعضكم مبلحظ عم

                                           

 (.ِٚب ثؼذ٘ب7ٓٔ(اٌذا٘شٞ, اٌىج١غٟ: ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ )صٔ)

 (.9( عٛسح ٠ٛعف آ٠خ )ٕ)

 (.ُُٕ, )صالمدخؿ الميسر الى الصحة النفسية كالعبلج النفسي :سماءأ(ّ)



 

 

 ِٔ 

 (3)حكـ االنفعاالت السارة:
ف فإ ,لكف بصكرة عامةالنفعاالت السارة يتسع الحديث كيطكؿ ك عند البحث عف أشكاؿ ا

بعده مألكؼ ك خركجو عف ال ىأدل إلبحيث إذا تجاكزىا المسمـ  ,معينة اإلسبلـ ضبطيا في حدكد
كىأىمَّا مىٍف  ﴿ ى:قاؿ تعالك  (ِ)﴾..تىتًَّبًع اٍليىكىل فىييًضمَّؾى عىف سىًبيًؿ المَّوً كىالى  ﴿ى: قاؿ تعال ,الحؽعف 

نىيىى النٍَّفسى عىًف اٍليىكىل﴾ بًٍّو كى ـى رى قىا اؼى مى ريـ نجد أنو ذـ الفرح في القرآف الك ىكعند النظر إل (ّ)خى
 .لخر أمدحو في مكاضع ك 

 ,حساب اآلخرة ىاالنغماس في ممذاتيا عمكىك الفرح بالحياة الدنيا ك  ,مكـالفرح المذ :مثاؿ
تىاعه﴾ى: قاؿ تعال يىاةي الد ٍنيىا ًفي اآلًخرىًة ًإالَّ مى مىا اٍلحى يىاًة الد ٍنيىا كى كٍا ًباٍلحى فىًرحي ﴿ كى

(ْ) . 
فىٍضًؿ ﴿ قيٍؿ بً ى:, قاؿ تعالنعمتوفيك فرح المؤمنيف بفضؿ ا كرحمتو ك  ,كدأما الفرح المحم

ٍيره مٍّمَّا يىٍجمىعيكفى ﴾ كٍا ىيكى خى ًتًو فىًبذىًلؾى فىٍميىٍفرىحي ًبرىٍحمى الٌمًو كى
ـي الٌموي ًمف  ﴿ :تعالى كيقكؿ (ٓ) فىًرًحيفى ًبمىا آتىاىي

ًئذو يىٍفرىحي اٍلميٍؤًمنيكفى ﴾ ى:كقكلو تعال (ٔ)﴾..فىٍضًموً  يىٍكمى ًمف بىٍعدي كى ﴿ ًلمًَّو اأٍلىٍمري ًمف قىٍبؿي كى
(ٕ)  

 :ذلؾ بنموذج الضحؾ ىعم ضرب مثاالً أولتوضيح أكثر لالنفعاالت السارة 
الخارج  ىكيفية غير راسخة تحصؿ لمضاحؾ مف حركة الركح إلىك  أواًل: تعريؼ الضحؾ:

  (ٖ) .ولجيران الكحد الضحؾ ما يككف مسمكعان لو  ,عجب الضاحؾتدفعة بسبب 
 كالضحؾ يأتي عمى مرحمتيف: التبسـ, كالقيقية.

  (ٗ)التبسـ دكف الضحؾ كىك أكلو.ف ,كىك ابتداء الضحؾ تعريؼ التبسـ:  - أ
دخاؿ السركر عمانشراح الصدكر ك  ىألف اإلسبلـ حث عم ,كحكمو جكاز التبسـ  الناس ىا 

 المعقوؿ ما يمي:مشروعيتو الكتاب والسنة و  ىيدؿ عمو 

                                           

 (.َِٖ/ُٗ(,)ُٖٗ/ُٓ(, القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف) ُٔٓ/ُالديف)( الغزالي: إحياء عمـك ُ)
 (.ِٔ( سكرة ص مف آية )ِ)
 (.َْ( سكرة النازعات )ّ)
 (.ِٔ( سكرة الرعد مف آية )ْ)
 (.ٖٓ( سكرة يكنس آية )ٓ)
 ( .َُٕ( سكرة آؿ عمراف مف آية )ٔ)
 (.ْ( سكرة الرـك مف اآلية )ٕ)
 (.ُٕٗ( الجرجاني: التعريفات )ٖ)
 (.ِٖٔ/ُّ(. الزبيدم: تاج العركس, )َْ/ُ( الزمخشرم: أساس الببلغة)ٗ)



 

 

 ِٕ 

  أواًل: مف الكتاب:
ـى ﴿ :  تعالى حكاية عف سميماف ا ؿك ق اًحكنا مٍّف قىٍكًليىا فىتىبىسَّ   (ُ)﴾ ..ضى

 (ِ)جكاز التبسـ كىك غالب ضحؾ األنبياء. ىدلت اآلية عم وجو الداللة:

 ثانيًا: مف السنة:  
 ىضحكان أعم ليضحؾ في أحكاؿ أخر  كاف أيضان في أكثر أحكالو يبتسـ ك  كاف النبي 

عند إفراط تعجبو ربما ضحؾ  الستغراؽ الذم تبدك فيو نكاجذه ككاف في النادرأقؿ مف امف التبسـ ك 
ما كاف ضحؾ رسكؿ "قاؿ:  ما ركاه عبد ا بف الحارث كيدؿ عمى ذلؾ , (ّ)حتى بدت نكاجذه

 (ْ) ."إال تبسمان  ا 
في   يتجاكز ـحيث ل توكءمر ك  و كماؿ خمق ىدؿ ىذا الحديث عم وجو الداللة:

 (ٓ).الصكت المرتفعالقيقية ك إلى ضحؾ ال
  (ٔ)".صدقةلؾ تبسمؾ في كجو أخيؾ : " كقكلو  

دخاؿ السركر عمبسـ المسمـ في كجو أخيو المسمـ ك ت جعؿ النبي  وجو الداللة:  قمبو  ىا 
 (ٕ).ا  ىصدقة يتقرب بيا إل

 ثالثًا: المعقوؿ: 
 رة كاألحاسيس كيتعرض لمكاقؼ سا بما أف اإلنساف عبارة عف كتمة مف العكاطؼ كالمشاعر

مف ىنا يجكز ف ,المختمفة مف حزف كفرح نو تعبيرات خاصة تعبر عف حاالتوعيصدر ك غير سارة, ك 
حث بؿ  ,التبسـ الذم ىك ألطؼ أنكاع الضحؾ كأرقيا حيث راعى الشرع الحنيؼ حاالت اإلنساف

 .ةكجعمو بيف المؤمنيف قربالتبسـ  ىعمديننا 
                                           

 (.ُٗ( سكرة النمؿ مف اآلية )ُ)
  (.ُٕٓ/  ُّالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف,)(ِ)
 .نفس الجزء كالصفحة ( المرجع السابؽّ)
قاؿ الشيخ األلباني: (, َُٔ/ٓ, )ِّْٔ, ح( الترمذم: سنف الترمذم, كتاب المناقب, باب في بشاشة النبي ْ)

 (.َُِاأللباني: صحيح. انظر: مختصر الشمائؿ )ص
 (.  ٕٖ/َُ( المباركفكرم, تحفة األحكذم )ٓ)
(, ُٔٓٗ, باب ما جاء في صنائع المعركؼ, ح)( الترمذم: سنف الترمذم: كتاب البر كالصمة عف رسكؿ ا ٔ)

 (.ُْ/ّكالترىيب)انظر: صحيح الترغيب  (, قاؿ الشيخ األلباني: صحيح.ّّٗ/ْ(, )ُٔٓٗح)
 (.89/ٙ( اٌّجبسوفٛسٜ: تذفخ األدٛرٞ )7)



 

 

 ِٖ 

ًحؾى  الى ":  النبيبقكؿ  ,مستدليف اتييكراى ىذىب الفقياء إلكقد  القيقية: - ب كا الضَّ  ,تيٍكًثري
ًحًؾ تيًميتي اٍلقىٍمبى   .(ُ) "فىًإفَّ كىٍثرىةى الضَّ

كاألصؿ  ,قسكتو ى, كيؤدم إلألنو يميت القمب ,ى عف كثرة الضحؾفيو ني وجو الداللة:
 .(1)أف يككف المسمـ حي القمب

كنمكذج تكضيحي الرتباطو باألحكاـ  ,كمف صكر الضحؾ المتعمؽ بانفعاؿ المكمفيف

 :الضحؾ في الصالة الشرعية
 النحو التالي: ىفي الصالة عم تعددت أقواؿ الفقياء في الضحؾ

فالضحؾ ما كاف مسمكعان لممصمي فقط  ,التفريؽ بيف الضحؾ كالقيقية ى: إلذىب الحنفية -ُ
فيي ما كاف مسمكعان  ,أما القيقية, الصبلة دكف كضكئيا بطبلفكحكمو  ,دكف غيره

 كيدؿ ليـ: (ّ)الصبلة ككضكئيا. بطبلفلممصمي كمف حكلو كحكمو 
 مف السنة:  -أ

ة في المسجد يصمي بالناس, فتردل في حفر   أف رجبلن ضرير البصر جاء كالنبي
  (ْ)".مف ضحؾ أف يعيد الكضكء كالصبلة فأمر رسكؿ ا  ,فضحؾ طكائؼ مف القكـ
 أما ,ىك دليؿ عمى نقض الكضكء ,بإعادة الكضكء بالقيقية أمر النبي وجو الداللة: 

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

كىك  ,بغير صكت كىك التبسـ كبالصكت :قاؿ األقفيسي: الضحؾ عمى كجييف المالكية: -ِ
كأما إذا كاف سيكان أك مف الضحؾ في الصبلة أعادىا كلـ يعد الكضكء, إذا كاف متعمدان, المراد 

 . (ٔ)فمنيـ مف أبطميا كمنيـ مف جكز ذلؾ ,سركران أك استبشاران بالجنة

                                           

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

 (.ٖٔ/ٓ( المناكم: فيض القدير)ِ)
)الزيمعي: تبييف الحقائؽ  (,ِّ/ُ( الكاساني: بدائع الصنائع )ّ) ٍمًبي   (.ُُ/ُبحاشية: الشٍّ
(. ُُٔ/ُ(, )َُٔ( الدارقطني: سنف الدارقطني, كتاب الطيارة, باب أحاديث القيقية في الصبلة كعمميا, ح)ْ)

 (.ُِْٔقاؿ األلباني: ضعيؼ. انظر: صحيح كضعيؼ الجامع الصغير)ص 
)(, الزيمعي: تبييف الحقائؽ بحاشية: ِّ/ُالكاساني: بدائع الصنائع ) (ٓ) ٍمًبي   (.ُُ/ُالشٍّ
 (.ُّٔ/ِ( الحطاب: مكاىب الجميؿ, )ٔ)



 

 

 ِٗ 

ال أنو  ,كحكـ التبسـ ,ظيار الفرح كالسركرا  ك انشراح الكجو  وبأن ,التبسـ لمالكيةاكعرؼ 
 يبطؿ الصبلة.

ف كاف ك  التبسـك  الضحؾالراجح أف  الشافعية: -ّ  بذلؾ حرفافمف خكؼ اآلخرة إف ظير البكاء كا 
في المغة كبلمان كال يتبيف بو  ىككنو ال يسمل ,ال يبطؿ بذلؾ مطمقان  :لثانياك  بطمت صبلتو

  (ُ).فبل تبطؿ بو لثبكتو عنو  ,كطرؼ الضحؾ التبسـ ,حرؼ محقؽ فكاف شبييان بالصكت
كلـ يكف  ف قيقوإصبلتو ككذلؾ  بطمتفباف منو حرفاف  ,مف ضحؾ في الصبلة :الحنابمة -ْ

اٍلقىٍيقىيىةي تىٍنقيضي الصَّبلىةى كىالى تىٍنقيضي "  :: قاؿ رسكؿ ا أنو قاؿ لحديث جابر  ,فيحرف
كءى    (ِ)".اٍلكيضي

أف التبسـ ال ك  ,أف الضحؾ يفسد الصبلة ىلعمـ عمأجمع أكثر أىؿ ا ":قاؿ ابف المنذر
 (ّ)".يفسدىا

 سارة:الغير ت ثانيًا: االنفعاال
, مما ترتاح لو يحدث بسبب شعكر النفس بعكس ما تحبو أك ,كىك عبارة عف انفعاؿ فطرم

 ,أك يحدث بسبب تعرض النفس لمخطرفطرتيا يجمب ليا اليـ كالكدر أك مما يخالؼ طبائعيا ك 
 (ْ)الغضب.كالبكاء كالكره كالخكؼ ك  ,بأشكاؿ مختمفةيعبر عنيا ك 

  حكـ االنفعاالت غير السارة:
عتبر أمران خارجان تحدث لئلنساف عند كقكع أمر مكركه يرل اإلسبلـ أف االنفعاالت التي ت

أف يضبط ىذه  رسكلو مف يمتـز بالديف كيمتثؿ ألكامر ا ك  ىكلكف ينبغي عم ,عف إرادتو
مة في الدنيا خيعكاقب ك  ىحتى ال يؤدم بو ذلؾ إل المبالغةاإلفراط ك  ىاالنفعاالت كال تصؿ إل

كفعؿ  درجة التخبط ىالحد منو حتى ال يصؿ إلفقد كضع مثبلن لمغضب عبلجان لتخفيفو ك  ,اآلخرةك 
 .م الغضباف نفسو كمف حكلوذأمكر تؤ 

                                           

 (.ّٕ/ِ(الرممي: نياية المحتاج )ُ)
(, ُّٕ/ُ, )(ٖٓٔ)( الدارقطني: سنف الدارقطني, كتاب الطيارة, باب أحاديث القيقية في الصبلة كعمميا, حِ)

  (.ُُْ/ِانظر:إركاء الغميؿ)كىذا المفظ صححو األلباني.  " الضحؾ ينقض الصبلة كال ينقض الكضكء".بمفظ:
 (.ُْٕ/ُ( ابف قدامة: المغني, )ّ)
 (.ُُٕ(أسماء: المدخؿ الميسر الى الصحة النفسية كالعبلج النفسي, )صْ)



 

 

 َّ 

 ,ذلؾ بنمكذج البكاء في الصبلة ىعم االن سارة أضرب مثالغير لتكضيح أكثر لبلنفعاالت ك  
 .كانفعاؿ مف انفعاالت المكمفيف

 : تعريؼ البكاء:أوالً 
إرادة الصكت  ىكقيؿ القصر مع خركج الدمكع كالمد عم ,بالقصر كالمد كاءن كب بكى يبكى بكىن      

 : كقد جمع الشاعر المغتيف فقاؿ
 .ال العكيؿغني البكاء ك يىا          كما حؽ ليا بكابكت عيني ك 

 ,بكت السحابةيو كبكيت لو كبكيتو بالتشديد ك بكيت عمفيقاؿ أبكيتو ك  ,باليمز يتعدلك 
    (ُ) أمطرت.

 بكاء الصالة:مذاىب الفقياء في 
 :أواًل: مذىب الحنفية

َـّ ك  ,حنفية بيف البكاء مف خشية ا كذكر الجنةفرؽ ال   بيف البكاء ألجؿ المصػيبة أك كجػع ألػ
ألنػو  ,مػف أجػؿ ذلػؾ ىة مػف بكػبالتػالي ال يقطػع الصػبلأنػو ال يبطػؿ الصػبلة. ك  األكؿفػي  بو فحكمو
المصمي أف يقطع صبلتو  ىزيادة الخشكع, كحكمو في الثاني أنو يبطؿ الصبلة ككجب عم ىيدؿ عم

 .(ِ)ىذا مف كبلـ الناسكالجزع ك  ىلآلس ان ظيار إ ألف فيو ,يعيدىاك 
 واستدلوا عمى ذلؾ بما يمي:

  (ّ).كأزيز المرجؿ مف البكاء ,زلو أزيكاف يصمي بالميؿ ك  ا رسكؿ ف أ .ُ
فػػي الصػػبلة, كدؿ بألفاظػػو  حيػػث بػػيف بكػػاء النبػػي  ,أنػػو نػػص فػػي المسػػألة :وجػػو الداللػػة

 ذلؾ. ىعم
ػػبلىةى الى يىٍصػػميحي ًفييىػػا شىػػٍىءه ًمػػٍف كىػػبلىـً النَّػػاسً  ": قػػكؿ النبػػي  .ِ ػػا ىيػػكى التٍَّسػػًبيحي  ,ًإفَّ ىىػػًذًه الصَّ ًإنَّمى

ًقرىاءىةي اٍلقيٍرآفً كىالتَّ   .(ْ)"ٍكًبيري كى

                                           

 (.ٗٓ/ُ(, الفيكمي: المصباح المنير)ِٖ/ُْ( ابف منظكر: لساف العرب)ُ)
 (.ّٕٗ-ّٖٗ/ُبف اليماـ: فتح القدير )  .(ِٗ/ُ( الشيباني: الجامع الصغير كشرحو النافع الكبير)ِ)
(, أخرجػو بمفػظ: "أتيػت النبػي ُّ/ّ, )ُُِْ( النسائي: سنف النسائي, كتاب السيك, بػاب البكػاء فػي الصػبلة, حّ)
 انظػػر: صػػحيح الترغيػػب كىػػك يصػػمي كلجكفػػو أزيػػز كػػأزيز المرجػػؿ يعنػػي يبكػػي". قػػاؿ الشػػيخ األلبػػاني: صػػحيح .

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



 

 

 ُّ 

ف لػػـ يكػػف  فأ الداللػػة:وجػػو  البكػػاء لمصػػيبة أك كجػػع يعتبػػر مػػف كػػبلـ النػػاس المنيػػي عنػػو كا 
  (ُ).مفيمان 

 ثانيًا: مذىب المالكية:
فأمػػا إف  ,باختيػػار أك بػػدكف اختيػػار كػػاف ,فػػرؽ المالكيػػة بػػيف البكػػاء بصػػكت أك بغيػػر صػػكت

 سػكاء كػاف لمصػيبة أك لتخشػع, فأمػا إف كػاف بغيػر اختيػارو  ,فإنو يبطؿ الصػبلة,كاف بصكت اختياران 
ال بطلػك كثػر, ك شعان ال يبطػؿ الصػبلة ك تخ ذا كػاف بغيػر جػؿ مصػيبة ك أبكػي مػف يكػأف  ,مػت صػبلتوا  ا 

سػػػكاء كػػاف البكػػاء تخشػػػعان أك ك  ,ء كػػاف اختيػػػاران أك بػػدكف اختيػػارو سػػكا ,نػػو ال يبطػػؿ الصػػػبلةإصػػكت ف
 .(ِ)لمصيبة ما لـ يكثر

ػػمٍّي ًبالنَّػػاسً : قػػاؿ أف النبػػي  ,حػػديث عائشػػة دليػػؿ ذلػػؾو  كا أىبىػػا بىٍكػػرو ييصى ػػري اًئشىػػةي  ,مي  :قىالىػػٍت عى
ػػاءً  ـٍ ييٍسػػًمٍع النَّػػاسى ًمػػٍف اٍلبيكى قىاًمػػؾى لىػػ ـى ًفػػي مى ػػرى  ,قيٍمػػتي ًإفَّ أىبىػػا بىٍكػػرو ًإذىا قىػػا ػػٍر عيمى ػػؿٍّ ًلمنَّػػاسً  ,فىمي فىقىالىػػٍت  ,فىٍمييصى

اًئشىةي  ٍفصى  :عى ـٍ ييٍسًمٍع النَّاسى ًمٍف اٍلبيكىاءً فىقيٍمتي ًلحى قىاًمؾى لى ـى ًفي مى ػرى  ,ةى قيكًلي لىوي ًإفَّ أىبىا بىٍكرو ًإذىا قىا  ,فىميٍر عيمى
ؿٍّ ًلمنَّاسً  ةي  ,فىٍمييصى ٍفصى كا أىبىا بىٍكرو  : فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو , فىفىعىمىٍت حى كىاًحبي ييكسيؼى ميري ىٍنتيفَّ صى ٍو ًإنَّكيفَّ ألى  ,مى
ؿٍّ ًلمنَّاسً  ٍيرنا ,فىٍمييصى ةي ًلعىاًئشىةى مىا كيٍنتي أًليًصيبى ًمٍنًؾ خى ٍفصى  .(ْ)(ّ).فىقىالىٍت حى

 ثالثًا: مذىب الشافعية:
ال فبل, ك يرل الشافعية أنو إذا ظير في البكا  ,بطؿ بذلؾ مطمقان تالثاني ال ء حرفاف بطمت كا 

  (ٓ).حرؼ محقؽبيف منو يتال يكاد كبلمان في المغة ك  ىألنو ال يسم

 : مذىب الحنابمة:رابعاً 
ما كاف مف فإف كاف مغمكبان عميو لـ يؤثر ك  ,يرل الحنابمة أنو إذا انتظـ مف البكاء حرفاف        

ف كاف مف خشية االصبلة, ك  بطؿا أمف فإف كاف لغير خكؼ  ,غير غمبة ا  فقاؿ أبك عبد ,ا 
  .فبل بأس ,تأكه مف النارف إصبلة ف الرجؿ يتأكه في الع :بف بطو

                                           

 (.ُٓٓ/ُ)تبييف الحقائؽ :(الزيمعيُ)
 (. ِّْ/ُالصاكم: بمغة السالؾ, ) (.ّٓٓ/ِ), االستذكار :ابف عبد البر(ِ)
 (.ٖٙٔ/ٔ, )79ٙثبإلِبِخ, ح( اٌجخبسٞ: طذ١خ اٌجخبسٞ, وتبة األراْ, ثبة أً٘ اٌؼٍُ ٚاٌفضً أدك ٖ)

 (.ٖٕٗ/ٔ( اٌظبٚٞ: ثٍغخ اٌغبٌه, )ٗ)

 (.9٘ٔ/ِٔغٕٟ اٌّذتبج, )( اٌششث١ٕٟ: ٘)



 

 

 ِّ 

 .لخكؼ ا لـ تبطؿ صبلتو ىبك إذا تأكه أك :قاؿ أبك الخطابك 
ـى  ﴿: فقاؿ إبراىيـ بو  ىالتأكه ذكر مدح ا تعال :أبك يعمى قاؿ القاضيك  ًإفَّ ًإٍبرىاًىي

ًميـه﴾ ألكَّاهه حى
كفى ًلؤلىٍذقىاًف يىٍبكيكفى  و:عباده المؤمنيف بقكل قد مدح ا . ك (ُ) يىًخر    (ّ) .(ِ) ﴾..﴿ كى

 الرأي المختار:
يميؿ الباحث إلى ما ذىب إليو الحنفية حيث أنيـ فرقكا بيف األحاديث التي نصت عمى 

كحديث أزيز المرجؿ, كبيف  البكاء في الصبلة مف أجؿ الخشكع كأف ذلؾ كاف مف حاؿ النبي
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. 

  

                                           

 .(ٗٔٔا٠٢خ ) ِٓ ( عٛسح اٌتٛثخٔ)

 .(7ٓٔا٠٢خ ) ِٓ ( عٛسح اإلعشاءٕ)

 (. 7ٗٔ/ٔ) ,( اثٓ لذاِخ: اٌّغٕٟٖ)



 

 
 
 
 

 

 الثاني  المبحث

 ومظاىرىا  االنفعاالتأسباب  

 :ويتكون من مطلبين

 .النفسية  االنفعاالتأسباب   :األولالمطلب  

 .النفسية  االنفعاالت: مظاىر  المطلب الثاني



 

 

 
ّْ 

 األوؿلمطمب ا
 النفسية أسباب االنفعاالت

عكامؿ  عمرية ليا أسباب خاصة ك كؿ مرحمة ف ,ت تبعان لنمك الفردتتغير أسباب االنفعاال
الكليد ف مثبلن ليـ مراحؿ عمرية, دةالالك  كفاألطفاؿ حديث ,األخرل تؤثر في االنفعاالت تختمؼ عف

 دقات القمب. ةسرعلية كما يبدك كاضحان في الصراخ كحركات الجسـ ك يختمؼ في االستثارة االنفعا
حيث  ,مركزة في مرحمة الطفكلة المبكرةتككف ترتبط االنفعاالت ك ف ,رحمة الرضاعةأما في م

نياية يقؿ في حيث يزداد الخكؼ ك  ,كزة حكؿ الذاتتككف مر فييا ك  ااالنفعاالت شديدة كمبالغتككف 
 المرحمة.

العادات تميؿ االنفعاالت نحك الثبات كتتككف العكاطؼ ك ف ,ىطأما في مرحمة الطفكلة الكس
 االنفعالية.
ث حي ,تؤثر الضغكط  االجتماعية في النمك االنفعاليف ,أما في مرحمة الطفكلة المتأخرة 

كىذا  ,ضبط االنفعاالت ىتمثيؿ لمخبرات السابقة مما يؤدم إلتعتبر ىذه المرحمة مرحمة ىضـ ك 
فأجازت المعامبلت لمف ىك في  ,راعت ىذه المرحمة ةىناؾ مسائؿ فقييك  ,يككف في مرحمة التمييز

 عمىفيؤدم سعي الشخص نحك االستقبلؿ االنفعالي  ,ىذه السف, أما في مرحمة المراىقة المبكرة
 .التذبذب في المكاقؼ

تطكر  ىفيؤدم ميؿ الشخص نحك الحب كالجنس اآلخر إل ىأما في مرحمة المراىقة الكسط 
في مرحمة المراىقة المتأخرة ك , لحساسية االنفعاليةمبلحظة ا ىإل تمكنيا بالحدس باإلضافةك  انفعاالتو

 ىمقدرتو عم ىحدكث تطكر تاـ في النكاحي االنفعالية باإلضافة إل ىيؤدم شعكر المراىؽ بذاتو إل
ثـ  ,رفيـ اآلخ ىزيادة قدرتو عمزيادة الكالء, ك ك ة األخذ كالعطاء, زيادك  ,المشاكسة الكجدانية

 (ُ).النضج االنفعالي ىالكصكؿ إل
 (1):ما يميفي ,لخص أسباب االنفعاؿأؼ وسو 

صاحب اإلنساف في حياتو اليكمية تيجابي في ضبط االنفعاالت التي إ متعمـ تأثيره لقد يككف  .ُ
 مركنة في مكاجيتيا.  تجعمو أكثرك 

                                           

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



 

 

 
ّٓ 

  .الميؿ العاـ أك الحالة المزاجية لمشخص لكي يككف أكثر غضبان  .ِ
 اختبلؼ العادات مف بيئة ألخرل. .ّ
 أك المحافظة أك المحايدة لمشخص.درجة التحرر  .ْ
عف الغضب أساليب خاصة مشتركة لمتعبير , فكؿ بيئة ليا مفاىيـ ك المينيةاختبلؼ البيئة  .ٓ

 طبلب الجامعة.أعضاء ىيئة التدريس, ك مثؿ: فئة ضباط الشرطة ك 
مكانية تجنبو, كاآلثار المترتبة زمف حدكثوالغضب مكضكعيان مف حيث مثيراتو ك عدـ تقييـ  .ٔ , كا 

 ذلؾ. ىعم
كف التدرج في تكجيو دفر معمكمات كافية ك اأك شيء دكف تك شخص تكجيو انفعاؿ الحب نحك  .ٕ

 ىينطبؽ ىذا عمك  ,آلخراسمبي غير متكقع مف جانب  ذلؾ رد فعؿ ى, فيترتب عمىذا االنفعاؿ
 ذيف يحبكف مف أكؿ نظرة أك يككنكف صداقة مف مكقؼ كاحد.ال

, أك إعطاء فرصة مكمات الكافيةفر المعابدكف تك  الكراىية الشديدة الفجائية لشخص أك شيء .ٖ
 لممراجعة أك التماس األعذار.

مثؿ ضيؽ  ,أك بيئة مشيدة التمكثكانت بيئة طبيعية مثؿ الضكضاء ك  سكاء ,ضغكط البيئة .ٗ
حساب القيـ  ىاألمكر عم ةمثؿ عقمن ,بيئة ثقافية اجتماعية المساحات, أك ارتفاع األبنية, أك

 األخبلقية.
التكافؽ, فإذا اعتمد  عدـ التكافؽ أك ىىي التي تؤدم إل ,تأكيمو لؤلحداثتفسير الفرد ك طريقة   .َُ

أك اتجاه, أك مثؿ التمسؾ بفكرة  ,األفكار االنيزامية أك المشكىة أك غير المنطقية ىالفرد عم
ساليب األاألدلة, كما أف إسراؼ الفرد في استخداـ فر المعمكمات ك اتك دكف  دحض فكرة أك اتجاه

 .يؤدم ذلؾ إلى االنفعاؿمثؿ المبالغة أك التعميـ  ,ر المنطقيةغي
, كعدـ كعيو بمعرفة اليدؼ لحياتو ىو في تحديد معن, أك فشمافتقاد اإلنساف لممعاني في حياتو  .ُُ

يستطيع  عيو بأنو إنساف, كعدـ ك رار معرفتو باليدؼ مف الحياةغ ىمف المكت عممف المعاناة ك 
رات مع تحمؿ الصعاب بتقبؿ حياتو أك مكاجيتيا مف خبلؿ اختبا, تحقيؽ الكثير مف األىداؼ

غير نو مقيد ك أ, كيشعر خبراتو ككعيوقد يعاني الفرد مف تشكيش حرة تحدد النجاح أك الفشؿ, ك 
يا أف تزيد مف حر, كما يشعر باالغتراب عف ذاتو كعف مجتمعو , كؿ ىذه السمبيات مف شأن

 الشعكر بالغضب.



 

 

 
ّٔ 

ؾ لكف ىناو كؿ إنساف في حدكدىا الطبيعية  ىاالنفعاالت التي تمر عمىذا األمر في حاؿ 
 ية.ر باالنفعاالت االضطرا ىتسملالنفعاالت التي تخرج عف حد االستقامة و  أسباب

 (ُ) أسبابيا:
 ., تشكىات(صابات, عاىاتإجسمي ) القصكر التشمؿ ك  :األسباب الحيكية -ُ
نقص األمف ك ض, الرفك الغيرة, ك  ,الصرعك الفشؿ, كتشمؿ اإلحباط ك  :ةاألسباب النفسي -ِ

 الضغكط.ك , القكة في المعاممةك , األليمة الخبراتك االنفعالي, 
غياب أحد ك االنفصاؿ, ك ر, كالشجا :تشمؿ البيئة األسرية المضطربةك  :األسباب االقتصادية -ّ
 .الزكجيةالعبلقة األسرية ك سكء ك , الكالديف

                                           

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



 

 

 
ّٕ 

 ثانيالمطمب ال
 النفسية مظاىر االنفعاالت 

 ان فسيكلكجي ان ؾ تأثير نبلحظ أف ىنا الكائف الحي ىعند دراسة مظاىر االنفعاالت كتأثيرىا عم        
 ىللذا تنقسـ إ ,أعضاء جسـ اإلنساف الخارجية ىثاره عمآداخؿ جسـ اإلنساف يحدث تغيران , تظير 

 .مظاىر داخميةمظاىر خارجية ك 
  (ُ) : المظاىر الداخمية لالنفعاؿ:أوالً 

تكزيعو  تغير فيحالة االنفعاؿ ارتفاع ضغط الدـ ك إذ يحدث عادة في  توزيعو:ضغط الدـ و  -ُ
نا احمرار الكجو في حالة الخجؿ كحالة الغضب مف المألكؼ لديبيف سطح الجسـ كداخمو ك 

 شحكبو في حالة الخكؼ.ك 
 كثرحدث عند أت ىرةه ظا ىذهضربات القمب في حالة االنفعاؿ ك  تزداد :سرعة ضربات القمب -ِ

نبضة في  (َُٓ)ىإل (ِٕ)قد لكحظ أف سرعة النبض قد تزيد أثناء االنفعاؿ مف الناس ك 
 الدقيقة في حالة الخكؼ.

األلـ الحزف ك دقة العيف تضيؽ في حاالت مما يبلحظ أف ح اتساع حدقة العيف: -ّ
 االضطراب بينما تتسع في حاالت السركر الفرح.ك 

إذ تقؿ كميتو كيجؼ الفـ  ,يؿ المعابي في سليؤثر االضطراب االنفعا :جفاؼ الحمؽ والفـ -ْ
 الغضب خاصة.الحمؽ في حاالت الفزع ك ك 

مف الممكف في حالة الخكؼ ك تيا معدة تقؿ حركمف المعركؼ أف ال األمعاء:حركة المعدة و  -ٓ
كما يجرم في حاالت كثيرة أف يصاب الفرد مف شدة  مبلحظة ذلؾ بالفحص باألشعة,
 االنفعاؿ باإلمساؾ أك اإلسياؿ.

ر منسكب تحميؿ الدـ في الحاالت االنفعالية يثبت تغيران كيميائيان إذ يتغيك  :تغير كيمياء الدـ -ٔ
 غيرىما مف العناصر.كذا األدريناليف ك  ,السكر

حيث ينقطع  ,الزفير حسب الحالة االنفعاليةييؽ ك زمف الشالتنفس ك  ليتغير مستك  التنفس: -ٕ
  ان بينما يككف مستديم ,ء الضحؾ أك البكاءمتقطعان أثنابرىة مف الزمف في حاالت الدىشة ك 

 عند الكذب.
                                           

 (.ٖٕٗ, صغٍٛي ٚإٌٙذاٚٞ: ِذخً إٌٝ ػٍُ إٌفظ )ص (ِٚب ثؼذ٘ب 9ٙٗ: ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ, ص)ٚأخشْٚ اٌغ١ذ (ٔ)



 

 

 
ّٖ 

فقد  ,يعتبر تكتر العضبلت مف األعراض المصاحبة لبلنفعاؿ :ارتعاش العضالتتوتر و  -ٖ
 تبيف ذلؾ مف خبلؿ رساـ العضبلت الكيربائي.يش الفرد أثناء االنفعاؿ الشديد ك يرتع

ـ تبعان لتغير الحالة األمبلح في الجستتغير كظائؼ الكمية كنسبة الماء ك  الكميتاف:االنفعاؿ و  -ٗ
  .سبيؿ المثاؿ تزيد نسبة التبكؿ ىالخكؼ الشديد عماالنفعالية, ففي حاالت التييج ك 

 (ُ) ثانيًا: المظاىر الخارجية لالنفعاؿ:
يدة التي تصاحب الخكؼ أك الغضب كفي األرؽ تبدك المظاىر الخارجية بالرعدة الشد

غاضبان, كقد أك يعبس  ,ك يبكي حزنان أك يتقيأ اشمئزازان أ ,الفرد طربان اب النكـ عندما يقفز اضطر ك 
تفسر عف ألمو ألكاف انفعاالتو ك  ىصياح أك ينطؽ بعبارات لغكية تدؿ عميحدث صكتان كصراخ  ك 

 الشديد أك حزنو العميؽ أك سعادتو أك فرحو. 
خبلؿ التحميؿ قد اتضح مف الفرد تختمؼ باختبلؼ االنفعاؿ ك  ؾ تعبيرات تصدر عفكىنا
ة, كالمفاجأة, كالخكؼ, كالحزف, رات االنفعالية كىي السعادكجكد سبع فئات لمتعبي اإلحصائي
 االشمئزاز, كاالىتماـ., ك كالغضب

  :تاليةات التغير الالوجو  ىعم فعاؿ السعادة يظيرعند التعبير عف ان :فمثبلن 
الشفتيف كارتفاع مع  , كاتساع فتحتي األنؼ كفتحكتجعد األسفؿ ,ىبكط الجفف األعمى

  التالية: اتير غتالالوجو  ىعم أوأما في حالة الغضب يطر  .انضماـ ألركاف الفـ

, كظيكر الفـ ةفتح, ك ي األنؼتاتساع فتحارتفاع الجفف األعمى كتجعد الجفف األدنى ك 
 .ىىبكط الشفة السفماألسناف السفمى, ك 

                                           

 .(7ٕ٘)( اٌضػجالٚٞ: تشث١خ اٌّشا٘ك ث١ٓ اإلعالَ ٚػٍُ إٌفظ, صٔ)



 

 

 

 الثاني  الفصل  

 امياك  ح  وأ    ية  ج  و  الز  ياة   ية في الح  س  ف  الن    االنفعاالت    أثر  
 ث:اح  ب   م    ة  س  م  وفيو  خ  

 . وم  ك  وح    يةوج  الز    في الحياة    ب  الح    انفعال    : أثر  األول المبحث  
 و.م  ك  ية وح  وج  الز    في الحياة    ره  الك    انفعال    الثاني: أثر    المبحث  
 و.م  ك  ية وح  وج  الز    في الحياة    وف  الخ    انفعال    الثالث: أثر    المبحث  
 و.م  ك  ية وح  وج  الز    في الحياة    ضب  الغ    انفعال    الرابع: أثر    المبحث  
 و.م  ك  ية وح  وج  الز    في الحياة    يرة  الغ    انفعال    الخامس: أثر    المبحث  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  :توطئة
اإليجابية التي سكاء كانت السمبية منيا أك  ,نفسيةال االنفعاالتىذا الفصؿ يتحدث عف 
يجابي كىك انفعاؿ الحب إكبدأت بانفعاؿ  االنفعاالتأىـ تمؾ  وتنيتعايشيا كؿ مف الزكجيف كقد ضم

 يتطكرقد يتصؼ بو مف انعكاس يفضي عمى الحياة الزكجية سعادة غامرة مع العمـ أف االنفعاؿ  الم
ت في الفصؿ السابؽ أف إلى عاطفة دائمة تؤدم إلى الرضي الشخصي لكؿ مف الزكجيف ككما بينٌ 

 عمى نكعيف: االنفعاالت
       .سارةانفعاالت  - أ

 غير سارة.انفعاالت   - ب

 كقد جعؿ ا حب النساء كالسارة تحدث نتيجة لحصكؿ شيء تحبو النفس كتميؿ إليو
يٍّفى ًلمنَّاًس حيب  الشَّيىكىاًت ًمفى  : ﴿تعالى ا قاؿ ,جبؿ الناس عميو ان فطري ئان شي كاألكالد كاألمكاؿ زي

ًة كىاأٍلىٍنعىاـً  مى ٍيًؿ اٍلميسىكَّ ًة كىاٍلخى تىاعي  النٍّسىاًء كىاٍلبىًنيفى كىاٍلقىنىاًطيًر اٍلميقىٍنطىرىًة ًمفى الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ ٍرًث ذىًلؾى مى كىاٍلحى
ٍسفي اٍلمىآًب  يىاًة الد ٍنيىا كىالمَّوي ًعٍندىهي حي  لذا جاء ,كىذا الحب البد أف يككف منضبطان بتعاليـ الشرع (ُ)﴾اٍلحى
نفعالي عند حدكث ما يشغؿ النفس في ىذا األمر كيجعميا تفكر ىذا المبحث ليبيف أحكاـ الحب اال

   .افي الحصكؿ عمى الفرصة السانحة لتحقيؽ ىدفي

ط ينبغي ىناؾ ضكابأف ىؿ كؿ الحب مباح أـ  ,الذم يطرح نفسو في ىذا المقاـكالسؤاؿ 
 .فصؿىذا ما سأبينو إف شاء ا في ىذا ال ؟لممرء مراعاتيا

 

 

 

 

                                           

 .(ٗٔ)آي ػّشاْ ا٠٢خ ( عٛسح ٔ)



 

 

 

 ولاأل   ث  ح  ب  الم  

 وم  ك  ح  و    ية  وج  الز    ياة  في الح    ب  الح    انفعال    ر  ث  أ     
 ب: طال  م    وفيو أربعة  

 ا .ح  ال  ط  اص  و  ة   غ  ل    ب  الح    يف  ر  ع  : ت  األول ب  ل  ط   الم  

بانف عال  الح ب  في الح ياة     الم ت ع ل ق ة  الم سائ ل  الثاني:    الم ط  ل ب  

 .الز وج ية  

 وفيو مسألتان:

 .المسألة  األ ولى: حكم  الحب  قبل  الزواج  

.المسألة الثانية: حكم الحب بعد الزواج



 

 

 
ِْ 

 وؿِ اأَل بُ مَ ط  المَ 
 اً الحَ طِ واص   ةً غَ لُ  ب  الحُ  يؼُ رِ ع  تَ 

 في المغة: :أوالً 
بَّةي  ,الحيب  نىًقيضي البيٍغًض كالحيب   الكدادي كالمىحى

الشيء الذم  ى, كىك انجذاب النفس إل(ُ)
 .(ِ)عنو عف الشيء الذم يرغبي  ترغب فيو, كضد الحب البغض كىك نفكر النفسً 

  اصطالحًا:تعريفو ثانيًا: 
 (ّ) منيا: بعنى الحبلممحبة التي ىي  نقؿ ابف القيـ تعريفات كثيرةعند الفقياء:  - أ

 الميؿ الدائـ بالقمب اليائـ.
 كقيؿ إيثار المحبكب عمى جميع المصحكب.

 كقيؿ مكافقة الحبيب في المشيد كالمغيب.
فالنفكس إذا  ,العمكمبأنو إقباؿ أك اتفاؽ بيف النفكس في عالميا  :عرؼ ابف حـز الحبك 

  (ْ)اتصمت أك انقطعت مالت لبعضيا البعض.
 ( ٓ) فيك العشؽ. ,, فإذا تجاكز العقؿميؿ النفس مع العقؿ :الحب  وفي معجـ لغة الفقياء: 

 ( ٔ) فرط الحب إذا تجاكز حدكد العقؿ. :العشؽو 

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

                                           

 (.ِٖٗ/ُ( ابف منظكر: لساف العرب)ُ)
 (.ُّٖ/ُ( المناكم: التعاريؼ )ِ)
 (.ُٗابف القيـ: ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف, )ص( ّ)
: طكؽ الحمامة)ْ)  (.ٓٗ/ُ( ابف حـز
 .  (ُّٕ/ُقمعو جي: معجـ لغة الفقياء) (ٓ)
 .(ُِّ/ُالمرجع السابؽ )( ٔ)
 .ُٕٖٗاليكنسكك (ٕ)



 

 

 
ّْ 

 نياالثَ  طمبُ المَ 

 يةِ وجِ الزَ  ياةِ في الحَ  ب  الحُ  عاؿِ ة بانفِ قَ مِ عَ تَ المُ  ؿُ سائِ المَ 

 :الزواجِ  قبؿَ  الحب   ى: حكـُ ولاألُ  المسألةُ 

  (3) األمور التالية: يالبد أف نراع ,الحب ىعند الحكـ عم
 خضع لؤلعراؼ كالعادات.اتالحب كأني مظاىرتحديد  -أ 
 ف اإلسبلـ يراعي الحاالت اإلنسانية المختمفة بما فييا انفعاؿ الحب.إ -ب 
 الخطبة الشرعية ثـ عقد الزكاج. عف طريؽ الرجؿ بالمرأة البد أف يككف تعرض فإ -ج 

  (1) قوؿ:أوعند تفصيؿ النقاط السابقة 
ف الحب معناه بشكؿ عاـ ىك ميؿ القمب الغريزم كالمكتسب نحك شيء ما كالمراد إ أواًل:

كحب اآلباء ألبنائيـ كالعكس, ككحب الطيبات مف  ,العاـ الشامؿ لكؿ أنكاع الحب ىمنو المعن
 المأككالت كالمشركبات كالممبكسات.

 ىفيك يميؿ إل ,عميو اإلنساف بطبعو فميؿ الرجؿ لممرأة كالعكس يعتبر أمران فطريان مجبكالن 
َٓ إٌَِّغبءِ   :ىتعال ا قاؿ مف يرتاح إليو. ِِ اِد  َٛ َٓ ٌٍَِّٕبِط ُدتُّ اٌشََّٙ ُص٠ِّ

ظاىر تغير متقد ك  ,(ّ)
الحب حسب تنكع األعراؼ كالعادات كطريقة التربية فقد نجد مف يستعمميا استعماالن  التعبير عف

غير الشرعية نكعان مف الحب, فيجعؿ الممارسات  ,كضعيا الحقيقيغير صحيح كيضعيا في غير م
 ككؿ عرؼ يخالؼ الشرع ال يؤخذ بو. 

بػيف حقيقػة مػا يف اإلسبلـ يراعي الحاالت اإلنسانية المختمفة بما فييا انفعاؿ الحػب ك إ ثانيًا:
فػبل بػأس أف يعجػب  فالعبلقة بيف الرجؿ كالمرأة البد أف تمتاز بالطيارة كالنقػاء, ,يككف عميو اإلنساف

  الرجؿ بأخبلؽ المرأة ككذلؾ يجكز لممرأة أف تعجب بصفات الرجؿ كتحب الصفات كالشمائؿ

 ذلؾ.  ىفقد كرد في األثر ما يدؿ عم ,زكجان المرغبة فيو كتتمنى أف يككف ليا 

                                           

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



 

 

 
ْْ 

أنو رفض زكاج ابف عمر مف ابنة خالو مع كجكد الكفاءة, كزكجيا  حيث كرد عف النبي 
اًريىةي  شعبة لكجكد الميؿ القمبي كالحب؟!مف المغيرة بف    كىأىٍعمىمىٍت رىسيكؿى المًَّو  ,الزكاجفىكىًرىىًت اٍلجى
يىا رىسيكؿي المَّوً ذىًلؾى ًىيى كىأيم يىا يىا اٍلميًغيرىةي بٍ   , فىرىدَّ ًنكىاحى     (ُ)في شيٍعبىةى"فىنىكىحى

اًريىةن ًبٍكرنا أىتىًت النًَّبيَّ : -رضي ا عنيما - عىًف اٍبًف عىبَّاسو ك  يىا  " أىفَّ جى كَّجى فىذىكىرىٍت أىفَّ أىبىاىىا زى
يَّرىىىا النًَّبي     (ِ) ."كىًىيى كىاًرىىةه فىخى

فقد  ,الخطبة إف الكسيمة الكحيدة لمتعرؼ عمى المرأة كاالرتباط بيا تككف عف طريؽ ثالثًا:
 (ّ)اآلخر. ىكليتعرؼ كؿ مف الجنسيف عم ,رتباط الرجؿ بالمرأةال مقدمةك ,شرع اإلسبلـ الخطبة

كاليدؼ مف ذلؾ االطمئناف إلى الشكؿ المطمكب كال  ,ا بوطريؽ نظر الرجؿ إلى المرأة كرضاىعف ك 
عمى الرجؿ  كمف جية أخرل يجب ,يصؿ إلى المعرفة الكاممة كتبقى حقيقة اآلخر كفيمو بعد العقد

 يبؿ يبن ,بالكبلـ المعسكؿ البعيد عف الكاقع ,منيما اآلخر قبؿ العقد كالدخكؿ كالمرأة أال يخدع كؿ
  (ْ) أسرتو عمى أساس الصدؽ كاإلخبلص.

 قمب كعاءن كيعتبر ال ,ما يجدر ذكره أف الحب يتحكـ بو قكتاف: قكة العقؿ كقكة النفسكم
 بما يزكد فيو عف طريؽ العقؿ كالنفس التي ىي مصدر الشيكات المتعددة.  ئيمتم

يقكده نحك الخير كالسعادة كالنجاح, كالعقؿ  كغالبان  ,كالعقؿ يفكر كيرسـ لما فيو مصمحةن 
بيف ىاتيف  كيحصؿ عند الشباب خمطه  ,كيحاربو ,فما يريده أحدىما يرفضو اآلخر ,كالنفس نقيضاف

كيحصؿ مف كراء ذلؾ خياالت تجيش في  ,فالحب المشيكر بيف الشباب منبعو الشيكة ,القكتيف
كمما يؤكد ذلؾ  ,ان بعضيـ بعض نتيجة أنيـ يحب ىإل الفتياتكيتكصؿ كؿ مف الشباب ك  ,القمب

سرعاف ما تنطفئ جذكة ىذا الحب, كأما الحب المبني  ,األكؿد انقضاء الشير كبع ,أنيما بعد الزكاج
, ,أساس منطؽ قكيـ كعقؿ سميـ ىعم  (ٓ) ف:افإف الحب نوع ,كعمى ىذا فإنو يدـك

 مصدره العقؿ كمحمو القمب.كىك الحب الناضج ك  الحب العقمي: - أ

                                           

 .(ٕٖٖ/ٗ), 98ٖٓعٕٓ اٌذاسلطٕٟ, وتبة إٌىبح, ح  :( اٌذاسلطٕٟٔ)

 , نفس المرجع.إسناده صحيح عمى شرط البخارم قاؿ األرنؤط: ,(ِٕٓ/ْ), (ِْٗٔ)مسند أحمد, ح  :( أحمدِ)
 .(ُٖ)( حسب ا: الزكاج في الشريعة اإلسبلمية, صّ)
 .(8ٖ)اٌضٚاج فٟ ظً اإلعالَ, ص :( ػجذ اٌخبٌكٗ)

 (.ِٓد.القيسي: اإلسبلـ كالمسألة الجنسية )ص( ٓ)
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 .كمصدره الشيكة النفسية كمحمو القمب أيضان  الحب الجنسي أو العاطفي: - ب
 (ُ) :حاصميابؿ يرفض الشيوة ألمور  ,رفض الحباإلسالـ ال يف

الزكاج  ى, كنتائجو عمخطيره  زكجية أمره العبلقة الأف تككف الشيكة ىي الدافع الكحيد مف كراء  -ُ
 كاألسرة كالمجتمع خطيرة.

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

كالعشؽ  نقؿ ابف تيمية تفريقان بيف الحب كالعشؽ عند الجميكر حاصمو ذـ العشؽ فقاؿ: -ّ
ال يمدح ال في محبة الخالؽ كال المخمكؽ ألنو المحبة المفرطة الزائدة عمى الحد  مذمكـ مطمقان 

كأيضا فإف لفظ " العشؽ " إنما يستعمؿ في العرؼ في محبة اإلنساف المرأة أك  ,المحمكد
ال يستعمؿ في محبة كمحبة األىؿ كالماؿ كالكطف كالجاه كمحبة األنبياء كالصالحيف  ,صبي

: إما بمحبة امرأة أجنبية أك صبي يقترف بو النظر المحـر لفعؿ المحـربا كىك مقركف كثيران 
 .حـر كغير ذلؾ مف األفعاؿ المحرمةكالممس الم

 خالصة القوؿ:
بؿ راعى حاالتيا  ,أف اإلسبلـ لـ يغفؿ عف جانب انفعاالت كمشاعر النفس اإلنسانية
فمعرفة الرجؿ لممرأة  ,المختمفة ككضعيا في مكقعيا الصحيح كأحاطيا بسياج مف العفة كالطيارة

إال  ,فبل يصرح بذلؾ ,فإذا أعجب رجؿ بأخبلؽ فتاة كصفات معينة فييا ,تككف بالخطبة الشرعية
ف لـ يقدر عمى ذلؾ لعجزه عف تكاليؼ الزكاج ,خطبتيا ىأف يككف خاطبان أك قادران عم فميصبر  ,كا 

َٓ  ﴿ :تعالى ا قاؿ ,أفضؿ منيا يفمعؿ ا يرزقو مف ى ,حتى يغنيو ا مف فضمو ١ٌَْْغتَْؼفِِف اٌَِّز٠ َٚ

 ِٗ ْٓ فَْضٍِ ِِ  ُ ُُ َّللاَّ َْ َِٔىبًدب َدتَّٝ ٠ُْغ١َُِٕٙ   (ِ).﴾ ..ََل ٠َِجُذٚ
" فأما إذا ابتيمى بالعشؽ كعؼ كصبر, فإنو يثاب :رحمو ايقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

 ,, ككتـ ذلؾكعمبلن  كقكالن  عمى تقكاه , فمف المعمكـ بأدلة الشرع أنو إذا عؼ عف المحرمات نظران 
ما  ما إظيار فاحشة, كا  , إما شككل إلى المخمكؽ, كا  فمـ يتكمـ بو, حتى ال يككف في ذلؾ كبلـ محـر

بر عمى طاعة ا كعف معصيتو, كعمى ما في قمبو مف ألـ العشؽ, كما نكع طمب لممعشكؽ, كى   صى

                                           

 (.ِٓد.القيسي: اإلسبلـ كالمسألة الجنسية )ص (ُ)
 .(ّّ)اآلية  مف النكر ( سكرةِ)
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ًإنَّوي مىف  : ﴿تعالى ا يقكؿ يصبر المصاب عف ألـ المصيبة, فاف ىذا يككف ممف اتقى ا كصبر,
يىصًبر فىًإفَّ المَّوى الى ييًضيعي أىجرى الميحًسًنيفى  يىتَّؽً    (ِ)(ُ).﴾كى

الجنسيف لآلخر دكف أف يككف ىناؾ خطبة يشكؿ خطران عمى إف التصريح بالحب لكؿ مف 
 كذلؾ نرل مف العادات السيئة أف تطكؿ الخطبة ,أيما فساد ان عظيم ان ألنو قد يجر فساد ,المجتمع

 لمتعرؼ عمى الشكؿ  فالخطبة تككف بكابةن  ,كىذا فيو مف اإلضرار ما ال يخفى ,قبؿ أف يعقد عمييا
 الخارجي.

الحب ليس بمنكر في الديانة كال بمحظكر  فأ ":الحمامةكقد أكرد ابف حـز في كتابو طكؽ 
  (ّ)".في الشريعة, إذ القمكب بيد ا 

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

 :المسألة الثانية: حكـ الحب بعد الزواج
 (5) الحب بعد الزواج يجب مراعاة القواعد التالية: ىالحكـ عمعند 

كالتفاىـ كالتبادؿ  الكدٍّ  ىأف تقكـ عم ,بشكؿ عاـاألصؿ في العبلقات اإلنسانية  :أوالً 
الصادؽ المبني عمى اإلخبلص كالكفاء, كمف أعظـ العبلقات اإلنسانية التي تربط الناس  العاطفي

ًميظنا﴿ : تعالى ا قاؿ ,بعضيـ ببعض ميثاؽ الزكاج ٍذفى ًمنكيـ مٍّيثىاقنا غى   .(ٔ)﴾كىأىخى
 ثـ تعكد األكدار كاألنكاد. ,مجرد انفعاؿ طارئ كال لحظة سريعة تمر ليسالحب إف  :ثانياً 
نما يبنى عمى التعاطؼ فحسب كا   ,المادم ؤإف أمر األسرة ال يبنى عمى التكاف :ثالثاً 
بيف الزكجيف, فيذا ىك أساس ما سيككف بينيما مف سككف  الميؿ القمبي, كاليكل كالحبالكجداني ك 

 .(ٕ)نفسي كجنسي كما سيظمؿ حياتيما بعدئذ مف مكدة كرحمة
                                           

 (.َٗ)( سكرة يكسؼ مف اآلية ُ)
 ( ُّّ/َُمجمكع الفتاكل, ) :تيميةابف (ِ)
: طكؽ الحمامة في األلفة كاألالؼ)ّ)  (.َٗ/ُ( ابف حـز
صححو األلباني:  (.ّٗٓ/ُ,)ُْٕٖ(ابف ماجو :سنف ابف ماجو كتاب النكاح, باب ما جاء في فضؿ النكاح,حْ)

 (.ُٔٗ/ِ)صحيح سنف ابف ماجو 
 (.ِٔ( عبد الخالؽ: الزكاج في ظؿ االسبلـ ص)ٓ)
 (.ُِالنساء: آية )( سكرة ٔ)
 (.ُِِ( أبك النكر: منيج السنة في الزكاج, ص)ٕ)
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 كالرحمة كالسكينة بيف الزكجيف إقامة الكدٍّ  ىكقد راعى اإلسبلـ ىذا الجانب كحرص عم
مىؽى لىكيـ   قاؿ ا تعالى: ,كجعميا آية مف آياتو ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى ا لٍّتىٍسكينيكاكى ـٍ أىٍزكىاجن ٍف أىنفيًسكي  ًإلىٍييىا مٍّ

كف دَّةن كىرىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىاتو لٍّقىٍكـو يىتىفىكَّري عىؿى بىٍينىكيـ مَّكى  .(ُ) ﴾ كىجى

 فالمكدة مبنية عمى أساس الحب, أما  ,المكدةك  ىناؾ فرؽ بيف العشرة بالمعركؼ :رابعاً 
 ف المعركؼ ىك أف يعطي اإلنساف أل ,ضركريان أف تككف عف حبالعشرة بالمعركؼ فميس 

 (ِ)فيك أف يعمؿ اإلنساف إلرضاء مف يكدىـ بسعادة. ,الحياة, أما الكدٍّ  ضركراتً 
ألنو قد  ,الحب ىعم فميس بضركرة أف يككف مبنيان  ,حدأأم  ىفحيف يعطؼ المؤمف عم 

ـٍ ًفي   تعالىا  دينو, قاؿمف ىك في غير  ىيعطؼ المسمـ عم ـٍ ييقىاًتميككي ـي المَّوي عىًف الًَّذيفى لى الى يىٍنيىاكي
ـٍ ًإفَّ المَّوى ييًحب  اٍلميٍقًسًطيفى  تيٍقًسطيكا ًإلىٍيًي ـٍ كى كىي ـٍ أىٍف تىبىر  ـٍ ًمٍف ًديىاًركي ككي ـٍ ييٍخًرجي لى  ا كقاؿ ,(ّ) ﴾الدٍّيًف كى

ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه فىبلى تيًطٍعييمىا  :في أمر الكالديف ىتعال مىى أىٍف تيٍشًرؾى ًبي مى اىىدىاؾى عى ٍف جى كىاً 
كفنا  ا ًفي الد ٍنيىا مىٍعري اًحٍبييمى   .(ْ)﴾كىصى

ا مأمر بصحبة الكالديف كمعاممتيـ بالمعركؼ في حالة شركي أف ا وجو الداللة:  
 . (ٓ)كأمر الكلد أال يطيعيما إذا أمراه بالشرؾ

 :نني أخمص إلى ما يميإف ,ى ما تقدـوبناء عم
دَّةن كىرىٍحمىةن   مف آياتو كالرحمة كجعميا آيةن  ةكدمندب اإلسبلـ إلى كجكد الأكالن:  ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي كىجى

كفى  يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري   .(ٔ)﴾ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى
كىك  عمى الرأم الراجحليا  كلك كاف كارىان أنو يجب عمى الرجؿ عشرة زكجتو بالمعركؼ  ثانيًا:

مع  فقد يككف ىناؾ عبلقة أك عشرة بالمعركؼ ,(ٕ)ما ذىب إليو المالكية كالشافعية كالظاىرية

                                           

 (.ُِ( سكرة الرـك آية )ُ)
 (.ٖٗ( الشعراكم: أحكاـ األسرة كالبيت المسمـ, ص)ِ)
 (.ٖ( سكرة الممتحنة  آية )ّ)
 (.ُٓ( سكرة لقماف مف آية )ْ)
 (.ّٔ/ُْ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف, )ٓ)
 األكؿ.بقت في اليامش ( سٔ)
:  (,ِِّ/ٔ(, الشافعي: األـ )ْٖٔ/ُالعربي: أحكاـ القرآف)ابف ( ٕ) كخالؼ الحنفية (. ُٔٓ/ٗالمحمى )ابف حـز

 .(ّّْ/ِبدائع الصنائع ), (ُِٕ/ ٖالمغني )ابف القدامة:  العشرة بالمعركؼ مندكبة. انظر:كالحنبمية إلى أف 
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كًؼ فىًإٍف كىًرٍىتيميكىيفَّ فىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيكا شىٍيئنا  تعالى: ا , قاؿكرىو لزكجتو كىيفَّ ًباٍلمىٍعري كىعىاًشري
ٍيرنا كىًثيرنا  يىٍجعىؿى المَّوي ًفيًو خى   .(ِ)(ُ)﴾كى

وىناؾ فروع فقيية تبيف أف اإلسالـ راعى جانب انفعاؿ الحب في حياة اإلنساف وحرص 
 :منيا ,عمى إقامتيا في الحياة الزوجية

 الرجؿ كدليؿ ذلؾ قصة  ,لمرجؿ الكلي إذا أحب رجبلي كفؤان لمكليتو أف يخطبو ليا يجكز .ُ
مىى  : السبلـ عميومكسى مع سيدنا  الصالح ؾى ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّ ىىاتىٍيًف عى  قىاؿى ًإنٍّي أيًريدي أىٍف أيٍنًكحى

جو فىًإٍف أىٍتمىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍف  ًني ثىمىاًنيى ًحجى ..أىٍف تىٍأجيرى  (ّ)﴾ًعٍنًدؾى
دليؿ عمى جكاز  ,بغير حرج  عمى مكسىابنتو   الرجؿ الصالحعرض  وجو الداللة:

 .(ْ)خطبة الرجؿ البنتو مف المناسب ليا
سكاء كاف ذلؾ  ,فينظر إلى كجييا ككفييا ,بقصد الخطبة يباح لمرجؿ أف يتعرض لممرأة .ِ

ٍف أىنىًس ٍبًف  ,كدليؿ ذلؾ (ٓ)بإذنيا أك بغير إذنيا اًلؾو عى كَّجى  ,مى أىفَّ اٍلميًغيرىةى ٍبفى شيٍعبىةى أىرىادى أىٍف يىتىزى
كَّجى اٍمرىأىةن  ا ,اٍذىىٍب فىاٍنظيٍر ًإلىٍييىا فىقىاؿى لىوي النًَّبي   ,يىتىزى ـى بىٍينىكيمى  ,فىفىعىؿى  ,فىًإنَّوي أىٍحرىل أىٍف ييٍؤدى

يىا كَّجى  (ٔ).فىذىكىرى ًمٍف ميكىافىقىًتيىا ,فىتىزى
رجعيان أف يصرح بالخطبة لمطمقتو بعد انقضاء  زكجتو طبلقان  يباح لمرجؿ الذم طمؽ .ّ

ميكىيفَّ   تعالى:ا ذلؾ قكلو  ىكالدليؿ عم ,عدتيا مىييفَّ فىبلى تىٍعضي ذىا طىمٍَّقتيـي النٍّسىاءى فىبىمىٍغفى أىجى كىاً 
كؼً  ـٍ ًباٍلمىٍعري ٍكا بىٍينىيي ييفَّ ًإذىا تىرىاضى أىٍف يىٍنًكٍحفى أىٍزكىاجى

(ٕ) 
 جكاز خطبة  ىع إلى زكجيا دؿ عمك رجالف ممف اآلية أف تحريـ منع المطمقة  :الداللةوجو 
  (ٖ).بذلؾ بؿ ىك أكلى الناس ,حب أف يستأنؼ حياتيما الزكجيةأزكجيا ليا إذا 

                                           

 (. ُٗ( سكرة النساء آية )ُ)
 (.ّّالنساء, ص)الجنيدم: عضؿ ( ِ)
 (.ِٕ) آية مف القصص( ّ)
 (. ِٖٖٔ/ٓ( سيد قطب: في ظبلؿ القرآف, )ْ)
 (.ُُّ/ّ)سبؿ السبلـ, الصنعاني(ٓ)
(, ٗٗٓ/ُ, )(ُٖٓٔ)باب النظر إلى المرأة إذا أراد أف يتزكجيا, حكتاب النكاح,  ابف ماجو, سنف ابف ماجو,( ٔ)

 قاؿ الشيخ األلباني: صحيح.
 .(ِِّ)اآلية  مف سكرة البقرة (ٕ)
 (.كما بعدىا ّٕ/ّ(القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف, )ٖ)
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ٍعًقًؿ ٍبًف يىسىارو  ,كجاء في سبب نزكؿ ىذه اآلية كَّجى أيٍختىوي رىجيبلن ًمٍف اٍلميٍسًمًميفى  ,عىٍف مى  ,أىنَّوي زى
ـٍ يي ك قىةن مثيَـّ طىمَّقىيىا طى  ,مىا كىانىتٍ  فىكىانىٍت ًعٍندىهي  ٍت لى تَّى اٍنقىضى طىبىيىا  ,فىيىًكيىيىا كىىىًكيىٍتوي  تىيا,ًعدَّ رىاًجٍعيىا حى ثيَـّ خى
كٍَّجتي فىقىاؿى لىوي يىا ليكىعي  ,مىعى اٍلخيطَّابً  ٍمتيؾى ًبيىا كىزى ـى  ,فأنزؿ ا ىذه اآلية ,قاؿ ,طىمٍَّقتىيىاك  لىؾى  يىاأىٍكرى  قىاؿى فىعىًم

تىيىا ًإلىى بىٍعًميىا اجى تىوي ًإلىٍييىا كىحى اجى ٍعًقؿه قىاؿى سىٍمعنان  ,المَّوي حى بٍّي فىمىمَّا سىًمعىيىا مى اهي ف ,ًلرى قىاؿى كى دىعى
كٍّجيؾى    (ُ).أيزى
ـٍ  ؿ تعالى:يباح التعريض بالخطبة لممتكفى عنيا زكجيا أثناء العدة قاك  .ْ مىٍيكي نىاحى عى كىالى جي

كنىييفَّ  ـٍ سىتىٍذكيري ـى المَّوي أىنَّكي ًم ـٍ عى لىًكٍف الى ًفيمىا عىرٍَّضتيـٍ ًبًو ًمٍف ًخٍطبىًة النٍّسىاًء أىٍك أىٍكنىٍنتيـٍ ًفي أىٍنفيًسكي  كى
كفنا كىالى تىٍعًزميكا عيٍقدىةى  تَّى يىٍبميغى اٍلًكتىابي  الزكاجتيكىاًعديكىيفَّ ًسرًّا ًإالَّ أىٍف تىقيكليكا قىٍكالن مىٍعري حى

مىوي    .(ِ)﴾أىجى

فبل إثـ  ,الحرج عف المؤمنيف بالتعريض بالزكاج لممعتدة مف الكفاةالشارع رفع  وجو الداللة:
 :تعالى وقاؿ ابف عباس في تفسير قكل ,عميو أف يكف في نفسو كيسر بإرادة الخطبة دكف أف يصرح

ا َّٓ ِعّشً اِػُذُٚ٘ َٛ ْٓ َل تُ ٌَِى  (ّ).غيرم أم ال يقكؿ ليا إني عاشؽ كعاىديني أال تتزكجي ﴾َٚ

                                           

(, ُِٔ/ٓ, )ُِٖٗ, باب كمف سكرة البقرة, حكتاب تفسير القرآف عف رسكؿ ا  الترمذم: سنف الترمذم,( ُ)
 (.َِٓ/ٔانظر: إركاء الغميؿ) : صحيح.ث حسف صحيح, كقاؿ الشيخ األلبانيقاؿ أبك عيسى: ىذا حدي

 (.ٖٕ٘)ا٠٢خ  ِٓ عٛسح اٌجمشح( ٕ)

 .(8ٖٗ/ٕ)اٌمشآْ اٌؼظ١ُ : تفغ١ش اثٓ وث١ش( ٖ)



 

 

 

 يان  الث     ث  ح  ب  الم  

 وم  ك  ح  و    ية  وج  الز    ياة  في الح    ه  ر  الك    ال  ع  ف  ان    ر  أث  

 :بان  ل  ط   يو م  وف  

 ه.ر  الك    ة  يق  ق  : ح  األول ب  ل  ط   الم  

 و. م  ك  ح  و    ية  وج  الز    ياة  في الح    ه  ر  اني: الك  الث     ب  ل  ط   الم  
 وفيو مسألتان:

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



 

 

 
ُٓ 

 األوؿ بُ مَ ط  المَ 
 هِ ر  الكُ  ةُ يقَ قِ حَ  

  .المشقة ىككاحد ك  ىبمعن ماالكره بضـ الكاؼ كفتحيا لغتاف كى :ره لغةً الكُ 
ما أىٍكرىىىؾى غيريؾى بفتح الكاؼ كالكىٍره  ,ما أىٍكرٍىتى نىٍفسىؾ عميوبضـ الكاؼ الكيٍرهى  كقاؿ الفراء:

ٍمتىني كىٍرىان   .عميو تقكؿ جٍئتيؾى كيٍرىان كأىٍدخى
الضـ المشقةي تٍحتىًممييا كالكيٍرهي ب ,اإلباءي كالمشىقَّةي تيكىمٍّفييا فتىٍحتىًممييابالفتح  الكىٍره كقاؿ ابف سيده:

مىى اٍلمىكىاًرهً "  كفي الحديث: ,مف غير أىف تيكىمٍّفيا كًء عى كىك جمع مكره كىك ما يكرىو  (ُ)"ًإٍسبىاغي اٍلكيضي
 أف يتكضأ مع البرد الشديد كالعمؿ التي يتأذل معيا بمس الماء. ىالمعنك  ,اإلنساف كيشؽ عميو

".هرى كٍ كالمى  طً شى نٍ عمى المى  رسكؿ ا  نابايع": بف الصامت  كفي حديث عبادة 
يعني  (ِ)

 .(ّ)المحبكب كالمكركه كىما مصدراف
تركز حكؿ احتماؿ ي ككى .(ْ)المغكم ىال يختمؼ الكره اصطبلحان عف المعنالكره اصطالحًا: 
   .(ٓ)المشاؽ لما يخالؼ الطباع
  .(ٔ)لما يقع لئلنساف مف أمر مف األمكر البغض كعدـ الرضا :ويمكف القوؿ بأنو

 عند عمماء النفس:الكره 

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.

باألنانية, أك الشعكر بالخكؼ, أك باالضطراب حالة معقدة, كتشتد باشتداد الشعكر كىك 
تجمى بيذا المظير النفسي, الذم يغمب عميو يمكقؼ فكرم يتمبس بحالة نفسية ك  أك ىك ,النفسي

 (ٖ) .يحدث تنافران بيف طرفي العبلقة التكتر كاالنفعاؿ, كبشكؿو 
                                           

 (.ُِٗ/ُ(, )ُِٓ( مسمـ: صحيح مسمـ , كتاب الطيارة, باب فضؿ إسباغ الكضكء عمى المكاره, ح)ُ)
 (.ٕٕ/ٗ(, )ُٕٗٗ( البخارم: صحيح البخارم, كتاب األحكاـ, باب كيؼ يبايع اإلماـ الناس, ح)ِ)
 (.ّْٓ/ُّمنظكر: لساف العرب, )( ابف ّ)
 .(ِِٖ/ّْكزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية, الككيت: المكسكعة الفقيية الككيتية, ) (ْ)
 (. ّٗ-ّٖ/ّ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف, )ٓ)
 (.ّٕٗ/ُقمعو جي: معجـ لغة الفقياء) (ٔ)
 (.ُُِص) المدخؿ الميسر الى الصحة النفسية كالعبلج النفسي ( أسماء:ٕ)
 ( المجمع العالمي لمتقريب بيف المذاىب اإلسبلمية: مكقؼ أخبلقي ضد الكراىية كالكراىية الدينية.ٖ)
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 يانِ الثَ  بُ مَ ط  المَ 
 ومُ ك  حُ وَ  يةِ وجِ الزَ  ياةِ في الحَ  هُ ر  الكُ 

 مسألتاف:وفيو 
 :مرأتو وحكمواى: كره الرجؿ األولالمسألة 
فعمى المسمـ أف يككف حكيـ نفسو كذلؾ  ,تمر عمى اإلنساف حاالت مختمفة مف الكره كالحب 

بؿ عمى الزكجيف أف يجاىدا سكيان في استمرار الحياة الزكجية كعدـ  ,بأال يخضع لمكجات الكره
 االنجرار كراء ىذه النزكات.

فقد يجد الرجؿ الخير كاألماف لو كألبنائو مع ىذه  ,الرجؿ تجاه ةصاخ بصفةكالحديث مكجو  
 المرأة التي صبرت معو عمى عثرات الحياة.

ف فقد سركره حيف  ,الجماؿ بفعؿ الزماف اكعميو أف يعمـ أنو إذا خب  فجماؿ الركح ال يخبك كا 
يصؿ الكره إلى درجة ال يمكف احتماليا  ينظر إلييا فبل ينسى أنيا تحفظو في نفسيا كمالو, كقد

ذا المنطمؽ تفرقيما غنى كسعة, كمف ىيصير بؿ  ,كيصير احتماؿ الحياة الزكجية جحيما ال يطاؽ
 ربيف:ضسنتحدث عف الكره عمى 

 الثاني: كره غير محتمؿ.       .: كره محتمؿاألكؿ 
 الكره المحتمؿ: :أوالً 
يحصؿ لمزكج تجاه زكجتو كىذا الكره يككف  ان أف ىناؾ كرىعمى دلت النصكص الشرعية   

والدليؿ  ,كمحتمبلن كاإلسبلـ يحث الزكج عمى الصبر كالعشرة بالمعركؼ في مثؿ ىذه المكاقؼ طارئان 
 عمى ذلؾ مف الكتاب والسنة واآلثار والمعقوؿ:

 :مف الكتاب -ُ 
ْْ : ىتعال ا قكؿ ِ ْؼُشِٚف فَئ َّ ٌْ َّٓ ثِب َػبِشُشُٚ٘ َٚ ُ ًَ َّللاَّ ٠َْجَؼ َٚ ْْ تَْىَشُ٘ٛا َش١ْئًب  َّٓ فََؼَغٝ أَ ُ٘ٛ ُّ ْ٘تُ َوِش

ِٗ َخ١ًْشا َوث١ًِشا  .(ُ) ﴾ف١ِ
النساء أف يككف دكاـ ما بينيـ كصحبتيـ  األزكاج إذا عقدكا عمى أمر ا  وجو الداللة:

  (ِ)الزكج.عمى التماـ كالكماؿ, فإنو أىدأ لمنفس, كأقر لمعيف, كأىنأ لمعيش, كىذا كاجب عمى 

                                           

 (.ُٗ( سكرة النساء مف اآلية )ُ)
 (.ّْٖ/ُابف العربي: أحكاـ القرآف, ) (ِ)



 

 

 
ّٓ 

 :مف السنة -ِ
ٍيرىةى  - أ ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي اً   عى ميقنا, :, قىاؿى " الى يىٍفرىؾي ميٍؤًمفه ميٍؤًمنىةن, ًإٍف كىًرهى ًمٍنيىا خي

" رى رىًضيى ًمٍنيىا آخى
(ُ). 

 ,مرضيان  خمقان  كجد فييا وف كجد فييا خمقا يكرىإ ألنو ,ينبغى أف ال يبغضيا وجو الداللة:
  (ِ)لكنيا دينة أك جميمة أك عفيفة أك رفيقة بو أك نحك ذلؾ. ,بأف تككف شرسة الخمؽ

ٍيرىةى  - ب ًمقىٍت ًمٍف ًضمىعو  :" قىاؿى رىسيكؿي اً  :قىاؿى  كعىٍف أىًبي ىيرى ٍرأىةى خي كا ًبالنٍّسىاًء فىًإفَّ اٍلمى اٍستىٍكصي
هي  مىًع أىٍعبلى فَّ أىٍعكىجى شىٍيءو ًفي الضٍّ ـٍ يىزىٍؿ أىٍعكىجى  ,كىاً  ٍكتىوي لى ٍف تىرى  ,فىًإٍف ذىىىٍبتى تيًقيميوي كىسىٍرتىوي كىاً 

كا ًبالنٍّسىاءً   (ّ) . "فىاٍستىٍكصي
 قكلو: "استكصكا" قيؿ معناه تكاصكا بيف, كقاؿ الطيبي: السيف لمطمب كىك وجو الداللة:

كمف يعكد  ,مف غيركـ بيفيف, أك اطمبكا الكصية لممبالغة أم اطمبكا الكصية مف أنفسكـ في حقٍّ 
كالكصية بالنساء آكد لضعفيف كاحتياجيف إلى مف يقـك  ,فيستحب لو أف يحثو عمى الكصية مريضان 

  .(ْ)رفقكا بيف كأحسنكا عشرتيفابأمرىف, كقيؿ معناه اقبمكا كصيتي فييف كاعممكا بيا ك 

 مف اآلثار: -1
 " كيحؾ! ألـ تبفَّ يحبياأراد أف يطمؽ زكجو " ألنو ال  لرجؿو  قكؿ عمر بف الخطاب  - أ

 (ٓ)البيكت إال عمى الحب؟ فأيف الرعاية كأيف التذمـ؟ ".
فكقؼ عمى بابو ينتظر  ,يشكك خمؽ زكجتو جاء عمر بف الخطاب  ركم أف رجبلن  - ب

 ,فسمع امرأة عمر تستطيؿ عميو بمسانيا كتخاصمو, كعمر ساكت ال يرد عمييا ,خركجو
كقاؿ إف كاف ىذا حاؿ عمر مع شدتو كصبلبتو كىك أمير  ,فانصرؼ الرجؿ راجعان 

فناداه كقاؿ: ما حاجتؾ أييا  ,عف بابو المؤمنيف, فكيؼ حالي؟ كخرج عمر فرآه مكليان 
 ,فقاؿ: يا أمير المؤمنيف جئت أشكك إليؾ سكء خمؽ امرأتي كاستطالتيا عميٌ  الرجؿ؟

                                           

 (.ُٕسبؽ تخريجو ص)( ُ)
  (.ٖٓ/َُالنككم: شرح صحيح مسمـ, ) (ِ)
 (. ُّّ/ْ, )ُّّّ( البخارم: صحيح البخارم, كتاب بدء الخمؽ, باب خمؽ آدـ صمكات ا عميو كذريتو, حّ)
 . (ّٖٔ/ٔابف حجر: فتح البارم, ) (ْ)
(. كقاؿ األلباني في تخريج أحاديث الظبلؿ, أنو لـ يجده بيذا المفظ, كلكف ٕٔ/ِسيد قطب: في ظبلؿ القرآف) (ٓ)

 (.ٕٗتخريج أحاديث الظبلؿ)ص ؿ. انظر:أكرده اليندم في كنز العما



 

 

 
ْٓ 

مؤمنيف مع زكجتو, فكيؼ فرجعت كقمت إذا كاف ىذا حاؿ أمير ال ,فسمعت زكجتؾ كذلؾ
 لطعامي خبازةه  يا طباخةه : إنَّ حتمميا لحقكؽ ليا عميَّ أفقاؿ عمر: يا أخي إني  ؟حالي

عمييا, يسكف قمبي بيا عف  و بكاجبو لكلدم كليس ذلؾ كمَّ  لثيابي, مرضعةه  لخبزم, غسالةه 
 ,مرفقاؿ الرجؿ يا أمير المؤمنيف ككذلؾ زكجتي, قاؿ ع ,الحراـ, فأنا أحتمميا لذلؾ

 (ُ) فاحتمميا يا أخي, فإنما ىي مدة يسيرة.
  :من المعقول  -4

ال يخضع النفعاالتو الطارئة فاألصؿ أف تستمر عقدة الزكاج فبل تنفؾ أعمى المرء المسمـ  - أ
ألكؿ نزكة فاإلسبلـ حفظ لمؤسستو اإلنسانية الكبرل جديتيا فبل يجعميا عرضة لنزكة 

  (ِ) العاطفة المبتذلة ىنا كىناؾ.
إنيا رابطة مبنية عمى المسئكلية  ,الرابطة الزكجية أكبر مف العاطفة التي تجيء كتركحإف   - ب

فالحياة البد أف تبنى  ,المتبادلة, فعمى الرجؿ امتثاؿ المركءة كالتحمي بالصبر كاالحتماؿ
إف العقدة اإليمانية ىي كحدىا التي ترفع النفكس كترفع االىتمامات كترفع الحياة  ,عمى ذلؾ
  (ّ) ية عف نزكة البييمة كطمع التاجر كتفاىة الفارغ.اإلنسان

كالتغاضي  ,فإنو ليس ىناؾ كرد ببل أشكاؾ ,رعف بعض األمك  األزكاج التجاكز ىيجب عم  - ج
أنو إذا كره مف اآلخر  ,عف بعض ما ال يحب أف يراه في اآلخر كيضع كبلىما في حسبانو

   ذا ىك ما أشار إليو رسكؿ اكى ,أخرل تشفع لو فإنو البد أف تككف فيو صفةه  ,صفةن 
رى  ":حيث قاؿ ميقنا, رىًضيى ًمٍنيىا آخى  .(ٓ) (ْ)"الى يىٍفرىؾي ميٍؤًمفه ميٍؤًمنىةن, ًإٍف كىًرهى ًمٍنيىا خي

 
 محتمؿ:ال: الكره غير ثانياً 

عميو أف يتركل كيستعمؿ الخطكات الشرعية ليعالج الخبلؼ,  ,غير محتمؿ ان إذا كرىيا كرى
 كيستعمؿ أقصى جيده الستمرار الحياة الزكجية كمف ىذه الخطكات التي يتبعيا قبؿ أف يقدـ عمى 

                                           

 (.7ٕٔاٌز٘جٟ: اٌىجبئش)ص( ٔ)

 (.ٖٔ)ص ,المشاكؿ الزكجية :( الخشتِ)
 . (َٔٔ/ُ),في ظبلؿ القرآف :( قطبّ)
 (.ُٕصفحة ) سبؽ تخريجو (ْ)
 .(َٕ)( الخشت: المشاكؿ الزكجية, صٓ)
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 :مييما المفارقة 
افيكفى   إلييا في قكلو: ىتعالالعبلج بالخطكات الشرعية المعركفة كقد أشار ا  - أ ًتي تىخى كىالبلَّ

مىٍيًيفَّ  ـٍ فىبلى تىٍبغيكا عى اًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ فىًإٍف أىطىٍعنىكي كىيفَّ ًفي اٍلمىضى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجيري
 أبيف ذلؾ في عبلج الخكؼ مف النشكز. كسكؼ  (ُ)﴾سىًبيبلن 

ػا   :ىتعػال ا فػي قػكؿ التحكيـ المشار إليػو - ب ٍف ًخٍفػتيـٍ ًشػقىاؽى بىٍيًنًيمى ػا ًمػٍف أىٍىًمػًو كىاً  كىمن فىػاٍبعىثيكا حى
ا فًٍّؽ المَّوي بىٍينىييمى ا ييكى حن ا ًمٍف أىٍىًميىا ًإٍف ييًريدىا ًإٍصبلى كىمن   .(ِ)﴾كىحى

 ا قػاؿ ,بؿ يحافظ عمػى الميثػاؽ الغمػيظ الػذم كاثقػو ا بػو ,آال يتبلعب في ألفاظ الطبلؽ  - ج
ػػاءى فىػػبىمىٍغفى كى   :ىتعػػال ذىا طىمٍَّقػػتيـي النٍّسى كؼو كىالى  اً  ٍعػػري كىيفَّ ًبمى كؼو أىٍك سىػػرٍّحي ٍعػػري مىييػػفَّ فىأىٍمًسػػكيكىيفَّ ًبمى أىجى

كنا ـى نىٍفسىػوي كىالى تىتًَّخػذيكا آيىػاًت المَّػًو ىيػزي ػٍف يىٍفعىػٍؿ ذىًلػؾى فىقىػٍد ظىمىػ مى قػاؿ   (ّ)﴾تيٍمًسكيكىيفَّ ًضرىارنا ًلتىٍعتىديكا كى
كنػػت  :العبػػان أك يعتػػؽ أك يػػنكح كيقػػكؿكنػػت  :ىػػك الرجػػؿ يطمػػؽ كيقػػكؿ :الحسػػف كقتػػادة فييػػا

ؿ ًاٍمرىأىتو كىىيكى يىٍمعىبك  ,(ْ)"العبان  : طىمَّؽى رىجي بَّاس قىاؿى ٍف ًاٍبف عى ؽ ,عى  فىأىٍنزىؿى المَّو ,الى ييًريد الطَّبلى
ا  ًٚ ََل تَتَِّخُزٚا آ٠َابد َّللاَّ ُ٘اُض ػوي رىسيػكؿ المَّػو ,﴾َٚ مى ؽ  فىأىٍلزى بل فػة عظيمػة , فيػذه مسػئكلي(ٓ)الطَّػبلى

  .كالضركرة الممجئة ,الحاجة الممحة يستعممو الرجؿ إال في
ٍيرىةى ك  ثه ًجد ىيفَّ ًجدٌّ كىىىٍزليييفَّ ًجدٌّ : " قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  عىٍف أىًبي ىيرى  الزكاجثىبلى

ؽي كىالرٍَّجعىةي   (ٔ)".كىالطَّبلى

امرأتو الجاىمية كىي تعبر عف كره الرجؿ حيث كانت في  ,ؾ صكر حرميا اإلسبلـكىنا
 ما يمي: ومف ىذه الصور ,كجكران  كاستعماؿ ما خصو الشرع بو تعسفان 

 أشير: ة: اإليالء فوؽ أربعأوالً 
 .(ٕ)كذلؾ كائتمى ىتألمؤؿ ك  فيك ,إذا حمؼ ,إيبلءن مثؿ آتى إيتاءن  ىآل :تعريؼ اإليالء في المغة

                                           

 (. ّْ( سكرة النساء مف آية )ُ)
 (.ّٓ( سكرة النساء مف آية )ِ)
 (.ُِّالبقرة مف آية )( ّ)
 (.ّٗٔ/ِتفسير القرآف العظيـ ) ابف كثير:( ْ)
 (. ِٕٗ/ُ( الشككاني: فتح القدير)ٓ)
(, قاؿ األلباني: ِِٓ/ِ, )(ُِٔٗ)أبك داكد: سنف أبى داكد, كتاب الطبلؽ, باب الطبلؽ عمى اليزؿ, ح (ٔ)

 (.ّٕٗ/ٔ. انظر: صحيح أبي داكد)حسف
 (.ُٔ/ُ)( الفيكمي: المصباح المنير, ٕ)
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 :اإليالء اصطالحاً 
  (ُ) أكثر. كأ عبارة عف اليميف عمى ترؾ كطء المنككحة أربعة أشيرو  بأنوالحنفية:  وعرف -ُ
حمؼ بيميف يمـز بالحنث حكما عمى ترؾ كطء زكجتو زيادة عمى أربعة وعرفو المالكية:  -ِ

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

  (ّ) أشير.
الكطء با تعالى أك صفة مف صفاتو عمى  ىحمؼ الزكج القادر عم بأنو الحنابمة:وعرفو  -4

 (ْ) ترؾ كطء زكجتو مف قبميا مدة زائدة عمى أربعة أشير.
تعريؼ الفقياء أف تعريؼ الحنفية ىك الراجح مف التعريفات إليجاز عبارتو الباحث مف  رلكي

  ككضكحيا.
 رضي ا-ابف عباس فعف ,ىك ما جاء في سبب نزكؿ آية االيبلء ,كسبب تحريـ اإليبلء 

إيبلء أىؿ الجاىمية السنة كالسنتيف كأكثر مف ذلؾ, فكقت ا أربعة أشير, فمف  قاؿ: كاف -عنيما 
يبلء ضرار أىؿ إلقاؿ سعيد بف المسيب: كاف ا كاف إيبلؤه أقؿ مف أربعة أشير فميس بإيبلء,

, ككاف فيحمؼ أف ال يقربيا أبدان  ,يريد المرأة كال يحب أف يتزكجيا غيرهالجاىمية, كاف الرجؿ ال 
 جؿ الذم يعمـ بو ما عند الرجؿ في المرأةيتركيا كذلؾ ال أيما كال ذات بعؿ, فجعؿ ا تعالى األ

ُْ تََشثُُّض أَْسثََؼِخ أَْشُٙشٍ ﴿ :أربعة أشير, كأنزؿ ا تعالى ِٙ ْٓ َِٔغبئِ ِِ  َْ َٓ ٠ُْؤٌُٛ َ  ٌٍَِِّز٠ َّْ َّللاَّ ِ ْْ فَبُءٚا فَئ ِ فَئ

 ٌُ  .(ٓ)﴾َغفٌُٛس َسِد١

 :الظ َيارُ : ثانياً 
تىظىيَّر منيا ير أيمي كقد ظىاىىرى مف امرأتو ك كظ قكؿ الرجؿ المرأتو أنت عميَّ  في المغة:
 (ٔ).كظىيَّرى منيا تىٍظييران 

                                           

 (.ُِٔ/ِ(الزيمعي: تبييف الحقائؽ, )ُ)
 .(ُِْإرشاد السالؾ ): البغدادم(ِ)
 (.ّّْ/ّ( الشربيني: المغني المحتاج, )ّ)
 (. ِٔٓ/ٖ( ابف قدامة: المغني, )ْ)
 .(ٕٕٙ)  اٌجمشح ا٠٢خ( عٛسح ٘)

 .(7ٓٗ/ٔ)ِختبس اٌظذبح,  :اٌشاصٞ (ٙ)
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 إذا قاؿ ليا أنت عمٌي  ك تىظىيَّرى  قىاتىؿ ًقتىاالن  :مثؿ ظىاىىرى مف امرأتو ًظيىارنا قاؿ الفيكمي:
  (ُ) .كظير أمي قيؿ إنما خٌص ذلؾ بذكر الظير ألف الظير مف الدابة مكضع الرككب

 :صطالحفي اال
  (ِ) يد.بتشبيو المنككحة بمحرمة عميو عمى التأ ىك عند الحنفية:
تشبيو الجممة بالجممة أك البعض بالبعض  ,تشبيو مباحة بمؤبدة التحريـ ىك عند المالكية:

 (ّ).أك الجممة بالبعض
  (ْ).ىك تشبيو الزكجة غير البائف بأنثى لـ تكف حبلن  عند الشافعية:

ىك أف يشبو امرأتو أك عضكا منيا بظير مف تحـر عميو عمى التأبيد بيا أك  ة:مابعند الحن
  (ٓ).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. 

 :: عضؿ الزوجةثالثاً 
في منو  ىتعالحذر ا كىك ما  ,الزكجة حتى تضطر إلى طمب الطبلؽ إضراركيقصد بو 

َّٓ ِضَشاًسا ٌِتَْؼتَُذٚا ﴿  :ولك ق ِغُىُٛ٘ ّْ ََل تُ فإذا  ,رجؿ يطمؽ المرأةالكاف  :قاؿ ابف عباس كمجاىد, (ٔ)﴾َٚ
 ,ثـ يطمقيا ,ليس ألجؿ الرجعة كلكف لئبل تذىب إلى غيره, اربت انتياء العدة راجعيا ضراران فإذا ق
 عف ذلؾ فنياىـ ا ,لتطكؿ عمييا العدة راجعيا, فإذا شارفت عمى انقضاء العدة مرة أخرلفتعتد 

َُ َْٔفَغُٗ  ﴿ :تعالى قاؿفكتكعدىـ عميو  ًْ َرٌَِه فَمَْذ ظٍََ ْٓ ٠َْفَؼ َِ  ( ٖ).بمخالفتو أمر ا  (ٕ)﴾َٚ

 

                                           

 .(88ٖ/ ٕاٌّظجبح ا١ٌّٕش ) (ٔ)

 .(َُِ/ْ), البحر الرائؽ :( ابف نجيـِ)
بٌِه,  :اٌجغذادٞ (ٖ)  .(ٕ٘ٔ/ٔ)إْسَشبُد اٌغَّ

 .(ٕٖ٘/ٖ)ِغٕٟ اٌّذتبج,  :( اٌششث١ٕٟٗ)

 (.ِٖ/ٖ, )ابف مفمح: المبدع شرح المقنع (ٓ)
 .(ُِّ)اآلية  مف البقرة( سكرة ٔ)
 المرجع السابؽ.( ٕ)
 .(ّٖٔ/ِ, )تفسير القرآف العظيـابف كثير: (ٖ)
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 :كره المرأة زوجيا وحكمو: المسألة الثانية
 .الثاني: كره غير محتمؿ, و : كره محتمؿاألوؿ وىو عمى نوعيف: 

 ,السيما الكره ,اإلنساف مكجات مف االنفعاالت المتعددةقد يمر عمى  : كره محتمؿ:أوالً 
ككجكد خبلؼ  ,فإذا حصؿ طارئ في الحياة الزكجية ,كالمرأة بطبيعتيا كتمة مف العكاطؼ كالمشاعر

, كأف تطيب خاطر زكجيا حتى يعكد لصفكه, وغضب تطفئ نارفيجب عمى المرأة أف  ,بيف الزكجيف
د قضية, كعمييا أف تتذكر مكٍّ لفالخبلؼ ال يفسد  ,لمشقاؽكأف يككف الخبلؼ سببان لمكفاؽ كليس 

 محاسف زكجيا كاألمكر التي تحبيا فيو كأف تتناسى إساءاتو.
ا اٍمرىأىةو :" قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  ,عىٍف ثىٍكبىافى ف ,ليا طمب الطبلؽ مف غير بأس ال يجكزك  أىي مى

ا  ٍيًر مى قنا ًفي غى يىا طىبلى ٍكجى نَّةً  ,بىٍأسو سىأىلىٍت زى ةي اٍلجى مىٍييىا رىاًئحى رىاـه عى   (ُ) ".فىحى
ذا كاف الزكج قد أكفى ليا متطمباتيا, كأرغد عميياك   نفقتيا ككسكتيا, كقاـ بحقيا كلـ تجد ا 

منو ضرران, كلـ تجد منو نقصان كال قصكران 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.

 ,معو تستطيع العيش الحد  ىر إلاألمصكؿ ك كالمقصكد بو  :كره غير محتمؿ ثانيًا:
ليا إنياء الحياة الزكجية عمى أف يتـ  جازإذا كرىت زكجيا  النصكص الشرعية أف الزكجة تفأكد

   :حقيقتونبيف  الخمع وقبؿ أف نتحدث عف الخمع. بتراضي الزكجييف كىذا ىك األصؿ في
مصدر خمع يخمع عمى كزف كىك  (ِ).الخمع بضـ الخاء طبلؽ المرأة ببذؿو  :الخمع لغةً  :أوالً 

 ا يقكؿ ,(ّ) كردائوف المرأة تنخمع عف زكجيا أل ,كىك مأخكذ مف خمع الثكب ,كزف منع يمنع
ـٍ كىأىٍنتيـٍ ًلبىاسه لىييفَّ ﴿ : ىتعال   .(ْ) ﴾..ىيفَّ ًلبىاسه لىكي

                                           

قاؿ األلباني: صحيح. انظر  (.ِّٓ/ِ, )ِِِٖأبى داكد, كتاب الطبلؽ, باب في الخمع, ح ( أبك داكد: سنفُ)
 (.ََُ/ٕإركاء الغميؿ)

 (.ُِٗ/ُ: القامكس المحيط )الفيركز آبادم( ِ)
 .(ٕٔ/ٖابف منظكر: لساف العرب)( ّ)
 (.ُٕٖ( سكرة البقرة مف آية )ْ)
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 تعددت أقكاؿ الفقياء في تعريؼ الخمع عمى النحك التالي: :الخمع اصطالحاً ثانيًا: 
 .(ُ)بمفظ الخمع الزكاجإزالة ممؾ  الحنفية:تعريؼ  - أ
 .(ِ)الطبلؽ بعكضالمالكية:  تعريؼ  - ب
 .(ّ)ىك فرقة بعكض بمفظ طبلؽ أك خمع الشافعية: تعريؼ  - ج
يا أك مف غيرىا بألفاظ منفراؽ زكج زكجتو بعكض يأخذه الزكج  الحنابمة: تعريؼ - د

 . (ْ)مخصكصة
كيرل الباحث أف تعريؼ الشافعية ىك الراجح مف بيف جميع األقكاؿ سالفة الذكر إليجاز 

 عبارتو كتضمنيا األلفاظ التي يحصؿ بيا الخمع.
 الكتاب والسنة واإلجماع عمى النحو التالي: ة الخمعمشروعي ىيدؿ عمو 

  : مف الكتاب:أوالً 
ديكدي فىًإٍف ًخٍفتيـٍ   :ىتعال ا قكؿ ا اٍفتىدىٍت ًبًو ًتٍمؾى حي ا ًفيمى مىٍيًيمى نىاحى عى ديكدى المًَّو فىبلى جي أىالَّ ييًقيمىا حي

ـي الظَّاًلميكفى  ديكدى المًَّو فىأيكلىًئؾى ىي مىٍف يىتىعىدَّ حي   (ٓ) ﴾المًَّو فىبلى تىٍعتىديكىىا كى
و حسبما يجب لصاحب الزكاجأف يظف كؿ كاحد منيما بنفسو أال يقيـ حؽ  وجو الداللة:

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

 مف السنة: :ثانياً 
عىٍف  ركل البخارمحيث  ,الخمع الكارد في اآلية الكريمة أمثؿ تطبيؽ لقد طبؽ الرسكؿ 

بَّاسو  يىا رىسيكؿى المًَّو ثىاًبتي  :فىقىالىتٍ  أىفَّ اٍمرىأىةى ثىاًبًت ٍبًف قىٍيسو أىتىٍت النًَّبيَّ :" -رضي ا عنيما-اٍبًف عى
ـً فىقىاؿى رىسيكؿي المَّ  ٍسبلى لىًكنٍّي أىٍكرىهي اٍلكيٍفرى ًفي اإٍلً ميؽو كىالى ًديفو كى مىٍيًو ًفي خي ا أىٍعًتبي عى  أىتىريدٍّيفى  :ًو ٍبفي قىٍيسو مى

ًديقىتى  مىٍيًو حى طىمٍٍّقيىا تىٍطًميقىةن  :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ,نىعىـٍ  :قىالىتٍ  ,وي عى ًديقىةى كى   (ٕ)".اٍقبىٍؿ اٍلحى

                                           

 (.َُِ/ْ)فتح القدير, : ابف اليماـ (ُ)
 (.ُٖ/ْالمكاؽ: التاج كاإلكميؿ,) (ِ)
 (.ِِٔ/ّ( الشربيني: مغني المحتاج, )ّ)
 (.ِِٔ/ِابف ضكياف: منار السبيؿ في شرح الدليؿ) (ْ)
 (.ِِٗ( سكرة البقرة آية )ٓ)
 (.ٕٗٔ/ٔ)ابف العربي: أحكاـ القرآف,  (ٙ)
 .(ٙٗ/7),ِّٕٓحصحيح البخارم, كتاب الطبلؽ, باب الخمع ككيؼ الطبلؽ فيو,  :البخارم (7)
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  أف ان بأف أمر ثابت طمب امرأة ثابت بف قيس الفرقة مف زكجيا كرضا الرسكؿ وجو الداللة: 
 .(ُ)جكاز الخمع في اإلسبلـ ى, دؿ ذلؾ عمةتطميق يأخذ الحديقة كيطمقيا

 مف اإلجماع: :ثالثاً 
بأف ضارىا بالضرب أك الشتـ أك التضييؽ  ,إذا عضؿ الزكج زكجتو لتفتدم نفسيا منو

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

ذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنبمية إلى أف الخمع باطؿ  :األوؿالمذىب 
 .(ِ)كالعكض مردكد

 قضاءن ال ديانة إلى أف الخمع صحيح كاقع كالعكض الـز ذىب الحنفية المذىب الثاني:
  .ألنو يحـر عميو أف يأخذ شيئا مما أعطاىا كىك مضار ليا كىك آثـ عاصو 

 ة:ػػػػػاألدل
كالعكض مردكد بالكتاب  باطؿف بأف الخمع ك استدؿ جميكر الفقياء القائم :األوؿ المذىبِ  أدلةُ 

 كالمعقكؿ:
 مف الكتاب: :أوالً 

ميكىيفَّ  ى: تعال ا قكؿ .ُ ـٍ أىٍف تىًرثيكا النٍّسىاءى كىٍرىنا كىالى تىٍعضي يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا الى يىًحؿ  لىكي
ا   .(ّ)﴾آتىٍيتيميكىيفَّ ًلتىٍذىىبيكا ًببىٍعًض مى

ديكدى   :ىكقكلو تعال  .ِ افىا أىالَّ ييًقيمىا حي ذيكا ًممَّا آتىٍيتيميكىيفَّ شىٍيئنا ًإالَّ أىٍف يىخى ـٍ أىٍف تىٍأخي كىالى يىًحؿ  لىكي
ا اٍفتىدىٍت ًبوً  ا ًفيمى مىٍيًيمى نىاحى عى ديكدى المًَّو فىبلى جي  .(ْ)﴾المًَّو فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ ييًقيمىا حي

كؼو  ى:تعال كقكلو  .ّ كؼو أىٍك سىرٍّحيكىيفَّ ًبمىٍعري مىييفَّ فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًبمىٍعري ذىا طىمٍَّقتيـي النٍّسىاءى فىبىمىٍغفى أىجى  كىاً 
ـى نىٍفسىوي كىالى تىتًَّخذيكا آيىاًت المًَّو ىيزي  ٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى فىقىٍد ظىمى مى كنا كىالى تيٍمًسكيكىيفَّ ًضرىارنا ًلتىٍعتىديكا كى

ـٍ ًبًو كىاتَّقيكا ال ًة يىًعظيكي ـٍ ًمفى اٍلًكتىاًب كىاٍلًحٍكمى مىٍيكي مىا أىٍنزىؿى عى ـٍ كى مىٍيكي كا ًنٍعمىتى المًَّو عى وى كىاٍعمىميكا مَّ كىاٍذكيري
ًميـه    .(ٓ)﴾أىفَّ المَّوى ًبكيؿٍّ شىٍيءو عى

                                           

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

 .(ٖٕٔ)( عٛسح اٌجمشح آ٠خ ٘)
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 أف ا حـر اإلضرار بالزكجة كأخذ ماليا كرىا فيعامؿ  وجو الداللة مف مجموع اآليات:
  (ُ).الزكج عمى خبلؼ قصده

 : المعقوؿ:ثانياً 
 طمقةن عمى بذلو بغير حؽ فمـ يستحؽ كيقع بخمعو ليا  ت المرأةألف الخمع عكض أكرى        
 بغير عكض. رجعيةن 

, كىك مضار ليا كجب رده إلييا ككاف الطبلؽ رجعيان  يقكؿ اإلماـ مالؾ: لك أخذ منيا شيئان 
 .(ِ)ثـ يقكؿ: كىذا األمر الذم أدركت الناس عميو

 العكض قضاء ال ديانةالخمع كلزـك استدؿ الحنفية القائمكف بكقكع أدلة المذىب الثاني: 
 .بالكتاب كالمعقكؿ

 مف الكتاب: :أوالً 
ذيكا ًمٍنوي  ﴿ ى:تعال ا قكؿ ٍكجو كىآتىٍيتيـٍ ًإٍحدىاىيفَّ ًقٍنطىارنا فىبلى تىٍأخي ٍكجو مىكىافى زى ٍدتيـي اٍسًتٍبدىاؿى زى ٍف أىرى كىاً 

ًبيننا  ٍثمنا مي ذيكنىوي بيٍيتىاننا كىاً  ـٍ  شىٍيئنا أىتىٍأخي ٍذفى ًمٍنكي ـٍ ًإلىى بىٍعضو كىأىخى كي ى بىٍعضي قىٍد أىٍفضى ذيكنىوي كى كىٍيؼى تىٍأخي كى
ًميظنا   (ّ)﴾ًميثىاقنا غى

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

 المعقوؿ:: نياً ثا
يعد ال ترغبو كىي مساكيا ا  ك  ,اإلجماع قائـ عمى حرمة أخذ ماؿ المسمـ بغير حؽ بما أف

أخذ ماليا  بلصيا مف الشدة التي ىي معو فيياخ ماليا في مقابؿمف ع ليقتطعمييا كتضييقان  إضراران 
 (ٓ) .ال ديانةن  قضاءن  ,إال أف أخذ الماؿ يجكز في الحكـ ,بغير حؽ فكاف حرامان 

                                           

 (.99/٘) ,اٌجبِغ ألدىبَ اٌمشآْ ,اٌمشطجٟ (ٔ)

 (.ٖ٘ٔ/ٖ: ششح اٌذشاصٞ, )اٌذشاصٞ (,8ٙ/ٕ(اثٓ سشذ: ثذا٠خ اٌّجتٙذ,)ٕ)

 .(ٕٔ, ٕٓ)( عٛسح إٌغبء: آ٠خ ٖ)

 (.99/٘) ,اٌجبِغ ألدىبَ اٌمشآْ ,اٌمشطجٟ (ٗ)

 .(8ٖ/ٗ), اٌجذش اٌشائك, اثٓ ٔج١ُ(٘)



 

  

 ث  ال  الث     ث  ح  ب  الم   

 وم  ك  ح  و    ية  وج  الز    ياة  في الح    وف  الخ    عال  ف  ان    ر  أث  

 وفيو ثالثة مطالب:

 .وف  الخ    ة  يق  ق  : ح  األول ب  ل  ط   الم  

 .وف  الخ    م  ك  الثاني: ح    ب  ل  ط   الم  

  في الحياة    وف  الخ    فعال  بان    علقة  المت    ل  المسائ   الث:الث     ب  ل  ط   الم  
  .وجية  الز  

 وىو على قسمين:

الم ت عل قة  بالزواج .  األول: الم سائ ل    الق سم  
 الق س م  الثاني: الم سائ ل  الم ت علقة  ب ف ر ق الزواج .
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 الَمط َمُب األوؿ

 َحِقيَقُة الَخوؼِ  

  في المغة: :أوالً 
ٍكؼي في  ٍكفان كًخيفةن كمىخافةن  , كأصمو مف الفعؿالمغة الفىزىعي الخى كمنو التٍَّخكيؼي  ,خافىو يخافيو خى

ٌكؼ كالنعت خائؼه    (ُ)كىك الفىًزعي. ,كاإلخافةي كالتَّخى

 في االصطالح: :ثانياً 
 :عند الفقياء - أ

 (ِ) .تكقع حمكؿ مكركه أك فكات محبكب :الخكؼ بأنو الجرجاني فقد عرؼ
 (ّ).تألـ القمب كاحتراقو بسب تكقع مكركه في االستقباؿ :بقكلوكعرفو الغزالي 

 (ْ) عند عمماء النفس: - ب
مكجكد أمامنا, كىك ظاىرة انفعالية طبيعية تيرل لدل اإلنساف الخكؼ خطر مكضكعي 

كالحيكاف كتؤدم كظيفة في حماية كؿ منيما, أما الفزع مف خطر غير مكضكعي ال يبرره العقؿ 
 .يالشعكرم ىك خكؼ  مرض

                                           

 (.9/99)(اثٓ ِٕظٛس: ٌغبْ اٌؼشةٔ)
 .(7ٖٔ/ٔ)(اٌجشجبٟٔ: اٌتؼش٠فبد ٕ)
 .(٘٘ٔ/ٗ)( اٌغضاٌٟ: إد١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ ٖ)
 (ُّْالنفسية, )ص مياسا:الصحة (ٗ)
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 المطمب الثاني
 حكـ الخوؼ

 وؼ:ػػكـ الخػػح
 الخوؼ عمى ثالثة أضرب كما يمي:

كمنو  ,يحث عمى الطاعة كيمنع عف المعصية كىك الخكؼ مف ا تعالى, خكفان  خوؼ واجب: -ُ
دؿ عمى ذلؾ مف يستو  ,الضرر بالنفس أك العرض أك الماؿ أك المنافع ما يمحؽ الخكؼ مف كؿ
 الكتاب والسنة:

 الكتاب:مف  - أ
ـٍ آيىاتيوي  ":تعالى ا قاؿ  مىٍيًي ذىا تيًميىٍت عى ـٍ كىاً  ا اٍلميٍؤًمنيكفى الًَّذيفى ًإذىا ذيًكرى المَّوي كىًجمىٍت قيميكبييي ًإنَّمى

كَّميكفى  ـٍ يىتىكى بًٍّي مىى رى اننا كىعى ـٍ ًإيمى  (ُ)"زىادىٍتيي
كذلؾ  ,الكجؿ عند ذكرهكصؼ ا تعالى المؤمنيف في ىذه اآلية بالخكؼ ك  وجو الداللة:

 (ِ)لربيـ, ككأنيـ بيف يديو. خشيتيـلقكة إيمانيـ ك 
 مف السنة: - ب

ًفرَّ ًمٍف اٍلمىٍجذي ": قاؿ النبي  أف  ىريرة يأب فعف ا تىًفر  ًمٍف األىسىدً  ,كـً كى  (ّ)"كىمى
كرحمة  ,ى المسمميفشفقة عمصمى ا عميو كسمـ بالفرار مف المجذكـ  أمره وجو الداللة:

 (ْ).الجذاـبيخالطو  مف يبكخشية أف يص بيـ,
ِ- : إلى ترؾ الكاجبات كفعؿ , كالذم يؤدم كىك الخكؼ مف غير ا  تعالى خوؼ محـر

: الخكؼ مما لـ تجر العادة بأنو سبب لمخكؼ كىك المعركؼ بالتطير المنيي المحرمات, كمف ذلؾ
 عمى ذلؾ مف الكتاب والسنة:ويستدؿ  ,عنو شرعان 

 مف الكتاب: - أ
ـٍ تىٍيتىديكفى " :تعالى قاؿ لىعىمَّكي ـٍ كى مىٍيكي َـّ ًنٍعمىًتي عى ـٍ كىاٍخشىٍكًني كىأًليًت  .(ٓ)"فىبلى تىٍخشىٍكىي

                                           

 (.ِاألنفاؿ اآلية ) (ُ)
  (.ّٓٔ/ٕ)الجامع ألحكاـ القرآف :القرطبي (ِ)
 (.ُِٔ/ٕ)البخارم: صحيح البخارم(ّ)
 (.ُُٔ/َُ): فتح البارمابف حجر (ْ)
 (.َُٓالبقرة مف اآلية ) (ٓ)
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  (ُ).المؤمنيف عف الخشية مف دكف ا, كأنيـ ال يممككف نفعان كال ضران  نيى ا وجو الداللة:
يؼ, كاألسكد كالحيات ككالمشيكريف كىك الخكؼ مما جرت العادة بأنو يخ خوؼ مباح: -ّ

 ببطشيـ.

ي ٍف أىًبي الدٍَّردىاءً  ركلكى :" عى فَّ قيميكبىنىا لىتىٍمعىنيييـٍ  أنو قىاؿى كًه أىٍقكىاـو كىاً   (ِ)".ًإنَّا لىنىٍكًشري ًفي كيجي
 مف ماف الحقة بالكممات كيشكركف كجكىيـ في كيتبسـ شرىـ يتقى الذيف كالفسقة الظممة يريد

 يككف قد فيذا ,لشره استكفاء ذلؾ لو فيقاؿ الناس سجأن مف كاف كلك تشكر صفة كفيو إال أحد
 بذلؾ إال تندفع ال محرمات أك محـر ظمـ لدفع القائؿ بو يتكصؿ كاف إف كاجبان  يككف كقد مباحان 
 يككف كقد مندكبات أك لمندكب كسيمةن  كاف إف مندكبان  يككف كقد ذلؾ يقتضي الحاؿ كيككف القكؿ

 في لمكقكع كسيمةن  يككف أك الطبع في خكر بؿ ,تتقاضاه ضركرة ال ضعؼ عف كاف إف مكركىا
  (1) .مكركه

  

                                           

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



 

 
 
 

 
 

 الثالث  ب  ل  ط   الم  

 قبل الزواج وف  الخ    عال  ف  بان    ة  ق  عل  ت  الم    ل  سائ  الم  
 قسمين:وىو على   

 . بالزواج    قة  عل  ت  الم  ل   سائ  : الم  األولسم   الق  
 .ق الزواج  ر  ف  ب    علقة  ت  الم    ل  سائ  : الم  الثاني م  س  الق  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 األولسم   الق  

 بالزواج    قة  عل  ت  الم  ل   سائ  الم  
 ل:مسائ    ة  وفيو أربع

في    و الوقوع  س  على نف    لمن خاف    واج  الز    م  ك  األولى: ح    ألة  س  الم  
 ة.ش  اح  الف   

ألة  الثانية: و  س  نف    ىعل  لمن خاف    الطالق    بنية    واج  الز    م  ك  ح   الم س 
 .شة  في الف اح    الوقوع  

 .  غاالة  الم    خوف    الميور    تحديد  الثالثة:   ألة  س  الم  
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 الِقسـُ األوؿ

  لَمساِئؿُ الُمَتعِمقُة بالزواجِ ا 
 مساًئؿ:كفيو أربعةي 

ألُة األولى ـُ الَزواِج لمف خاَؼ عمى نف ِسو الوقوَع في الَفاِحَشة: الَمس   :ُحك 
أنو مستحب كسنة  رتسبؽ أف ذكرت في التمييد حكـ الزكاج في األحكاؿ العادية كذك 

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

  (ُ)عمى أنكاع:فيو فالناس  ,يتركز البحث فيو

كىك غير قادر عمى تكاليؼ  ,مف لو شيكة كيخاؼ معيا الكقكع في الفاحشة :األوؿالنوع 
كَّجٍ يىا  " :بقكلو كىذا ما عناه النبي  ,الزكاج ـي اٍلبىاءىةى فىٍميىتىزى ًف اٍستىطىاعى ًمٍنكي   .(ِ)"..مىٍعشىرى الشَّبىاًب مى

الكقكع في الفاحشة كبما  عمييـ يخاؼ ـألني ,فاألصؿ في حؽ ىؤالء كجكب الزكاج عمييـ
ىك طريؽ إلى مما  نحكهمئكنة الزكاج سقط عنيـ ككجب عمييـ أف يتصبركا بالصياـ ك  كفيممك ـأني

  (ّ) كالبعد عف الفاحشة.االستعفاؼ 
كىك قادر عمى الزكاج كقد  ,مف لو شيكة يخاؼ معيا الكقكع في الفاحشةالنوع الثاني: 

 اختمؼ أىؿ العمـ في ذلؾ عمى مذىبيف:
  (ْ)اء.فقيجميكر ال ذىب إليوكىك ما  ,قاؿ بكجكب الزكاج في حؽ ىؤالء :األوؿ

أكثر  كىك ما ذىب إليو ,بحاؿعدـ كجكبو ؿ باستحباب الزكاج في حقيـ ك قا الثاني:
 (ٓ) الشافعية.

 
 

                                           

 .(ٖٔٔ/ٙٔ)( إٌٛٚٞ: اٌّجّٛع, ٔ)

 .(٘ص) ( عجك تخش٠جٕٗ)

 (.8ٕٕ/ٕ)( اٌىبعبٟٔ: ثذائغ اٌظٕبئغ, ٖ)

 .(ٖٓٗ/ٖ)اٌتبج ٚاإلو١ًٍ, : اٌّٛاق, (ٖٖٗ/7), اثٓ لذاِخ: اٌّغٕٟ, (8ٕٕ/ٕ)( اٌىبعبٟٔ: ثذائغ اٌظٕبئغٗ)

 .(ٖٗ/ٕ)( اٌش١شاصٞ: اٌّٙزة, ٘)
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  ة:ػػاألدل
 استدؿ القائمكف بكجكب الزكاج في حاؿ مف لو شيكة كخاؼ عمى نفسو الكقكع في الفاحشة مع قدرتو

 بالكتاب والسنة والمعقوؿ: ,الزكاجعمى 
 مف الكتاب: :أوالً 
نىا ًإنَّوي كىافى  ﴿ :قكلو تعالى  بيكا الزٍّ سىاءى سىًبيبلن كىالى تىٍقرى  (ُ) ﴾فىاًحشىةن كى

النفس  ؼعفاإلعمى كجكب الزكاج  دؿي اآلية الكاردة في تحريـ مقدمات الزناوجو الداللة: 
 كألف ترؾ الزنا كاجب كما ال يتكصؿ إلى الكاجب إال بو يككف كاجبان  ,كبعدىا عف الفاحشة

  (ِ)ككجكبو.
 مف السنة: :ثانياً 

كٍَّج,يىا مىٍعشىرى  " :النبي  قكؿ ـي اٍلبىاءىةى فىٍميىتىزى ًف اٍستىطىاعى ًمٍنكي ًر,  الشَّبىاًب مى فىًإنَّوي أىغىض  ًلٍمبىصى
في ًلٍمفىٍرجً   .(ّ) "..كىأىٍحصى

لـ يصرفو  وكؿ أمر لموجوب مافيو أمر لمشباب بالزكاج  (فميتزكج ):قكلو وجو الداللة: 
 (ْ)الزكاج.كيحتاج إلى  ألنو ممؾ النفقة ,كىنا ال صارؼ رؼصا
  مف المعقوؿ: :ثالثاً 

 الحاؿ, هىك الحصف لمف كاف في ىذ الزكاجك  عفاؼ نفسو كصكنيا عف الحراـ,إأنو يمزمو 
  (ٓ).فيو واجب ما ال يتـ الواجب إال بو, ألف بان فيككف في حقو كاج

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

 :مف الكتاب أوالً 
كا مى  ﴿ :قكلو تعالى   ـٍ ًمفى النٍّسىاءً فىاٍنًكحي   (ٔ)﴾..ا طىابى لىكي

                                           

 (.ِّاالسراء اآلية )( سكرة ُ)
 (.ِّٓ/َُ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف, )ِ)
 (.ٓ( سبؽ تخريجو ص)ّ)
 (.َُٕ/ٗ( ابف حجر: فتح البارم )ْ)
 (.ّّْ/ٕ( ابف قدامو: المغني, )ٓ)
 (.ّ)سكرة النساء مف اآلية  (ٙ)
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ا أم عمى االستطابة كالكاجب ال يتكقؼ عمييب الزكاجأف ا عمؽ أمره ب وجو الداللة:
  (ُ).االستطابة

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

كىذا يدؿ عمى عدـ  ,الزكاجقاؿ ذلؾ إنكارا عمى مف امتنع عف  أف النبي  وجو الداللة:
  (ّ) كجكبو حيث ذكر أنو مف سنتو.

 مف المعقوؿ: :ثالثاً 
كمبس الناعـ مف الثياب كأكؿ الطيب كنحك  ,ابتغاء لذة تصبر النفس عمييا الزكاجأف  

 .(ْ)ذلؾ
لقكة أدلتيـ  في ىذه الحاؿ, الزكاجبكجكب ف ك راجح ما ذىب إليو الجميكر القائمالالرأم ك 
أم عند  ,حيث إف القائميف باالستحباب استدلكا بأدلة تصمح في األحكاؿ المعتادة ,سكاىا اكضعؼ م

فكجكبو أكلى في  ,الكقكع في الفاحشة مفكلكف عند الخكؼ  ,عدـ الخكؼ مف الكقكع في الفاحشة
 عمى السبيؿ المكصؿ إليو كعمى القياـ بالكاجبات المترتبة عميو. دراحؽ الق

قد مف لو شيكة ال يخاؼ معيا الكقكع في الفاحشة كىك قادر عمى الزكاج ك  النوع الثالث:
 في ذلؾ عمى مذىبيف:اختمؼ الفقياء 

  (ٓ) كىك ما اشتير عف الشافعية. الزكاجأف التفرغ لمعبادة أفضؿ مف  :األوؿ مذىبال

في حؽ ىؤالء مستحب كىك أفضؿ مف التخمي لنكافؿ العبادة كىك قكؿ  الزكاجأف  الثاني: مذىبال
 (ٔ) جميكر الفقياء.

 
                                           

 .(ُُّ/ُٔ)النككم: المجمكع,  (ٔ)
 (.ٖسبؽ تخريجو ص) (ٕ)
 .(َُٓ/ٗ), البارم,ابف حجر: فتح  (ٖ)
 .(َُّ/ُٔ)النككم: المجمكع شرح الميذب,  (ٗ)
 .(َُٕ/ّ)( األنصارم: أسنى المطالب, ٓ)
 .(ّّْ/ٕ), ابف قدامة: المغني, (ِّٓ/ّ)( الزيمعي: تبييف الحقائؽ, ٔ)
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 ة:ػاألدل
بالكتاب  ,الزكاجاستدؿ القائمكف بككف التخمي لنكافؿ العبادة أفضؿ مف  أدلة المذىب األوؿ:

 والمعقوؿ:
 مف الكتاب: :أوالً 

مٍّي ًفي اٍلًمٍحرىاًب أىفَّ المَّوى ييبىشٍّريؾى ًبيىٍحيىى  ﴿ :تعالى ا قكؿ ًئكىةي كىىيكى قىاًئـه ييصى فىنىادىٍتوي اٍلمىبلى
دٍّقنا ًبكىًممىةو ًمفى المًَّو  اًلًحيفى ميصى نىًبيًّا ًمفى الصَّ سىيٍّدنا كىحىصيكرنا كى  (ُ)﴾كى
كرنا  ﴿: أف ا قد امتدح نبيو يحيى بقكلو وجو الداللة: سىيٍّدنا كىحىصي كالحصكر الذم ال  ؛﴾كى

  (ِ)أفضؿ لما مدح بتركو. الزكاجكلك كاف  ,مع قدرتو يأتي النساء

 ثانيًا مف المعقوؿ: 
   :استدلكا مف المعقكؿ مف كجييف

 ,غني عنيا كيشتغؿ بيا عف العبادة في أف الزكاج تترتب عميو حقكؽ ككاجبات ىك :األوؿ
 (ّ).فكاف تركو أسمـ لدينو

 (ْ) كالبيع. ,عقد معاكضة ال يمكف بحاؿ تفضيمو عمى االشتغاؿ بالعبادة الزكاجأف  الثاني:

(ْ) 
 أدلة القوؿ الثاني:

كأنو أفضؿ مف نكافؿ العبادة لمف لو شيكة كال يخاؼ  الزكاجاستدؿ القائمكف باستحباب  
الزكاج  في بيرغبالنصكص الشرعية الدالة عمى الت ,الزكاجالكقكع في الفاحشة مع قدرتو عمى 

 :ما يمي, كيضاؼ إلييا
عمى عثماف بف  رد رسكؿ ا : "أنو قاؿ كقاص  أبي ما ثبت عف سعد بف -ُ

 كلك كاف التخمي لمعبادة أفضؿ ألباحو النبي  (ُ)"مظعكف التبتؿ كلك أذف لو الختصينا
  .لصحابتو 

                                           

 .(ّٗ)( سكرة آؿ عمراف اآلية ُ)
 . (ٖٕ-ٕٕ/ْ)( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف, ِ)
 .(َُّ/ُٔ)( النككم: المجمكع شرح الميذب, ّ)
 (.ٖٓٔ/ٙٔ)النككم: المجمكع شرح الميذب,  (ٗ)



 

 

 
ِٕ 

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

يجاد النسؿ كتكثير األمة كتحقيؽ مباىاة النبي  حرازه كتحصيف المرأة كحفظيا كا    كا 

  (ِ) العبادة.كغير ذلؾ مف المصالح التي يترجح كاحدىا عمى نفؿ 

  الرأي المختار:
مكانية الرد  مف خبلؿ األدلة السابقة يتبيف لمباحث رجحاف مذىب الجميكر لقكة أدلتيـ كا 

بأنو  حصكران  عميو السبلـ" "عمى استدالليـ بككف يحيى الجميكر ردحيث  ,عمى مذىب الشافعية
 تباع شرعنا أكلى.  افكقد كرد في شرعنا ما يخالؼ ذلؾ فحاؿ يحيى شرع لو  ,شرع مف قبمنا

مف لو شيكة ال يخاؼ معيا الكقكع في الفاحشة كىك غير قادر عمى الزكاج  النوع الرابع:
بؿ تركو  ,كال مسنكف ,في ىذا الصنؼ غير كاجب الزكاجال خبلؼ أف  الزكجية, كالقياـ بكاجبات

 ,العبادةى في حقو أف يشتغؿ بنكافؿ األكلك  ,يستطيع القياـ بحقكؽ ككاجبات الزكاج ألنو ال ,أفضؿ
تَّى ﴿ الى:ػتع ا كؿػعمبلن بق ,الزكاجنو مف ػد ما يمكػحتى يج ا حى ٍليىٍستىٍعًفًؼ الًَّذيفى الى يىًجديكفى ًنكىاحن  كى
 (ّ).﴾المَّوي ًمٍف فىٍضًموً  ييٍغًنيىييـي 

 :حكـ الزواج بنية الطالؽ لمف خاؼ عمى نفسو الوقوع في الفاحشة :نيةالمسألة الثا
بقمبو طبلقيا عند  عقد الرجؿ عمى المرأة مدة مؤقتة ناكيان أف يىك  تعريؼ الزواج بنية الطالؽ:

 (ْ)انتياء المدة المحددة.
 ,العـز بقمبو عمى أف يطمقيا بعد مدة معمكمة أف يعقد الرجؿ عمى المرأة عاقدان  :وصورتو

كأف ينتيي مف دراستو, أك إذا انقضى عممو.  ,كأف يطمقيا بعد سنة كنحك ذلؾ, أك بعد مدة مجيكلة
, كال تمميحان  كيتـ ىذا العقد في ظاىر الحاؿ عمى أنو نكاح مؤبد ال ذكر فيو لمتكقيت ال تصريحان 

  (ٓ) فيعتقدكف أنو نكاح شرعي مؤبد. ,كأما المرأة كأكلياؤىا

                                                                                                                            

 (.ْ/ٕ, )َّٕٓ( البخارم: صحيح البخارم, كتاب النكاح, باب ما يكره مف التبتؿ كالخصاء, حُ)
 (.ّّْ/ٕ( ابف قدامة: المغني, )ِ)
 (.ّّ( سكرة النكر مف اآلية )ّ)
 (.ْٖ/ّاإلرادات, )( البيكتي: شرح منتيى ْ)
 (.ٖٗ/ِٓ( الشحكد: مجمة البحكث اإلسبلمية,)ٓ)



 

 

 
ّٕ 

 
 نزاع: التحرير محؿ 

 كاف ىذا الشرط بنية المتعة  ,سكاء ,اتفؽ الفقياء عمى بطبلف شرط التأقيت في عقد الزكاج -ُ
  (ُ) أك التأقيت أك التحميؿ.

إلى ثالثة كاختمفكا في حكـ مف نكل الطبلؽ عند عقد الزكاج دكف أف يجعمو شرطان  -1
 :مذاىب

ذىب أكثر الفقياء إلى صحة العقد كأف نية الطبلؽ ال تبطؿ الزكاج, كقد قاؿ بذلؾ  :األوؿالمذىب 
  (ِ) جميكر الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة كمف المحدثيف ابف باز.

ركاية لمالؾ نقميا في حمد ك أماـ ذلؾ اإلإلى كقد ذىب  ,قاؿ بتحريـ مثؿ ىذا الزكاج المذىب الثاني:
كالشيخ محمد صالح  ااألكزاعى كمف المعاصريف محمد رشيد رضىك مذىب ك  المالكي ابف العربي
  (ّ)بف عثيميف.

  (ٓ)عند الشافعية. كىك قكؿه  ,(ْ)بف تيميةا ىذا القكؿ عف كقد اشتير ,ةالقكؿ بالكراى المذىب الثالث:
  (ٓ)الشافعية.

 ة:ػػاألدل
 .باإلجماع كالقياس كالمعقكؿ ,استدؿ القائمكف بصحة الزكاج بنية الطبلؽ :األوؿأدلة المذىب 

 اإلجماع:  واًل:أ
الزكاج بنية الطبلؽ: كىك مما ال  صحة فقات قكؿ ابف القاسـ فيانقؿ الشاطبي في المك فقد 

  (ٔ)اختبلؼ فيو بيف أىؿ العمـ مما عممنا أك سمعنا.
  القياس: ثانيًا:

                                           

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



 

 

 
ْٕ 

 كتكضيح ذلؾ أف الرجؿ ,قاسكا عقد الزكاج بنية الطبلؽ عمى شراء العبد بنية أف يبيعوفقد 
 كنكل أف  ان كىك كما لك اشترل عبد ,لك تزكج بنية أف يطمؽ دكف أف يشترط ذلؾ في العقد جاز لو

 ( ُ) يبيعو دكف أف يككف ذلؾ شرطان عميو.
 (ِ) :كما يمي ,فمف كجكه متعددة المعقوؿ: ثالثًا:
 أف نية الطبلؽ تعتبر محتممة قد تتغير بعد الزكاج.  .ُ
  اإلسبلـ يختمؼ عف الزكاج عند النصارل حيث ال طبلؽ عندىـ.أف الزكاج في  .ِ
  أف العقد صحيح حيث اكتممت فيو جميع الشركط. .ّ
 أف قكاعد الشريعة تقتضي أف درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح كأف الضرر األكبر  .ْ

ف كاف فيو  ,يزاؿ بالضرر األصغر كيختار أخؼ الضرريف, فزكاج المغترب بيذه النية كا 
 ( ّ) فيو مصمحة أكبر في المحافظة عمى نفسو مف الكقكع في الفاحشة. إال أف ,مفسدة

بالسنة  القائمكف بتحريـ الزكاج بنية الطبلؽ, ,استدؿ أصحاب المذىب الثاني أدلة المذىب الثاني:
 والقياس والمعقوؿ.

 مف السنة: :أوالً 
  (ْ) "ال ضرر كال ضرار"  :ؿ رسكؿ ا ك ق .ُ

 تحريـ الضرر مف جميع الكجكه كالزكاج بنية الطبلؽ عمى الحديث فيو نص  وجو الداللة:
إف كانت  -فيو ضرر محقؽ بالمرأة كمف ذلؾ: كقكع الطبلؽ عمييا بغير حؽ, كذىاب بكارتيا 

فيتعرض األبناء لمضياع كالتشريد كغير ذلؾ  ,المرأةد الخطاب فييا, كقد تنجب مما قد يزىٌ  -بكرا
  (ٓ) مف المضار.

  (ٔ) "مف غشنا فميس منا " :ؿ رسكؿ ا ك ق .ِ

                                           

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



 

 

 
ٕٓ 

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

 القياس:ثانيًا: 
كما أف المتعة ف ,قياس الزكاج بنية الطبلؽ عمى نكاح المتعة بجامع التأقيت في كؿ منيما .ُ

  (ِ) .فالزكاج بنية الطبلؽ حراـ شرعان  ,حراـ
 مؤقتان  عمى نكاح المحمؿ بجامع ككنيما نكاحان  الزكاج بنية الطبلؽ محـر قياسان  أف .1

فر فيو اتك قد فنكاح التحميؿ ظاىره أنو نكاح رغبة  ,ككجو التشابو بينيما مف الكضكح بمكاف
فإذا دخؿ بيا طمقيا  ,إال أنو مقيد بكقت أقصاه إصابة المرأة ,الشرعي الزكاججميع شركط 

  (ّ) فيك نكاح باطؿ. ,سكاء أضمر تمؾ النية أك صرح بيا
  المعقوؿ:ثالثًا: 
 لئلضرارمثؿ ىذه الطرؽ بشع يستغمكا بشكؿ  أفأنو يفتح الباب لذكم النفكس المريضة,  .ُ

 .النساءب
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 
  (ْ) اإلسبلـ.العيد بعكسية لدل النصارل, أك حديثي 

 القائمكف بكراىة الزكاج بنية الطبلؽ, ,لثاستدؿ أصحاب المذىب الثا المذىب الثالث:أدلة 
 بالمعقكؿ.

صحيح لخمك عقده مف شرط يفسده, كىك مكركه؛  الزكاجف" قاؿ الماكردم: كحاصمو كما 
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, )ُ)
 (.ُُِ/ٖالمرداكم: اإلنصاؼ, )(, ُِّ/َُ( ابف عبد البر: التمييد,)ِ)
 .(7ٗ٘/ 7)( اثٓ لذاِخ: اٌّغٕٟ, ٖ)

 .(٘ٔ/٘)( سضب: تفغ١ش إٌّبس, ٗ)

 (.ّّّ/ٗ( الماكردم: الحاكم الكبير )ٓ)



 

 

 
ٕٔ 

 :ارػختػالم رأيػال
 كذلؾ لما يمي: ,ف بالتحريـك القائم ,يترجح لمباحث ما ذىب إليو أصحاب الفريؽ الثاني

نية الزكج مخالفة لمراد ك  ,د بالمقاصد كالمعاني كليست باأللفاظ كالمبانيك أف العبرة في العق -ُ
 بالبطبلف.  الزكاجفعادت عمى  ,الشارع منافية لمقاصده

كيجعميا لقمة جات يفتح الباب كاسعان أماـ الطاعنيف في اإلسبلـ يف إباحة مثؿ ىذه الز إ -ِ
في خاطر الرجؿ أمر أف الباحث يرل أنو ال مانع مف أف يجكؿ إال  ,ائغة في أفكاىيـس

إذا اضطر الشاب المغترب إلى  دكف أف يعقد النية كيؤكدىا كذلؾ الطبلؽ عند العقد
ثـ يككؿ أمره  ,زكاج رغبة بنية التأبيدبالمرأة فيقترف  ,إذا خشي الكقكع في الفاحشة ,الزكاج

 ,إلى الطبلؽ فإذا حصؿ ما يدعك ,بقدره سائبلن ا التكفيؽ في ىذا األمر إلى ا تسميمان 
كؼو أىٍك تىٍسًريحه ًبًإٍحسىافو ﴿ :تعالىا  قاؿ ,تسميما فحينيا يطمؽ كالمسمـ  .(ُ)﴾فىًإٍمسىاؾه ًبمىٍعري

 و. ئفبل يكتـ ىدـ الزكاج قبؿ بنا ,يجب أف يككف صادقان باطنان كظاىران 

 خوؼ المغاالة: الميورتحديد  :ثالثةالمسألة ال
 كثيرة مف السنة, كمف اآلثار. دلةلقد ندب الشرع إلى التخفيؼ مف الميكر بأ

 : مف السنة: أوالً 
  ؟ما ىذا":عبد الرحمف بف عكؼ أثر صفرة فقاؿرأل عمى   النبيأف : عف أنس بف مالؾ -3

  (ِ) ."تزكجت امرأة عمى كزف نكاة مف ذىب إنيقاؿ يا رسكؿ ا 
 أم خمس دراىـ يدؿ عمى قمة المير.  نكاة مف ذىبزكاج عبد الرحمف بف عكؼ بوجو الداللة: 

ًلرىسيكًلًو  قىاؿى أىتىٍت النًَّبيَّ  ,عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو   -ِ  اٍمرىأىةه فىقىالىٍت ًإنَّيىا قىٍد كىىىبىٍت نىٍفسىيىا ًلمًَّو كى
ةو  اجى ا ًلي ًفي النٍّسىاًء ًمٍف حى كٍٍّجًنييىا قىاؿى أىٍعًطيىا ثىٍكبنا ,فىقىاؿى مى ؿه زى  :قىاؿى  ,قىاؿى الى أىًجدي  ,فىقىاؿى رىجي

ًديدو  ا ًمٍف حى اتىمن لىٍك خى كىذىا ,مىا مىعىؾى ًمٍف اٍلقيٍرآفً  :فىقىاؿى  ,فىاٍعتىؿَّ لىوي  ,أىٍعًطيىا كى فىقىٍد  :قىاؿى  ,قىاؿى كىذىا كى
كٍَّجتيكىيى  ا ًبمىا مىعىؾى ًمٍف اٍلقيٍرآفً زى

(ّ). 

                                           

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



 

 

 
ٕٕ 

 .(ُ)لزكاج بأقؿ الميكراسبلـ لحديث عمى تيسير اإلدؿ ا وجو الداللة:

ال كجكاب ذلؾ أنو  ؟أعمى لممير ىؿ يمكف لمدكلة أف تحدد سقفان  ,كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو
  (ِ) ألف التحديد يعرض لو أمراف:أعمى لممير  يمكف لمدكلة أف تحدد سقفان 

 حيث أراد أف  ,حديث عمر بف الخطابرض تحديد الصداؽ اأمر نظرم حيث يع :األوؿ
ثنى أالناس فحمد ا تعالى, ك  خطب عمر بف الخطاب فيحدد المير كقامت امرأة باعتراضو 

عميو, كقاؿ: أال ال تغمكا في صداؽ النساء, فإنو ال يبمغني عف أحد ساؽ أكثر مف شيء ساقو 
أك سيؽ إليو إال جعمت فضؿ ذلؾ في بيت الماؿ, ثـ نزؿ, فعرضت لو امرأة مف  رسكؿ ا 

قريب, فقالت يا أمير المؤمنيف أكتاب ا تعالى أحؽ أف يتبع, أك قكلؾ؟ قاؿ: بؿ كتاب ا تعالى, 
تيـٍ كىآتىيٍ  ﴿ :فما ذاؾ؟ قالت: نييت الناس آنفا أف يغالكا في صداؽ النساء, كا تعالى يقكؿ في كتابو

ذيكا ًمٍنوي شىٍيئناًإٍحدىاىيفَّ ًقٍنطىارنا فى  , فقو مف عمر, مرتيف, أك ثبلثان أ" كؿ أحد  :فقاؿ عمر .(ّ)﴾..بلى تىٍأخي
تغالكا في صداؽ النساء, أال فميفعؿ رجؿ ال " إني كنت نييتكـ أف :ثـ رجع إلى المنبر, فقاؿ لمناس

 (ْ)."في مالو ما بدا لو
  (ٓ)الصداؽ. كقد أجمع العمماء عمى أف ال تحديد في أكثر القرطبي:وقد جاء في تفسير 

  (ٔ).فبل تكقيت فيو بإجماع أىؿ العمـ, قالو ابف عبد البر ,كأما أكثر الصداؽ :قاؿ ابف قدامة
نو ال يمكف لمدكلة أف تمـز قضاتيا بتحديد حد أقصى لممير إأمر تطبيقي حيث  الثاني:

بيف فئات المجتمع كطبقاتو مر ىذا األحيث يتعارض  ,كمحاكميا في ذلؾلزاـ الناس إ ىإضافة إل
فيجعميـ  ,غنية كفقيرة ككؿ ينظر لآلخر ككذلؾ يتعارض مع رغبة القادريف لدفع ميكر عالية

 يحجمكف عف ذلؾ.
  (7):في دفع المغاالة وذلؾ لألمور التالية ناجعاً  فإف تحديد الميور ليس عالجاً لذا 

ذا رأكا  -ُ  ما جبؿ عميو الناس مف التقاليد, حيث ينظر الضعيؼ منيـ لمقكم, كالفقير لمغني كا 
                                           

 (.ُُِ/ٗ)بف حجر: فتح البارما (ُ)
 .(َٓ)كر: ميبل يا دعاة العنكسة, صص( منِ)
 . (َِ)اآلية مف ( سكرة النساءّ)
 . (ّْٖ/ٔ)ركاءاإل في , ضعفو األلباني(ِّّ/ٕ)(البييقي: السنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي, ْ)
 .(َُُ/ٓ)( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف, ٓ)
 .(ٓ/ٖ)( ابف قدامة: المغني, ٔ)
 .(ْٕٖ-ْٖٔ/ِ) ( أبحاث ىيئة كبار العمماءٕ)
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 مغاالة األغنياء كالكجياء في ميكر بناتيـ قمدكىـ في ذلؾ.
فالشيء الذم كاف يعدؿ مائة دينار في السابؽ أصبح اليـك  ,أف النقكد قد ىبطت قيمتيا -ِ

ذا قيست عمى الميعادؿ ألفيف تقريبان  , كربما تعمؿ مغاالن  فييا يككففقد ال  ,يكر سابقان , كا 
 مف المير ال يكفي لتجييزىا بما تحتاجو. يعطى لمعركسأكلياء األمكر بيذا, كادعكا أف ما 

ف المير إذا حدد بمبمغ قميؿ سيؿ ذلؾ عمى ضعفاء النفكس الخكؼ مف كثرة الطبلؽ, أل -ّ
مف االستقرار كبناء  الزكاجعة في مقاصد الشريك أمر الطبلؽ لمزكاج بأخرل كىذا ال يتفؽ 

 األسرة.

 : ما يميتباع امكف عالج المغاالة بغير التحديد عف طريؽ يو 
 منع الناس مف اإلسراؼ في مراسـ الزكاج. -ُ
ف يزكجكا مكلياتيـ مف األكفاء كيقتنعكا أالتطبيؽ العممي مف الطبقة الكاعية في المجتمع كب -ِ

 باليسير مف المير, كلكاـز الزكاج.

فاخركف حيث إنيـ ي ,لكف ىناؾ مشكمة بيف الناس ,ىنا يتبيف أال يكجد حد ألقؿ الميرمف 
قبؿ  الزكاج كيحسبكف ألؼ حساب ىذلؾ حجر عثرة أماـ الشباب في اإلقباؿ عمك  في ميكر بناتيـ
مناس بطرؽ اإلعبلـ لتكعية تباع كسائؿ اسبيؿ التخفيؼ يككف عف طريؽ ك  ,التفكير بالزكاج

   (ُ)مضارىا.المغاالة ك  ياء مف آثاراألكلذير تح ىالجكامع كالتركيز عمالخطابة في ك 

                                           

 .(ْٕٖ-ْٖٔ/ِ) أبحاث ىيئة كبار العمماء (ٔ)



 

 
 

 
 الثاني م  س  الق  

 ق الزواج  ر  ف  ب    علقة  ت  الم    ل  سائ  الم  
 مسائل:  ةوفيو أربع

 .النشوز    خوف    األولى: عالج    ألة  س  الم  
  القيام    عدم    إذا خافت    الطالق    المرأة    الثانية: طلب    ألة  س  الم  

 .الزوجية    بواجبات  
 .للتخويف    والظيار    الطالق    ألف اظ    استعمال    م  ك  الثالثة: ح    ألة  س  الم  
 .مخوف    في مرض    الطالق    م  ك  الرابعة: ح    ألة  س  الم  
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 :عالج خوؼ النشوز :ىاألولالمسألة 
 تعريؼ النشوز:
 ى:تعال ا منو قكؿك  ,مكاف المرتفعال زي شٍ النى أم ارتفع, ك  زى شى نى  الفعؿً  مفى  مأخكذه  في المغة:

كا﴿ كا فىاٍنشيزي ذىا ًقيؿى اٍنشيزي  ,ناشزان  العاصيةي  بمعنى النيكض كالقياـ كاالرتفاع, كسميت المرأةي  .(ُ)﴾..كىاً 
  (ِ) زكجيا. ىالعمك بنفسيا عمبو مف الترفع ك  لما تقكـ

ف اختمفت بعض  في االصطالح:و  كردت تعريفات كثيرة لمنشكز, ال تختمؼ في معناىا, كا 
مف  الزكاجخركج الزكجيف أك أحدىما عما يكجبو عقد  :الشيء في ألفاظيا, كالمختار منيا

كقد يأتي منيما  لكنو يأتي مف الزكج أيضان  ,بالنساء ان كاألصؿ في النشكز أف يككف خاص (ّ)الحقكؽ.
  (ْ) في آف كاحد. معان 

ذا أي   ى:تعال ا قاؿ ,خركج المرأة عف طاعة زكجيا نو يقصد بو غالبان إف ,طمؽ النشكزكا 
افيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ ﴿ ًتي تىخى   (ٔ).بمعنى تعممكف كتتيقنكف ,قاؿ ابف عباس: تخافكف (ٓ) ﴾..كىالبلَّ

زكجتو كالخركج عف أداء الحؽ الكاجب ليا عميو  ىباالعتداء عمفيككف نشكز الزكج أما ك 
ا فىبلى  ﴿ :ىتعال وشرعا كقد جاء ذكره كعبلجو في قكل افىٍت ًمٍف بىٍعًميىا نيشيكزنا أىٍك ًإٍعرىاضن ًف اٍمرىأىةه خى كىاً 

ٍف تيٍحًسنيكا ٍيره كىأيٍحًضرىًت اأٍلىٍنفيسي الش حَّ كىاً  ٍمحي خى ا كىالص  ٍمحن ا بىٍينىييمىا صي ا أىٍف ييٍصًمحى مىٍيًيمى نىاحى عى تىتَّقيكا فىًإفَّ  جي كى
ًبيرن  ا تىٍعمىميكفى خى  (ٖ)(ٕ)﴾ا المَّوى كىافى ًبمى

ٍف ًخٍفتيـٍ ًشقىاؽى بىٍيًنًيمىا   ﴿ ى:تعالبياف عبلجو في قكلو فقد جاء ذكره ك  ,أما نشكزىما معان ك  كىاً 
فًٍّؽ المَّوي بىٍينىييمىا ًإفَّ المَّ  ا ييكى حن ا ًمٍف أىٍىًميىا ًإٍف ييًريدىا ًإٍصبلى كىمن كىمنا ًمٍف أىٍىًمًو كىحى ًميمنا فىاٍبعىثيكا حى وى كىافى عى

ًبيرنا ت شار أأنيا  ,يفنبلحظ في اآليات السابقة التي تحدثت عف النشكز كالشقاؽ بيف الزكجك  (ٗ)﴾خى
                                           

 (.ُُ( سكرة المجادلة مف اآلية )ُ)
 (. ٖٖٔ(,  الرازم: مختار الصحاح, ص)ُْٕ/ٓ( ابف منظكر: لساف العرب, )ِ)
 (.َّٔ/ِ(, الدردير: الشرح الكبير, )ُْٗ/ْ( ابف نجيـ: البحر الرائؽ, )ّ)
 (.َُٓ/ّ( الكاساني: بدائع الصنائع, )ْ)
 (.ّْاآلية ) مف ( سكرة النساءٓ)
 (.َُٕ/ٓ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف, )ٔ)
 (.ُِٖالنساء: اآلية ) ( سكرةٕ)
 (.َّْ/ٓ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف, )ٖ)
 (.ٖ٘) سكرة النساء اآلية (9)
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بؿ قبؿ حدكثيا  ,فالشرع الحنيؼ عالج األمكر عند حدكثيا ,ىك انفعاؿ الخكؼ ,بذلؾ بانفعاؿ نفسي
فمقصد الشريعة إقامة األسرة كدكاـ العبلقة  ,عمى األسرة ذلؾ كمو حفاظان ك  ,عند الخكؼ مف كقكعيا

 صبلحيا يصمح المجتمع.ب والزكجية ألن

 الزوجية:مظاىر النشوز في الحياة 
 نشوز المرأة:أواًل:  

 .ما أف يككف بالقكؿ أك بالفعؿ أك بيما معان إ ,بالنسبة لنشكز المرأة
 :بالقوؿالنشوز  -3

جابة الدعكة مف الحسف كالميف إلى البذاءة كالقسكة. -أ   تغير طريقة الكبلـ كا 
 كالتطاكؿ عميو. ة الزكجرفع صكتيا عند مخاطب  -ب 
 كضع مخالؼ لحكـ الشرع.كبلميا مع األجانب دكف حاجة, كفي  -ج 
 شتمو أك شتـ أىمو كأقاربو, أك القدح في نسبو كحسبو.  -د 
 التصريح بطمب الطبلؽ أك المخالعة. -ق 

 النشوز بالفعؿ: -1
 خركجيا مف مسكنو بغير إذنو. -أ 
 إغبلؽ الباب في كجيو. -ب 
ا يىٍنبىًغي  "قاؿ: النبي  أف  ىريرة يأب فعف ض,ببل عذر ليا كمر  ,عدـ تمكينو مف نفسيا -ج  مى

دو  دى ألىحى ده يىٍنبىًغي أىٍف يىٍسجي لىٍك كىافى أىحى دو كى دى ألىحى دو أىٍف يىٍسجي ٍكًجيىا ًلمىا  ,ألىحى دى ًلزى ٍرأىةى أىٍف تىٍسجي ألىمىٍرتي اٍلمى
قٍّوً  مىٍييىا ًمٍف حى ـى المَّوي عى                               (ُ)." عىظَّ

لىٍك سىأىلىيىا نىٍفسىيىا  ": النبي كقاؿ  ـٍ تىٍمنىٍعوي كى مىى قىتىبو لى ٍرأىةي  ": النبي كقاؿ (ِ)." كىًىيى عى  ًإذىا بىاتىًت اٍلمى
تَّى تيٍصًبحى  ٍكًجيىا لىعىنىٍتيىا اٍلمىبلىًئكىةي حى  .(ّ)" ىىاًجرىةن ًفرىاشى زى

 عبكس الكجو كتقطيب الجبيف بعد أف كانت مبتسمة. -د 
                                           

, ُِْٔ( ابف حباف: صحيح ابف حباف, كتاب النكاح, باب ذكر تعظيـ ا جؿ كعبل حؽ الزكج عمى زكجتو, حُ)
 (.ّْٗ/ُالجامع الصغير) (, قاؿ شعيب األرنؤكط: حديث صحيح إسناده حسف. انظر:صحيحَْٕ/ٗ, )ُِْٔح
(, قاؿ األلباني: ٓٗٓ/ُ, )ُّٖٓ( ابف ماجة: سنف ابف ماجو, كتاب النكاح, باب حؽ الزكج عمى المرأة, حِ)

 (.ٔٓ/ٕحسف صحيح. انظر: إركاء الغميؿ)
 (.َُٗٓ/  ِ, )ُّْٔ( مسمـ: صحيح مسمـ, كتاب النكاح, باب تحريـ امتناعيا مف فراش زكجيا, حّ)
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  (ُ) .الجنابة كغسؿ مفكصياـ التقصير في القياـ بحقكؽ ا, مف صبلة  -ق 

 ثانيًا: نشوز الرجؿ:
 (ِ) ما يمي:فيظير في جزو بالنسبة لنشوز الأما 

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

 :طمب المرأة الطالؽ إذا خافت عدـ القياـ بواجبات الزوجية: الثانيةالمسألة 
كىك جكاز اختبلع المرأة نفسيا مف  ,ث عف ىذا األمر في مبحث الكرهيحدالسبؽ كقد 

 (ّ) زكجيا في حاؿ كراىيتيا لمرجؿ.

 :حكـ استعماؿ ألفاظ الطالؽ والظيار لمتخويؼ: لثةاثالمسألة ال 
عف  لمزكجة كردعان  استعماؿ ألفاظ الطبلؽ كالظيار كذلؾ تخكيفان يمجأ بعض الرجاؿ إلى 

  ؟فما الحكـ في ىذه الحاؿ ,فعؿ ما
 :لما يمي وذلؾ, أنو ال يجكز لو أف يستعمؿ ىذه األلفاظ لمتخكيؼ ,يفيـ مف أقكاؿ الفقياء

نَّييـٍ  ﴿ تعالى: ا لقكؿ ,يحـر استعمالو أـ ىازالن  كاف جادان  ,ف لفظ الظيار سكاءإ -أ    لىيىقيكليكفى  كىاً 
كرنا اٍلقىٍكؿً  ًمفى  ميٍنكىرنا فَّ  كىزي   (ْ) ﴾ غىفيكره  لىعىفيكٌّ  المَّوى  كىاً 

ظ الطبلؽ يمجأ إلييا عند انعداـ الحمكؿ فيضطر إلى إنياء الحياة الزكجية الفأإف استعماؿ   -ب 
 التي ال يمكف حميا إال عف طريؽ الطبلؽ.

لقكة عاطفتيا كبما تتصؼ  ,الرجؿ كلـ يجعمو بيد المرأةإف الشرع الحنيؼ جعؿ الطبلؽ بيد   -ج 
 فإف ,فبل يصح لو أف يستعممو متبلعبان  ,بو مف تسرع بعكس الرجؿ الذم يشعر بالمسئكلية

الذم  في الحديث لقكؿ النبي  ,فإنو يقع أك مخكفان  ك ميددان أ سكاء كاف مازحان  ,بوتبلعب 

                                           

 .(9ٗ/٘), اثٓ ٔج١ُ: اٌجذش اٌشائك, (ٕٕ/ٗ): ثذائغ اٌظٕبئغ, ( اٌىبعبٟٔٔ)

 .(َِْ/ٓ), البيكتي: كشاؼ القناع, (ِٗٓ/َُ), ابف قدامة: المغني(ِٗٓ/ِ)الشربيني: مغني المحتاج,  (ِ)
 مف الرسالة كما بعدىا(.ٗٔانظر: صفحة ) (ّ)
 (.ِ( سكرة المجادلة مف اآلية )ْ)
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كالطبلؽ  الزكاج ,جدىف جد كىزليف جدثبلث  ":قاؿ أف الرسكؿ   ىريرة كأب ركاه
  (ُ) .كالرجعة"

 :الموت حكـ الطالؽ في مرض: رابعةالالمسألة 
كبما أف  ,يعترم االنساف أحكاؿ متعددة مف المرض كالصحة كالغنى كالفقر كالخكؼ كاألمف

فقد تتردد ىكاجس في النفس البشرية  ,طبيعة المكضكع الذم أتحدث عنو يختص بانفعاؿ الخكؼ
كذلؾ في حاؿ  ,لميراثمنعان ليا مف ا ,دـ عمى طبلؽ زكجوتجعميا ترتكب الحراـ كمف ذلؾ أف يق

 .عندما يككف لو زكجة أخرل ةن صاكخ مرض مكتو
  :محؿ النزاع رتحري 

 ,عدتيارجعيان ترث مف مطمقيا إذا مات كال زالت في  ان عمى أف المطمقة طبلق الفقياء اتفؽ -أ 
كذلؾ لعدـ قياـ تيمة الفرار مف  ,كاف الطبلؽ في حاؿ الصحة أـ في حاؿ المرض سكاءن 

 .الميراث
ال ترث منو, إذا انقضت عدتيا,  أنو إذا لـ يمت إال بعد انقضاء العدة عمى كاتفقكا أيضان  -ب 

 .النقطاع سبب اإلرث كىك الزكجية
 ثو ىنا باتفاؽ.عمى طمبيا ىي فبل تر  بناءن  إذا طمقيا طبلقان بائنان  -ج 
مف طمقيا زكجيا طبلقان بائنان أك رجعيان في مرض مكتو ككانت ال تستحؽ كال خبلؼ في -د 

 .الميراث لمانع آخر أنيا  ال ترث
التي ىي أىؿ لئلرث بغير  تكاختمفكا فيما لك طمؽ المريض زكجو في حاؿ مرض المك  -ق 

 ف:امذىبىذه المسألة  فيمفقياء ل ,ثـ مات في ذلؾ المرض ,طمبيا
إذا كاف  ,أف الزكجة ترث زكجيا إذا طمقيا في مرض مكتو كمات في عدتيا: األوؿالمذىب 

 (ِ) ذىب إلى ذلؾ أبك حنيفة كمالؾ كأحمد كالشافعي في القديـ. ,الطبلؽ بائنان 
في مرض مكتو كمات في عدتيا إذا كاف  زكجيا إذا طمقيا ال ثرت الزكجة :الثانيالمذىب 

  (ّ) الشافعي في الجديد.ذىب م , كىكالطبلؽ بائنان 
                                           

 قاؿ األلباني: حسف. (.ِِٓ/ِ),ُِٔٗكتاب الطبلؽ, باب الطبلؽ عمى اليزؿ, ح( أبك داكد: سنف أبي داكد, ُ)
 (.ّٕٗ/ٔانظر: صحيح أبي داكد)

 .(ُِٕ/ٕ), ابف قدامة: المغني, (ِْٗ/ّ), الشربيني: مغني المحتاج, (ِْٔ/ِ)يف الحقائؽ, ب( الزيمعي: تِ)
: المحمى, (ِْٗ/ّ)( الشربيني: مغني المحتاج, ّ)  .(ُِٖ/َُ), ابف حـز
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 :ةػػاألدل
باإلجماع  ,استدؿ القائمكف بتكريث المرأة التي أبانيا زكجيا في مرض مكتو :األوؿالمذىب أدلة 

 :واألثر والمعقوؿ
 اإلجماع:  - أ

 عكؼف بف صبغ الكمبية مف عبد الرحمث تماضر بنت األنو كرٌ أ عف عثماف بف عفاف 
 ,أحد فمـ ينكر عميو العدة بمحضر مف الصحابة  في يمرضو كمات كى فيلما بت طبلقيا 

  (ُ).ما اتيمتو كلكف أردت السنة :, كقاؿفكاف إجماعان 
 األثر:   - ب

ًف الشٍَّعًبيٍّ  ًصرى  ,كىانىٍت تىٍحتى عيٍثمىافى ٍبًف عىفَّافى  ,أىفَّ أيَـّ اٍلبىًنيفى ًبٍنتى عييىٍينىةى ٍبًف ًحٍصفو  ,عى فىمىمَّا حي
قىٍد كىافى أىٍرسىؿى إلىٍييىا ًليىٍشتىًرمى ًمٍنيىا ثيٍمنىيىا ًميًّا ,فىأىبىتٍ  ,طىمَّقىيىا كى  : فىقىاؿى  ,فىذىكىرىٍت ذىًلؾى لىوي  ,فىمىمَّا قيًتؿى أىتىٍت عى

مىى اٍلمى  تَّى إذىا أىٍشرىؼى عى ثىيىاتىرىكىيىا حى   (ِ) .ٍكًت طىمَّقىيىا , فىكىرَّ
 المعقوؿ: - ج

فيعامؿ الزكج عمى خبلؼ  ,ىذا القكؿ فيو دفع لمضرر القائـ عمى الزكجة لمنعيا مف اإلرث
  (ّ) كتستحؽ الميراث. فيثبت ليا الزكجية حكمان  ,قصده

مى عدـ تكريث المطمقة طبلقان بائنان في ع ,الشافعي في الجديد استدؿ المذىب الثاني:أدلة 
 كالمعقكؿ:حالة المرض المخكؼ كاستدؿ باألثر 

 :األثر -أ 
كىي  ثـ يمكت عنيا ,فيبينيا ,طمؽ المرأةحينما سئؿ عف الرجؿ ي :قضاء عبد ا بف الزبير

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

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

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

نَّؼ, ِ)  .(ُْٓ/َُ)( ابف أبي شيبة: الميصى
 (.ِْٔ/ِيف الحقائؽ, )بالزيمعي: ت(ّ)
نَّؼ, ْ)   (.َُٔ/ٔانظر: إركاء الغميؿ) ., قاؿ األلباني: صحيح(ُّٓ/َُ)( ابف أبي شيبة: الميصى
 .(9ٕٗ/ٖ)الشربيني: مغني المحتاج, (٘)
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 المذىب المختار:
 مرضالقائؿ بتكريث المرأة المطمقة طبلقان بائنان في  ,األكؿيرل الباحث رجحاف المذىب 

 وذلؾ لما يمي: المكت,
 عتراض عمييا مف قبؿ الفريؽ الثاني.قكة أدلتيـ, كعدـ اال .ُ
 امكانية الرد عمى المذىب الثاني الذيف استدلكا بقكؿ صحابي مقابؿ اإلجماع. .ِ
يحـر مف الميراث دفعان كمعاممة القاتؿ الذم  ,خبلؼ قصدهبأف الزكج يعامؿ   .ّ

 الزكجة. عمى لمضرر الكاقع 



 

 

 

 عاب  الر    ث  ح  ب  الم  

 .وم  ك  ح  و    ية  وج  الز    ياة  في الح    ب  ض  الغ    عال  ف  ان    ر  ث  أ  

 وفيو مطلبان:

 .ب  ض  الغ    ة  يق  ق  ول: ح  األ    ب  ل  ط   الم  
 اة  ي   ي الح  ف    ب  ض  الغ    ال  ع  ف  ان  ب   الم ت ع ل ق ة  ل  ائ  س  م  الي:  ان  الث     ب  ل  ط   الم  
 .ية  وج  الز  
 :لتان  يو مسأ  وف  
 . ان  ب   ض  الغ    الق  ط    م  ك  ولى: ح  األ    ة  ل  أ  س  الم  
.ا  ب   ض  غ    و  ت  وج  ز    ل  ج  الر    ل  ت   ية: ق  ان  الث     ة  ل  أ  س  الم  
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 الَمط َمُب اأَلوؿ

 َحِقيَقُة الَغَضِب 

 : في المغة:أوالً 
 عمى الشدةً  الغضبً  تدؿ كممةي ك , الرضا كرجؿه غىًضبه كغىضيكبه  نقيضي  في المغةً  الغضبي 

قالكا: كمنو اشتؽ الغضب, ألنو اشتداد السخط, كيقاؿ  ,مبةي الصي  الصخرةي  ةى بى ضٍ الغى  يقاؿ: إفَّ  ,كالقكةً 
  .إف الغضكب: الحية العظيمة

. :أم كغىٍضبافي    (ُ) يىٍغضىبي سريعان كقيؿ شديد الغىضىب كاألينثى غىٍضبىى كغىضيكبه

 :: اصطالحاً ثانياً 

 عند الفقياء:  -أ 

 ( ِ)., بطمب االنتقاـغمياف دـ القمببقكلو:  ,عرفو اإلماـ الغزالي
 أك طمبان  ,عند خشية كقكعو ذللدفع األ القمب طمبان غمياف دـ  :بأنو ,ابف رجب عرفوك 
 (ّ).ممف حصؿ منو األذل بعد كقكعولبلنتقاـ 

 .(ْ)ليحصؿ عنو التشفي لمصدر كعرفو الجرجاني بقكلو: تغير يحصؿ عند غمياف دـ القمب 

الغضب حالة استثنائية فسيكلكجية تكجد مع تصرفات مقصكدة أك متخيمة  عند عمماء النفس: -ب 
 (ٓ) تبمغ أكجيا في إحداث آثار ضارة بشخص آخر.

                                           

 .(ٖٕ/َُابف منظكر: لساف العرب, )(, ِْٖ/ْ)ابف فارس: معجـ مقاييس المغة,( ُ)
 (.ُٕٔ/ّإحياء عمـك الديف, )الغزالي:  (ِ)
 (.ُْٕ/ُجامع العمـك كالحكـ, )ابف رجب:  (ّ)
 .(ُِٔ) التعريفات :الجرجاني( ْ)
 .ٕٗ: الغضب كعبلقتو ببعض متغيرات الشخصية صالشناكم( ٓ)
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 الَمط َمُب الثَاِني
 الَمَساِئُؿ الُمَتَعِمَقة ِبان ِفَعاِؿ الَغَضِب ِفي الَحَياِة الَزوِجيةِ  

َباِف. ـُ َطالِؽ الَغض  َأَلُة اأُلولى: ُحك   الَمس 
 :تحرير محؿ النزاع 

نو إف ,فإنو ال يقع كأما إذا كاف الغضب يسيران  ,اتفؽ الفقياء عمى أنو إذا كاف الغضب شديدان  - أ
 ( ُ)يقع.

 ,كقكعو فيالغضب مع عدـ زكاؿ العقؿ  ف يشتدأكىك  ,ذا كاف الغضب متكسطان كاختمفكا إ - ب
  كذلؾ عمى مذىبيف:

 ( ِ)ذىب الجميكر إلى كقكع الطبلؽ في مثؿ ىذه الحالة. :األوؿالمذىب 
سماعيؿ بف إسحاؽ المالكي  إلى عدـ  قيـ,الكابف  و,يذىب ابف تيم المذىب الثاني: كابف عابديف, كا 

 ( ّ)كقكع الطبلؽ النعداـ القصد كالعمـ.
 ة:ػػػػاألدل

 وعقمذىب ي ما لـاستدؿ الجميكر القائمكف بكقكع الطبلؽ عند اشتداد الغضب  :األوؿأدلة المذىب 
  السنة كاآلثار كالمعقكؿ.ب

 :أواًل: مف السنة
تت أفظاىر منيا, ف ,زكجيا غضب أفعف خكلة بنت ثعمبة, امرأة أكس بف الصامت,  .3

 (ْ)عميو. ما أراؾ إال حرمتً : فقاؿ  .إنو لـ يرد الطبلؽ :فأخبرتو بذلؾ كقالت النبي 
 دؿ الحديث عمى كقكع ظيار الغضباف كطبلقو كذلؾ إذا لـ يغش عميو  وجو الداللة:
 ( ٓ) لذىاب عقمو.

                                           

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

 جع السابؽ.االمر  (ِ)
 (.ّٔٔ/ِ(. الدسكقي: حاشية الدسكقي, )ِٖٔ/ّحاشية رد المحتار)ابف عابديف: (ّ)
كًؿ آيىًة الظٍّيىاًر, ح (ْ) كقصة الظيار  (.ِّٖ/ٕ, )(ُّٗٔٓ)البييقي, السنف الكبرل, كتاب الظيار, باب سىبىًب نيزي

  (.ُّٕ/ٕصححيا األلباني في إركاء الغميؿ)
 (.ِّٓ/ٓ)كشاؼ القناع : البيكتي (ٓ)
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ٍغميكبً إال  زو ائً جى  بلؽو طى  ؿ  كي  " قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  عف أبي ىريرة ك  .ِ  طىبلىؽي اٍلمىٍعتيكًه اٍلمى
ٍقًموً   مىى عى  ( ُ)."عى

 (ِ) .الذم ال يدرم معنى ما يقكؿ كقكع الطبلؽ مف غير المعتكه وجو الداللة:
 مف اآلثار: :ثانياً 
ٍف أىبىافى  -ُ , عىٍف عيٍثمىافى عى   .(ّ)لىٍيسى ًلمىٍجنيكفو كىالى ًلسىٍكرىافى طىبلىؽه" " : , قىاؿى   ٍبًف عيٍثمىافى

دليؿ عمى عدـ دخكؿ الغضباف فيو إال  رثصر المجنكف كالسكراف في ىذا األح وجو الداللة:
  إذا زاؿ عقمو.

: يىا اٍبفى عىبَّاسو ًإنٍّي طىمٍَّقتي  -ِ , فىقىاؿى ٍيشو ًإلىى اٍبًف عىبَّاسو اءى رىجيؿه ًمٍف قيرى : جى , قىاؿى اًىدو عىٍف ميجى
ثنا كىأىنىا غىٍضبىافي اٍمرىأى  بَّاسو الى يىٍستىًطيعي أىفٍ ًتي ثىبلى : ًإفَّ اٍبفى عى مىٍيؾى  , فىقىاؿى ـى عى رٍّ يىًحؿَّ لىؾى مىا حي

بَّؾى كى  ٍيتى رى مىٍيؾى اٍمرىأىتيؾى عىصى رٍّمىٍت عى ـٍ تىتًَّؽ الحي ا, ًإنَّؾى لى ًإذىا طىمٍَّقتيـي  , ثيَـّ قىرىأى مَّوى فىييٍجعىٍؿ لىؾى مىٍخرىجن
 (ٓ)(ْ).﴾ ..النٍّسىاءى فىطىمٍّقيكىيفَّ ًلًعدًَّتًيفَّ 

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

 : مف المعقوؿ:ثالثاً 
 ف كفر كقتؿ نفس كأخذ ماؿ بغير حؽإف الغضباف مكمؼ في حاؿ غضبو بما يصدر منو م - أ

 ( ٔ)درجة الجنكف. إلى كطبلؽ كغيرىا كىذا محمكؿ عمى مف لـ يصؿ
 ,, مضافا إلى محموصدر عمف لو حؽ الطبلؽ كىك الزكج إف الطبلؽ في حالة الغضب - ب

 ( ٕ)كىي الزكجة ممف لو كالية شرعية, فكجب القكؿ بكقكعو.

                                           

قاؿ األلباني:  .ْٔٗالترمذم: سنف الترمذم, كتاب الطبلؽ كالمعاف, باب ما جاء في طبلؽ المعتكه, ح , ص (ٔ)
 (.ُِْضعيؼ. انظر: ضعيؼ سنف الترمذم, )ص

 (.َِْ/ِالمناكم,التيسير بشرح الجامع الصغير)(ِ)
 (.ُُُ/ٕانظر: إركاء الغميؿ) .األلباني: صحيح, قاؿ (َّ/ٓابف أبي شيبة: المصنؼ, ) (ّ)
 .(ُ)اآلية مف سكرة الطبلؽ  (ْ)
 (.ِٓ/ٓ, )ّّْٖالدارقطني: سنف الدارقطني, كتاب الطبلؽ كالخمع كااليبلء كغيره, ح( ٓ)
 (.ِّٓ/ٓالبيكتي: كشاؼ القناع, ) (ٔ)
 (.ِّٔ/ّابف نجيـ: البحر الرائؽ,) (ٕ)
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بالكتاب كالسنة  عدـ كقكع الطبلؽ النعداـ القصد كالعمـبالقائمكف استدؿ  أدلة المذىب الثاني:
 كاآلثار.

  أواًل: مف الكتاب:
مىٍفتيميكًني ًمٍف بىٍعًدم   قاؿ ا تعالى: -ُ عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى ًبٍئسىمىا خى لىمَّا رىجى كى

.. ـٍ كىأىٍلقىى اأٍلىٍلكىاحى بٍّكي ًجٍمتيـٍ أىٍمرى رى  (ُ)﴾أىعى
ذى اأٍلىٍلكىاح كقكلو تعالى:  -ِ لىمَّا سىكىتى عىٍف ميكسىى اٍلغىضىبي أىخى  (  ِ)..﴾كى

 وجو الداللة مف اآليتيف:
مف إلقاء األلكاح عمى األرض, ألف غضبو أخرجو  ,لما صدر منو ف ا عذر مكسى أ

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 

 ثانيًا: مف السنة:
  (ْ)."غبلؽإال طبلؽ كال عتاؽ في : " يقكؿ قالت: سمعت رسكؿ ا  ,عف عائشة 

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

 ثالثًا: مف اآلثار:
 قكؿ عمٌي بف أبي طالب: مف فرؽ بيف المرء كزكجتو بطبلؽ الغضب أك المجاج فرؽ ا  

 (ٔ) .قالو الرسكؿ  ,أحبائو يـك القيامةبينو كبيف 
 : الرأي المختار

القائؿ بكقكع الطبلؽ في حاؿ الغضب الذم ال يذىب  يتبيف لمباحث رجحاف المذىب األكؿ
  العقؿ كذلؾ لما يمي:

                                           

 (.َُٓاآلية )مف  سكرة األعراؼ (ُ)
 (.ُْٓاآلية ) سكرة األعراؼ (ِ)
 (.  ِٕٖ/ٕالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف, ), (ِّٔ/ِابف العربي: أحكاـ القرآف, )(ّ)
 ( قاؿ األلباني: حسف.ِِْ/ِ,)ُِٓٗ( أبك داكد: سنف أبك داكد, كتاب الطبلؽ, باب الطبلؽ عمى غيظ, حْ)

 (.ّٔٗ/ٔانظر: صحيح أبي داكد)
 (.ِٕٗ/ٔاألكطار,)( الشككاني: نيؿ ٓ)
 (.ْٖٓ/ُ( التسكلي: البيجة في شرح التحفة, )ٔ)



 

 

 
ُٗ 

كما رأينا في  ,ما ثبت عف النبي كالصحابة في قضائيـ بنفاذ تصرفات الغضباف -ُ
 حديث المظاىر.

فتبقى تصرفات  ,التكميؼ كطالما لـ يذىبو الغضب أك غيرهأف العقؿ مناط  -ِ
 الغضباف نافذة في مثؿ ىذه الحالة.

رادة الدعاىا كؿ مطمؽو, ألنو ال يصدر منو غالبان, كاإلأننا لك حكمنا بانعداـ القصد  -ّ
 إال في حاؿ الغضب.

 جة الغضب عند مف يصدر منو الطبلؽكلكف عمى كؿ مفتو أك قاًض أف يتحقؽ مف در 
 كنحكه.

   فإنني أكد بياف طبلؽ المدىكش. ,نظران لخمط البعض بيف مفيكمي الغضب كالدىش
 طالؽ المدىوش:

  (ُ) التحير كذىاب العقؿ. الدىش لغًة: :أوالً 
 (ِ) مف ذىب عقمو حياءن أك خكفان. :عرفو ابف عابديف بأنو الدىش اصطالحًا: :ثانياً 

أك يصؿ فيو  ,انفعاؿ, ما يدرل فييا ما يقكؿالذم اعتراه حالة  كعرفو الزحيمى بأنو:
  (ّ) االنفعاؿ إلى درجة يغمب معو الخمؿ في أقكالو كأفعالو بسبب الخكؼ أك الحزف أك الغضب.

  (ْ) الفرؽ بيف الدىش والغضب: :ثالثاً 
 فقد يذىب العقؿ أك ال يذىبو. ,الدىش يحدث ذىاب العقؿ بصكرة كمية, أما الغضب -ُ
فيحدث  ,يحدث بصكرة مفاجئة نتيجة خكؼ أك حزف أك غضب, أما الغضب ,الدىش -ِ

 استثارة أك اعتداء عميو.نتيجة 
 .فقد اختمؼ في صحة أقكالو ,اتفؽ الفقياء عمى عدـ صحة أقكاؿ المدىكش, أما الغضباف -ّ
 حكـ طالؽ المدىوش:  :رابعاً 

 وىذه بعض بأف طبلؽ المدىكش ال يقع,  ,تضافرت أقكاؿ الفقياء قديما كحديثا عمى القكؿ
 :أقواؿ الفقياء في شأنو

                                           

 (.ََّ/ُ( مصطفى كآخركف: المعجـ الكسيط )ُ)
 (.  ِّْ/ّ( ابف عابديف حاشية ابف عابديف, )ِ)
 (.ّّْ/ٗ( الزحيمى: الفقو االسبلمي كأدلتو, )ّ)
 (.ُِّ( قرقز: أثر االختبلالت العقمية كاالضطرابات النفسية, ص)ْ)



 

 

 
ِٗ 

 (ُ).ال يقع"طبلؽ المدىكش " :يماـالقاؿ ابف  
 فبل يعمـ ,أف يبمغ بو الغضب نيايتو بحيث ينغمؽ عميو باب العمـ كاإلرادة قاؿ ابف القيـ:"ك  

  (ِ)."فيذا ال يتكجو خبلؼ في عدـ كقكع طبلقو ,يريد ما ما يقكؿ كال
  (ّ).طبلؽ المدىكشأم  كقاؿ ابف عابديف" ال يقع"

  (ْ)."ال يصح طبلؽ المجنكف, كمثمو المغمى عميو, كالمدىكش" كقاؿ الزحيمي:
 السنة والقياس:ب ذىبوا إليوعمى ما  اواستدلو 

 مف السنة:: أوالً 
ؽى قاؿ:"  أف النبي  ىريرة  عف أبي اًئزه ًإالَّ طىبلى ؽو جى مىى كيؿ  طىبلى ٍغميكًب عى ٍعتيكًه اٍلمى اٍلمى

ٍقًموً    (ٓ)"عى
  (ٔ) المدىكش يغمب عميو الحزف كالخكؼ كالغضب فمذلؾ ال يصح طبلقو.أف  :وجو الداللة

(ٔ)  
 مف القياس: :ثانياً 

 ال  ,كما ال يقع طبلؽ المجنكفف ,المجنكف بجامع ذىاب العقؿبالعمماء المدىكش  ألحؽفقد  
 يقع طبلؽ المدىكش لذىاب عقمو.

بل يقع بو الطبلؽ كذلؾ إذا اعتيد منو ف ,ش ىك مف أقساـ الجنكفقاؿ ابف عابديف: كالدى
 ىبؿ يكتف ,عمى ذلؾ, كالذم يظير أف كبلن مف المدىكش كالغضباف ال يمـز فيو أف يعمـ ما يقكؿ

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

  (ٕ).فنكف
                                           

 (.ْٕٖ/ّيماـ:  شرح فتح القدير, )ال( ابف ُ)
 (.ّٗ/ُ( ابف القيـ: إغاثة الميفاف, )ِ)
 (.ِْْ-ِّْ/ّ( ابف عابديف: حاشية ابف عابديف, )ّ)
 (.ّّْ/ٗ( الزحيمى: الفقو االسبلمي كأدلتو, )ْ)
األلباني:  (, قاؿْٔٗ/ّ, )ُُُٗ( الترمذم: سنف الترمذم, كتاب الطبلؽ, باب ما جاء في طبلؽ المعتكه, حٓ)

   (.ُِْانظر: ضعيؼ سنف الترمذم )ص ضعيؼ جدان, كالصحيح مكقكؼ.
 .(ٖٖٗ/9)( الزحيمى: الفقو االسبلمي كأدلتو, ٔ)
 .(ٕٗٗ/ٖ)دبش١خ سد اٌّذتبس,اثٓ ػبثذ٠ٓ: ( 7)



 

 

 
ّٗ 

َأَلُة الثَاِنية  :َقت ُؿ الَرُجِؿ َزوَجَتُو َغَضَباً : الَمس 
فإف كانت آلة ال  ,عند البحث في ىذه المسالة ينظر إلى آلة الضرب )القتؿ( كطبيعتيا

ف كاف القتؿ بآلة تقتؿ غالبان فالقصاص في ىذه الحالة  تقتؿ غالبا فبل قصاص بؿ عميو الدية كا 
 ينقسـ إلى حالتيف:
 إف كاف كارث القصاص ابف القاتؿ. ى:األولالحالة 

 إف لـ يكف كارث القصاص ابف القاتؿ. الحالة الثانية:

 مذىبيف: إلى اختمؼ الفقياء في ذلؾك  ,إذا كاف كارث القصاص االبف ى:األولالحالة 
و إذا كاف كارث القصاص تأنو ال ييقتؿ الرجؿ بزكج ,قاؿ بو جميكر الفقياء :األوؿالمذىب 

كربيعة   بف أبي طالب كابف عباس كبيذا قاؿ عمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف كعميٌ كلده 
سحاؽ   (ُ).لشافعية كالحنابمة كالميث بف سعدكبو قاؿ الحنفية كالمالكية كا كاألكزاعى كا 

القصاص و كلك كاف كارث تذىب بعض الفقياء إلى أنو يقتؿ الرجؿ بزكج المذىب الثاني:
  (ِ)عثماف البتي.بذلؾ كلده كمف القائميف 

 ة:ػػػاألدل
 رث الكلد القصاص عمى أبيو بالسنة كالمعقكؿ.إاستدؿ القائمكف بعدـ  :األوؿأدلة المذىب 

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

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

 ثانيًا: مف المعقوؿ:
 إذ ىك الفرع كالكالد أصؿ كالفرع ال يككف سببان في انعداـ  ,ف الكالد ال ييقتؿ بسبب قتمو كلدهإ

                                           

المجمكع, تكممة (, ِِٕ(, ابف النقيب: عمدة السالؾ كعدة الناسؾ )صُُٔ/ْ( المرغيناني: اليداية, )ُ)
 (.ٖ/ْ, ابف قدامة: الكافي, )(ِٖٔ/َِ)
 (.ِّْ/ّ)( الصنعاني: سبؿ السبلـ,ِ)
قاؿ األلباني: صحيح. انظر:  (.ِّْ/ْ( ابف ماجة: سنف ابف ماجو, كتاب الديات, باب ال يقتؿ الكالد بكلده, )ّ)

 (.َُُ/ِصحيح ابف ماجو)
 (.َّٔ/ٗ( ابف قدامة: المغني, )ْ)



 

 

 
ْٗ 

  (ُ) األصؿ كمف باب أكلى أال يقتؿ الكالد بكلده بسبب قتمو أـ الكلد.
 بالكتاب كالمعقكؿ: ,الكلد القصاص عمى أبيو بإرثاستدؿ القائمكف  أدلة المذىب الثاني:

 أواًل: مف الكتاب:
 ا كقكؿ ,استدلكا بعمكـ اآليات التي تحدثت عف عدـ التفريؽ بيف النفكس في القصاص 

ـٍ ًفييىا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنَّ  ﴿ ى:تعال مىٍيًي كىتىٍبنىا عى ٍفًس كىاٍلعىٍيفى ًباٍلعىٍيًف كىاأٍلىٍنؼى ًباأٍلىٍنًؼ كىاأٍليذيفى ًباأٍليذيًف كىالسٍّفَّ كى
اصه  كحى ًقصى ري   (ِ) ﴾ ًبالسٍّفٍّ كىاٍلجي
 اآلية تدؿ عمى كجكب القصاص عمى كؿ مف قتؿ نفسان بغض النظر عف وجو الداللة:

 (ّ) كارث القصاص أك غيره. ككنو
  مف المعقوؿ: :ثانياً 

كاعترضكا عمى  ,كاألجنبييف ,فيقتؿ كؿ منيما باآلخر ,الزكجيف شخصاف متكافئافف إ
فمو مثؿ  ,كالمستأجر ,أف الزكجة حرة كالعقد الذم بينيما يفيد االستمتاعب ,األكؿأصحاب المذىب 

لكاف  ,ةه يا فضؿ القكامة كلك كانت ىذه شبيالذم عمييا فتطالبو بحقكقيا كما يطالبيا بحقكقو كلو عمي
  .(ْ)منيما في الزكجيف دكف كاحدو 

 :الرأي المختار
أف الرأم الراجح ىك ما ذىب إليو الجميكر مف أىؿ العمـ القائؿ بأف الرجؿ  يرل الباحث 

 . كألف األب )األصؿ(صاص كذلؾ لقكة أدلة المذىب األكؿلقاالقاتؿ ال يقتؿ إذا كاف ابنو كارث 

 في إعداـ األصؿ بأم حاؿ.  ان كف الفرع سببفي إيجاد االبف )الفرع( فبل يك سببه  

 : فالمسألة مذىبا ىذهمفقياء في ولوارث: عدـ وجود فرع عند  الحالة الثانية:
عمر بف عبد العزيز كالنخعي كالثكرم  مف قاؿ بوقصاص كمالعميو  :األوؿ مذىبال

  (ٓ) كالشافعي كأصحاب الرأم كأحمد.

                                           

 .(ٖٓٙ/9)اثٓ لذاِخ: اٌّغٕٟ,  (ٔ)

 .(٘ٗ)ا٠٢خ  ِٓ عٛسح اٌّبئذح (ٕ)

 .(9ٗٔ/ٙ)سٚح اٌّؼبٟٔ: األٌٛعٟ,  (ٖ)

 .(9ٔٔ), ػٛدح: اٌتشش٠غ اٌجٕبئٟ, ص(ٖٓٙ/9)اثٓ لذاِخ: اٌّغٕٟ,  (ٗ)

 .(ٖٗٙ/9): اٌّغٕٟ, ( اثٓ لذاِخ٘)



 

 

 
ٗٓ 

  (ُ) ال قصاص عميو, كبيذا قاؿ ابف شياب الزىرم كالميث بف سعد. الثاني: مذىبال

 :ةػػاألدل
 الكتاب كالسنة كالمعقكؿ.استدلكا ب :األوؿ مذىبة الػأدل

 أواًل: مف الكتاب:
 استدلكا بعمـك اآليات التي تحدثت عف كجكب القصاص. 

ـي ﴿ : قكلو تعالى مىٍيكي ر  ًباٍلحيرٍّ كىاٍلعىٍبدي يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى اٍلًقصىاصي ًفي اٍلقىٍتمىى اٍلحي
 (ِ)﴾ًباٍلعىٍبًد كىاأٍليٍنثىى ًباأٍليٍنثىى
  (ّ) عدـ التفريؽ بيف الزكج كغيره في حكـ القصاص. وجو الداللة:

 ة: مف السن ثانيًا:
 ما كرد عف أبي :كمف ذلؾ ,كب القصاصاستدلكا بعمكـ األحاديث التي نصت عمى كج

مَّا أف ييقىادي : " قاؿ أف النبي  ىريرة  ٍيًف ًإمَّا أف ييكدىل كىاً  ٍيًر النَّظىرى ٍف قيًتؿى لىوي قىًتيؿه فىييكى ًبخى مى   (ْ)".كى
  (ٓ)ىذا الحديث جاء بصيغة العمـك فمـ يفرؽ بيف الزكج كغيره في القكد. وجو الداللة:
  ثالثًا: مف المعقوؿ:

  (ٔ)منيما بقذؼ صاحبو, فييقتؿ بيا كاألجنبي. ف الزكجيف شخصاف متكافئاف ييحد كؿ كاحدو إ

  (ٔ)كاألجنبي.
 الثاني: مذىبأدلة ال

يا كى مى الزكج ال يقتؿ بزكجتو ألنو مى  كحاصمو أف المعقكؿي استدؿ أصحاب المذىب الثاني ب
  (ٕ)بالشبيات مثؿ الحدكد. أفأشبيت األمة, كالقصاص ييدر  الزكاجبعقد 

 
                                           

 (.ّْٔ/ٗ(ابف قدامة: المغني, )ُ)
 (.ُٖٕ( سكرة البقرة مف اآلية )ِ)
 (.ُِٔ/ِ, )العظيـالقرآف ( ابف كثير: تفسير ّ)
 (.ّْ/ُ(,)َٖٖٔ( البخارم: صحيح البخارم, كتاب الديات, باب مف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف, ح)ْ)
 (. ّْٔ/ٗ(ابف قدامة: المغني, )ٓ)
 (.ّْٔ/ٗ( ابف قدامة: المغني, )ٔ)
 (.ّْٔ/ٗ( ابف قدامة: المغني, )ٕ)
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 :الرأي المختار
 لؤلسباب التالية: , كذلؾىك األرجح ,أف رأم الجميكر الباحث رلي

 .قتؿ عمد محض ال شبية فيو, كالقتؿ العمد يكجب القصاص اتفاقان ألنو  -ُ
نما ىك رؽ معنكم. رقان الزكاج ليس ألف  -ِ  حقيقيان, كا 

  :والخالصة
ألننا إذا اعتبرنا ىذا األمر لفتحنا عمى  ,كلك ادعى الغضب توف الرجؿ يقتؿ بزكجأ

كذلؾ مف باب سد الذرائع كالذم ساقنا إلى الحكـ بعدـ كجكب  ,لتبرير أفعاليـ كاسعان  المجرميف بابان 
 كجكد الفرع الكارث.القصاص في الحالة األكلى 



 

 
       

 
 
 
 

 الخامس  ث  ح  ب  الم  
 ية  وج  الز    في الحياة    يرة  الغ    عال  ف  ان    ر  أث  

  .يرةالغ    ة  قيق  : ح  األولطلب  الم  
 يا.يرة وأسباب  الغ    طلب الثاني: أنواع  الم  
 .الزوجية    يرة في الحياة  بالغ    ة  تعلق  الم    ل  سائالثالث: الم  طلب  الم  

 وفيو مسألتان:
 ضرتيا.طالق   المرأة    ى: اشتراط  األول سألة  الم  
 .ة  و غير زوجت    الرجل    الثانية: قتل    سألة  الم  
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 الَمطمب األوؿ

 يرةَحقيَقُة الغَ  

 مغة:ال في :أوالً 
ٍيرةن, عمى أىمو الرجؿي  ارى مف قكلؾ غى مصدر بفتح ال ةي رى يٍ الغى   ٍيرىان كغى كالمغيار شديد , يغار غى

كالرجؿ غيكر عمى أىمو أم يمنعيـ مف التعمؽ بأجنبي  ,يرة بفتح العيف أصميا المنعالغيرة, كالغى 
  (ُ) كالغيرة صفة كماؿ. ,بنظر أك حديث

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

 تعريؼ الغيرة عند عمماء النفس:
انفعاؿ مركب, يجمع بيف حب التممؾ كالشعكر بالغضب نحك اآلخريف الذيف تمكنكا  يى 

 (ْ)مف تحقيؽ أىدافيـ التي لـ يستطع الشخص الغيكر تحقيقيا.
غالبان ما يرفض الفرد  ,يتككف مف مزيج مف االنفعاالت مختمفةأك ىي انفعاؿ مركب 

عتراؼ بيا كيحاكؿ جاىدان أف يخفييا ألنيا تزيد مف شعكره بالميانة كالنقص, كتنطكم في جكىرىا اال
 (ٓ) عمى كره شخص لشخص آخر.

 
 

                                           

 .ُٔٓ( ابف منظكر: لساف العرب, صُ)
 (.َِّ/ٗالبارم, )( ابف حجر: فتح ِ)
 (.ُّٔص) التعريفات( الجرجاني: ّ)
  http://right2.jeeran.com/archive/2010/10/1281528.htmlأطمس شاممة. مكقع  (ْ)
 (.ُٖٓالبيي: األسس النفسية لمنمك, )ص (ٓ)
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 الَمطمب الثاني
 يرة وأسباُبياأنواُع الغَ  

 : أنواع الغيرة:أوالً 
 .مذمكمة محمكدة كغيرةه  غيرةه  نوعيف:تنقسـ الغيرة إلى 

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

  (ُ).البشرية في النفس
عف  حديث رسكؿ ا  كما في ,مف ريبة كتككف غيرة سكية كمشركعة إف كانت نابعةن 

ض ا: فأما ًمفى الغىٍيرىًة ما ييًحبي ا, كمنيا ما ييٍبغً  "كاف يقكؿ: أف النبي   ؾجابر بف عتي
يا ا, فالغيرة في الريبىةً , التي ييًحبيا ا ٍيًر ًريبةو  ,كأما الغىٍيرىة التي ييٍبًغضي  (ِ) ."فالغيرة في غى

كىي غيرة تحصؿ في  ,كىي التي يسمييا عمماء النفس بالغيرة المرضية الغيرة المذمومة:  - ب
 خطره ىذا النكع مف الغيرة ال يقتصرالحياة الزكجية تنبع مف شؾ كبل الزكجيف في اآلخر ك 

 .كميا األسرة يشمؿبؿ  حسبعمى الزكجيف ف

 (ّ) : أسباب الغيرة:ثانياً 
كحب الكالديف أك اإلخفاؽ في  ,أيان كاف نكع ىذا الحب ,إحساس الشخص باإلخفاؽ في الحب .ُ

  جي.الدراسي أك الرياضي أك الزك التفكؽ ا
االختبلط بيف الشباب كالفتيات في  سباب المؤدية إلى الغيرة في الحياة الزكجيةكمف األ -ُ

مف الزكجيف باآلخر كمف  الذم بدكره يؤدم إلى ريبة كشؾ كؿالجامعات كاألماكف العامة ك 
االسبلـ في ىذا المقاـ إلى العفة ىنا تبدأ المشاكؿ الناجمة عف الغيرة المذمكمة كقد كجينا 

تَّى ييٍغًنيىييـي المَّوي ًمٍف  كغض البصر فقاؿ تعالى: ا حى ٍليىٍستىٍعًفًؼ الًَّذيفى الى يىًجديكفى ًنكىاحن كى
ٍؤًمًنيفى يىغي (ْ)..فىٍضًموً  ـٍ ًإفَّ المَّوى ," قيٍؿ ًلٍممي ـٍ ذىًلؾى أىٍزكىى لىيي يي كجى يىٍحفىظيكا فيري ـٍ كى اًرًى كا ًمٍف أىٍبصى ض 

                                           

 .ْٔ/ِ( الغزالي: إحياء عمـك الديف, ُ)
, قاؿ األلباني: حسف. (ْ/ّ, )ُِٔٔالخيبلء في الحرب, ح ( أبك داكد: سنف أبى داكد, كتاب الجياد, باب في ِ)

 .(ُُْ/ٕانظر: صحيح أبي داكد)
 (.َُٖ)صد. الكبيسي, عمـ النفس العاـ  ك د. الداىرم (ّ)
 (.ٖٖا٠٢خ ) ِٓ إٌٛسعٛسح  (ٗ)



 

 

 
ََُ 

" ا يىٍصنىعيكفى ًبيره ًبمى خى
ٍضفى (ُ) قيٍؿ ًلٍمميٍؤًمنىاًت يىٍغضي , كقاؿ سبحانو كتعالى في اآلية التي تمييا " كى

." ييفَّ كجى يىٍحفىٍظفى فيري اًرًىفَّ كى  (ِ)ًمٍف أىٍبصى

  :الغيرة: حكـ ثالثاً 
الغيرة أمر فطرم ينتاب اإلنساف نتيجة مشاركة الغير بغير اختيار في ممؾ خاص كال سبيؿ 

كيجب عمى المرء المسمـ أف يسير ىذا االنفعاؿ كفؽ ما يحبو  ,إلى استئصاليا مف النفس البشرية
 وذلؾ كما يمي:, كيحصؿ الحكـ عمى مشركعيتيا حسب المغار عميو ا.

 :أقساـ تنقسـ الغيرة إلى
فيجب عمى المسمـ حينيا أف ينكر  ,كذلؾ يككف بانتياؾ حرمات ا :الغيرة في حقوؽ ا -ُ

ًحيحً  ,المنكر حسب االستطاعة ًديًث الصَّ ـٍ مينٍ  " :فىًفي اٍلحى  , فىًإفٍ كىرنا فىٍمييغىيٍٍّرهي ًبيىًدهً مىٍف رىأىل ًمٍنكي
ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنوً  ـٍ , فىإً لى ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍليمىافً يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبوً ٍف لى   (ّ)", كى

ـى رىسيكؿ المًَّو  ":قىالىتٍ  -يى المَّوي عىٍنيىارىضً  -كىعىٍف عىاًئشىة  ا اٍنتىقى ٍرمىةي  ,ًلنىٍفًسوً  مى ًإالَّ أىٍف تيٍنتىيىؾى حي
ـى ًلمًَّو ًبيىاالمَّ    (ْ) ."ًو فىيىٍنتىًق

 وىي عمى نوعيف: :فيدمياآلالغيرة في حؽ  -1
 :مشروعة غيرةٌ  -أ 

في حؽ الرجؿ  خر في حدكدىا الطبيعية كتككف كاجبةن غيرة كؿ مف الزكجيف عمى اآلكىي 
فالمنع  ,األنساباألعراض ك كىي مف مقاصد الشريعة التي يحفظ بيا  ,عمى عرضو كمحارمو

ًديثً  ,شييدان مف قتؿ دكف عرضو   قد اعتبر الرسكؿمف (ٓ)كالحماية إذف مف لكاـز الغيرة  فىًفي اٍلحى
ٍف قيًتؿ ديكفى أىٍىًمًو فىييكى شىًييده ":  قاؿ رسكؿ ا  (ٔ)".مى

                                           

 (.َّسكرة النكر آية ) (ُ)
 (.ُّآية )مف سكرة النكر  (ِ)
 ( ٕٗ/ُ, )ْٗ( مسمـ: صحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف..., حّ)
 (.ُْٕ/ٖ, )ّٖٓٔ( البخارم: صحيح البخارم,  كتاب الحدكد, باب كـ التعزير كاألدب, حْ)
 .(ِّٖ/ُ)( ابف دقيؽ العيد: إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ, ٓ)
(, كقاؿ: َّ/ْ, )ُُِْكتاب الديات, باب ما جاء فيمف قتؿ دكف مالو فيك شييد, ح ( الترمذم: سنف الترمذم,ٔ)

 . (ُْٔ/ّفي اإلركاء) كقاؿ: حديث حسف, كصححو األلباني



 

 

 
َُُ 

 :الغيرة غير المشروعة -ب 
مظالـ عمى ل إذا كانت إعانةن  كىي حراـ ,مف أجؿ الحمية لمعائمة كالقبيمةتككف  التيىي  
مىى اإٍلٍثـً كىاٍلعيٍدكىافً  ﴿: ىتعال ا قاؿ ,المظمكـ نيكا عى مىى اٍلًبرٍّ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى ًفي  ,(ُ)﴾..كى كى
ًديثً  ًبيَّةن " : اٍلحى ًبيَّةو أىٍك قىاتىؿ عىصى قىاؿ  (ِ)."لىٍيسى ًمنَّا مىٍف دىعىا ًإلىى عىصى دىعيكىىا "  :ًفي اٍلغىٍيرىًة ًلٍمقىًبيمىةً  كى
ٍنًتنىةه فىًإنَّيىا    (ّ)."مي

                                           

 (.ِ( سكرة المائدة مف اآلية )ُ)
انظر:  (, ضعفو األلباني. ِّْ/ٓ, )ُِّٓ( أبك داكد: سنف أبي داكد, كتاب األدب, باب في العصبية, حِ)

  (.ُُٕ/ُالصغير كزيادتو, )ضعيؼ الجامع 
...{, حّ) ـٍ أىٍستىٍغفىٍرتى مىٍيًي  (.ُْٓ/ٔ,)َْٓٗ( البخارم: صحيح البخارم, كتاب تفسير القرآف, باب قكلو: } سىكىاءه عى



 

 

 
َُِ 

 الَمطمب الثالث
 يرة في الحياِة الزوجيةِ الُمسائُؿ الُمتعمَقُة بالغَ 

 ى: اشتراط المرأة طالؽ ضرتيا.األولالمسألة 
اًئشىة  ,مسمـركل  فقد ,فطرم الغيرة عند النساء أمره  ٍنيىا -أىفَّ عى كىانىٍت تىغىاري ًمٍف  -رىًضيى المَّوي عى

ةى  ًديجى ٍنيىارىًضيى  -خى ا يىٍذكيريىىا النًَّبي   -المَّوي عى ٍؤًمًنيفى يىغىٍرفى ًمٍف  (ُ).ًلكىٍثرىًة مى كىانىٍت سىاًئري أيمَّيىاًت اٍلمي كى
اًئشىة رىضً  ًميعناعى   (ِ).يى المَّوي عىٍنييفَّ جى

تصؿ لسمب حؽ  بحيث كمنضبطة كال تتجاكز الحدَّ  لكف البد أف تككف ىذه الغيرة محدكدةن 
ـٍ ًمفى  ﴿ :تعالى ا قاؿف ,سبلـ التعدد في الزكجاتكلقد شرع اإل ,مف الحقكؽ كا مىا طىابى لىكي فىاٍنًكحي

بىاعى  ثى كىري ثيبلى ٍثنىى كى تشترط عميو طبلؽ  , فقدكعندما يرغب الرجؿ في الزكاج بأخرل ,(ّ) ﴾النٍّسىاًء مى
  !!؟والسؤاؿ ىؿ ىذا  الشرط جائز ,بدافع الغيرةزكجو األكلى 

 :مذىبيفإلى اختمؼ الفقياء في ذلؾ 
 (ْ) كىك ما عميو أكثر الفقياء. ,طبلف ىذا الشرطبقاؿ ب :األوؿذىب الم

عف الحنابمة كقد قاؿ  كىي ركايةه  ,بجكاز اشتراط المرأة طبلؽ ضرتياقاؿ  المذىب الثاني:
 (ٓ).أبك الخطاببو 

 :ةػػاألدل
بالسنة  ,طبلؽ ضرتيا المرأةالقائمكف ببطبلف اشتراط  ,استدؿ الجميكر :األوؿة المذىب ػأدل

 والمعقوؿ:
 :السنة :أوالً 

الى يىًحؿ  اًلٍمرىأىةو تىٍسأىؿي طىبلىؽى أيٍخًتيىا ًلتىٍستىٍفًرغى  ":قاؿ رسكؿ ا  :قاؿ عف أبي ىريرة 
ٍحفىتىيىا ا قيدٍّرى لىيىا" ,صى ا لىيىا مى   (ٔ) فىًإنَّمى

                                           

, باب فضائؿ خديجة أـ المؤمنيف رضي ا تعالى عنيا, ( مسمـ: صحيح مسمـ, كتاب فضائؿ الصحابة ُ)
 (.ُٖٖٖ/ْ, )ِّْٓح
 (.ُُٖٗ/ْ, )ِِْْالمرجع السابؽ, ح( ِ)
 .(ّ)( سكرة النساء مف اآلية ّ)
 .(ِْٗ/ِ)ف الحقائؽ, ييب( الزيمعي: تْ)
 .(8/87)( اثٓ لذاِخ: اٌّغٕٟ , ٘)

 . (ٕٔ/7) ,ُِٓٓالبخارم: صحيح البخارم, كتاب النكاح, باب الشركط التي ال تحؿ في النكاح, ح (ٙ)



 

 

 
َُّ 

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

 :المعقوؿ :ثانياً 
بطاؿ حقو كحؽ امرأتوكألنيا شرطت عميو فسخ عقد ,النيي يقتضي فساد المنيي عنو  ,ه كا 

 (ُ) .كما لك شرطت عميو فسخ بيعو ,فمـ يصح

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

  : مف الكتاب:أوالً 
نيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكدً  ﴿ :قكلو تعالى  (ِ).﴾..يىا أىي يىا الًَّذيفى آمى

 : السنة:ثانياً 
كًط أىٍف تيكفيكا ًبًو " :عف عقبة بف عامر قاؿ  ا أىٍكفىٍيتيـٍ ًمٍف الش ري ؽ  مى ا اٍستىٍحمىٍمتيـٍ ًبًو أىحى مى

كجى   (ّ) ."اٍلفيري
 : اآلثار:ثالثاً 

شيدت عمر بف الخطاب كاختصـ إليو في امرأة شرط ليا : قاؿ ,عف عبد الرحمف بف غنـ
ألف كاف ىكذا ال تشاء امرأة  :قاؿ رجؿ ,: ليا شرطياقاؿ عمر ,يخرجيا مف دارىازكجيا أف ال 

  (ْ) .فقاؿ عمر: المسممكف عند مشارطيـ, عند مقاطع حقكقيـ ,تفارؽ زكجيا إال فارقتو
 : المعقوؿ:رابعاً 

ألنو ال ينافي العقد كليا فيو فائدة فأشبو ما لك شرطت  ,الزـه  ىك شرطه :" قاؿ أبك الخطاب
 (ٓ)."عميو أف ال يتزكج عمييا

 

                                           

 (.ٓ٘ٗ/7)ابف قدامة: المغني,  (ٔ)
 (.ٔعٛسح اٌّبئذح ِٓ ا٠٢خ ) (ٕ)

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



 

 

 
َُْ 

 الرأي المختار:
لصريح  , كذلؾطبلؽ ضرتيالمرأة ا عدـ جكاز اشتراطىك الرأم الراجح  يرل الباحث أف

عمى الغير  لككنو يشكؿ ضرران  ,ألنو شرط ينافي ركح الشريعة كمقاصدىا العامةك  ,النيي في ذلؾ
 .مسمـفي المجتمع السرة ؤلل لحقو كىدمان  ان كسمب

 :ةً قتؿ الرجؿ زوجتو غير : المسألة الثانية
  فرعيف: إلىلة كسأقسـ المسأ

 :في حاؿ الزنى يازوجىا أ: قتؿ الزوجة إذا فاجاألوؿالفرع 
ف لـ  ,إف ثبت أنيا زانية كمحصنة ,ال خبلؼ عند الفقياء في عدـ القصاص مف القاتؿ كا 

كالبينة  باإلقرارثبات تككف كطريؽ اإل (ُ).يثبت ففيو القكد, كىذا ما كرد عف الصحابة الكراـ 
 كمما يدؿ عمى ذلؾ مف اآلثار كالمعقكؿ ما يمي: ,الصحيحة

 : اآلثار: أوالً 
إذ جاءه رجؿ يعدك كفي يده سيؼ ممطخ  ,لدأنو كاف يكما يتغ عف عمر بف الخطاب  .ُ

فقالكا: يا أمير المؤمنيف, إف ىذا قتؿ  ,فجاء اآلخركف ,بالدـ ككراءه قكـ يعدكف خمفو
صاحبنا, فقاؿ لو عمر ما يقكلكف؟ فقاؿ: يا أمير المؤمنيف إني ضربت فخذم امرأتي, فإف 

فقد قتمتو, فقاؿ عمر: ما يقكؿ؟ قالكا: يا أمير المؤمنيف إنو ضرب  :حدأكاف بينيما 
 :ثـ دفعو إليو كقاؿ ,فيزه ,يفوفكقع في كسط الرجؿ كفخذم المرأة, فأخذ عمر س ,بالسيؼ

  (ِ)إف عادكا فعد".
 ,زكجتو كصاحبيا الزانيعدـ القصاص مف القاتؿ, إذا قتؿ  عمى األثر دؿ وجو الداللة:

 ., كىك كجكد الشيكد مف قـك الزانيدميما لكجكد الدليؿ الفعمي عمى الزنى أىدر عمر قد ف
عمر, فكتب فيو  فقتميا ككتب فيو إلى ,رجبلن  كجد مع امرأتو عف مالؾ بف أنس أف رجبلن  .ِ

 (ّ)عمر كتابيف: كتاب في العبلنية: يقتؿ, ككتاب في السر: تؤخذ الدية.
 (ْ)دؿ األثر عمى تردد عمر كخاصة أف الرجؿ ليس لو بينة يعتمد عمييا. وجو الداللة:

                                           

 (.ّّٕ/ٗقدامة: المغني, )(, ابف ُْٕ/ُِ( ابف حجر: فتح البارم, )ُ)
 (.ِْٕ/ٕ( األلباني: إركاء الغميؿ, )ِ)
 (.َْٔ/ٗ( ابف أبي شيبة: مصنؼ بف أبي شيبة, )ّ)
 (.َِٕ/ّ( البيكتي: شرح منتيى اإلرادات, )ْ)



 

 

 
َُٓ 

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

 (ُ).كاألصؿ عدـ ما يدعيو فبل يثبت بمجرد الدعكل ,عافمآيات ال
ف لـ يكجد ا  ك  كجكد الكلد دقتؿ الزكج بزكجتو عن قد رجحت في مبحث الغضب عدـ :تنبيو

 .منو صتقي إنوالكلد ف
الغيرة كالحمية ليست مبرران عمى اإلقداـ عمى القتؿ, كليست كسيمة عمى اثبات الزنى, أف 
 يرجع إلى تقدير اإلماـ.كأف األمر 

 :الفرع الثاني: قتؿ الزاني بالزوجة
 عمى النحو التالي: ,صاص مف القاتؿ بقتؿ مف رآه يزني بزكجتوقالفقياء في ال تعددت أقكاؿ

  (ِ).ببينة الزنا كأف يككف الزاني محصنان  ما لـ يأتً  ,عميو القكد :قاؿ الجميكر :األوؿالقوؿ 
كيعزر فيما إذا ظيرت أمارات صدقو, كشرط  ال يقتؿ بو أصبلن  :قاؿ البعض القوؿ الثاني:

سحاؽ كمف تبعيما أف يأتي بشاىديفأ بأنو قتمو بسبب ذلؾ ككافقيـ ابف القاسـ كابف حبيب  ,حمد كا 
  (ّ) مف المالكية, كاشترطكا أف يككف محصنان.

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

 (ْ) ثكر كابف المنذر. كالشافعي, كاب
إثبات  كيفيـ مف األقكاؿ الثبلثة أنو ال خبلؼ في القصاص مف القاتؿ إف لـ يأت بكسيمة

 مف السنة واألثار: اويزاد عمييم األكؿأكردتيما في الفرع  فاذالمف المزنا كمما يدؿ عمى ذلؾ األثر 
 مف السنة: أواًل:

ٍبتيوي ًبالسٍَّيًؼ غىٍيرى ميٍصفىحو قاؿ سعد بف عبادة:  رى فىبىمىغى ذىًلؾى , لىٍك رىأىٍيتي رىجيبلن مىعى اٍمرىأىًتي لىضى
ىنىا أىٍغيىري ًمٍنوي, كىاي أىٍغيىري ًمنٍّي ":فقاؿ النبي  , فىكىاً ألى بيكفى ًمٍف غىٍيرىًة سىٍعدو  (ٓ)."أىتىٍعجى

                                           

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



 

 

 
َُٔ 

بخبلؼ الذم يضرب  ,القتؿ ىد يقصد إلحقاؿ ابف حجر: كالذم يضرب بال :وجو الداللة
بالحؽٍّ إف كنتي , كالذم بعثؾ كبل ":" قاؿمسمـ:ركاية  في وفإنو يقصد التأديب, كخاصة أن ,بالصفح

  (ُ)."أليعاجميوي بالسيؼ قبؿ ذىًلؾى 

 ثار:مف اآلثانيًا: 
فقاؿ: إف لـ يأت  ,فقتمو : أنو سئؿ عمف كجد مع امرأتو رجبلن بف أبي طالب  عف عميٌ  - أ

 (ِ)بأربعة شيداء فميعط برمتو.
فيقتمو, قاؿ أييدر دمو؟  الرجؿ يجد عمى امرأتو رجبلن  :عف ابف جريج قاؿ: قمت لعطاءك   - ب

ف أشيد ال أمر إال  ؟قاؿ: مف أمر بالبينة قمت إذا شيد عميو أنو رآني في أىمي: كا 
 (ّ)بالبينة.

اشترطت ك  كحميةن  القصاص مف القاتؿ غيرةن  عدـ ىىذه اآلثار كميا تدؿ عم وجو الداللة: 
 أف القاتؿ ليس بالضركرة أف يككف الزكج. كتفيد أيضان  ,ذلؾ ىكجكد البينة عم

فمك  ,اإلقرار كالشيكدك ليا مف كسيمة إثبات شرعية تؤكدىاف الحدكد عند إقامتيا البد إ قمت
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 

ككذلؾ يقاؿ  ,بؿ عميو تعزير الفتياتو عمى اإلماـ ,فبل قصاص في ذلؾ ,أما إذا ثبت الزنا
ألخذ الحدكد باليد  لـ يجعؿ النفعاؿ الغيرة مبرران  فاإلسبلـ ,ذم يقتؿ الزاني المحصففي الرجؿ ال

قامة ك ماـ إال لرعاية مصالح العباد ط تقيدىا كما كجد اإلبؿ البد مف ضكاب ,كالحكـ عمى الناس ا 
 .حدكد ا

قاؿ لرسكؿ  أف سعد بف عبادة  أبي ىريرة  عمى حديث يقكؿ اإلماـ القرطبي معمقان  
 :فقاؿ رسكؿ ا  ,ربعة شيداءأتي بآميمو حتى أأ ف كجدت مع امراتي رجبلن إيت أأر  :ا 
قامة حد بغير سمطاف كبغير شيكد كقطع الذريعة إلى إفي ىذا الحديث مف الفقو النيي عف  (ْ)."نعـ

                                           

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



 

 

 
َُٕ 

قد عظـ  ال بقكلو كا إف يبيح دمو كال يعمـ ذلؾ أسفؾ دـ مسمـ بدعكل يدعييا عميو مف يريد 
باحو ا كذلؾ إلى السمطاف دكف غيره ليمتثؿ فيو ما أال بما إفبل يحؿ  ,ثـ فيودـ المسمـ كعظـ اإل

 (ُ) ." عمى لساف رسكلوك مره ا بو في كتابو أ

                                           

 (.َِ/ْالزرقاني: شرح الزرقاني, ) (ُ)
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 األوؿ المطمبُ 
 عاـ بشكؿٍ  النفسيةِ  االنفعاالِت  الجُ 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 

بلقة كتييئ في الدنيا كاآلخرة كىناؾ أمكر عامة تعيف الزكجيف عمى استمرار ىذه الع الزكجاف سعد
 لما يطرأ عمييما مف مشكبلت.  ةالمناسب الحمكؿك  العبلجليما جكان مناسبان في حياتيما كتعطي 

كالبد أف يعمـ الزكجاف أف الخبلؼ جزء مف الحياة كال يمكف أف يخمك مف حياة اثنيف, كىك 
نكع  :نكعيفظاىرة طبيعية ما لـ تستفحؿ كتؤثر عمى كظيفة األزكاج كسعادتيـ, كىذا العبلج عمى 

 يختص بالزكجيف أك أحدىما كآخر يختص بالمجتمع. 
  (ُ) : العالج الذي يختص بالزوجيف أو أحدىما:األوؿالنوع 
فيي  ,راعى اإلسبلـ طبيعة الجنسيف, كككف المرأة تمتاز بعاطفة خاصة تختمؼ عف الرجؿ - أ

كأنو  ,مشرؽ كأمؿو أرحب  لمستقبؿو  كانطبلقان  تجكد بحنانيا لزكجيا ككلدىا كتعطييما دافعان 
خارج البيت كال تصطحبيا  ىفإف ىذه الصفة تبق ,يا خارج البيتميما كانت كظيفتيا كعمم

  .كرحيمةن  مطيعةن  محبةن  حانيةن  معيا, بؿ تدخؿ بصفتيا زكجةن 
كقد اختمت المكازيف في ىذا الزماف حيث أخرجت المدنية الحديثة المرأة عف طبيعتيا 

البنت, كالرجؿ مع أنيا تمتاز بعاطفة خاصة ىي التي تحنك بيا عمى االبف في صغره ك  ,ياتكجعم
, كجماؿ بؿ العاطفة ىي التي تجعؿ بيكتنا كحياتنا جميمةن  ,األخ, فعاطفة المرأة ىي جمالياكالزكج ك 

 ,اؿكما لعف المخنثيف مف الرج ,المترجمة مف النساء  المرأة في رقتيا, كلذلؾ فقد لعف رسكؿ ا
المخنثيف مف الرجاؿ كالمترجبلت مف  لعف النبي :" قاؿ -رضي ا عنيما -فعف ابف عباس 

 ىذه حقائؽ يجب عمينا جميعان أف ندركيا لكي نعرؼ قيمة المرأة في اإلسبلـ. (ِ)."النساء

  فمف الناس مف تدفعو إلى التفاعؿ ي في العمؿ ثكابان عظيمان,نف اإلسبلـ جعؿ مقابؿ التفاإ  - ب

                                           

 (,َُْ/ٕٔدكديف: الثقافة الجنسية أساس السعادة الزكجية, ص. الشحكد, دائرة معارؼ األسرة المسممة, ) (ُ)
(,الياشمي: أصكؿ عمـ النفس ُِٓ,ََُالزكجية كالصحة النفسية في اإلسبلـ كعمـ النفس, )ص مكسى: العبلقة 

  (.كما بعدىا ُٕٔالعاـ, ص)
  (.ُٗٓ/ٕ) (,ٖٖٔٓباب إخراج المتشبييف بالنساء مف البيكت, ح) كتاب المباس البخارم: صحيح البخارم, (ِ)



 

 

 
ُُُ 

فإف لـ يحصؿ عميو  ,غيره دكافع دينية كدنيكية, كيسعى إلى الثكاب مف ا كمف الناس مع
مف الناس, يدفعو الثكاب مف ا إلى التعاكف مع الطرؼ اآلخر كالعفك عف إساءتو 

ميما كانت انفعاالت اآلخر. كبالتالي  تعاكنيةن  كاإلحساف إليو كتككف ردكد األفعاؿ كديةن 
 .يتحقؽ الرضى الشخصي

ما يستطيع تعممو عف الحياة النفسية االنفعالية لئلنساف عمكمان,  فرد المسمـأف يدرس ال  - ج
كبذلؾ يعرؼ مكاطف قكتو كضعفو, كما يعمـ دكافع السمكؾ كمظاىر االنفعاالت كبعض 

مىا سىكَّاىىا  :تعالى ا قاؿ ,بة لذلؾالعمميات اإلدراكية المصاح نىٍفسو كى ك  كى رىىىا فىأىٍليىمىيىا فيجي
تىٍقكىاىىا  ابى مىٍف دىسَّاىىا قىٍد أىٍفمىحى مىٍف زىكَّاىىا  كى قىٍد خى  (ُ).كى

أف يتعمـ كيؼ يسيطر عمى تعبيراتو االنفعالية الظاىرة التي تخضع لمضبط اإلرادم كعميو   - د
مف كاف يؤمف با : " قاؿ رسكؿ ا  ,فبل يتكمـ في فترات الغضب ,أف يمـز الصمت

 ,كما عميو أف يضبط الحركات السمككية االنفعالية( ِ)."فميقؿ خيران أك ليصمت ,خركاليكـ اآل
يككف قد  ,فاإلنساف الذم يتعمـ كيؼ يحفظ اتزاف كجيو كجسمو كلسانو في مكاقؼ االنفعاؿ

 في التربية النفسية.  أحرز تقدمان 

كالسيئة غير أف يبتعد اإلنساف قدر اإلمكاف عف المكاقؼ المثيرة لبلنفعاالت الحادة   - ق
ألف  ,الخمقية, ككذلؾ ينبغي تجنب األشخاص الذيف يسببكف التكترات كاالنفعاالت السيئة

فالكقاية  ,ىذه المكاقؼ تتطمب مف اإلنساف مزيدان مف القكة لنجاح الضبط االنفعالي اإلرادم
 مفكؿ فعمى  ,مرغكبةالنفعاالت غير بلىنا تتمثؿ باالبتعاد عف المكاقؼ الحرجة الدافعة ل

: "المرء عمى قاؿ رسكؿ ا  ,الزكجيف أف يتجنب الصحبة السيئة كالمكاقؼ المثيرة لآلخر
 ,إذا كجد نفسو في مكاقؼ طارئة مفاجئة مثيرةف( ّ)"فمينظر أحدكـ مف يخالؿ ,ديف خميمو

بيف ذلؾ يتكما س ,سحب انسحابان نفسيان بتغيير األجكاء المييمنة عميو انفعاليان أك جسميان نيفم
  أف ىذه األمكر السابقة تنسحب عمىبمع العمـ  ,بإذف ا تعالى في مكضكع عبلج الغضب

                                           

 .(َُ-ٕاآليات )سكرة الشمس  (ُ)
 .(ٖٔ/ُ) ,ْٕ.., حباب الحث عمى إكراـ الجار كالضيؼكتاباإليماف,  صحيح مسمـ,مسمـ:  (ِ)
, قاؿ األلباني: (َْٕ/ْ, )(ّْٖٓ)ح أبك داكد: سنف أبى داكد, كتاب األدب, باب مف يؤمر أف يجالس, (ّ)

 (.ٕٖ/ّانظر مشكاة المصابيح) .حسف غريب
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 عناصر االنفعاالت النفسية المختمفة. كؿ

  ,أف يحفظا خبلفيما سران  افيجب عمييم ,إذا حدث خبلؼ بيف الزكجيف نتيجة النفعاؿ طارئ - ك
( ُ)"محسكد ذم نعمةو  فإف كؿَّ  ,بالكتماف الحكائجً  استعينكا عمى إنجاحً " :  قاؿ رسكؿ ا

في بدايتو مما يؤدم إلى سرعة الحؿ كيسيؿ عمييما أك عمى أحدىما أف يتنازؿ عف  خاصةن 
  .ذا تدخؿ اآلخركفإبعض مطالبو التي قد يصر عمييا 

أف يستخدـ لغة الحكار البناء كالتفاىـ كالبد مف كضع الثقة في الطرؼ اآلخر كالبد أف   - م
بؿ يعالجاه أكالن  ,مايبلؼ أمر عادم كال يجعبل الخبلؼ يتفاقـ بينيعمـ الزكجاف أف الخ

  بأكؿ.

 ( 1)النوع الثاني: العالج الذي يختص بالمجتمع:
عمى التنشئة الطيبة كالتربية اإلسبلمية  اإعداد الزكجيف إعدادان صالحان منذ نعكمة أظفارىم - أ

نما يعرؼ بتجربة الحياة ,الصحيحة, كىذا ال يحتاج إلى التعمـ في المدرسة أك الجامعة  ,كا 
 إال أنيـ ,فنبلحظ أف جيؿ آبائنا كأمياتنا عمى الرغـ مف ككف عامتيـ أمٌييف أك أشباه أمييف

كيرجع ذلؾ إلى ككف اآلباء  ,ىـ كبناتيـؤ ف أفضؿ مما عميو أبناك في حياتيـ الزكجية ناجح
نفسيـ في نطاؽ األسرة, مع أ ؽ الفاضؿ كالسمكؾ المستقيـمٍّ ف الخي م كنمكذجان  صالحةن  قدكةن 
كلقد أشار  ,سكاء كانا في أسرة ممتدة أك صغيرة ,لمزكجيف الخصاؿ الحسنة مصاحبةن  ىكتبق

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

 ( ّ)."يمجسانو

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

                                           

(, قاؿ األلباني: ُِْ/ُ, )َٖٕحاستعينكا عمى إنجاح الحكائج بالكتماف, القضاعي: مسند الشياب, باب ( ُ)
 (.ّْٔ/ّالسمسمة الصحيحة,) صحيح,

كما بعدىا(, خميؿ: سيكمكجية العبلقات الزكجية,  ُْدكديف: الثقافة الجنسية أساس السعادة الزكجية, ص) (ِ)
 .(َُٕ)عمكاف: عقبات الزكاج ص, (ّٖٓ)ص

 (ََُ/ِ(, )ُّٖٓباب ما قيؿ في أكالد المشركيف, ح) البخارم: صحيح البخارم, كتاب الجنائز, (ّ)
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فبلبد لنا أف نييئ مجتمعان مثاليان يتميز بالستر كالعفاؼ كمحاربة الكسائؿ التي  ,الزكجية
 ما يكصؿ إليو مف مقدمات في قكلو الزنا ككؿَّ  تؤدم إلى انتشار الفاحشة, فمقد حـر ا

نىا : تعالى بيكا الزٍّ نىا  قكلو تعالى :, قاؿ القرطبي(ُ)..كىالى تىٍقرى بيكا الزٍّ  أبمغ مف أف  كىالى تىٍقرى
  .(ِ)فإف معناه ال تدنكا مف الزنا ,يقكؿ: كال تزنكا

 ,مف الرجؿ كقياميا بشئكف البيت بدالن انتشار البطالة عند الرجاؿ كخركج المرأة إلى العمؿ   - ج
كؿ ذلؾ يؤدم إلى إثارة االنفعاالت السمبية كتكثر المشاكؿ كعبلج ذلؾ بإيجاد مصدر رزؽ 

  :تعالىا كما قاؿ  ,امان عمى البيتمحتـر لمزكج حتى يشعر بقيمة نفسو كككنو قكَّ 
ؿى المَّ  مىى النٍّسىاًء ًبمىا فىضَّ اؿي قىكَّاميكفى عى االرٍّجى ًبمى مىى بىٍعضو كى ـٍ عى يي  (ّ) أىٍنفىقيكا ًمٍف أىٍمكىاًلًيـٍ  وي بىٍعضى
 فبلبد مف إعادة التكازف الفطرم لؤلسرة. 

                                           

 (.ِّسكرة اإلسراء مف اآلية ) (ُ)
 (.ِّٓ/َُ),القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف (ِ)
 (.ّْسكرة النساء مف اآلية ) (ّ)
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 الثاني طمبُ المَ 
 خاص ية بشكؿٍ سِ ف  النَ  عاالِت فِ االن   الجُ عِ 

 وىو عمى خمسة فروع:

 الفرع األوؿ: عالج انفعاؿ الحب في الحياة الزوجية:
  (ُ) :مشروع قبؿ الزواجالعالج انفعاؿ الحب غير  -أ

, كتقكية لمعنى المراقبة , كالخشية فالصكـ فيو تخفيؼ لغمكاء الشيكة :المجوء إلى الصـو -ِ
يىا مىٍعشىرى الشَّبىاًب مىًف  :" قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  ابف مسعكد كدليؿ ذلؾ حديث  منو,

ـي اٍلبىاءىةى  ـٍ يىٍستىًطٍع فىعىمىٍيًو اٍستىطىاعى ًمٍنكي مىٍف لى في ًلٍمفىٍرًج, كى ًر, كىأىٍحصى كٍَّج, فىًإنَّوي أىغىض  ًلٍمبىصى فىٍميىتىزى
اءه" ٍكـً فىًإنَّوي لىوي ًكجى  كمف ثمرة ذلؾ تقكية مراقبة ا كالخشية منو. (ِ)ًباٍلصَّ

قيٍؿ "  :تعالى اقاؿ  ,أكبر منو لشرو  ان فقد يككف النظر مفتاح :غض البصر عف المحرمات -ّ
ـٍ ًإفَّ ال ـٍ ذىًلؾى أىٍزكىى لىيي يي كجى يىٍحفىظيكا فيري ـٍ كى اًرًى كا ًمٍف أىٍبصى ٍؤًمًنيفى يىغيض  ًبيره ًبمىا ًلٍممي مَّوى خى

قيٍؿ ًلٍمميٍؤًمنىاًت يىٍغضيٍضفى ًمٍف  " في اآلية التي تمييا سبحانو كتعالى, كقاؿ (ّ)"يىٍصنىعيكفى  كى
اًرًىفَّ  ييفَّ أىٍبصى كجى يىٍحفىٍظفى فيري  (ْ)."كى

ف ا تعالى حـر كؿ ما يؤدم إلى الزنا كذلؾ إحيث  :االبتعاد عف المثيرات الجنسية -ْ
كىالى : "تعالى ا كاالختبلط المنبكذ كمشاىدة األفبلـ الخميعة مصداقان لقكؿ ,مقدماتواجتناب ب

سىاءى  نىا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كى بيكا الزٍّ  (ٓ)."سىًبيبلن تىٍقرى
يؿ ىذه األعماؿ السكاد الذم كذكر ا كاإلكثار مف الطاعات لتز  :مؿء الفراغ بما ينفع  -ٓ

 ,و ما يجكؿ في خمد كثير مف الشباب مف األفكار الحالمة كالتخيبلت الجنسية المختمفةأحدث
: نبي ال عف -رضي ا عنيما -عف ابف عباس كرد فقد ٍمسو ٍمسنا قىٍبؿى خى ـٍ خى شىبىابىؾ قىٍبؿى  اٍغتىًن

 , , كىًغنىاؾ قىٍبؿى فىٍقًرؾى تىؾى قىٍبؿى سىقىًمؾى ًصحَّ , كى , ىىرىًمؾى فىرىاغىؾ قىٍبؿى شىٍغًمؾى يىاتىؾى كى  (ٔ)"قىٍبؿى مىٍكًتؾى كحى
                                           

 كما بعدىا(. ُِٓعمكاف: عقبات الزكاج , )(ُ)
 (.ٓسبؽ تخريجو صفحة ) (ِ)
 (.َّسكرة النكر آية ) (ّ)
 (.ُّآية )مف سكرة النكر  (ْ)
 (.ِّسكرة اإلسراء آية ) (ٓ)
قاؿ األلباني: صحيح. انظر: صحيح الترغيب (. َّٕ/ْ(, )ٕٕٓٗ( الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف, ح)ٔ)

 (.ُٖٔ/ّكالترىيب)



 

 

 
ُُٓ 

مىى "  رسكؿ ا  : قاؿقاؿ  عف أبي ىريرةف :اختيار الرفقة الصالحة -ٔ ٍرءي عى ًديًف اٍلمى
ًميًمًو, فىٍميىنٍ  اًلؿٍ خى ٍف ييخى ـٍ مى ديكي الى  " :قاؿ   عف النبى الخدرم  عف أبى سعيدك ,  (ُ)"ظيٍر أىحى

اًحٍب ًإالَّ ميٍؤًمننا كىالى يىٍأكيٍؿ طىعىامىؾى ًإالَّ تىًقىٌّ   .(ِ)"تيصى
 الًَّذم يىرىاؾى ًحيفى تىقيكـي " :تعالىا قاؿ  :بالخوؼ مف ا بالسر والعمف االستشعار  -ٕ

تىقىم بىؾى ًفي السَّاًجًديفى  ا تىٍعمىميكفى بىًصيره كقاؿ تعالى "  (ّ)"كى ا كيٍنتيـٍ كىالمَّوي ًبمى ـٍ أىٍيفى مى  .(ْ)"كىىيكى مىعىكي
فاإلسبلـ يحض المسمـ عمى أف ينتفع مف أم عمـ نافعو فيو صبلح  األخذ بالتعاليـ الطبية:  -ٖ

الَّةي اٍلميٍؤًمف"  : لو, ألف شعاره دىىىا ,ً اٍلًحٍكمىةي ضى ٍيثي كىجى ؽ  ًبيىا ,فىحى  (ٓ)"فىييكى أىحى
  :بعد الزواجعالج انفعاؿ الحب  - ب

لقد حرص اإلسبلـ عمى إقامة العبلقة الزكجية عمى أساس مف المحبة كالمكدة كالرحمة 
  ومف ذلؾ:ذلؾ خطكطان عريضة لتحقيؽ ىذه الغاية لكرسـ 
ركل أف السيدة عائشة كانت  الرقيقة المعبرة عف صدؽ عاطفة الحب فقداستخداـ الكممات  -ُ

, كاستخداـ أسمكب الترخيـ كترقيؽ األسماء كالكنى (ٔ)يقكؿ كذا ككذا  كاف حبيبي :تقكؿ
  :كاف يخاطب السيدة عائشة بقكلو  النبيأف  كردكما  ,كاأللقاب

 .(ٗ)يريد البيضاء مكيقصد بالحميراء تصغير الحمراء أ ,(ٖ)أك يا حميراء ,(ٕ)يا عائش
قائمة عمى الحب كاالحتراـ  إنسانيةالزكجيف أف البيت مؤسسة  مف يجب أف يعمـ كؿه ك  -ِ

 المتبادؿ كليست شركة قائمة عمى العبلقات اإلدارية كالرسميات الجافة.
 فقد ثبت عف  ,العبكس كالتجيـالمزاح كالمداعبة كمقابمة الطرؼ اآلخر بالكممة الرقيقة كعدـ  -ّ

                                           

 (.ُُّسبؽ تخريجو ص)( ُ)
 .(ٓٗ/ّصحيح الترغيب كالترىيب ) ,األلباني وحسن (. َْٕ/ْ, )(ّْْٖح) داكد,( أبك داكد: سنف أبك ِ)
 (.ُِٗ, ُِٖ) تافياآل( سكرة الشعراء ّ)
 (.ٔ( سكرة الحديد مف اآلية )ْ)
 (.َِّاأللباني, انظر: ضعيؼ سنف الترمذم)ص , ضعفو(ُْٕ/ْير,)( ركاه الترمذم: الجامع الكبٓ)
(, قاؿ األلباني: ُِٓ/ْ(,)ُْٔٔأبك داكد: سنف أبي داكد, كتاب الترجؿ, باب في الخضاب لمنساء, ح) (ٔ)

 المرجع نفسو, نفس الجزء كالصفحة. ضعيؼ.
 (.  ِٗ/ٓ) (,ّٖٕٔ, ح)لصحابة, باب فضؿ السيدة عائشةالبخارم: صحيح البخارم, كتاب فضائؿ ا (ٕ)
(, َِٖٗالنسائي: سنف النسائي, كتاب عشرة النساء, باب إباحة الرجؿ لزكجتو النظر إلى المعب, ح) (ٖ)
 (.ْْْ/ِ), الحافظ في الفتح:" إسناده صحيح كلـ أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إال في ىذا" اؿ, ق(َّٕ/ٓ)
 (.ُٖٕ/ُالسيكطي كآخركف: شرح سنف ابف ماجو, ) (ٗ)



 

 

 
ُُٔ 

 (ُ).أنو كاف يمازح أىمو النبي 
خير الناس كخيرىـ ألىمو كخيرىـ  كأمتو, فقد كاف كأصحابو كما أف رحمتو شممت أسرتو 

ٍيريكيـٍ  ": جو باإلكراـ كاالحتراـ, حيث قاؿ ازك أألمتو, مف طيب كبلمو, كحيسف معاشرة  ـٍ خى ٍيريكي  خى
ـٍ أًلىٍىًميٍ  ٍيريكي   .(ِ)"أًلىٍىًمًو كأىنىا خى

د كما أنو في تعاممو مع أىمو كزكجو كاف ييحسف إلييـ, كيرأؼ بيـ كيتمٌطؼ إلييـ كيتكدَّ 
يعيف أىمو كيساعدىـ في أمكرىـ كيككف في ك  ,كيبلطفيـ كيداعبيـ يمازح أىموإلييـ, فكاف 

 عٍ دى  ", كتقكؿ لو:"يي لً عً دى "مف إناءو كاحد, فيقكؿ ليا:  , ككانت عائشة تغتسؿ معو (ّ)حاجتيـ
 ( ْ)."يلً 

مىى  :ًفى سىفىرو قىالىتٍ   النبيأنيا كانت مع  -ا عنيا يرض-عف عائشة ك  فىسىابىٍقتيوي فىسىبىٍقتيوي عى
ـى سىابىٍقتيوي  فىمىمَّا ,ًرٍجمىىَّ  مىٍمتي المٍَّح : ىىًذًه ًبًتٍمؾى السٍَّبقىًة. ,فىسىبىقىًنى ,حى  ( ٓ)فىقىاؿى
" تيادكا :قاؿ رسكؿ ا  ,كبر أسباب المحبةفيي مف أ ,ادؿ اليدايا بيف الزكجيفتب -ْ

 ( ٔ)كا".تحاب  
 الحرص عمى تزيف كؿ مف الزكجيف لآلخر. -ٓ

  (7)زيادة الحب بيف الزوجيف: ىأمور تساعد عم
 الزكجيف:ىذه كصايا تساعد عمى تنمية الحب بيف 

 البد مف تثبيت الحب حكؿ شخص الزكج أك الزكجة. .ُ
مع الحرص عمى  التعامؿ كالتآزر كالتكافؽ,عمى الزكجيف تنمية األساليب الصحيحة في  .ِ

 تجنب أسباب االحتكاؾ كمناسبات الخبلؼ الشخصي.

                                           

 .(ٖٓ/ ٗشرح صحيح البخارل) :ابف بطاؿ (ُ)
 (,ُْٕٕ.., ح)ابف حباف: صحيح ابف حباف, كتاب النكاح, باب ذكر استحباب االقتداء بالمصطفى ( ِ)
 المرجع نفسو, نفس الجزء كالصفحة. (, قاؿ شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح.ْْٖ/ٗ)
 .(َّٕ/ُ), آية ال إكراه في الديفصؿ في شرح المف :الشحكد, (َُْ/  ّ) القرآف العظيـ تفسير :ابف كثير (ّ)
 .(ُّ/ْ) ـ,بيف الصحيحيف البخارم كمسمالجمع  :الحميدم (ْ)
(, قاؿ األلباني: ّّْ/ِ(, )َِٖٓ, كتاب الجياد, باب السبؽ عمى الرجؿ, ح)سنف أبي داكدأبك داكد:  (ٓ)

  (.ِّٗ/ٕصحيح. انظر صحيح أبي داكد)
 المرجع نفسو, نفس الجزء كالصفحة. حسف. يخ األلباني:قاؿ الش (,َِٖ/ُ)األدب المفرد :البخارم (ٔ)
 (.ّٕالخشت: المشاكؿ الزكجية, ص) (ٕ)



 

 

 
ُُٕ 

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

حد ممكف مف اإلشباع الجنسي  ىالبد لمزكجيف مف أف يكفؿ الكاحد منيما لآلخر أقص .ْ
 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  .ٔ

ية إمكاناتو الشخصية, بشرط أال يككف في ىذه الحرية أم تعارض مع كالعمؿ عمى تنم
يعني أنو ال يمكف أف يككف ثمة تكافؽ زكجي بمعني كىذا الرابطة الزكجية كالحياة األسرية, 

 .معرفةن تامةالكممة إف لـ يعرؼ كؿ طرؼ شخصية الطرؼ اآلخر 

 : عالج الكره في الحياة الزوجية: الفرع الثاني
كحسف المعاممة تحقؽ المعاشرة بالمعركؼ  أمكر ىاإلسبلمية حثت الزكجيف عم إف الشريعة

 ( ُ)نزع الكره بينيما منيا:تك 
 الزكجيف عمى التسامح بينيما كالتجاكز عما يحصؿ  مف حثت الشريعة اإلسبلمية كبلن  :أوالً 

عمى النقص  ألف طبيعة المرأة مجبكلةه  ,تقصير تجاه اآلخر كالسيما الزكج مف أحدىما مف
الزكجيف تكطيف نفسو عمى التسامح مع اآلخر كقبكؿ بعض  كالتقصير, فقد طمبت الشريعة مف كبل

فإنو مطالب بتصبير  ,المضايقات كغض الطرؼ عف بعض التجاكزات كالمنغصات كالسيما الزكج
يقكد إلى  , كالمبالغة في تقكيميا(ِ)خٍمقياكقد عمـ أنيا ضعيفة في خميقيا ك نفسو أكثر مف المرأة 

فالمرأة  ,عشرتياكسرىا, فالزكج مطالب بأال يقسك عمييا إذا قصرت في حقو, كال يقابؿ ذلؾ بسكء 
 : عادل فيما يصدر عنيا, فقد جاء عف النبي أمر كالقصكر كالتقصير ,خمقت مف ضمع أعكج

ٍيرنا" كا ًبالنٍّسىاًء خى فَّ  ,كىاٍستىٍكصي ًمٍقفى ًمٍف ًضمىعو كىاً  هي  فىًإنَّييفَّ خي مىًع أىٍعبلى  فىًإٍف ذىىىٍبتى تيًقيميوي  ,أىٍعكىجى شىٍيءو ًفي الضٍّ
ٍؿ أىٍعكىجى  ـٍ يىزى ٍكتىوي لى ٍف تىرى ٍيرنا  ,كىسىٍرتىوي كىاً  كا ًبالنٍّسىاًء خى  (ّ)"فىاٍستىٍكصي

دٍَّقفى :"   : قاؿ رسكؿ اقاؿعف أبي سعيد الخدرم ك   فىًإنٍّي ًرأييتيكيفَّ  ,يىا مىٍعشىرى النٍّسىاًء تىصى
ـى يىا رىسيكؿى المَّوً  :فىقيٍمفى  ,أىٍكثىرى أىٍىًؿ النَّارً  ًب تىٍكفيٍرفى اٍلعىًشيرى  ؟كى اًت  ,قىاؿى تيٍكًثٍرفى المٍَّعفى كى مىا رىأىٍيتي ًمٍف نىاًقصى

                                           

 (.ِِٕ/ٕعبد الكريـ زيداف, المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية, )(ُ)
 http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/100.htm (,ِ)سمسمة إصبلح األسرة -الكيبلني(ِ)
 (.ِٔ/ٕ(, )ُٖٓٓ, كتاب النكاح, باب الكصاة بالنساء, ح)صحيح البخارمالبخارم:  (ّ)
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اًزـً ًمٍف ًإٍحدىاكيفَّ  ًؿ اٍلحى ًديفو أىٍذىىبى ًلميبٍّ الرَّجي ٍقؿو كى ٍقًمنىا يىا رىسيكؿى المَّوً  :قيٍمفى  ,عى افي ًديًننىا كىعى ا نيٍقصى مى قىاؿى  ؟كى
ؿً  ٍرأىًة ًمٍثؿى ًنٍصًؼ شىيىادىًة الرَّجي ٍقًميىا :قىاؿى  ,قيٍمفى بىمىى ؟أىلىٍيسى شىيىادىةي اٍلمى اًف عى أىلىٍيسى ًإذىا  ,فىذىًلًؾ ًمٍف نيٍقصى

ـٍ  ـٍ تىصي لى ؿٍّ كى ـٍ تيصى ٍت لى اضى اًف ًديًنيىا :ؿى قىا ,بىمىى :قيٍمفى  ؟حى   .(ُ)"فىذىًلًؾ ًمٍف نيٍقصى
فيما ال معصية   ,فيجب عمييا أف تعرؼ حقكؽ زكجيا مف طاعتو ,أما المرأة المسممة

فيك الذم لو القكامة  ,فيو, كأال تخرج إال بإذنو, كأف تسايره في رغباتو داخؿ بيتيا, كأف تتزيف لو
 :لقكؿ رسكؿ ا  ,عتو كحفظو في نفسيا كمالويصكنيا كيحفظيا كينفؽ عمييا, فتجب طا ,عمييا

ٍيًر مىا يىٍكًنزي اٍلمىٍرءي " ةي  ,أىالى أيٍخًبريؾى ًبخى اًلحى ٍرأىةي الصَّ ٍتوي  ,اٍلمى ٍتوي  ,ًإذىا نىظىرى ًإلىٍييىا سىرَّ ذىا أىمىرىىىا أىطىاعى ذىا  ,كىاً  كىاً 
ًفظىٍتوي  ٍنيىا حى ليو إذا , كال تسيء إالبصر عف اليفكاتفبلبد مف العفك عف الزالت كغض  .(ِ)"غىابى عى

 .(ّ)الرحمة, كال تخكنو إذا غاب, كبيذا يحصؿ التراضي, كتدـك العشرة كتسكد األلفة كالمكدة ك حضر

أف يتذكر كؿ كاحد جكانب الخير في اآلخر كيصرؼ النظر عف جكانب النقص فيو,  ثانيًا:
فبلبد مف مسايرتو  ,صاحبوفاإلنساف غير معصكـ عف الخطأ ككؿ مف الزكجيف يخطئ بحؽ 

و كتستذكر الزكجة حسنات الصبر أف يستذكر الزكج حسنات زكجكالصبر عميو, كيساعد عمى 
ذا استحضر كؿ كاحد منيما ما في نفسو مف حسنات لآلخر تناسى  زكجيا, فالخير يغطي الشر, كا 

سىنىاًت ييٍذًىٍبفى  ﴿:ىا تعال كليتذكر قكؿ ,ما بو مف سيئات السَّيٍّئىاًت ذىًلؾى ًذٍكرىل ًلمذَّاًكًريفى ًإفَّ اٍلحى
 (ْ) ,

رى :"  كليتذكر قكؿ الرسكؿ ميقنا, رىًضيى ًمٍنيىا آخى أم ال  (ٓ)"الى يىٍفرىؾي ميٍؤًمفه ميٍؤًمنىةن, ًإٍف كىًرهى ًمٍنيىا خي
 (ٔ)تيا كيتغاضى عما يكره لما يحب.اتيا لحسنابؿ يغفر سيئ ,يحممو عمى فراقيا ان يبغضيا بغضا كمي

فإنيا ال تخمك مع ذلؾ عف أمر  ,فيأتي النيي عف البغض لمزكجة بمجرد كراىة خمؽ مف أخبلقيا
ف كانت مشتممة عمى المحبكب كالمكركه فبل ينبغى ترجيح مقتضى الكراىة عمى  ,يرضاه منيا, كا 

 فبلبد مف غفراف الزالت كالغض عف اليفكات, كبيذا يحصؿ التراضي كتدكـ  ,(ٕ)مقتضى المحبة
                                           

, ح) ,صحيح البخارمالبخارم:  (ُ)   .(ٖٔ/ُ) (,َّْكتاب الحيض, باب ترؾ الحائض الصـك
 قاؿ األلباني: ضعيؼ. (,ْْٕ/ْ(, )ُٔٔٔأبك داكد: سنف أبي داكد, كتاب الزكاة, باب في حقكؽ الماؿ, ح) (ِ)

  (.ُِٖ/ِانظر: ضعيؼ أبي داكد)
 http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/100.htm –الكيبلني: سمسمة إصبلح األسرة  (ّ)
 (.ُُْ) ةكرة ىكد أيس (ْ)
 (.ُٕسبؽ تخريجو صفحة ) (ٓ)
 (.ُٕٕ/ٓ), القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف (ٔ)
 .(ِٖٓ/ٔالشككاني: نيؿ األكطار, )( ٕ)
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 العشرة كتسكد األلفة كالمكدة كالرحمة بيف الزكجيف.
: ىحيث قاؿ ا تعال (ُ)ف الخير قد يككف فيما يكره أحد الزكجيف مف اآلخر.إ :ثالثاً 

يىٍجعىؿى ﴿ كًؼ فىًإٍف كىًرٍىتيميكىيفَّ فىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيكا شىٍيئنا كى كىيفَّ ًباٍلمىٍعري ٍيرنا كىًثيرن كىعىاًشري , فأباح (ِ) االمَّوي ًفيًو خى
يجعؿ  أف تككف تمؾ العشرة بالمعركؼ كأخبر ا تعالى أنو قدعالى عشرة النساء مع الكراىية, ك ا ت

ىك , كقد يغتبط ك الحؽ إلى مف يكره الخير الكثير األجر في الصبر كتأدية, ك في الكره خيران كثيران 
عو التي تنف يرزقو ا منيا الذرية الصالحة, كقد ليامف مايا بأخبلقيا كدينيا ككفاءتيا كبذليا كاره ل

 (ّ)الغبطة بيا. ى, كتتحكؿ الكراىية ليا إلفي حياتو كتدعك لو بعد مماتو
عسى أف تكرىكا أمران مف , ففعميكـ أف تصبركا عمييف ,مر دنيكمفإف كرىتمكىف بسبب أ

مكارد أسباب الخير ك يف فيك ال يدرم أ ,فمئف رأل بعض ما يكره ,يككف فيو خير كثيراألمكر ك 
 ,و ال نشكزك  منيا مف غير فاحشةو  ةنيا, كنفر كرغبة ع فإف كجد الرجؿ في زكجتو كراىية الصبلح,

كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيكا  ﴿ :ىقاؿ ا تعال ,(ْ).لو , فربما كاف ذلؾ خيران أذاىا كقمة إنصافيا ىفميصبر عم
ـٍ كىعىسىى أىٍف  ٍيره لىكي ـي كىأىٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى شىٍيئنا كىىيكى خى ـٍ كىالمَّوي يىٍعمى تيًحب كا شىٍيئنا كىىيكى شىرٌّ لىكي

(ٓ).  

مف الزكجيف أف يبادر بأداء ما عميو مف كاحد كؿ  ىأكجبت الشريعة اإلسبلمية عم :رابعاً 
لىييفَّ  "قاؿ ا تعالى: كمييما.استشعار الرضا مف الزكجيف  ىمما يفضي إل ,حقكؽ صكب اآلخر  كى

كؼً  مىٍيًيفَّ ًباٍلمىٍعري  (ٕ).(ٔ)"..ًمٍثؿي الًَّذم عى

 عالج انفعاؿ الغضب في الحياة الزوجية: :الفرع الثالث
إف التحكـ في انفعاؿ  ,بالقكؿ كىك يشتمؿ عمى خمسة أمكر, كقبؿ أف نذكرىا نميد ليا

 كالسيطرة عمى النفس مف األمكر بالغة األىمية لكي ينجح اإلنساف في حياتو الزكجية الغضب

                                           

 (.َِّ/ٕ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 )( ٔ)
 http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/100.htm .عبر االنترنت–الكيبلني: سمسمة إصبلح األسرة  (ٕ)

http://www.saaid.net/mktarat/alzawaj/100.htm 



 

 

 
َُِ 

كأيضان لكي يتجنب ما يسببو  ,شر عمى اختبلؼ طباعيا كأخبلقياكيستطيع أف يتكافؽ مع نماذج الب
حصؿ  الغضب مف اضطرابات نفسية كعضكية متعددة, كيتفادل كثرة التصادـ كاالحتكاؾ كالذم ي

 . مات كعداكات كثيرةبسببو خصك 
 مفالغضب كاالنفعاالت المدمرة المصاحبة ليا  في إزالة ان قة أعظـ أثر الحقي نجد فيكال 

 :معرفة ا كتبلكة آياتو كترديدىا كغرسيا في الذىف في جمسات الخمكة العبلجية كمف ىذه اآليات
ًميـه  اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي فىًإذىا الًَّذم ﴿تعالى:  ا ؿك ق ًليٌّ حى بىٍينىوي عىدىاكىةه كىأىنَّوي كى بىٍينىؾى كى

كقكلو  (ُ) 
ـٍ كىاٍصفىٍح ًإفَّ  ﴿تعالى:  ٍنيي المَّوى ييًحب  اٍلميٍحًسًنيفى  فىاٍعؼي عى

(ِ).  
أف رسكؿ  فعف أبي ىريرة  ,قد رسـ الشرع منيجية غيرت مفاىيـ العرب في الجاىميةك 

لىًكفَّ الشًَّديدى ًباللىٍيسى الشًَّديدي  ":قاؿ ا  ًة, كى رىعى  ( ّ) ."الًَّذم يىٍمًمؾي نىٍفسىوي ًعٍندى اٍلغىضىبً  ص 
ىذه طرؽ تعيف المسمـ في حالة ك  ,مجاىدة النفس كمخالفة اليكلفيذا ال يككف إال في 

حياة الزكجية غضبو عمى طرد ما بو مف غضب كالسيطرة عميو في حياتو اليكمية كال سيما  في ال
 .مف تقمبات لما فييا

ليؾ األمور الخمسة النافعة في عالج انفعاؿ الغضب في الحياة الزوجية  :وا 
 : (4): العالج مف الجانب الفكريوؿاألمر األ 

 :ذلؾ يتحقؽ فيما يميكالمخاكؼ كاالنفعاالت المرتبطة بالغضب ك  مؿ عمى طرد األفكارتشيك 
ـٍ كىاٍصفىٍح ًإفَّ ﴿  :ىتعال ا لقكؿ ,غيظو ئمعرفة فضؿ كظـ الغيظ كالعفك فينطف - أ ٍنيي  فىاٍعؼي عى

  .(ِ)﴾المَّوى ييًحب  اٍلميٍحًسًنيفى 
كىك أف يتصكر أف قدرة ا أعظـ مف قدرتو عمى ىذا اإلنساف اب ا تخكيؼ نفسو بعق  - ب

 الذم أمامو.
 يحذر نفسو مف عاقبة الغضب, كاالنتقاـ في الدنيا, إف كاف ال يخاؼ مف اآلخرة.  - ج
قبح صكرتو عند الغضب, كأنو عندئذ يشبو أبشع ما يككف عميو اإلنساف بينما يفكر في   - د

 ياء.األكلالحميـ التارؾ لمغضب يشبو األنبياء كالعمماء ك 
                                           

 (.ّْسكرة فصمت مف اآلية ) (ُ)
 (.ُّسكرة المائدة مف اآلية ) (ِ)
 (. ِٖ/ٖ(, )ُُْٔكتاب األدب, باب الحذر مف الغضب, ح) صحيح البخارم,( البخارم: ّ)
 كما بعدىا(.ُّٕ/ ّالغزالي: إحياء عمـك الديف, ) (ْ)



 

 

 
ُُِ 

 لشيطاف لو كىذا يحمؿ عمىككسكسة ا ,أف يفكر في السبب الذم يحممو عمى الغضب  - ق
كرامة نفسو كال ف بالتعكذ با منو كأف يستشعر الذلة كالميانة, فيرد كسكسة الشيطاالعجز ك  

 يضعيا في محؿ ذلة كصغار.
يككف  فكيؼ ,مراده ىأف يعمـ أف غضبو مف تعجبو مف جرياف الشيء عمى مراد ا, ال عم - ك

 .مف مراد ا؟! ىأكل همراد
 الذكر: : األمر الثاني

فجعؿ أحدىما  استب رجبلف عند النبي فقد  ,االستعانة بذكر ا عند كقكع الغضب
إني ألعرؼ كممة لك قاليا ىذا لذىب عنو الذم  :فقاؿ رسكؿ ا  ,(ُ)تحمر عيناه كتنتفخ أكداجو

  ( ِ)؟ىؿ ترل بي مف جنكف :فقاؿ الرجؿ .يـأعكذ با مف الشيطاف الرج ,يجد
 تغيير الييئة:  :ثالثاألمر ال

ستراتيجية لمعالجة ا  ىذا األساس كضع الرسكؿ ىعمأخرل ك  ىمف ىيئة جسدية إل
فقد ركل  ,أخرل ىالتربية الحديثة في تغير كضع اإلنساف مف حالة إلالغضب سبؽ بيا عمـ النفس ك 

ٍنوي اٍلغىضىبي  :"قاؿ أف الرسكؿ  أبك ذر  ـٍ كىىيكى قىاًئـه فىٍميىٍجًمٍس, فىًإٍف ذىىىبى عى ديكي الَّ  ,ًإذىا غىًضبى أىحى كىاً 
 ( ّ)." فىٍميىٍضطىًجعٍ 
 : الوضوء :رابعاألمر ال

مىى  يأىبي  كرد عففقد أ مف غضب أف يتكض حث  الرسكؿ  ٍمنىا عى كىاًئؿو اٍلقىاص  قىاؿى دىخى
بىوي  ؿه فىأىٍغضى مَّدو السٍَّعًدمٍّ فىكىمَّمىوي رىجي دٍّم عىًطيَّةى  ,عيٍركىةى ٍبًف ميحى دَّثىًني أىًبي عىٍف جى أى فىقىاؿى حى ـى فىتىكىضَّ  , فىقىا

ا تيٍطفىأي النَّاري :" قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  نَّمى ًمؽى ًمٍف النَّاًر كىاً  فَّ الشٍَّيطىافى خي  ًإفَّ اٍلغىضىبى ًمٍف الشٍَّيطىاًف كىاً 
ـٍ فىٍميىتىكى  ديكي اًء فىًإذىا غىًضبى أىحى أٍ ًباٍلمى  (ْ)."ضَّ

 الصبر والتسامح وكظـ الغيظ والعفو: : خامساألمر ال
                                           

 (.ِٓٔ/ِالرافعي: المصباح المنير ) األكداج: العركؽ المحيطة بالعنؽ التي تقطع حالة الذبح كاحدىا الكدج. (ُ)
(, َُِٔ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.    (,َُٓ/ُِ)
 ,األلباني وفضع(, ّٔٗ/ْ(, )ْٖٕٔأبك داكد: سنف أبي داكد, كتاب األدب, باب ما يقاؿ عند الغضب, ح) (ْ)

 (.ُٓ/ِانظر: السمسمة الضعيفة,)



 

 

 
ُِِ 

 : ما يميذلؾ  ىعمحث ت  التي ياتاآل مفك 
ًف النَّاًس كىالمَّوي ييًحب  اٍلميٍحًسًنيفى  ﴿: تعالى ولك ق -ُ كىاٍلكىاًظًميفى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفيفى عى

(ُ).  
ًذ اٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ  ﴿ :تعالى ولك قك  -ِ اًىًميفى خي كىأىٍعًرٍض عىًف اٍلجى

 (ِ).  
مىى المًَّو ًإنَّ  ﴿ :ىتعال ولك قك  -ّ زىاءي سىيٍّئىةو سىيٍّئىةه ًمٍثمييىا فىمىٍف عىفىا كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي عى وي الى ييًحب  كىجى

  .(ّ)﴾الظَّاًلًميفى 
ٍزـً اأٍليميكًر  ﴿ :ىتعال ؿاقك  -ْ بىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلؾى لىًمٍف عى لىمىٍف صى   .(ْ)﴾كى

 فيالمشيكريف  حد عمماء النفسأى أر ذكر أف أ بيبعد أف ذكرت النقاط الخمسة يحسف ك 
أف التحكـ بانفعاؿ الغضب  نجاتي محمد عثمافالدكتكر يؤكد  ثسيطرة عمى الغضب حيمكضكع ال

 مفيد 
 (5):مف عدة أوجو

صدار األحكاـ الصحيحة, فبل يتكرط في التفكير السميـ ىنساف بقدرتو عماإليحتفظ  - أ , كا 
 أعماؿ أك أقكاؿ يندـ عمييا فيما بعد.

شئ عف زيادة الطاقة في , فبل ينتابو التكتر البدني النايحتفظ اإلنساف باتزانو البدني  - ب
 ىكاالعتداء البدني عم ,بذلؾ يتجنب اإلنساف االندفاع في القياـ بأعماؿ عنيفة, ك الجسـ

 الخصـ.
كاالستمرار في  أك لفظيان  الغير, بدنيان  ىاء عمعدـ االعتدإف التحكـ بانفعاؿ الغضب ك   - ج

يدفعو اليدكء في نفس الخصـ ك في ىدكء مف شأنو أف يبعث بالحسنى ك  خريفة اآلمعامم
 مراجعة نفسو. ىإل

مف  نو يجنب اإلنساف كثيران أل ,مف الناحية الصحية ف التحكـ في انفعاؿ الغضب مفيده إ  - د
 األمراض البدنية التي تحدث عادة نتيجة انفعاؿ الغضب.

  ألف التقصير يسبب الغضب. ,أداء الكاجب  - ق

                                           

 .(ُّْ)سكرة آؿ عمراف مف اآلية  (ُ)
 .(ُٗٗ)سكرة األعراؼ مف اآلية  (ِ)
 .(َْ)سكرة الشكرل مف اآلية  (ّ)
 .(ّْ)سكرة الشكرل مف اآلية ( ْ)
 (.َُٕ-َُٔ/ِ) ,ف كعمـ النفسآالقر نجاتي:  (ٓ)



 

 

 
ُِّ 

 
 :: عالج انفعاؿ الخوؼ في الحياة الزوجيةالفرع الرابع

كقد طرحت في الفصؿ  ,سبلـ ضكابط لعبلج انفعاؿ الخكؼ في الحياة الزكجيةكضع اإل
مسائؿ فقيية متعمقة بتأثير ىذا  (أثر انفعاؿ الخكؼ في الحياة الزكجية كحكمو)السابؽ في مبحث 

 :لكؿ نوع منيا عالجاً  ىناوسأذكر االنفعاؿ عمى الحياة الزكجية 
  :عالج خوؼ الوقوع في الفاحشة :األوؿالنوع 

 :ىيكىذه المسائؿ  كىك يشتمؿ عمى عبلج عدة مسائؿ متعمقة بيذا االمر
 .الفاحشة فيالزكاج خكؼ الكقكع  -ُ
 .تقديـ الزكاج عمى الحج -ِ
 .الفاحشة فيعند الخكؼ مف الكقكع الزكاج بنية الطبلؽ  -ّ

 :والعالج يكوف عمى النحو التالي
لدخؿ الذم يجاد فرص عمؿ لمحصكؿ عمى اا  جراءات الزكاج بالنسبة لمشباب ك إتسييؿ  - أ

 . سر جديدةأيسمح بتككيف 
ا قاؿ  ,و العفاؼ حتى يغنيو ا مف فضموفيمـز نفس تاه ا آأف يقنع المسمـ بما   - ب

تَّى ييٍغًنيىييـي المَّوي ًمٍف فىٍضًموً   :تعالى ا حى ٍليىٍستىٍعًفًؼ الًَّذيفى الى يىًجديكفى ًنكىاحن  .(ُ)..كى
كالعفاؼ كذلؾ مف خبلؿ االبتعاد عف المكاطف المثيرة كتييئة البيئة المناسبة لنشر الفضيمة   - ج

 كالبرامج بعادىـ عف األفبلـا  اإلكثار مف البرامج اليادفة كتشجيع الشباب عمى حضكرىا ك 
 الخميعة. 

 مف  ستفادةكاالإعداد برامج كدكرات مكجية لكؿ مف الشباب كالفتيات في كيفية إدارة الكقت   - د
 ت التي منحيا ا ليـ.االقدر 

 (ِ) :المغاالة في الميور وذلؾعالج مشكمة الخوؼ مف  :الثانيالنوع 
 .لى التخفيؼ مف الميكرإبالدعكة في المساجد كالمحافؿ العامة  -ُ
 بأف ,أف تككف ىناؾ قدكة صالحة مف أصحاب القرار في المجتمع في أمر تزكيج مكلياتيـ -ِ

  البركة كالسعادة ليـ كلبناتيـ. يرضكا بالقميؿ كأف ذلؾ يجمب ليـ
                                           

 (.ٖٖا٠٢خ ) ِٓ إٌٛسعٛسح  (ٔ)

 (.ْٕٖ-ْٖٔ/ِأبحاث ىيئة كبار العمماء, ) (ِ)



 

 

 
ُِْ 

 الجمعيات العاممة التي ليا تأثير قكم تساعد الشباب عمى الزكاج.إنشاء  -ّ
 :الحياة الزوجية فيعالج النشوز النوع الثالث: 

 أك مف قبؿ الرجؿ.   المرأةككف مف قبؿ يما أف إكالنشكز كما قدمت 
  :ةأعالج نشوز المر  - أ
افيكفى  :تعالى ا قكؿ فيو لا  بما شرع يبدأ الزكج -ُ ًتي تىخى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ  كىالبلَّ

مىٍيًيفَّ سىًبيبلن  ـٍ فىبلى تىٍبغيكا عى اًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ فىًإٍف أىطىٍعنىكي كىيفَّ ًفي اٍلمىضى كىاٍىجيري
 حيث تدرج في  (ُ)

  :عمى النحو التاليأمر العقكبة 
الحانية كلك كذلؾ عف طريؽ النصح الذم يككف بالكممة الطيبة : (ِ): الوعظ واإلرشادأوالً 

مف حقكؽ عمييا  كمف  كجب ا لوبما أ كاف بيف يدم ذلؾ ىدية تقدـ لمزكجة كيأخذ الزكج بتذكيرىا
جيا كعصت أمره كخرجت حسف العشرة كجميؿ الصحبة كيخكفيا مف كعيد ا تعالى إذا خالفت زك 

ؿي اٍمرىأىتىوي ًإلىى  " :قاؿ رسكؿ ا  عف طكعو كما ا الرَّجي مىٍييىا ًإذىا دىعى  ًفرىاًشًو فىأىبىٍت فىبىاتى غىٍضبىافى عى
تَّى تيٍصًبحى    .(ّ)" لىعىنىٍتيىا اٍلمىبلىًئكىةي حى

 تب:اثالث مر بوقد قرأت كالمًا جمياًل يذكر صاحبو أف الوعظ يمر 
كذلؾ بمفت نظرىا إلى ما يرل منيا مف مخالفة لو في جك مف الدعابة  التنبيو :ىاألولالمرتبة 

تشعر أنيا  بشيء مف الثناء كذكر بعض النماذج لمزكجات الصالحات, حتى ال مصحكبةن المطيفة 
 . ىي المقصكد مباشرةن 

كيمكميا فيما بينو كبينيا  يعاتب الزكج زكجتو عتابان لطيفان العتاب حيث  المرتبة الثانية:
  .كيشعرىا بعدـ رضاه عما بدر منيا

خمؽ  منيا مف ال يرضاه التصريح بالعيكب كبياف نتائجيا حيث يصارحيا بما :تبة الثالثةر الم
  (ْ)كحرمانيا مف النفقة كأنيا سيصيبيا عقاب شديد في الدنيا كاآلخرة. ,قيا مف ضررحكبما سيم

 ؿ يحص كاليجر( ُ)الحديث معيا كو عف مضاجعتيا أككف ذلؾ بامتناعكي : اليجر:ثانياً 

                                           

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



 

 

 
ُِٓ 

الكبلـ  فيف ييجرىا أأف يمتنع عف الحديث معيا كال يجكز لو  :ىاألولالطريقة  :بطريقتيف
رى أى  ":  ؿ رسكؿ ا ك قل( ِ)ياـأ ةأكثر مف ثبلث اهي فىٍكؽى ثىبلثىًة أىيَّاـو كىال يىًحؿ  ًلميٍسًمـو أىٍف يىٍيجي   .(ّ)"خى

فراشيا  فييا مع بقائو يا كذلؾ بعدـ جماعتجعاأف يمتنع عف مض الطريقة الثانية:
 (ْ).زكجتو لتأديبختار اليجر المناسب كعمى الزكج أف ي ,ظيره أك ترؾ فراشيا مطمقان  اعطائيا  ك 

  .كما  سبؽ بيانو ( ٓ) يبلءن إال صار ا  ك  أشير ةكيككف اليجر ما دكف أربع
ذلؾ اتباع  فيكيككف ىدؼ الزكج  الكعظ كاليجر لعند عدـ جدك  يولإ أيمج الضرب: :ثالثاً 

 النتقاـ منيا كتككف ألة الضرب خفيفةن اىانتيا ك إيقصد فيو  كال وصبلح زكجإأمر ا كالحرص عمى 
صؿ أف ف يتجنب المحاسف كالمقاتؿ كاألكعميو ا أك تجرح غالبان  تكسر عظمان  غير قكية حتى ال

ٍمعىةى عىٍف النًَّبيٍّ ف, يصبر المسمـ عمى زكجو ٍبًد المًَّو ٍبًف زى : "الى يىٍجًمدي  عىٍف عى ٍمدى قىاؿى ـٍ اٍمرىأىتىوي جى ديكي أىحى
" ,اٍلعىٍبدً  اًمعييىا ًفي آًخًر اٍليىٍكـً ثيَـّ ييجى

(ٔ).  
ف فم ,الطبائع ذا نظرنا إلى منيج اإلسبلـ في عبلج نشكز المرأة نجد أنو راعى تفاكتا  ك 

 كمنيف مف تمتاز برغبة ,يه كعظ رقيؽه  فيناسبيا أسمكبه  ,يىيؼ الحيٌ ر الحس ال ةالنساء صاحب
 ,ضجعمال فيفضؿ مف اليجر أليذا الصنؼ مف الناس  عو ناج فميس مف عبلجو  ,جامحة بالجماع

كمع ذلؾ كمو فبل ينبغى  ,ال الضربإصبلحو إ فيال ينفع  متبمد الذمكمنيف صاحبة الشعكر ال
 ( ٕ).فذلؾ خير ,ف ترفع عف ذلؾ كصبر كعفاا  ؾ ك اكالسك  ,داةأك أسمكب أىكف أبسط  ك أال بإالضرب 

 :نشوز الرجؿعالج  - ب

                                                                                                                            

(, َّٔ/ٔ(, الرممي: نياية المحتاج, )ْٓٓ/ّ(, عميش: منح الجميؿ, )ّّْ/ِالكاساني: بدائع الصنائع, ) (ُ)
 (.ُٖٔ/ ٖ(, بف قدامة: المغني, )ْٓ/ِابف تيمية: المحرر في الفقو, )

 (.ُّٔ/ٖابف قدامة: المغني, ) (ِ)
 (.ِٕٕ/ُٓ(, )َٓٔٔألدب, باب ما ينيى عف التحاسد كالتدابر, ح)البخارم: صحيح البخارم, كتاب ا (ّ)
(, َّٔ/ٔ(, الرممي: نياية المحتاج, )ْٓٓ/ّ(, عميش: منح الجميؿ,)ّّْ/ِالكاساني: بدائع الصنائع, ) (ْ)

 (.  َِٗ/ٓالبيكتي: كشاؼ القناع, )
 (.      ُٕٕ/ٓ), القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف (ٓ)
 (.ِّ/ٕ(, )َِْٓالبخارم: صحيح البخارم, كتاب النكاح, باب ما يكره مف ضرب النساء, ح) (ٔ)
 .(ُُٖ)ص, عضؿ النساء :الجنيدل(ٕ)



 

 

 
ُِٔ 

   ( ُ):فميا أف تستعمؿ الطرؽ التالية ,مزكجة نشكز مف قبؿ الزكجلذا ظير إ
 في  تكان فكا   ,ىك أىـ خطكات عبلجيا ,رفة سبب المشكمةعفإف م :معرفة أسباب نشوزه -ُ

 م خطأ بدر منيا.ألو عف  يو كتعتذرضفعمييا أف تستر  ,ىذه المشكمة 

كذلؾ برقة  ,كتحذره مف ظمميا ,ليا مف حقكؽ عميو ره بماف تذكٍّ أكذلؾ ب :الوعظ واالرشاد -ِ
كىاٍلكىاًظًميفى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفيفى عىًف النَّاًس   :تعالى ا كقكؿ ,عظو بالنصكص الشرعيةك كليف ك 

كىالمَّوي ييًحب  اٍلميٍحًسًنيفى 
ٍيرنا : "كقكؿ النبي  (ِ) كا ًبالنٍّسىاًء خى فىًإنَّمىا ىيفَّ عىكىافه  ,أىالى كىاٍستىٍكصي

ـٍ   ,فىًإٍف فىعىٍمفى  ,غىٍيرى ذىًلؾى ًإالَّ أىٍف يىٍأًتيفى ًبفىاًحشىةو ميبىيٍّنىةو  ,لىٍيسى تىٍمًمكيكفى ًمٍنييفَّ شىٍيئنا ,ًعٍندىكي
ٍيرى ميبىرٍّحو  ٍربنا غى اًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ ضى كىيفَّ ًفي اٍلمىضى ري ـٍ  ,فىاٍىجي مىٍيًيفَّ  ,فىًإٍف أىطىٍعنىكي فىبلى تىٍبغيكا عى

قًّا ,سىًبيبلن  ـٍ حى مىٍيكي ـٍ عى ًلًنسىاًئكي قًّا كى ـٍ حى مىى ًنسىاًئكي ـٍ عى ـٍ  ,أىالى ًإفَّ لىكي مىى ًنسىاًئكي ـٍ عى ق كي فىبلى  ,فىأىمَّا حى
ـٍ مىفٍ  ـٍ ًلمىٍف تىٍكرىىيكفى  ييكًطٍئفى فيريشىكي ـٍ أىٍف تيٍحًسنيكا  أىالى  ,تىٍكرىىيكفى كىالى يىٍأذىفَّ ًفي بيييكًتكي مىٍيكي ق ييفَّ عى كىحى

طىعىاًمًيفَّ  ًتًيفَّ كى ًإلىٍيًيفَّ ًفي ًكٍسكى
(ّ). 

جاز ليا أف تصالحو بإسقاط حقكقيا كميا  نفعان  رشاد لـ يجدً ذا تبينت المرأة بأف الكعظ كاإلإ
كيدؿ  ,عمى ديمكمة العبلقة الزكجية نحكىا, كذلؾ حفاظان بعضيا مف نفقة أك كسكة أك قسـ ك  أك

ا أىٍف   :ىتعال ا ؿقك  ,عمى ذلؾ مىٍيًيمى نىاحى عى ا فىبلى جي افىٍت ًمٍف بىٍعًميىا نيشيكزنا أىٍك ًإٍعرىاضن ًف اٍمرىأىةه خى كىاً 
ٍيره  ٍمحي خى ا كىالص  ٍمحن ا بىٍينىييمىا صي   .(ْ)..ييٍصًمحى

عف حقكقيا كميا أك  المرأةبأف تتنازؿ  ,فييا جكاز الصمح بيف الزكجيف :وجو الداللة
كبرىا أك سكء خمقيا  عندىا أك فقرىا أك ب دمامةو بحالة رغبة الزكج فراقيا بس فيكذلؾ  ,بعضيا

 ( ٓ).تكره فراقو يكى

                                           

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

 (.ُّْسكرة آؿ عمراف مف اآلية ) (ِ)
 (. كقاؿ: حديث حسف صحيح. المرجع نفسو.ْٓٓ/ِعكاف عندكـ: أسرل في أيديكـ, الترمذم, الجامع الكبير) (ّ)

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



 

 

 
ُِٕ 

يىا اٍبفى  :قالت -رضي ا عنيا -عائشة  ما ركم عف السيدة :سبب نزوؿ اآلية السابقةو 
مىى بىٍعضو ًفى اٍلقىٍسـً ًمٍف ميٍكًثًو ًعٍندىنىا أيٍخًتى كىافى رىسيكؿي المًَّو  نىا عى ؿي بىٍعضى كىافى قىؿَّ يىٍكـه ًإالَّ  ,الى ييفىضٍّ كى

ًميعنا مىٍينىا جى ٍيًر مىًسيسو  ,كىىيكى يىطيكؼي عى تَّى يىٍبميغى الًَّذل ىيكى يىٍكمييىا ,فىيىٍدنيك ًمٍف كيؿٍّ اٍمرىأىةو ًمٍف غى فىيىًبيتي  ,حى
لى  ,ًعٍندىىىا ٍمعىةى ًحيفى أىسىنَّتٍ كى فىًرقىٍت أىٍف ييفىاًرقىيىا رىسيكؿي المًَّو  ,قىٍد قىالىٍت سىٍكدىةي ًبٍنتي زى : يىا رىسيكؿى المًَّو  كى

ًف اٍمرىأىةه :ىذه اآلية : أىٍنزىؿى المَّوي قىاؿى تىقيكؿي ًفى ذىًلؾى  ,ٍنيىامً  فىقىًبؿى ذىًلؾى رىسيكؿي المًَّو  ,يىٍكًمى ًلعىاًئشىةى   كىاً 
افىٍت ًمٍف بىٍعًميىا نيشيكزنا  .(ُ)  ..خى
الزكج  اكيعتبر رض ,عمى جكاز ىبة المرأة نكبتيا لضرتيا لةفيو دالالحديث  وجو الداللة:
 :رضي ا عنيا -ةسكدالسيدة قكؿ ك  ,(ِ)فميس ليا أف تسقط حقو إال برضائو ,ألف لو حقان في الزكجة

حقيا في القسـ مقابؿ أف يمسكيا عمى جكاز مصالحة الزكجة زكجيا بإسقاط  دليؿه  "يكمي لعائشة"
 أجازكاأة يباح ليا إرضاء الزكج بذلؾ, ك أف المر  عمى قد نص الفقياءيطمقيا بسبب كبرىا, ك  أالك 

  (ّ).اماإلقامة عنده مع ترؾ حقيا كمو أك بعضو بتراضييك لؾ أف يخيرىا الزكج بيف الطبلؽ كذ
  :مسائؿ المتعمقة بالطالؽالعالج  :وع الرابعنال
 :مور التاليةألوذلؾ باأدائيا لحؽ زكجيا  مف عدـ ان خكف (عبلج افتداء المرأة نفسيا )الخمع - أ

ال إمر لى ىذا األإ أالحرص عمى المحافظة عمى بيتيا كال تمج ؿف تحرص المرأة كأ  -ُ
  .لى الصمحإدية ؤ ؿ الطرؽ المطرت بعد نفاد كاضذا إ

اإلسبلـ  حرص التيد الشريعة مف ضمف مقاصرارية الحياة الزكجية ستمف اأكلتعمـ   -ِ
  .قامتياإعمى 

فعميو أف  ,فإنو ال يجكز أف يفعؿ الزكج ذلؾ ,عبلج مسألة استعماؿ ألفاظ الطبلؽ لمتيديد - ب
  .لسانو كيزف األمكريضبط 

بأف يؤدم حقكؽ زكجتو  ,طبلؽ المرأة في المرض المخكؼ كذلؾ بأف يتؽ ا مسألة - ج
ال بقيت معمقة في ذمتو.  المالية كا 

 الغيرة في الحياة الزوجية: انفعاؿ عالج :الفرع الخامس
                                           

انظر:  . قاؿ األلباني:حسف صحيح.(َِٖ/ِ), ُِّٕأبك داكد: سنف أبي داكد, كتاب النكاح, باب القسـ, ح (ُ)
 (.ِّٓ/ٔصحيح أبي داكد)

 .(ُِِ/ٔ)شمس الحؽ: عكف المعبكد,  (ِ)
 .(ِٗ/ْ), ابف القيـ: زاد المعاد, (َِٕ/ِّ)ابف تيمية: مجمكع الفتاكل,  (ّ)



 

 

 
ُِٖ 

يقدـ كؿ طرؼ ما يستطيع مف  بيف الطرفيف, بحيث تقكـ العبلقة الزكجية عمى الكد كالتفاىـ
الغيرة بيف  كتعتبرساعدتو كدفعو إلى النجاح, في م حناف لمطرؼ اآلخر كحمايتو, كالرغبةحب ك 
 , إال أفرغبة في امتبلكو كعدـ مقاسمة حبواآلخر كال تجاه, انعكاسان لحب كؿ طرؼ الزكجيف

 الحياة باآلخر, األمر الذم ييدد استقرارتسرب الشؾ كعدـ الثقة  اإلفراط في الغيرة قد يؤدم إلى
 .الزكجية

 (ُ) :ىذه الغيرة السمبية يمزوجيف لتالشلة ينصائح موج 
 ,عكاقب كخيمة ىعيما الشؾ تمك اآلخر إلفيدف ,كشكككيماكجاف ظنكنيما يتبع الز ال أ - أ

 .خرسمكؾ اآل ىإلكيطمئف كؿ منيما عمييما أف يطردا تمؾ األفكار ك 
 إسبلميةن  فستر الجسد فريضةن  ,بو ةن لـ تكف ممتزم فإع الزكج زكجتو بالتزاـ الحجاب أف يقن  - ب

 .ىي تقي المجتمع مف شركر التسكؿ الجنسيك 
, فتزيد شكككو ,م شؾ الزكج أك تخالفو في نفسيا كتعصي أكامرهالزكجة أف ال تقك  ىعم  - ج

لى مف يقؼ بجانبو كيحيطو بالعطؼ إأنو شخص يمر بأزمة يحتاج  ىفمتتعامؿ معو عم
ف تكضح لو كؿ , بؿ عمييا أف أمر ماال تنفعؿ عميو حيف تجده يسأليا عك  كالحب كالحناف,

 .ة الشيطاف مف قمبوكسكسك  السيئة أفكارهيطرد فيطمئف بذلؾ ك  ,شبية
سكاء كانكا أقارب أك زمبلء  ,بالجنس اآلخر لمرأة آراء زكجيا الخاصة بعبلقتوأف تحتـر ا  - د

 في العمؿ أك جيراف.
فبلبد ليا أف  ,عند النساء الحياة الدنيا كخصكصان  فيعطاه ا أأف يرضى كؿ منيما بما   - ق

.بؿ ترضى بما قسـ ليا ,تضبط غيرتيا كال تطمب مف زكجيا طبلؽ ضرتيا

                                           

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



 

 

 

 لثانيا  المبحث  

 يمك  ح  الت  ي و  ر  س  األ    باإلرشاد    العالج    
 :وفيو مطلبان

 .ير  س  األ    اإلرشاد    :ول  األ   المطلب  

 يم.ك  ح  الت    :يالثان    المطلب  



 

 

 
َُّ 

 المبحُث الثاني
ِكيـ  العالُج باإلرشاِد اأُلَسِري َوالَتح 

 :بيف يدي الموضوع
بلقات اإلنسانية عمى أساس الحب كالكد كالتعاكف كاإلصبلح إقامة الع لقد ندب اإلسبلـ الى

مف قادة المجتمع جعميـ بؿ مدح المصمحيف ك  ,ف أحكاؿ الناسأمر بإقامة الصمح في كؿ حاؿ مك 
ب ؾى ًلييٍيًمؾى اٍلقيرىل   :ىتعالا قاؿ  ,في الياكية كاليبلؾ نجاتو مف الكقكعأساس سبلمتو ك ك  مىا كىافى رى كى
ظيٍمـو كىأىٍىمييىا ميٍصًمحيكفى بً 

(ُ) 
مة ديمك  ىحث اإلسبلـ عم ,بؿ ىي نكاة المجتمع ,ان صغير  ان إنساني ان األسرة باعتبارىا كيانك 
كؿ ما  مف كحذر ,المحافظة عمى ىذا الكياف ىعم يمامن حث كبلن ك  ,الطيبة بيف الزكجيفالعبلقة 

لكف ال يسمـ األمر مف خبلؼ في بعض كجيات ك  فيو, كدخكؿ النزاع ,هكير صفك تع ىإل ميؤد
 حينئذ يجب عمى الزكجيف أف يتحمبل المسئكلية كال ,األمزجة تختمؼفالعقكؿ تتفاكت ك  ,رالنظ

ده العظيمة المحافظة عمى النسؿ فاإلسبلـ مف مقاص ,يكبرالخبلؼ أف يستشرل ك يسمحا ليذا 
الصمح بيف الزكجيف حتى  ىالمعركؼ, بؿ إف اإلسبلـ سعى إلة الطيبة كاإلحساف ك ديمكمة العشر ك 

تىاًف فىًإٍمسىاؾه ًبمىٍعري  :ىتعال ا قاؿ ,في حالة الطبلؽ ؽي مىرَّ  (ِ)افو كؼو أىٍك تىٍسًريحه ًبًإٍحسى الطَّبلى
حتى يما حفاظان عمى أسرارىما ك اتؿ خبلفأقدر عمى حدرل مف غيرىما بنفسييما ك أفالزكجاف 

ا قاؿ  ,الخبلفات إلى عائمتييماتمتد تدخبلت اآلخريف ك ك  ال تخرج األمكر عف نطاؽ السيطرة
ا فىبلى  :ىتعال افىٍت ًمٍف بىٍعًميىا نيشيكزنا أىٍك ًإٍعرىاضن ًف اٍمرىأىةه خى ا بىٍينىيي كىاً  ا أىٍف ييٍصًمحى مىٍيًيمى نىاحى عى ا جي ٍمحن مىا صي

ٍيره  ٍمحي خى كىالص 
(ّ) 

فيمجئاف  لكف قد تخرج األمكر عف السيطرة كال يستطيع الزكجاف حؿ خبلفاتيما بنفسييماك 
  .ىذا المبحث فيوىذا ما سأبينو  ,ـمساعدة اآلخريف عف طريؽ اإلرشاد األسرم أك التحكي ىإل

                                           

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



 

 

 
ُُّ 

 اأَلوؿُ المطمُب 
 اإلرشاُد اأُلَسِري 

 تعريؼ اإلرشاد األسري الزواجي:
ىك تقديـ مساعدة متخصصة مف قبؿ المعالج األسرم لمزكجيف لكي يككنا متكافقيف مف 

 ىـ بتدريبيما عم, كيقك سكء التكافؽ ىتؤدم إل التي, حيث يدرس أسباب الخبلؼ الزكجيةالناحية 
  (ُ)طرؽ حؿ المشكبلت.كسائؿ االتصاؿ ك 

  :يسر رشاد األمشروعية اإل 
الدليؿ عمى ذلؾ مف مر بالمعركؼ كالنصح لكؿ مسمـ ك األ جزءان مفسرم رشاد األيعتبر اإل

 .الكتاب كالسنة
 مف الكتاب:  -3

يىٍنيىٍكفى عىًف   :تعالى ا قاؿ كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري يىٍأميري ٍيًر كى ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ًإلىى اٍلخى ٍلتىكيٍف ًمٍنكي اٍلميٍنكىًر كى
ٍفًمحيكفى  ـي اٍلمي كىأيكلىًئؾى ىي

(ِ) 
كىك اسـ جامع لكؿ ما يقرب الى ا كيبعد عف  ,لى كؿ خيرإيدعكف  مأ :وجو الداللة

 ( ّ).لى اإتقرب  التيمكر مف األ لسر رشاد األإلاسخطو ك 
 مف السنة:  -1

مىى بىايىٍعتي رىسيكؿى المًَّو  " :قاؿ ,عف جرير بف عبد ا  - أ يتىاًء الزَّكىاًة عى ًإقىاـً الصَّبلىًة كىاً 
  .(ْ)" كىالن ٍصًح ًلكيؿٍّ ميٍسًمـو 

ةي  :"قىاؿى   النبيأف  ,الدارمعف تميـ ك   - ب ًلرىسيكًلًو : قىاؿى  ؟قيٍمنىا ًلمىفٍ  ,الدٍّيفي النًَّصيحى ًلًكتىاًبًو كى ًلمًَّو كى
ًتًيـٍ     .(ٓ) "كىألىًئمًَّة اٍلميٍسًمًميفى كىعىامَّ

                                           

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



 

 

 
ُِّ 

" إرشاد عامة المسمميف إلى  قكؿ النبي  :السابقيف لحديثيفمف ا الداللةوجو  ـٍ ًتًي "كىعىامَّ
كىذا مما  ,مصالحيـ في دنياىـ كأخراىـ كتعميميـ ما جيمكه كأمرىـ بالمعركؼ كنيييـ عف المنكر

 (3).يقكـ بو المرشد األسرم
  (ِ) :سرىرشاد األأىداؼ اإل 

 في:كذلؾ  ,مساعدة األزكاج أف يككنكا متحابيف صالحيف ىييدؼ اإلرشاد األسرم الزكاجي إل
في العبلقات األسرية كالزكجية كأثره السيئ عمييما معرفة الخمؿ  ىعم يفجعدة الزك مسا .ُ

 األسرة. ىمعك 
ىـ كالحب افتال ىجديدة في االتصاالت بينيما تقكـ عم كسائؿتبني  ىمساعدة الزكجيف عم .ِ

  المصالح المشتركة.تحقيؽ ك 
الكد  ىاألخبلقي كالمحافظة عمالجسمي ك تحقيؽ النمك النفسي ك  ىاألسرة عممساعدة أفراد  .ّ

 .ىاأفرادبيف المحبة ك 
 أطفاليـ. خاصةمع اآلخريف ك خمؽ عبلقات متكازنة  ىمساعدة الزكجيف عم .ْ
 .تقبؿ الفركؽ المختمفة فيما بينيا ىساعدة أعضاء األسرة عمم .ٓ
جاز كالتكافؽ في المحيط األسرم ناإللتحقيؽ النجاح ك يح بيف الزكجيف مر  نفسي إضفاء جك .ٔ

 االجتماعي.ك 
  .جياالزك  االكتئاب المسؤكؿ عف عدـ التكافؽاالبتعاد عف القمؽ كالخكؼ ك  ىمساعدتيـ عم .ٕ

 (ّ) الزواجي:و  سرىاإلرشاد األفية عمؿ كي
 عفتككف ناتجة الزكجة ف مشكمة الزكج ك أل ,أفراد األسرة يمتقي المرشد األسرم بجميع .ُ

 .مشاكؿ أسرية
ـ بيا قد يقك ك  ,ةىذه العممية بالمقابمة المشترك ىتسمك  يمتقي المرشد مع الزكجيف معان  .ِ

 أحد ف أف القكؿ بيجالزكجيف لكي ال يستطيع أحد الزك  يقاببلف ,امرأةه ك  رجؿه  ,مرشداف معان 
 ألنثى لمذكر.ا, أك الذكر لؤلنثى ,آلخرالمعالجيف يتحيز ل

                                           

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



 

 

 
ُّّ 

األمر الذم  ,في أسبابياكيسأليـ عف رأييـ في المشكمة ك يناقش المعالج كؿ أفراد األسرة  .ّ
التغيير عميـ ينخرطكف في عممية اإلرشاد ك يج فرصة لمتعبير عف مشاعرىـ ممايتيح ليـ 
 المتكقع.

 (ُ) اإلرشاد األسري: ىمدى الحاجة إل
العنؼ األسرم في لطبلؽ ك اإلرشاد األسرم مع مبلحظة أف نسب ا ىإل ممحةتبدك الحاجة 

ف يككف ىناؾ جية تقكد ىذه أكجب  ذال ,داخؿ نطاؽ األسرةية ئمكذلؾ نسبة المشكبلت العاتزايد ك 
 مؤسسات اإلرشاد كقد ظيرت في السنكات األخيرةنعيشيا  التيظؿ ىذه الظركؼ  فيالعممية 

حياة  مؤسسات تيتـ بكؿ ما يخص األسرة في جميع مراحؿ دكرة كىي الزكاجي كاإلصبلح األسرم
الزكجية  كصؼ لمحياة سرة  تقدـ خدمات المشكرة لمراغبيف في الزكاج, عفتأسيس األاألسرة, ففي 

الزكجيف  بيف كتكقع حدكث الخبلفات نتيجة اختبلؼ الطبيعة الكاجبات عمى الزكجيف,ك كالحقكؽ 
 .بيما نيما كالظركؼ المحيطةكنكعية التربية التي تمقاىا كؿ م

 الحمكؿ تقدـ خدمات معالجة المشكبلت التي تطرأ بعد الزكاج بيف الزكجيف, كتقترح كما
الزكجيف,  مخصصة لتنمية ميارات معينة لدل المعينة عمى تجاكز تمؾ المشكبلت, كتقدـ برامج

تماسؾ األسرة  عمىظ المشكبلت كاستخداـ األساليب المناسبة لحميا بطريقة تحاف لتجنب تفاقـ
 . اكترابط أفرادى

 :شيرىاأمف  يسرى والتاألرشاد نشئت مؤسسات اإل أقطاع غزة  فيعمى المستوى المحمى ف
 دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكـ الشرعية: :أوالً 

, صبلح األسرم في المحاكـ الشرعيةتـ تأسيس دكائر اإلرشاد كاإل (ـََِّ)في نياية عاـ 
, لمساعدتيما بيدؼ المساعدة في اإلصبلح األسرم, كتقديـ اإلرشاد لمزكجيفبمكجب مرسكـ رئاسي 

ممحكظان في النزاعات بيف  , كذلؾ بعد أف أظيرت المؤشرات تصاعدان الخبلفات األسرية عمى حؿ
 , كفي ارتفاع نسب الطبلؽ, مما يتطمب ضركرة السعي لمحفاظ عمى أكاصر األسرة كرأباألسر

أصدر قاضي القضاة تعميمان  (ـََِْ/ُ/ّ)كبالتحديد  (ـََِْ)كفي بداية عاـ , التصدع العائمي
 :(ِ)؛ يحدد فيو اآللية ليذه الدائرة كما يميئيس قسـ اإلرشاد كاإلصبلح األسرملر 

                                           

 http://www.uae2all.net/vb/showthread.php?t=10337االمارات لمجميع قمب االمارات النابض  (ُ)
 .http://palcastle.net/vb/index.phpمكقع ديكاف قاضي القضاة,  (ِ)

http://www.uae2all.net/vb/showthread.php?t=10337


 

 

 
ُّْ 

سكاء بتحكيؿ مف القاضي  ,سـاستقباؿ المكاطف صاحب المشكمة في المكتب المخصص لمق .ُ
 خصية منو., أك بمبادرة شالشرعي

 حتى يستطيع طرحيا بشكؿ جيد. ,شاركة أحد في جمسة صاحب المشكمةمنع م .ِ
 , كتكجيو صاحبيا.كيف المشكمة ككتمانيا عف اآلخريفتد .ّ
 , أك أية كسيمة أخرل.اآلخر بأسمكب كدم بكاسطة الياتؼ استدعاء الطرؼ .ْ
 ف.يبذؿ القسـ جيده لئلصبلح كلمقسـ طمب المساعدة ممف لو تأثير عمى الطرفي .ٓ
, بعد اإلشياد عميو رشاد,رئيس قسـ اإلمف إذا تـ الصمح يدكف كيكقع عميو مف الطرفيف ك  .ٔ

 المعمكؿ بو. حسب أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات كيكقع مف القاضي
اة لتدقيقو, كتصديقو حسب , كالمحاضر المتعمقة بو إلى ديكاف قاضي القضرفع سند االتفاؽ .ٕ

 , غير قابؿ لبلعتراض.قاببلن لمتنفيذبح سندان قضائيان , كبذلؾ يصاألصكؿ
إذا لـ يتـ الصمح أك االتفاؽ بيف طرفي النزاع يحكؿ األمر إلى المحكمة المختصة لرفع  .ٖ

 الدعكل المناسبة لدييا حسب األصكؿ.

حتى لكحظ قمة  ,اىتمامان كبيران مف ًقبؿ القضاة كىذه البنكد التي جاءت في التعميـ لـ تمؽ
 إلى (ـََِْ/ُ/ّ) ألسرم في الفترة ما بيفكاإلصبلح ا اإلرشاد لدائرة المحكلة القضايا

مما اضطر قاضي القضاة لتعميـ يقضي  قضية( ُّْٕ) إذ بمغت القضايا (ـََِٓ/ُ/ُّ)
, كقبؿ النظر فييا ى دائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرمبكجكب تحكيؿ جميع قضايا النزاع األسرم إل

رشادىـ, كيستثنى مف كذلؾ لتكفير فر  كدفع الرسكـ كتسجيميا, صة اإلصبلح بيف المتخاصميف كا 
حصكؿ عمى فتحكؿ بعد التسجيؿ كدفع الرسكـ حفاظان عمى حؽ المدعي في ال ذلؾ قضايا النفقات,

 .كقد زار الباحث إحدل المحاكـ الشرعية كرأل عمؿ اإلرشاد األسرم النفقة مف تاريخ الطمب
 

 النزاعات المجتمعية:انيًا: المركز الفمسطيني لممساعدة في حؿ ث
ى عممت عم (ـُٖٗٗ)كىك عبارة عف مؤسسة غير حككمية تأسست في غزة منذ عاـ 

داخميان  , كتطكير أساليبيا في حؿ النزاعالسممية كمف أىدافو حماية األسرةمحاكلة التغيير بالطرؽ 
 :عف طريؽ عدة خدمات أساسية منيا

 بطريقة مينية كسرية تامة., كاألسر رشاد النفسي كاالجتماعي لؤلفراد. اإلُ



 

 

 
ُّٓ 

تعريؼ  , دكف الحاجة إلىإلى أكبر عدد ممكف مف المنتفعيف , لمكصكؿالياتؼ ر. اإلرشاد عبِ
 .أنفسيـ

 محايدان. ككف الكسيط فييا متدخبلن مجتمعيان . الكساطة العائمية كالمجتمعية في حؿ النزاع كيّ
 أجؿ التفاكض كالعمؿ عمى حؿ. يعمؿ المركز عمى تكفير المكاف اآلمف لممتنازعيف مف ْ

 .دة األكالد لمف لو حكـ بالمشاىدة, كمشاىمكضكعات النزاع بينيـ
 , غير أنو لـ ير لو سمطة تنفيذيةًقبؿ الباحث كأعجب بأفكارهكلقد تـ زيارة ىذا المركز مف 

ككجد أنيـ محتاجكف إلى مستشار شرعي يرجعكف , ؼ المعاند مف الطرفيف المتخاصميفعمى الطر 
 و في أحكاـ الطبلؽ كالزكاج.إلي



 

 

 
ُّٔ 

 المطمُب الثاِني
ِكيـ   الَتح 

 :تعريؼ التحكيـ: أوالً 
  :التحكيـ لغةً 

 ,وو مف خبلفً تي عٍ نى عميو بكذا إذا مى  تي مٍ كى حى : يقاؿ نعي كأصمو المى  ضاءى القى  :كىك ـي كٍ مف الحي أصمو 
 ( ُ)ـ.بيني تي مٍ صى فى  :بيف القكـ تي مٍ كى كحى  ,عمى الخركج مف ذلؾ ٍر دً قٍ فمـ يى 

  :التحكيـ اصطالحاً 
 (ِ).يحكـ بينيما تكلية الخصميف حاكمان 

  .السنة كاإلجماعالكتاب ك ببتت مشركعية التحكيـ ث :التحكيـ مشروعيةُ  :ثانياً 
  :مف الكتاب: أوالً 

ا ًمٍف ﴿  ى:تعال ا قاؿ كىمن ا ًمٍف أىٍىًمًو كىحى كىمن ٍف ًخٍفتيـٍ ًشقىاؽى بىٍيًنًيمىا فىاٍبعىثيكا حى أىٍىًميىا ًإٍف ييًريدىا كىاً 
ا ًإفَّ ا فًٍّؽ المَّوي بىٍينىييمى ا ييكى حن ًبيرناًإٍصبلى ًميمنا خى   .(ّ)﴾لمَّوى كىافى عى

, كاختبلؼ ما عند ظيكر الشقاؽ بيف الزكجيففي التحكيـ  نص ىذه اآلية وجو الداللة:
 ( ْ)."بينيما
 مف السنة:  :ثانياً 

نىزىؿى أىٍىؿي  ":سعيد الخدرم  كأب, قاؿ في بني قريظة سعد بف معاذ  تحكيـ الرسكؿ 
ٍكـً سىٍعًد ٍبًف ميعىاذو  مىى حي ٍيظىةى عى مىى ًحمىار ,ًإلىى سىٍعدو  فىأىٍرسىؿى النًَّبي   ,قيرى  ,فىمىمَّا دىنىا ًمٍف اٍلمىٍسًجدً  ,و فىأىتىى عى

ارً  ـٍ  :قىاؿى ًلؤٍلىٍنصى ٍيًركي ـٍ أىٍك خى ٍكًمؾى  ,قيكميكا ًإلىى سىيًٍّدكي مىى حي ليكا عى تىٍقتيؿي ميقىاًتمىتىييـٍ  :فىقىاؿى  ,فىقىاؿى ىىؤيالىًء نىزى
تىٍسًبي ذىرىاًريَّييـٍ  ٍكـً المًَّو كىري  :قىاؿى  ,كى ٍيتى ًبحي ٍكـً اٍلمىًمؾً قىضى ا قىاؿى ًبحي   .(ٓ)"بَّمى

 مشركعية  ىفي بني قريظة, يدؿ عم سعد بف معاذ  تحكيـ الرسكؿ  :ةلال وجو الد

                                           

 .(ُْٓ/ُ)المصباح المنير,  الفيكمي: (ُ)
 (.ِْ/ٕ,)البحر الرائؽ :ابف نجيـ (ِ)
 .(ّٓاآلية )النساء سكرة  (ّ)
 (.ُٕٕ/ٓ), القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف (ْ)
 .(ُُِ/ٓ(, )ُُِْب.., ح)مف األحزا باب مرجع النبي كتاب المغازم, البخارم: صحيح البخارم,  (ٓ)
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 ( ُ).كؿ أمر السيما أمر الزكجيف فيالتحكيـ 

  :مف اإلجماع :ثالثاً 
 ( ِ).أصميا في البعث ىمسألة عظيمة اجتمعت األمة عمالتحكيـ 

يعتبر التحكيـ مرحمة تأتي بعد فشؿ الزكجيف في إصبلح الخبلؼ بينيما مف يقوؿ الباحث: 
رشادىـ لمعكدة إلبتكجيييـ ك  أكايبدلأىؿ الخير  ىإلثـ بعد ذلؾ يمجأ  ,غير تدخؿ اآلخريف صمح ال ىا 

ف لـ ينفع يمجأ إلرشاد كالتكجيو كالكبلـ الميف ك اإلبالكسائؿ المتاحة مف الكعظ ك   التحكيـ. ىا 
 ىلمكصكؿ إل ىعالخبلص النية  تبإفعاالت النفسية عف طريؽ الحكميف يتمثؿ عبلج االنك 
مع قريبو مف الزكجيف  ةكـ بالخمك فيبدأ كؿ ح ,السعي في سبيؿ التكفيؽ بيف الزكجيفك  ,اإلصبلح

فيك في  ,الحياة الزكجية مف كره ىما طرأ عمكيرل مكاطف سكء العشرة ك ضمف الضكابط الشرعية 
 ,مكاطف الضعؼ في نفس قريبو ىيتعرؼ عم ,قبؿ أف يككف في مكانة القاضي نفسيه  مرشده عممو 
حياتو  ىيرجعو إلك  ,الذم يخرجو مف ضائقتو النفسية يمده بالنصح الطيبالخير ك  ىعو عمفيشج
أف ك  ,يوعماآلخر  الطرؼ بتذكير صاحبو بحقكؽكؿ ذلؾ مع قياـ كؿ مف الحكميف  ,العادية

 .  كسيئاتو عف سمبياتو ىاضيتغ

                                           
 (.ٕٙ/8, )١ًٔ األٚطبس, اٌشٛوبٟٔ (ٔ)

 . (ُٕٕ/ٓ), القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف (ِ)
 



 

 

 

 

 

 الثالث    ث  ح  ب  الم  

 يرق اق  بالع    ية  وج  الز    ياة  في الح    ية  س  ف  الن    ت  اال  ع  االنف    ج  ال  ع   
 وفيو مطلبان:

  ياة  في الح    ية  س  ف  الن    ت  اال  ع  يا االنف  ب  ب  س  التي ت    اض  ر  األم   :ول  األ    المطلب  

 .ية  وج  الز  

 يا.م  ك  ح  و    اض  ر  األم    ك  ل  ت    ج  ال  ع  ل    ل  م  ع  ت  س  ير التي ت  ق اق  الع   ي:الثان    المطلب  
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 الَمب َحُث الثالِث 

 ِعاَلُج االنِفَعااَلِت الَنف ِسيِة في الَحياِة الَزوِجيِة بالَعقاِقير

حـر كؿ ما يضر بالصحة النفسية ك  ,النفس كالعقؿ حفظ الشريعة االسبلمية مف مقاصد

ت النفسية جزء مف طبيعة الفطرة االنفعاالف ألى تقكيتيما كبما إكالبدنية كأباح كؿ ما يؤدم 

في حياتو اليكمية كالناس بطبائعيـ يختمفكف في  لئلنساففعاؿ عمى ما يجرم أنسانية كتعتبر ردكد إلا

سبلـ كضع ضكابط تعتبر ف اإلأككما كضحت في المبحثيف السابقيف  ,درجات االنفعاؿ النفسي

كلكف اذا كصمت الى ىذه الدرجة  ,الحدة كالتأـز لبلنفعاالت قبؿ اف تصؿ الى درجة ناجعان  عبلجان 

فإف المعالج النفسي يضطر  ,ال تفيده الجمسات النفسية كال تكجييات المرشديف مزمنان  صبح انفعاالن أك 

لى التخفيؼ مف حدة االنفعاؿ كال يزاؿ حديثي في عبلج إلى استخداـ العقاقير التي تؤدم إ

كالحياة الزكجية في طبيعتيا ال تسمـ مف التقمبات كمف حدكث  االنفعاالت النفسية في الحياة الزكجية

البد مف عبلجيا  ,مراض نفسيةألى إف تنقمب ىذه الخبلفات ألى إمر بعض الخبلفات كقد يصؿ األ

 .عف طريؽ العقاقير
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 المطمُب اأَلوؿُ 
َراُض    يةِ في الَحياِة الَزوجِ  الَنف ِسيةُ  التي ُتَسِبُبيا االنِفَعااَلتُ  األم 

 الحياة الزكجية فيفسية تمر عميو تمحؽ باإلنساف مف خبلؿ ضغكط ن ةىناؾ أمراض نفسي
 :منياو كقد يظير انعكاساتيا عمى الجسد 

  :(ُ)الفشؿ العاطفي - أ
ؾ إذا أصيب الشخص ذل( ك (adjustment أك ما يطمؽ عميو اضطراب التأقمـ

جتماعية عبلقاتو االؤدم بالشخص إلى تدمير يقد  ,عف المألكؼ بحزف شديد خارج
كقد يؤدم بو الحاؿ إلى تصرفات خطيرة كالتفكير في االنتحار,  ,كتعطيؿ كظائفو الحيكية

ر شيك  ثبلثة ىإذا بمغ بو الحاؿ إل قد يعتبر التغير الحاصؿ لمشخص مف كراء الحزف حادان ك 
 شيكر. ةد الضغط يعتبر مزمنا إذا بمغ أكثر مف ستتشامتى شيكر ك  ستةأك 

  اض:ر ػػػػاألع
تبدأ أعراض ىذا االضطراب بالظيكر بعد حكالي ثبلثة أشير مف تعرض المرء لحدث 

 ,كقد تختمؼ أعراض اضطراب التأقمـ اختبلفان كبيران مف شخصو آلخر ,يبعث عمى التكتر في حياتو
كقد تتأثر طريقة تفكير الشخص المصاب بيذا االضطراب كشعكره تجاه الحياة أك تجاه نفسو بسبب 

)نكبات البكاء, اليـٌ, القمؽ, فقداف  ض العاطفية لبلضطراب, كقد يعاني المرء مما يمي:األعرا
األمؿ, العصبية, الحزف, اليأس, التفكير باالنتحار, فقداف الشعكر بالمتعة, الشعكر بالقير, 

)  .صعكبات في التركيز, صعكبة في النـك

 :عمى النحو التاليقد يؤثر ىذا االضطراب أيضًا عمى أفعاؿ وسموؾ المريض, و 
)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(

                                           

(, مكقع مقاتؿ مف الصحراء. ّٕٔالعبيدم: عمـ النفس الكبلنيكي)ص (ُ)
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Stressors/sec09.doc_cvt.htm 
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  وقد تختمؼ طوؿ فترة بقاء أعراض اضطراب التأقمـ كما يمي:
 ذا اتبع المرء كبنشاط إجراءات العناية الذاتية, فقد تتبلشى ك  أو أقؿ )حاد(: ستة أشير ا 

 األعراض مف تمقاء ذاتيا.
 :)تتطمب ىذه الحالة العبلج االختصاصي لممساعدة عمى  أكثر مف ستة أشير )مزمف

ال فإف ىذه األعراض ستستمر في إزعاج  تحسيف األعراض كمنع الحالة مف التفاقـ, كا 
عاقة حياتو.  المريض كا 

تتحسف أعراض اضطراب التأقمـ في بعض األحياف مف تمقاء ذاتيا عندما يتبلشى التغير 
كفي أحيافو أخرل, يبقى الحدث المسٌبب لمشٌدة جزءان مف حياة المرء, أك قد تطرأ  ,الذم سبب الشدة

كقد  ,مكاقؼ شدة أخرل, كعندىا يضطر المريض إلى خكض المعاناة العاطفية نفسيا مرة أخرل
يؤثر اضطراب التأقمـ عمى حياة المريض بأكمميا, مما يجعمو يشعر بالقير, كفقداف األمؿ كالضغط 

 يتمكف مف القياـ بأنشطتو االعتيادية اليكمية, كقد يدخؿ في شجارات نظران ألف لدرجة أنو ال
اضطراب التأقمـ مرتبطه بشٌدة نفسية, فإنو ال يقؿ خطكرةن عف مشاكؿ الصحة النفسية األخرل, كفي 
مثؿ ىذه الحاالت يجب االتصاؿ بالطبيب عمى الفكر, حيث يمكف أف يعطي الطبيب المريض 

مى أف يحسف مكقفو مف حياتو كأف يتكيؼ بشكؿو أفضؿ مع األحداث التي سببت أدكيةن تساعد ع
 الشدة.
 (ُ) :((conversion disorderمرض التحويؿ الجسدي - ب

سىًدٌم الشٍَّكؿ, يتميز بأعراض تىٍحًكٍيًمٌية  ضطراب في ا)فقداف أك  ىك اٍضًطراب عيصابي جى
مىؿ, كالنىكبات, مع عدـ  أداء الكظائؼ الحركية الطكعية أك الكظائؼ الحسية( مثؿ ااًلٍخًدرار, كالشى

بلحظ كجكد عىبلىمىات ًجٍسًميَّة لميستيريا, كال يمكف إظيار األعراض كيفر أساس فيزييكليكًجٌي ليا, اتك 
ى عند زكاؿ التكتر, أك عند طكعيان أك عف قصد, كلكنيا تتفاقـ خبلؿ الضغط النفسي, كتتبلش

 الحصكؿ عمى دعـ أك إىتماـ خارجي.
  :(1)الغيرة المرضية - ج

 كػؿ شخص كلكف إذا ازداد  كجداف الغيرة ىي إحساس مف أحاسيس العاطفة كىي شعكر طبيعي في
                                           

 (.ّّٕالمرجع السابؽ)ص (ُ)
 (.ُِٔ(, العيدم: عمـ النفس الكبلنيكي)صُِْالخالدم كالعممي: الصحة النفسية)(ِ)

http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=235&Cat_Subject_Id=38&Cat_Id. 

http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=235&Cat_Subject_Id=38&Cat_Id
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=235&Cat_Subject_Id=38&Cat_Id
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عػف حياتػو الطبيعيػة أصػبح  إعاقػةن  كسػبب  ىذا الشعكر كأثػر عمػى فكػر اإلنسػاف بػدكف مبػرر معقػكؿ
 شعكران مرضيان. 

 ومف أىـ مظاىرىا:
 لو أكليا. ويانتخ أكشريؾ الحياة  عدـ إخبلص .ُ
ضيؽ صدر المريض يصاحبو مشاكؿ زكجية كأسرية عبلكة عمى الخطر الكبير مف   .ِ

 الذم قد يصؿ إلى حد القتؿ كأحيانا االنتحار. ,العنؼ
أكىاـ أخرل مثؿ الشؾ في نكايا الشريؾ في  قد يصاحبو ,في إخبلص الشريؾ كشرفوالشؾ  .ّ

 .أك إصابتو بمرض جنسي أك عجز جنسيالتخطيط لقتمو أك تسميمو 
الجكاؿ كتسجيؿ  فظةالبحث الدءكب ألدلة الخيانة كذلؾ في البحث في المذكرات كحا .ْ

استعماؿ كاميرا الفيديك كفحص مبلءة السرير كالمبلبس  كأحيانان  ,المحادثات كالمتابعة
 مية كخبلفو.الداخ

ىياج مصحكب بعنؼ جسدم قد يؤدم إلى اعتراؼ   ما تحدث مشادات كبلمية كأحيانان  عادةن  .ٓ
الكاذب بالخيانة يؤدم في االعتراؼ  ىذاك  ,إلنياء المشكمة الطرؼ اآلخر بالخيانة كذبان 

 الحقيقة إلشعاؿ الصدكر كتأـز المشكمة.
  األسباب:

شعكر شديد  مع مصاحبة ,لو دكر في حدكث الغيرة المرضية نوع الشخصيةأك  تركيب
نجازاتو في الحياة أقؿ مف طمكحاتو كىذا النكع مف إأف ثقة بالنفس ك البالنقص كالعجز كعدـ 

لكظيفة أك الكضع االجتماعي  امثؿ فقد  ,الشخصيات أكثر عرضة ألم حدث يزيد شعكره بالعجز
شخص المكـ عمى اآلخريف في شكؿ غيرة مرضية كاتياـ كنتيجة ليذه التيديدات ربما يسقط ىذا ال

كحاالت االضطرابات الكجدانية  ,(ُ)الفصاميف ىكيمكف أف تككف ضمف أعراض المرض ,بالخيانة
كيعتقد الكثير مف  ,ات كبعض األمراض العقمية العضكيةكاضطرابات الشخصية كتعاطي المخدر 

عدـ القدرة عمي االنتصاب لمرجؿ كالعجز الجنسي الباحثيف أف الغيرة المرضية قد تنشأ مع بداية 
 لممرأة.

                                           

اإلدراؾ, كيؤدم إذا لـ يعالج في بادئ ( مرض عقمي يتميز باضطراب في التفكير كالكجداف كالسمكؾ كأحيانا ُ)
كما يفقد الفرد شخصيتو كبالتالي يصبح في معزؿ عف العالـ  ,األمر إلي تدىكر في المستكل السمككي كاالجتماعي

 (http://forum.sedty.com/t360147.html الحقيقي.)



 

 

 
ُّْ 

  مآؿ الحالة:
غير جيد في حالة الغيرة المرضية نتيجة اضطراب ضبللي غير  مآؿ الحالة عمكمان 

 فالمآؿ ,معركؼ السبب كلكف إذا كاف نتيجة مرض معركؼ مثؿ االكتئاب أك تعاطي المخدرات
 نكع الشخصية قبؿ المرض. ىعمأيضان مآؿ الحالة يعتمد  كما أف ,أحسف

 :(3)مرض القمؽ -د 
قد  ,تيديد خطر فعمي أك رمزمحالة تكتر شامؿ كمستمر نتيجة تكقع  بأنوعرفو زىراف: 

 جسمية.ك كيصحبيا خكؼ غامض كأعراض نفسية يحدث 
 أسباب القمؽ:

 ,كيحصؿ ذلؾ بانتقاؿ القمؽ مف اآلباء إلى األبناء حسب الشخصية ,االستعداد الكراثي لمفرد -ُ
 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
 .كعدـ كجكد استقرار فييامكاقؼ الحياة الضاغطة كذلؾ نظرا لتقمبات الحياة المختمفة   -ّ
 .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
كالخبرات الجنسية  ان أك تربكي ان عاطفيأك كاف  ان كالحكادث الحادة اقتصادي تغيراتالتعرض لم  -ٔ

 الطفكلة أك المراىقة كالتعرض لئلرىاؽ الجسمي. ةالصادمة في مرحم
 (ِ) وىي عمى نوعيف:: أعراض القمؽ

تتمثؿ بالضعؼ العاـ كنقص في النشاط كالمثابرة كزيادة التكتر ك  األعراض الجسمية: :أوالً 
كزيادة التعرؽ كشحكب الكجو  ,تؤثر فيو الميدئاتكالنشاط الحركي كالتعب كالصداع المستمر كال 

كزيادة في نبضات القمب كاضطراب في التنفس كضيؽ الصدر كالغثياف كجفاؼ الفـ كالحمؽ كفقداف 

                                           

 (.ُِْ(, الخالدم كالعممي: الصحة النفسية)ُِٖجبؿ: الصحة النفسية)ص (ُ)
 (.ُٗٔ) , صالصحة النفسية كالعبلج النفسي اإلسبلمي :صبرم برداف عمى الحيانيأ.د. (ِ)
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كات كاألرؽ كاضطراب النكـ كالتعرض لمككابيس ؤلصلالشيية كنقص الكزف كشدة الحساسية 
 النكـ كاضطراب الكظيفة الجنسية.  كاألحبلـ المزعجة كالشعكر بالتعب عند االستيقاظ مف

كتشمؿ القمؽ بصكرة عامة كالقمؽ عمى الصحة كالمستقبؿ كالتكتر  األعراض النفسية:: ثانياً 
الشديد كعدـ االستقرار كالراحة كشدة الحساسية كاالستثارة السريعة كالخكؼ الذم قد يصؿ إلى درجة 

كالتفكير في الماضي كاألخطاء التي ارتكبيا كما  الفزع كالشؾ كعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار كالتشائـ
قد يحصؿ مف أحداث مفاجئة في المستقبؿ كاإلحساس بقرب النياية كالخكؼ مف المكت كقمة 

 نجاز كسكء التكافؽ االجتماعي كالميني. بلحظة كعدـ القدرة عمى العمؿ كاإلالتركيز كاضطراب الم
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 المطمُب الثاِني
ُمياالَعقاِقير التي  َراِض َوُحك  َتع َمُؿ ِلِعاَلِج ِتم َؾ األم   ُتس 

اإلجراءات العبلجية األخرل كالجمسات  دإلى استعماؿ العقاقير عند نفا الميعاًلجي  مجأي يي 
مف شأنيا  كالمسكنات كالتي ,العبلجية كاإلرشاد النفسي كىناؾ أدكية تستعمؿ بشكؿ عاـ لمعبلج

كذلؾ كمو حسب الحاجة كالضركرة, كالضركرة  ,ضاء عميوثار المرض النفسي أك القآالتخفيؼ مف 
 (3) فإف عالجيا يكوف كالتالي: ,تقدر بقدرىا كبالرجكع إلى األمراض التي ذكرتيا في المطمب األكؿ

 راب العاطفي(:طض)اال عالج مرض التأقمـ - أ
  كيككف العبلج بإحدل طريقتيف:

التأقمـ, كييسمى أيضان باالستشارة النفسية كىك العبلج الرئيسي الضطرابات  العالج النفسي: -3
كقد يساعد المريض في معرفة أسباب تأثير األحداث المسببة لمشدة  ,أك العبلج الكبلمي

تكٌيفية  عميو إلى ىذه الدرجة, كعندما يفيـ المزيد عف ىذه العبلقة, فإنو يتعمـ مياراتو 
 ,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 
 كيمكف أف يحضر المرء عبلجان فرديان أك جماعيان, أك عائميان. ,يقدـ الدعـ المعنكم

 فيد العبلج باألكدية في حاالت االكتئاب كالقمؽ كاألفكار االنتحاريةي العالج باألدوية: -1
ككما ىك الحاؿ بالنسبة لمعبلج النفسي, فقد يحتاج  ,المنبثقة عف مرض اضطراب التأقمـ

 المريض إلى األدكية لبضعة أشيرو فقط, كىك يتضمف مضادات االكتئاب كمضادات القمؽ.

 :بالحياة الزوجية  مرض التأقمـ ةعالق
 يحصؿ ىذا المرض عند االنصداـ العاطفي لفقد أحد الزكجيف لصاحبو كقد تعمؽ بو تعمقان 

لى إيصؿ  شديدان  فيحدث انفعاالن  ,كتفريؽ مفاجئ ,أك حصكؿ انتكاسة في العبلقات الزكجية شديدان 
 .درجة االنفعاؿ المرضي

 
                                           

(, مكقع مقاتؿ مف الصحراء. ّٕٔالعبيدم: عمـ النفس الكبلنيكي)ص(ُ)
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  :التحوؿ الجسديمرض عالج  - ب
 :بطريقتيف كذلؾكيعالج كالحالة السابقة 

كذلؾ بترؾ المريض يعبر عف مشاعره كعكاطفو بطرؽ  :العالج بالجمسات العالجية -ُ
 مناسبة كمبلئمة. كالكتابة أك التكمـ بعد أف يكفر الطبيب المعالج ظركفان  ,مختمفة

كيستخدـ في بداية المشكمة كذلؾ مف أجؿ التخفيؼ مف حدة األعراض  :العالج بالعقاقير -ِ
التأثير عمى النكاقؿ العصبية المكجكدة في الجياز بكية المصاحبة لممريض كتعمؿ ىذه األد

    .إما تثبيطيا أك زيادة عمميا حسب الحالة ,العصبي

 :بالحياة الزوجية مرض التحوؿ الجسدي ةعالق
فقد تشتد  ,يحصؿ ىذا المرض في الحياة الزكجية نتيجة الضغكط الحاصمة بتقمبات الحياة

 ,فبل يتحمؿ ىكؿ المفاجئة ,أحد الزكجيف ىالظركؼ كتككف المفاجئات شديدة الكقكع عم
ابقتيا لذا فيسمب أحد الحكاس أك أكثر كيعتبر درجة أشد مف س ,فيحصؿ أثر جسدم كاضح

 . لى رعاية أكثرإتحتاج 

 :الغيرة المرضيةمرض عالج  - ج
  :التاليتيفف تحدل الطريقإكيككف العبلج ب

تاحة الفرصة لمطرفيف لمتنفيس ك  :العالج النفسي -ُ عكاطفيـ عف مف أىدافو خفض التكتر كا 
 فك كيك ,مفيد إذا كانت الغيرة المرضية نتيجة الضطراب في الشخصيةىذا العبلج ك 

مثؿ  ,خفض غيرة المريضإلى بتشجيع الشريؾ المتيـ بالقياـ بسمكؾ يؤدم  أيضان  العبلج
 عدـ المجادلة في بعض الحاالت.

تككف ناشئة  أف ماإفيي  ,تعالج الحالة المرضية حسب نشكء الحالة :ةالعالج باألدوي  -ِ
 ,عف مرض عقمي آخر مثؿ الفصاـ أك االكتئاب أك نتيجة تعاطي الكحكؿ كالمخدرات

 غير معركؼ بلليضأنيا ناشئة عف اضطراب  أك ,فيجب عبلج الحالة األساسية أكالن 
الضبللة  للمستك  ىكأما اذا كانت الغيرة ال ترق ,تاج لمعبلج بمضادات الذىافالسبب يح
نكع  فإنيا تستجيب لمضادات االكتئاب مف ,أم نكع مف االعتقاد الخاطئأك أك الكىـ 

 . مثبطات استرجاع السيركتكنيف
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  :بالحياة الزوجية الغيرةمرض  ةعالق
خر كقد تصؿ ىذه الزكجية مف أحد الزكجيف عمى اآلة ال يخفى حصكؿ الغيرة في الحيا

 .يحتاج الى عبلج المختصيف ان مرض بحدرجة تتعدل الحد المعقكؿ فتص إلىالغيرة 

  :عالج مرض القمؽ -د 
المريض عف  ةنئتخفيؼ مف شدة الحالة كالعمؿ عمى طملمعبلج النفسي دكر كبير في ال -ُ

تخمص منيا كتكضيح العكامؿ التي الطريؽ كشؼ الصراعات كالعكامؿ الداخمية مف أجؿ 
خرل ألى اىتمامات إسببت نشكء الحالة كتكجيو اىتمامو الزائد مف االىتماـ بالنفس 
 .كيستخدـ في ىذه الحالة العبلج النفسي المختصر أك العبلج الجماعي

 الشدة كالقسكة في المعاممة مف استخداـتخفيؼ حدة المبالغة بالرعاية كالعطؼ أك العكس  -ِ
  .سرمرشاد األـ اإلاستخدكا

 ,العمؿ عمى زيادة تفاعؿ المريض مع المجتمع كالمجكء الى استخداـ كسائؿ متعددة -ّ
لرياضة كالنشاطات الترفييية لمساعدة المريض لمخركج مف الحالة التي يعاني منيا كزيادة اك

 .دائرة اىتماماتو
   .استخداـ الميدئات كاألدكية الكىمية  -ْ

  :الزوجيةعالقة القمؽ بالحياة 
لى نشكء القمؽ مما يسبب مشكبلت قد إخر حد الزكجيف تجاه اآلأدم تغير تصرفات ؤ قد ي

ذا لـ يتـ حميا مثؿ تزعزع الثقة المتبادلة بيف الزكجيف كقد يتكىـ كؿ منيما إتتفاقـ مع مركر الزمف 
  :كمسائؿ فقيية ,التي ذكرتيا في الفصؿ السابؽ األمثمة يضاً أومف الصور  ,نشكز صاحبو

لى إ يضطر القمؽ الناشئ عف الخكؼ مف المستقبؿ كالخكؼ مف الكقكع بالفاحشة كقد -ُ
 .عمى نفسو كمستقبمو الطبلؽ كؿ ذلؾ خكفان  ةج بنيالزكا

  .بذلؾ أنو يخدميا بذلؾ ظانان  بنتوعمى  كقمقان  ر خكفان لى الغبلء في الميإ بنتقد يمجأ كلي ال -ِ
ليا مف  حدل زكجاتو منعان إلى طبلؽ زكجتو أك إفيمجأ  ,قضية قمؽ الرجؿ عمى الكرثة -ّ

 .الميراث حتى ينفرد بو باقي الكرثة
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 :حكـ استعماؿ العقاقير في ىذه االمراض
خرل ة الناشئة عف االنفعاالت النفسية مثميا مثؿ األمراض األمراض النفسيحكـ عبلج األ

 مذاىب: أربعةوذلؾ عمى  باختصاركقد اختمؼ الفقياء في حكـ التداكم بشكؿ عاـ  كسأذكره 
ليو ذىب بعض الشافعية, كبعض الحنابمة ,استحباب التداكم المذىب األوؿ:   (ُ) .كا 

ليو ذىب طائفة مف جميكر التداكم إباحة المذىب الثاني: الحنفية كالشافعية كالمالكية , كا 
 . (ِ)كالحنابمة

ليو ذىب بعض الحنفية, , كجكب التداكم المذىب الثالث: كبعض أصحاب اإلماـ أحمد, كبو قاؿ كا 
 . (ّ)ابف حـز الظاىرم
كىك قكؿ  فبل حاجة لمتداكم ,ألف كؿ شيء بقضاء ا كقدره عدـ جكاز التداكم, المذىب الرابع:
 .(ْ) بعض المتصكفة

 األدلة:  
 باستحباب التداوي بالسنة:استدؿ المذىب األوؿ القائؿ 

ٍكا قاؿ:"  عف أسامة بف شريؾ رضي ا عنو أف النبي  .ُ ـٍ يىا ًعبىادى المًَّو تىدىاكى  نىعى
عى لىوي دىكىاءن فإف ا لـ يضع  ًعبىادى المَّوً  إال داء كاحدان, قالكا: يا رسكؿ ا دىاءن ًإالَّ كىضى

."   (ٓ)كما ىك؟ قاؿ: اليـر
بقرينة كجكد أحاديث تدعك إلى ترؾ يفيد االستحباب  أف أمر النبي   وجو الداللة:

 (ٔ) كما سيأتي في أدلة القائميف بعدـ الجكاز. العبلج
ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن قاؿ:"   النبي ىريرة عف أبي عف .ِ  (ٕ) "مى

                                           

 (.ِّٓ/ِ),المرداكم: اإلنصاؼ (,ّٕٓ/ُ(الشربيني: مغني المحتاج )ُ)
الشربيني: مغني المحتاج  ,(ِِٗ/ّ),(, المكاؽ: التاج كاإلكميؿّٓٓ/ٓالشيخ نظاـ: الفتاكل اليندية ) (ِ)
 (.ِّٓ/ِ),(, المرداكم: اإلنصاؼُّّ/ٔ(, ابف قدامة: المغني )ّٕٓ/ُ)
 (.ُْٖ/ٕ, )المحمى :ف حـزب, ا(ِّٓ/ِالمرداكم: اإلنصاؼ ) ,(ّٓٓ/ٓالشيخ نظاـ: الفتاكل اليندية ) (ّ)
  .(ُّٖ/َُ) ,الجامع ألحكاـ القرآف :(القرطبيْ)
 , كقاؿ حسف صحيح.(ّّٖ/ْ, )َِّٖ,حالدكاء كالحث عميو, كتاب الطب, باب سنف الترمذم: الترمذم( ٓ)
 .(ُّٓ/َُفتح البارم ) :ابف حجر ,(ّٕٓ/ُمغني المحتاج )الشربيني: (ٔ)
 .(ُِِ/ٕ) ٖٕٔٓ حشفاء, لو أنزؿ إال داء ا أنزؿ ما باب الطب, كتاب البخارم, (أخرجوٕ)
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 ء دكاء دليؿ عمى استحباب التماسونص الحديث عمى أف خمؽ ا لكؿ دا وجو الداللة:
 كطمبو.

 أدلة المذىب الثاني:
 .واإلجماع والسنة الكتاب مف بأدلة لرأييـ باإلباحة القائموفب المذىب الثاني اأصح استدؿ

  أواًل: الكتاب:
  (ُ) ﴾يىٍخريجي ًمٍف بيطيكًنيىا شىرىابه ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي ًفيًو ًشفىاءه ًلمنَّاسً  ﴿قكلو تعالى: 
  (ِ) .استعماؿ العسؿ لمشفاء دليؿ عمى إباحة التداكمذكر ا سبحانو كتعالى  وجو الداللة:
 ثانيًا: السنة:

 ,قمت بمى ,قاؿ لي ابف عباس أال أريؾ امرأة مف أىؿ الجنة :عف عطاء بف أبي رباح قاؿ
ني أتكشؼ ,إني أصرع :فقالت أتت النبي  ,ىذه المرأة السكداء :قاؿ إف  :قاؿ ,فادع ا لي ,كا 

ف شئت دعكت ا أف يعافيؾ ,شئت صبرت كلؾ الجنة إني أتكشؼ  :فقالت ,أصبر :فقالت ,كا 
 (ّ) فدعا ليا. ,فادع ا لي أف ال أتكشؼ

 ىأك الشفاء منو دليؿ عم ,عمى المرضلممرأة بيف الصبر   أف تخير النبي وجو الداللة:
 (ْ) إباحة التداكم أك تركو.
  ثالثًا: اإلجماع:

 (ٓ)المناكم اإلجماع عمى أف التداكم مباح.نقؿ 

 أدلة المذىب الثالث:
 استدؿ  أصحاب المذىب الثالث القائموف بوجوب التداوي بأدلة مف الكتاب والسنة 

 :أواًل: مف الكتاب
ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىًة كىأىٍحًسنيكا ًإفَّ المَّوى ييًحب   ﴿قكلو تعالى:     .(ٔ)﴾اٍلميٍحًسًنيفى كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي

                                           

 .(ٗٔ) آيةمف  النحؿ (ُ)
 .(ُّٔ/َُ) : الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي (ِ)
 .(ُُٔ/ٕ) ,ِٓٔٓ ح,فضؿ مف يصرع مف الريح باب ,مرضىال كتاب البخارم, أخرجو (ّ)
 (.َِّ/ُِالقارم) عمدة :( العينيْ)
 .(ْٖٓ/ْفيض القدير شرح الجامع الصغير ) :لمناكما (ٓ)
 (.ُٓٗ) مف اآلية البقرة(ٔ)



 

 

 
َُٓ 

فدؿ عمى كجكب التداكم  أف ترؾ الدكاء فيو إىبلؾ لمنفس كترؾ الطعاـ كالشراب :كجو الداللة
  (ُ) حفاظان عمى النفس.

 :السنة :ثانياً 
 (ِ)".ال ضرر كال ضرار " عف عائشة رضي ا قاؿ رسكؿ ا   

فكجب  أف ترؾ العبلج فيو إىبلؾ لمنفس كتعريضيا لمضرر المنيي عنو :وجو الداللة
  (ّ) التداكم.

 أدلة المذىب الرابع:
 استدؿ أصحاب المذىب الرابع القائموف بجواز التداوي بأدلة مف الكتاب والسنة.

 أوأل: الكتاب:
ابى ًمٍف ميًصيبىةو ًفي اأٍلىٍرًض كىالى ًفي أىٍنفيسً  ﴿ مىاقكلو تعالى:  ـٍ ًإالَّ ًفي ًكتىابو ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف أىصى كي

﴾ مىى المًَّو يىًسيره نىٍبرىأىىىا ًإفَّ ذىًلؾى عى
(ْ)

 

 أف ا قد عمـ أياـ الصحة كالمرض, كلك حرص الخمؽ عمى دفع المرض ما وجو الداللة:
بقضاء استطاعكا, فالكاجب عمى الخمؽ أف يترككا التداكم اعتصامنا با كثقة بو, فما داـ كؿ شيء 

 (ٓ) كقدر فبل حاجة إلى التداكم.
 ثانيًا: السنة:

:" مف اكتكل أك   عف العقار بف المغيرة بف شعبة عف أبيو رضي ا عنيما عف النبي
 (ٔ)استرقى فقد برئ مف التككؿ".

 (ٕ) أف التداكم سكاء بالكي أك بالرقى ينافي التككؿ كيقدح فيو. وجو الداللة:

  :الرأي المختار

                                           

 (ُّٔ/ ِ) : الجامع ألحكاـ القرآف( القرطبيُ)
 (.ٕٓسبؽ تخريجو ص) (ِ)
 (.َٔ/ُ)السبكي: اإلبياج في شرح المنياج (ّ)
 (.ِِ) اآلية الحديد (ْ)
 (.ُّٖ/َُ)القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف (ٓ)
 (, كقاؿ صحيح.ّّٗ/ْ, )َِٓٓ,حكراىية الرقيةالترمذم: سنف الترمذم, كتاب الطب, باب (ٔ)
 .(ُّٗ/ّابف حجر: فتح البارم ) (ٕ)
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تداكل, كأمر  ؛ ألف الرسكؿ ف رأم القائميف باستحباب التداكمرجحا لمباحثيتبيف 
, فالتداكم كاألخذ بأسباب تعالىا صحابو, كأخبر بأف التداكم مف قدر بالتداكم, ككصؼ الدكاء أل

سببان لزكاؿ المرض كمف األحاديث التي  ؛ ألنو قد يككف بإذف ا تعالىالشفاء ال ينافي التككؿ
 ذلؾ.  نصت عمى

ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن  قاؿ: " عف النبي  عف أبي ىريرة  -ُ  (ُ)".مى
 ".برأ بإذف ا " لكؿ داء دكاء, فإذا أصاب الدكاء الداء:أنو قاؿ عف رسكؿ ا عف جابر   -ِ

التي ينتقؿ كقد يصؿ األمر إلى الكجكب إذا كاف المرض مف األمراض الكبائية المعدية 
ضررىا إلى اآلخريف, أك لـ يكف كذلؾ كلكنو يقعده عف أداء الفرائض كاكتساب أسباب معاشو, 

الضركرة  كقت الدكاء ال يعطى إال كىذا ,كتيقف أك غمب عمى الظف حصكؿ البرء كالشفاء بالتداكم
السيما  ,نفسيةنفعاالت الاألمراض الناتجة عف اال عمىكىذا األمر ينسحب  ,والضرورة تقدر بقدرىا
نما يككف ذلؾ بعد نفادفي الحياة الزكجية ك  سات العبلجية كالجم ,أنكاع العبلجات األخرل ا 

  (ِ).كاإلرشادات النفسية
 

  

                                           

 (. ُْٓسبؽ تخريجو ص) (ُ)
 (.ّٓٓ/ٓ( الشيخ نظاـ: الفتاكل اليندية )ِ)
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 الخاتمة
 كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث.

 النتائج:أواًل: 
 أنو عقده يتضمف إباحة كطءو بمفظ إنكاح أك تزكيج أك ترجمتو. زكاجحقيقة ال .ُ
 كاألصؿ فيو الندب كقد يعتريو األحكاـ التكميفية المختمفة. مشركع زكاجال .ِ
شػػرع الػػزكاج فػػي اإلسػػبلـ  مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مقاصػػد عظيمػػة مػػف أجميػػا حفػػظ الػػنفس البشػػرية,   .ّ

عفافيا, كالعمؿ عمى ترابط األسر في المجتمع المسمـ.  كا 
 عمى اآلخر يجب مراعاتيا لتحقيؽ التكافؽ األسرم. لكؿ مف الزكجيف حقكؽ .ْ
بأنو عبارة عف سمكؾ طارئ  ,يمكف كضع تعريؼ جامع لبلنفعاؿ النفسي في الفقو اإلسبلمي .ٓ

 يحدث لمفرد نتيجة تعرضو لمكقؼ حسف أك سيء.
كتساعد عمى تنظيـ ىناؾ مفارقة بيف العكاطؼ كاالنفعاالت, حيث إف العكاطؼ مستقرة نسبيان,  .ٔ

 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.
 نكعو.ىناؾ أسباب لبلنفعاالت النفسية تدفع االنفعاؿ لمظيكر, كتتغير بحسب  .ٗ

 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  .ُِ

 عقد الصحيح.فيو, كال يتـ ذلؾ إال بال
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  .ُْ

 ما كاف محتمبلن مف الكره.يصبر كؿ مف الزكجيف عمى صاحبو في حاؿ 
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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.
ر في صحة تصرفات المكمؼ إذا لـ يصؿ الغضب إلى حد اإلطباؽ كذىاب العقؿ, فبل يؤث .ُٔ

 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 
 زكجيا. مف أربعة أشير, كامتناع الزكجة عف فراش

الخكؼ انفعاؿ طارئ كاحتمالي, يتغير الحكـ بناءن عمى صكره كأنكاعو, كتعتريو األحكاـ  .ُٖ
 التكميفية المتعددة.

عمى المكمؼ ضبط انفعاالت الخكؼ لديو بحيث ال تتجاكز الحدكد الشرعية, فيؤدم ىذا  .ُٗ
 التجاكز إلى فساد النفكس, كخراب األسر.

المرء لممحافظة عمى شريكو, بتحسيف سمككو, كالرقي  الغيرة انفعاؿ يككف محمكدان إذا دفع .َِ
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  .ُِ

 سية.مف اآلثار السيئة لبلنفعاالت النف
كضعت الشريعة اإلسبلمية العديد مف الكسائؿ التي تعمؿ عمى تكجيو الزكجيف عمى تصحيح  .ِِ

 مسار حياتيما الزكجية, كمساعدتيما في حؿ ما يطرأ بينيما مف خبلفات.
كضع األطباء عددان مف العقاقير كاألدكية المادية التي تعالج األمراض النفسية كالجسدية  .ِّ

استخداـ ىذه العقاقير يتكافؽ مع المبادئ العامة لمشريعة اإلسبلمية الناشئة عف االنفعاالت, ك 
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.
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 ثانيًا: التوصيات:
 الحاجات النفسية لمفرد كالمجتمع, كتطمعاتو بما يحقؽ العدؿ.الكصكؿ إلى قانكف مكحد يمبي  .3
لمقدرة عمى ضبط انفعاالتيـ النفسية,  , تؤىؿ الشباب كالفتياتتعميمية تدعيـ المناىج بمكاد .ِ

 السارة كغير السارة, بقصد الكصكؿ إلى إقامة حياة زكجية مستقرة.
ؤلزكاج التكاصؿ معيا بعيدان عف فصؿ دائرة اإلرشاد األسرم عف المحاكـ الشرعية, ليتيسر ل .ّ

 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 
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 اآليات القرآنية الكريمةفيرس  
 الصفحة رقـ اآلية اآلية الكريمة ـ

 البقرة سورة 
ُ. َـّ ًنٍعمىًتي ـٍ كىاٍخشىٍكًني كىأًليًت  ْٔ َُٓ  ..فىبلى تىٍخشىٍكىي
ِ.  ـي اٍلًقصىاصي مىٍيكي  ٓٗ ُٖٕ  ..يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى
ّ.  ٍـٍ كىأىٍنتيـ  ٖٓ ُٕٖ  ..ًلبىاسه لىييفَّ ىيفَّ ًلبىاسه لىكي
ْ. ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىًة كىأىٍحًسنيكا  ُْٗ ُٓٗ  ..كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي
ٓ.  ٍـٍ كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيكا شىي ٍيره لىكي  ُُٗ ُِٔ   ..ئنا كىىيكى خى
ٔ.  ًـٍ تىرىب صي أىٍربىعىة  ٔٓ ِِٔ  ..ًلمًَّذيفى ييٍؤليكفى ًمٍف ًنسىاًئًي
ٕ.  ًكؼ مىٍيًيفَّ ًباٍلمىٍعري لىييفَّ ًمٍثؿي الًَّذم عى  ُُٗ ِِٖ  ..كى
ٖ.  نىاحى ديكدى المًَّو فىبلى جي  َٔ, ٗٓ ِِٗ  ..فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ ييًقيمىا حي
ٗ.  َّمىييف ذىا طىمٍَّقتيـي النٍّسىاءى فىبىمىٍغفى أىجى  َٔ, ٓٓ ُِّ  ..كىاً 
َُ.   َّميكىيف مىييفَّ فىبلى تىٍعضي ذىا طىمٍَّقتيـي النٍّسىاءى فىبىمىٍغفى أىجى  ْٖ ِِّ ..كىاً 
ُُ.  ًكؼ تيييفَّ ًباٍلمىٍعري ًكٍسكى ٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييفَّ كى مىى اٍلمى  ُٔ ِّّ  ..كىعى
ُِ.   ًـٍ ًفيمىا عىرٍَّضتيـٍ ًبًو ًمٍف ًخٍطبىة مىٍيكي نىاحى عى  ْٗ ِّٓ ..كىالى جي

 سورة آؿ عمراف 
ُّ.   ًيٍّفى ًلمنَّاًس حيب  الشَّيىكىاًت ًمفى النٍّسىاًء كىاٍلبىًنيف  ّْ, َْ ُْ ..زي
ُْ.  ًٍير ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ًإلىى اٍلخى ٍلتىكيٍف ًمٍنكي  ُُّ َُْ  ..كى
ُٓ.  ًًف النَّاس  ُِٔ, ُِِ ُّْ  ..كىاٍلكىاًظًميفى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفيفى عى
ُٔ.  ًـي الٌموي ًمف فىٍضًمو ا آتىاىي  ِٔ َُٕ ..فىًرًحيفى ًبمى

 سورة النساء 
ُٕ.  ًـٍ ًمفى النٍّسىاء كا مىا طىابى لىكي  ٓ,ٕ,ٖ,ٗ,ُٖ,ٗٔ,َُِ ّ  .. فىاٍنًكحي
ُٖ.   ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن  ُٓ ْ  ...كىآتيكا النٍّسىاءى صى
ُٗ.  ٍـ كي ا تىرىؾى أىٍزكىاجي ـٍ ًنٍصؼي مى لىكي  ُٗ ُِ ..كى
َِ.  ..كًؼ كىيفَّ ًباٍلمىٍعري  ُٕ,ْٖ,ِٓ,ُٗٗ ُٗ  كىعىاًشري
ُِ.  ٍٍكجو كىآتىٍيتيـ ٍكجو مىكىافى زى ٍدتيـي اٍسًتٍبدىاؿى زى ٍف أىرى  ٕٕ, ُٔ َِ  ..كىاً 
ِِ. ًميظنا ٍذفى ًمنكيـ مٍّيثىاقنا غى  ُٔ,ْٔ ُِ كىأىخى
ِّ.   ـٍ أىٍف ـٍ مىا كىرىاءى ذىًلكي  ٖ ِْ  ..تىٍبتىغيكا ًبأىٍمكىاًلكيـٍ كىأيًحؿَّ لىكي
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ِْ.  .. مىٍيًيفَّ سىًبيبلن ـٍ فىبلى تىٍبغيكا عى , ُُّ, ٓٓ, ُٓ, ُّ ّْ  فىًإٍف أىطىٍعنىكي
ُِْ ,ُِٔ 

ِٓ.  ًا ًمٍف أىٍىًمو كىمن ا فىاٍبعىثيكا حى ٍف ًخٍفتيـٍ ًشقىاؽى بىٍيًنًيمى  ُّٔ, َٖ, ٓٓ ّٓ  ..كىاً 
ِٔ.  ًف اٍمرىأىةه اكىاً  افىٍت ًمٍف بىٍعًميىا نيشيكزنا أىٍك ًإٍعرىاضن  َُّ, ُِٕ, ُِٔ, َٖ ُِٖ  ..خى

 المائدة سورة 
ِٕ. ..يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكًد  ُ َُّ 
ِٖ.  مىى اٍلًبرٍّ كىالتٍَّقكىل نيكا عى تىعىاكى  َُُ ِ  ..كى
ِٗ.  َّـٍ كىاٍصفىٍح ًإف ٍنيي  َُِ ُّ المَّوى ييًحب  اٍلميٍحًسًنيفى  فىاٍعؼي عى
َّ.   ًـٍ ًفييىا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفس مىٍيًي كىتىٍبنىا عى  ْٗ ْٓ ..كى

 عراؼاأل سورة 
ُّ.  عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا لىمَّا رىجى  َٗ َُٓ  ..كى
ِّ.  ذى لىمَّا سىكىتى عىٍف ميكسىى اٍلغىضىبي أىخى  َٗ ُْٓ  اأٍلىٍلكىاح..كى
ّّ.  اًىًميفى ًف اٍلجى ًذ اٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عى  ُِِ ُٗٗ خي

 األنفاؿ سورة 
ّْ.  ٍا اٍلميٍؤًمنيكفى الًَّذيفى ًإذىا ذيًكرى المَّوي كىًجمىٍت قيميكبيييـ  ْٔ ِ  ..ًإنَّمى
ّٓ.  ٍـ بَّكي ـٍ أىنٍّي ميًمد كيـًإٍذ تىٍستىًغيثيكفى رى ابى لىكي  ِّ ٗ  ..فىاٍستىجى
ّٔ.  ٍـ ًلتىٍطمىًئفَّ ًبًو قيميكبيكي عىمىوي الٌموي ًإالَّ بيٍشرىل كى مىا جى  ِّ َُ  ..كى

 التكبة سورة 
ّٕ.  ًميـه ـى ألكَّاهه حى  ِّ ُُْ ًإفَّ ًإٍبرىاًىي

 سورة يونس 
ّٖ.  ًتًو ًبرىٍحمى ٍيره قيٍؿ ًبفىٍضًؿ الٌمًو كى كٍا ىيكى خى  ِٔ ٖٓ  ..فىًبذىًلؾى فىٍميىٍفرىحي

 سورة ىود 
ّٗ. سىنىاًت ييٍذًىٍبفى السَّيٍّئىاًت ذىًلؾى ًذٍكرىل  ُُٖ ُُْ  ..ًإفَّ اٍلحى
َْ.  ب ؾى ًلييٍيًمؾى اٍلقيرىل ًبظيٍمـو كىأىٍىمييىا ميٍصًمحيكفى مىا كىافى رى  َُّ ُُٕ كى

 يوسؼ سورة 
ُْ.  ا كهي أىٍرضن  ِٓ ٗ  ..اٍقتيميكٍا ييكسيؼى أىًك اٍطرىحي
ِْ.  يىصًبر فىًإفَّ المَّوى  ْٔ َٗ  ..ًإنَّوي مىف يىتًَّؽ كى

 الرعد سورة 
ّْ. يىاةي الد ٍنيىا ا اٍلحى مى يىاًة الد ٍنيىا كى كٍا ًباٍلحى فىًرحي  ِٔ ِٔ  ..كى
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ْْ.  ٍمنىا ريسيبلن ًمٍف قىٍبًمؾى لىقىٍد أىٍرسى ا.. كى ـٍ أىٍزكىاجن عىٍمنىا لىيي  َُ ّٖ  كىجى
 إبراىيـ سورة 

ْٓ. كىىا ٍف تىعيد كا ًنٍعمىتى المًَّو الى تيٍحصي  د ّْ ..كىاً 
 النحؿ سورة 

ْٔ.  يىٍخريجي ًمٍف بيطيكًنيىا شىرىابه ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي ًفيًو ًشفىاءه..  ٔٗ ُْٗ 
 اإلسراء سورة 

ْٕ.  سىاءى سىًبيبلن كىالى نىا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كى بيكا الزٍّ  ُُْ, ُُّ, ٗٔ ِّ تىٍقرى
ْٖ. .. كفى ًلؤلىٍذقىاًف يىٍبكيكفى يىًخر   ِّ َُٕ  كى

 طو سورة 
ْٗ.  فىأىٍكجىسى ًفي نىٍفًسًو ًخيفىةن ميكسىى ٕٔ ِّ 
َٓ. ٍؼ ًإنَّؾى أىٍنتى اأٍلىٍعمىى  ِّ ٖٔ قيٍمنىا الى تىخى

 نبياءاأل  سورة 
ُٓ.   ًٍيرىات ـٍ ًفٍعؿى اٍلخى ٍينىا ًإلىٍيًي  ِّ, ِِ ّٕ ..  كىأىٍكحى

  المؤمنوفسورة 
ِٓ. ـٍ ًلمزَّكىاًة فىاًعميكف  ِّ ْ كىالًَّذيفى ىي
ّٓ.  اًفظيكفى ـٍ حى كًجًي ـٍ ًلفيري  ُٖ ٓ  ..كىالًَّذيفى ىي
ْٓ.   ـٍ أىٍك مىا مىى أىٍزكىاًجًي ـٍ فىًإنَّييـٍ ًإالَّ عى انييي  ُٖ ٔ  ..مىمىكىٍت أىٍيمى
ٓٓ. ٍيًف اٍثنىٍيف ٍكجى  ّ ِٕ ..فىاٍسميٍؾ ًفييىا ًمٍف كيؿٍّ زى

 نورال سورة 
ٓٔ. يىٍحفىظيكا ـٍ كى اًرًى كا ًمٍف أىٍبصى ٍؤًمًنيفى يىغيض   ُُْ, ٗٗ َّ  ..قيٍؿ ًلٍممي
ٕٓ.  ٍقيٍؿ ًلٍمميٍؤًمنىاًت يىٍغضيٍضفى ًمف يىٍحفىٍظفى  كى اًرًىفَّ كى  ُُٔ ُّ  ..أىٍبصى
ٖٓ.   ٍاًلًحيفى ًمف ـٍ كىالصَّ كا اأٍلىيىامىى ًمٍنكي  ٗ, ٓ ِّ  ..كىأىٍنًكحي
ٓٗ. ..تَّى ا حى ٍليىٍستىٍعًفًؼ الًَّذيفى الى يىًجديكفى ًنكىاحن  ُِ,ْٓ,ِٕ,ٗٗ,ُِّ ّّ  كى

 شعراءال سورة 
َٔ.  فىعىٍمتى فىٍعمىتىؾى الًَّتي  ِّ ُٗ  ..فىعىٍمتى كى
ُٔ.  الًَّذم يىرىاؾى ًحيفى تىقيكـي ُِٖ ُُٓ 
ِٔ.  تىقىم بىؾى ًفي السَّاًجًديفى  ُُٓ ُِٗ كى

 النمؿ سورة 
ّٔ.   رىبٍّ أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمىتىؾى الًَّتي أىٍنعىٍمتى..  ُٗ ب,ِٕ 
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 القصص سورة 
ْٔ.  ؾى ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّ ىىاتىٍيفً قىاؿى ًإنٍّي أيًريدي أىٍف  ْٖ ِٕ  ..أيٍنًكحى

 الرـو سورة 
ٔٓ.  ًئذو يىٍفرىحي اٍلميٍؤًمنيكفى يىٍكمى ًمف بىٍعدي كى  ِٔ ْ ًلمًَّو اأٍلىٍمري ًمف قىٍبؿي كى
ٔٔ. ا ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى  ْٕ, ِٔ, ُِد,  ُِ  ...كى

 لقماف سورة 
ٕٔ. مىى أىٍف تيٍشًرؾى ًبي اىىدىاؾى عى ٍف جى  ْٕ ُٓ  ..كىاً 

 سورة ص 
ٖٔ.  ًكىالى تىتًَّبًع اٍليىكىل فىييًضمَّؾى عىف سىًبيًؿ المَّو..  ِٔ ِٔ 

 فصمت سورة 
ٔٗ.  اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي فىًإذىا الًَّذم بىٍينىؾى..  ّْ َُِ 

 الشكرل سورة 
َٕ.  زىاءي سىيٍّئىةو سىيٍّئىةه ًمٍثمييىا فىمىٍف عىفىا كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي  ُِِ َْ  ..كىجى
ُٕ.  ًٍزـً اأٍليميكر بىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلؾى لىًمٍف عى لىمىٍف صى  ُِِ ّْ كى

 حجراتال سورة 
ِٕ.  ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى مىٍقنىاكي  ُِ ُّ ..يىا أىي يىا النَّاسي ًإنَّا خى

 ؽ سورة 

ّٕ.   ٍكجو بىًييجو  ّ ٕ ... كىأىٍنبىٍتنىا ًفييىا ًمٍف كيؿٍّ زى
 النجـ سورة 

ْٕ. ٍيًف الذَّكىرى كىاأٍليٍنثىى ٍكجى مىؽى الزَّ  ّ ْٓ ..كىأىنَّوي خى
 الحديد سورة 

ٕٓ.  ا تىٍعمىميكفى بىًصيره ـٍ أىٍيفى مىا كيٍنتيـٍ كىالمَّوي ًبمى  ُُٓ ٔ كىىيكى مىعىكي
 المجادلة سورة 

ٕٔ. كرنا نَّييـٍ لىيىقيكليكفى ميٍنكىرنا ًمفى اٍلقىٍكًؿ كىزي  ِٖ ِ كىاً 
ٕٕ. ..كا كا فىاٍنشيزي ذىا ًقيؿى اٍنشيزي  َٖ ُُ  كىاً 

 الممتحنة سورة 
ٕٖ.  ًـٍ ًفي الدٍّيف ـٍ ييقىاًتميككي ـي المَّوي عىًف الًَّذيفى لى  ْٕ ٖ  ..الى يىٍنيىاكي

  الطالؽسورة 
ٕٗ.  ًَّإذىا طىمٍَّقتيـي النٍّسىاءى فىطىمٍّقيكىيفَّ ًلًعدًَّتًيف..  ُ ٖٗ 



 

 

 
َُٔ 

َٖ. .. ـٍ ٍيثي سىكىٍنتيـٍ ًمٍف كيٍجًدكي  ُٔ ٔ  أىٍسًكنيكىيفَّ ًمٍف حى
ُٖ. ..مىٍيًو ًرٍزقيوي ٍف قيًدرى عى مى  ُٔ ٕ  ًلييٍنًفٍؽ ذيك سىعىةو ًمٍف سىعىًتًو كى

 سورة النازعات 
ِٖ. ًف اٍليىكىل نىيىى النٍَّفسى عى بًٍّو كى ـى رى قىا اؼى مى  ِٔ َْ كىأىمَّا مىٍف خى

 الشمس سورة 
ّٖ.  مىا سىكَّاىىا نىٍفسو كى  ُُُ ٕ كى
ْٖ.  تىٍقكىاىىا كرىىىا كى  ُُُ ٖ فىأىٍليىمىيىا فيجي
ٖٓ.  قىٍد أىٍفمىحى مىٍف زىكَّاىىا ٗ ُُُ 
ٖٔ.  ابى مىٍف قىٍد خى  ُُُ َُ دىسَّاىىاكى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
ُُٔ 

 

 فيرس األحاديث النبوية واآلثار

 الصفحة الراوي الحديث النبوي ـ
 َُّ البخارم ."..ف تكفكا بوأحؽ ما أكفيتـ مف الشركط أ  .ُ
 ُٖ مسمـ " يا...ش زكجإذا باتت المرأة ىاجرة فرا  .ِ
 ُِْ البخارم ."..امرأتو إلى فراشو فأبت إذا دعا الرجؿ  .ّ
 ُُِ ابف حباف ."..أحدكـ كىك قائـ فميجمس إذا غضب  .ْ
 ْٖ ابف ماجة  ..."اذىب فانظر إلييا فإنو أحرل أف يؤدـ  .ٓ
 ٗ مسمـ  "...تَّؿى فىنىيىاهي أىرىادى عيٍثمىافي ٍبفي مىٍظعيكفو أىٍف يىتىبى   .ٔ
 َُٔ مسمـ "...دت مع امراتي رجبل ءأميموأرأيت إف كج  .ٕ
 ٔ أحمد  "...كىالتَّعىط ري أىٍربىعه مف سينىًف المرسميف الحياء   .ٖ
 ُٓ مسمـ  إسباغ الكضكء عمى المكاره."  .ٗ

 ُُِ مسمـ   ...اأحدىم فجعؿ استب رجبلف عند النبي   .َُ
 ُُِ شياب "...إفاستعينكا عمى إنجاح الحكائج بالكتماف ف  .ُُ
كا ًبالنٍّسىاًء فىًإفَّ   .ُِ ًمقىٍت ًمفٍ اٍستىٍكصي ٍرأىةى خي  ّٓ البخارم ..."اٍلمى
 ُٕ الترمذم  "...قان كخياركـالمؤمنيف إيمانا أحسنيـ خمأكمؿ   .ُّ
 ُُٖ, ُّ أبك داكد  ..."المرأة الصالحة أال أخبركـ بخير ما يكنز  .ُْ
 ُْٗ البخارم ..."أال أريؾ امرأة مف أىؿ الجنة  .ُٓ
 ُِٔ البخارم ..."فإنما ىف عكافأال كاستكصكا بالنساء خيرا   .ُٔ
 ُِٔ الترمذم, ابف ماجة "ي...ف تحسنكا إلييف فأال كحقيف عميكـ أ  .ُٕ
ف الشيطافإف الغض  .ُٖ  ُُِ أبك داكد   ..."ب مف الشيطاف, كا 
 ٕٔ البخارم  ..."رأل عمى عبد الرحمف أف النبى   .ُٗ
 ْٖ ابف أبي شيبة  ..."البنيف بنت عيينة بف حصف كانتأف أـ   .َِ
 ٗٓ ابف حجر   ...."أىفَّ اٍمرىأىةى ثىاًبًت ٍبًف قىٍيسو أىتىٍت النًَّبيَّ   .ُِ
اًريىةن ًبٍكرنا أىتىًت النًَّبيَّ   .ِِ  ْْ أحمد ...", فىذىكىرىٍت أىفَّ أىفَّ جى
 ُٕ أبك داكد ..."ما حؽ المرأة أف رجبل سأؿ النبي   .ِّ
 ِٖ الدارقطني ..."أف رجبلن ضرير البصر جاء  .ِْ
 َّ النسائى, ابف حباف  ..."كاف يصمي بالميؿ أف رسكؿ ا   .ِٓ



 

 

 
ُِٔ 

 الصفحة الراوي النبويالحديث  ـ
ٍنيىا كىانىتٍ   .ِٔ  َُِ مسمـ ..."أىفَّ عىاًئشىة رىًضيى المَّوي عى
 َّ مسمـ ..."الصبلة ال يصمح فييا شيء إف ىذه  .ِٕ
 ُٕ البخارم ..."قالت: يا رسكؿ ا إف ىند بنت عتبة  .ِٖ
 ُٖ أحمد  أنفؽ عمى عيالؾ مف طكلؾ"  .ِٗ
يىا   .َّ ٍكجى ا اٍمرىأىةو سىأىلىٍت زى قنا ًفيأىي مى  ٖٓ أبك داكد  ..."طىبلى
 ُُّ البخارم ."..عمى إقاـ بايعت رسكؿ ا   .ُّ
 ُٓ البخارم ."..عمى المنشط بايعنا رسكؿ ا   .ِّ
 ِٕ الترمذم تبسمؾ في كجو أخيؾ لؾ صدقة"  .ّّ
ليكدى, ًإنٍّى ميكىاًثره   .ّْ ديكدى اٍلكى كا اٍلكى كَّجي  ُِ ابف حباف  "...تىزى
 ُُٔ البخارم تيادكا تحابكا"    .ّٓ
ثه ًجد ىيفَّ ًجدٌّ كىىىٍزليييفَّ ًجدٌّ   .ّٔ  ٓٓ أبك داكد "...ثىبلى
ٍيشو   .ّٕ ؿه ًمٍف قيرى اءى رىجي  ٖٗ الدارقطني  ..."ًإلىى جى
 ُُٔ ابف حباف  ."..خيركـ خيركـ ألىمو كأنا  .ّٖ
ٍنًتنىةه   .ّٗ  َُُ البخارم ."..دىعيكىىا فىًإنَّيىا مي
 ُُّ مسمـ  ..."الديف النصيحة, قمنا: لمف؟  .َْ
 ُٕ ابف حجر ف بف مظعكف..."عمى عثما رد رسكؿ ا   .ُْ
 ُُٓ أبك داكد  ..."لسيدة عائشة كانتركل أف ا  .ِْ
 ٖٖ البييقي  ..."عف خكلة بنت ثعمبة, امرأة  .ّْ
 ْٗ الترمذم ..."عف معقؿ بف يسار أنو زكج  .ْْ
 ْْ الدارقطني  ..."الزكاجفكرىت الجارية   .ْٓ
 َُٓ البخارم  ...رأيتقاؿ سعد بف عبادة: لك   .ْٔ
فَّ أىٍك قاؿ لرجؿ  .ْٕ كَّجى  ٗ ابف حـز ...ألىقيكلىفَّ لىؾى :" ًلتىتىزى
 َُٔ مسمـ ...قاؿ: كبل كالذم بعثؾ بالحؽ  .ْٖ
 ِٗ الدارقطني اٍلقىٍيقىيىةي تىٍنقيضي الصَّبلىةى "  .ْٗ
 ِٗ, ٖٗ الترمذم ."..ال طبلؽكؿ طبلؽ جائز إ  .َٓ
 ُُِ البخارم "...كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة  .ُٓ
 ُْ البخارم ."مكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو..ك  .ِٓ



 

 

 
ُّٔ 

 الصفحة الراوي الحديث النبوي ـ
ًحؾى فىًإفَّ كىٍثرىةى   .ّٓ كا الضَّ  ِٖ البخارم   " ...الى تيٍكًثري
 َُٓ, ْٕ الحاكـ , أحمد  ال ضرر كال ضرار"  .ْٓ
ٍمدى اٍلعىٍبدً   .ٓٓ ـٍ اٍمرىأىتىوي جى ديكي  ُِٓ البخارم ."..الى يىٍجًمدي أىحى
 َُِ البخارم "...ال يحؿ المرأة أف تساؿ طبلؽ  .ٔٓ
 ُُٖ, ْٓ, ّٓ, ُٕ مسمـ ."..يىٍفرىؾي ميٍؤًمفه ميٍؤًمنىةن الى   .ٕٓ
 ْٗ, ّٗ ابف ماجة ال يقتؿ الكالد بكلده."  .ٖٓ
 َُُ البخارم ..."المخنثيف مف الرجاؿ لعف النبي   .ٗٓ
 َُِ البخارم ..."يد بالصرعة إنما الشديد الذمليس الشد  .َٔ
ًبيَّ   .ُٔ ا ًإلىى عىصى  َُُ أبك داكد  ."..ةو أىٍك قىاتىؿلىٍيسى ًمنَّا مىٍف دىعى
ا اٍنتىقىـى رىسيكؿ المًَّو   .ِٔ  ََُ البخارم  ...ٍف تيٍنتىيىؾى ًلنىٍفًسًو ًإالَّ أى  مى
ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن   .ّٔ  ُُٓ,ُْٖ البخارم "مى
 ِٕ الترمذم إال تبسمان". ما كاف ضحؾ رسكؿ ا   .ْٔ
 ّٖ ابف حباف ..."أف يسجد ألحد كلك ما ينبغي ألحد  .ٓٔ
 ُُٓ, ُُُ أبك داكد المرء عمى ديف خميمو فمينظر أحدكـ مف يخالؿ"  .ٔٔ
 ُّ البخارم  ...بكر فميصؿ لمناس, فقالت عائشةمركا أبا   .ٕٔ
 ٗٗ أبك داكد  ...يحب ا كمنيا ما يبغض امف الغيرة ما   .ٖٔ
ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍٍّرهي ًبيىًدًه   .ٗٔ  ََُ مسمـ  ..., فىًإٍف لىـٍ مىٍف رىأىل ًمٍنكي

 َٕ, ٖ البخارم مف رغب عف سنتي فميس مني."  .َٕ
ٍف قيًتؿ ديكفى أىٍىًمًو فىييكى شىًييده   .ُٕ  ََُ الترمذم  ."مى
 ب الترمذم مف ال يشكر الناس ال يشكر ا"  .ِٕ
 ُّٔ البخارم قريظة عمى حكـ سعد بف معاذ؛نزؿ أىؿ   .ّٕ
ٍكا نىعىـٍ   .ْٕ  ُْٖ الترمذم  .."ًعبىادى المًَّو فإف ا يىا ًعبىادى المًَّو تىدىاكى
 ُُٔ ابف حباف  ...أنيا كانت -رضى ا عنيا –كعف عائشة   .ٕٓ
كىانىٍت سىاًئري أيمَّيىاًت اٍلميٍؤًمًنيفى يىغىٍرفى ًمفٍ   .ٕٔ  َُِ ابف حباف  ...كى
 ُُٔ الحميدم ...مف إناءو كاحد ككانت عائشة تغتسؿ معو   .ٕٕ
 ُِٓ البخارم كال يحؿ لمسمـ أف ييجر أخاه فكؽ ثبلثة أياـ.  .ٖٕ
 ُٗ البخارم, مسمـ الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر."  .ٕٗ



 

 

 
ُْٔ 

 الصفحة الراوي الحديث النبوي ـ
 ُٔ مسمـ  كليف عميكـ رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ".  .َٖ
 ُٖ ابف ماجة   ..."ي عمى قتب لـ تمنعوكلك سأليا نفسيا كى  .ُٖ
ٍيًف ًإمَّا أف  .ِٖ ٍيًر النَّظىرى مىٍف قيًتؿى لىوي قىًتيؿه فىييكى ًبخى  ٓٗ البخارم "...كى
ـي اٍلبىاءىةى   .ّٖ  ُُْ, ٗٔ, ٖٔ, ٗ, ٓ البخارم ..."يىا مىٍعشىرى الشَّبىاًب مىًف اٍستىطىاعى ًمٍنكي
 ُُٕ البخارم ..."صدقف فإني رأيتكف أكثريا معشر النساء ت  .ْٖ

  



 

 

 
ُٔٓ 

 فيرس المصادر والمراجع

 علومو:: القرآن الكريم و أوال  
 القرآف الكريـ.

 )ت معافرم االشبيمي المالكيالقاضي محمد بف عبد ا أبك بكر ال :بف العربيا .ُ
العربي  أحكاـ القرآف : المحقؽ : عمي محمد البجاكم : دار إحياء الثراث ىػ(ّْٓ

 .لبناف الطبعة : الطبعة األكلى –بيركت 

ت: ر المعافرم االشبيمي المالكي )القاضي محمد بف عبد ا أبك بك :بف العربيا .ِ
 .ُٖٖٗ -َُْٖ, دار الكتب العممية بيركت, أحكاـ القرآف, ىػ(ّْٓ

تفسير , ىػ(ْٕٕ)ت ؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقيأبك الفداء إسماعي :بف كثيرا .ّ
محمد فضؿ  ,محمد السيد رشاد, قرآف العظيـ:, تحقيؽ: مصطفى السيد محمدال

مكتبة أكالد الشيخ لمتراث,الجيزة,  - عمي أحمد عبد الباقي, مؤسسة قرطبة, العجماكم
 ـ.َََِىػ, ُُِْالطبعة األكلى, 

ركح , ىػ(َُِٕ)ت شياب الديف محمكد بف عبد ا الحسيني األلكسياأللكسي:  .ْ
 , دار إحياء التراث العربي, بيركت. ير القرآف العظيـ كالسبع المثانيالمعاني في تفس

التفسير الكبير , (َْٔفخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم الشافعي, )ت الرازم:  .ٓ
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْ, دار الكتب العممية, بيركت, (مفاتيح الغيب)أك 

, الييئة  )تفسير المنار(: تفسير القرآف الحكيـ ىػ(ُّْٓمحمد رشيد بف عمي )ت :رضا .ٔ
 ـ. َُٗٗالمصرية العامة لمكتاب, 

تيسير , ىػ(ُّٕٔعبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا السعدم )المتكفى : السعدم:  .ٕ
المحقؽ : عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ :  ,يـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافالكر 

 ـ َََِ-ىػ َُِْمؤسسة الرسالة الطبعة : األكلى 



 

 

 
ُٔٔ 

تيسير , ىػ(ُّٕٔعبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا السعدم )المتكفى : السعدم:  .ٖ
, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, المنافالكريـ الرحمف في تفسير كبلـ 

 ـ.ََِٓ-قُِْٔالطبعة الرابعة 

فتح  ىػ(,َُِٓمحمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني اليمني )تالشككاني:  .ٗ
 .ىػُُْْ -األكلى دمشؽ, بيركت, الطبعة -يب كثير, دار الكمـ الطالقدير: دار ابف 

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك جعفر الطبرم:  .َُ
حمد شاكر, مؤسسة جامع البياف في تأكيؿ القرآف: تحقيؽ: أحمد م ىػ(,َُّالطبرم)ت

 الرسالة, الطبعة

بكر بف فرح األنصارم الخزرجي أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي القرطبي:  .ُُ
الجامع ألحكاـ القرآف, المحقؽ: ىشاـ سمير , ىػ( ُٕٔشمس الديف القرطبي )ت

 ـ. ََِّىػ ػ  ُِّْالبخارم, دار عالـ الكتب, الرياض, المممكة العربية السعكدية, 

الخزرجي أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم القرطبي:  .ُِ
المحقؽ: أحمد البردكني  ,الجامع ألحكاـ القرآف, ىػ(ُٕٔالقرطبي )تشمس الديف 

براىيـ أطفيش, دار الكتب المصرية, القاىرة, الطبعة الثانية,   ـ ُْٔٗ -ىػ ُّْٖكا 

في ظبلؿ القرآف: دار  ىػ(,ُّٖٓسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )تقطب:  .ُّ
 ىػ. ُُِْ -القاىرة, الطبعة السابعة عشر  -بيركت-الشركؽ

الحاكل في تفسير القرآف الكريـ ) القسـ  ,عبد الرحمف بف محمد القماشالقماش:  .ُْ
نَّةي اٍلميٍشتىاًؽ في تىٍفًسيرً  األكؿ ( ًؽ ( كييسىمَّى ) جى بلَّ ًمًؾ اٍلخى ـً اٍلمى  .كىبلى

النيسابكرم ,  بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم أبك الحسف عمي :الكاحدم .ُٓ
 ُّٖٖالنزكؿ: , مؤسسة الحمبي كشركاه لمنشر كالتكزيع أسباب  ىػ(ْٖٔالشافعي )ت

 ـ. ُٖٔٗ -  ى

 اوشروحي  سنة النبويةانيا : كتب الث
عكف المعبكد شرح سنف  ىػ(,ُِّٗمحمد شمس الحؽ العظيـ آبادم )ت :آبادم .ُٔ

 لبناف, الطبعة الثانية. -بيركت -أبي داكد: دار الكتب العممية



 

 

 
ُٕٔ 

سنف ابف ماجو: دار (, ىػِّٕت:)أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني  :ابف ماجة .ُٕ
 بشار عكاد معركؼ المحقؽ: األكلى ـ الطبعة:ُٖٗٗىػ , ُُْٖالجيؿ بيركت 

سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  :أبك داكد .ُٖ
 ار الكتاب العربي.سنف أبي داكد بحاشيتو عكف المعبكد: د ىػ(,ِٕٓالسًٍّجٍستاني)ت

 ة الضعيفة/مكتبة المعارؼ/ الرياض.مالسمساأللباني: محمد بف ناصر األلباني:  .ُٗ
المكتب , إركاء الغميؿ ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .َِ

 .ـُٖٓٗ-قَُْٓ, ِط, بيركت -االسبلمي
صحيح أبي داكد مؤسسة  ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .ُِ

 ـ ََِِ -ىػ  ُِّْ, ُراس لمنشر كالتكزيع , الككيت طغ
صحيح األدب المفرد األلباني/  ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .ِِ

 ق. ُُِْ, ُط, دار الصديؽ
, صحيح الترغيب كالترىيب ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .ِّ

 الرياض, الطبعة الخامسة. -مكتبة المعارؼ 
صحيح كضعيؼ الجامع  ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .ِْ

 المكتب اإلسبلمي., الصغير كزيادتو األلباني
 , ضعيؼ أبك داكد األلباني ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .ِٓ

 ق.ُِّْ, ُط, مؤسسة غراس
مكتبة  ضعيؼ الترمذم: ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .ِٔ

 ـ(َََِ-قَُِْ), ُط, المعارؼ
ضعيؼ الجامع الصغير  ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .ِٕ

أشرؼ عمى طبعو: زىير الشاكيش المكتب اإلسبلمي الطبعة المجددة كالمزيدة , كزيادتو
 كالمنقحة

مكتبة , ضعيؼ سنف الترمذم ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .ِٖ
 .ـَََِ-قُُِْ, ُط, الرياض, عارؼالم

لمترمذم,  :مختصر الشمائؿ ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .ِٗ
 عماف., المكتبة اإلسبلمية, األلبانيتحقيؽ 



 

 

 
ُٖٔ 

, محمد بف مشكاة المصابيح ىػ(َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )تاأللباني:  .َّ
 -المكتب االسبلمي - األلبانيتحقيؽ محمد ناصر الديف  عبد ا الخطيب التبريزم

 (.ُٖٓٗ-قَُْٓ) -ّط
صحيح  ,محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد االبخارم:  .ُّ

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ البخارم: 
صر الناصر: دار طكؽ النجاة الطبعة : كسننو كأيامو: المحقؽ : محمد زىير بف نا

 ىػُِِْاألكلى 
 ِّٓت  أبك بكر عبد ا بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي: بف أبي شيبة .ِّ

نَّؼ: المحقؽ: محمد عكامة, دار القبمة.  ىػ,  الميصى
 ,أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكرم القرطبيبف بطاؿ:  .ّّ

 –: دار النشر : مكتبة الرشد يؽ : أبك تميـ ياسر بف إبراىيـتحق, شرح صحيح البخارل
 .ـ الطبعة : الثانيةََِّ -ىػ ُِّْ ,الرياض ,السعكدية

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني بف حجر:  .ّْ
 فتح البارم شرح صحيح البخارم: دار المعرفة بيركت اسـ المحقؽ:محب ِٖٓت

 .شركة التراث الديف الخطيب مصدر الكتاب:
أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد بف حنبؿ:  .ّٓ

المحقؽ:شعيب األرنؤكط, مؤسسة  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: ىػ(,ُِْالشيباني)ت
الرسالة, بيركت, طبع عمى عدة مراحؿ في عدة سنكات, المجمد الرابع, 

 ـ.ََُِىػ, ُُِْالطبعةاألكلى,
, جامع العمكـ كالحكـ أبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي,بف رجب  .ّٔ

 ق.َُْٖبيركت, الطبعة األكلى,  –دار المعرفة 
ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر البييقي:  .ّٕ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

مجمس دائرة المعارؼ, حيدر أباد,  ,السنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي البييقي,
 ىػ. ُّْْالطبعة األكلى,



 

 

 
ُٔٗ 

الجامع الكبير : المحقؽ : د.  ,أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذمالترمذم:  .ّٖ
بشار عكاد معركؼ : دار الجيؿ ػ بيركت + دار العرب اإلسبلمي ػ بيركت الطبعة : 

 ـُٖٗٗالثانية 
بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف ا الحاكـ محمد بف عبد ا  عبد أبكالحاكـ:  .ّٗ

درؾ عمى المست, ىػ(َْٓالطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع)ت الحكـ الضبي
 , دار المعرفة, بيركت. الصحيحيف كبذيمو التمخيص

 ,ُط ,الرياض ,دار اليجرة ,تخريج أحاديث الظبلؿالسقاؼ: عمكم السقاؼ  .َْ
 ـ.ُُٗٗ-قُُِْ

بف عبد ا الشككاني اليمني  محمد بف عمي بف محمدالشككاني:  .ُْ
, إدارة بارىػ(,نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخَُِٓ)ت

 .الطباعة المنيرية مع الكتاب: تعميقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي

محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني اليمني  الشككاني: .ِْ
الصبابطي, دار الحديث, مصر, األكلى, ىػ(,نيؿ األكطار: عصاـ الديف َُِٓ)ت

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْ
الجامع الصغير  (,ُٖٗأبك عبد ا محمد بف الحسف الشيباني)ت: الشيباني .ّْ

 .َُْٔكشرحو النافع الكبير: عالـ الكتب, بيركت
محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد, أبك محمد, بدر الديف العيني الحنفي العيني:  .ْْ

م شرح صحيح البخارم: تحقيؽ:عبد ا محمكد محمد عمدة القار  ق(, ٖٓٓ)ت 
 .ََُِالعممية, الطبعة :األكلى  - ُُِْعمر, دار الكتب

أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي:  .ْٓ
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد: المحقؽ: مصطفى  ىػ(,ّْٔالقرطبي )ت

 بف أحمد العمكل كمحمد عبد الكبير البكرل, مؤسسة القرطبو.
أبك العبلء محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل  :المباركفكرل .ْٔ

 .بيركت –دار الكتب العممية ك  ,م بشرح جامع الترمذمتحفة األحكذ ىػ(,ُّّٓ)ت



 

 

 
َُٕ 

أبك العبلء محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل  :باركفكرلالم .ْٕ
تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم: المحقؽ: عبد الكىاب بف عبد  ىػ(,ُّّٓ)ت

 ـ.ُّٔٗ -ىػ ُّّٖالمطيؼ, المكتبة السمفية, المدينة المنكرة, الطبعة الثانية 
صحيح مسمـ:  النيسابكرم,أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم مسمـ:  .ْٖ

 بيركت + دار األفاؽ الجديدة ػ بيركت. دار الجيؿ
 ,صحيح مسمـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم,مسمـ:  .ْٗ

تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, مع الكتاب: تعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء 
 بيركت.  –التراث العربي 

التيسير بشرح الجامع  ,ـ الحافظ زيف الديف عبد الرؤكؼ المناكماإلماالمناكم:  .َٓ
 .الثالثة ـ الطبعةُٖٖٗ -ىػ َُْٖ -الرياض  ,الصغير مكتبة اإلماـ الشافعي

عارفيف بف عمي المناكم زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج الالمناكم:  .ُٓ
 فيض القدير  ىػ(َُُّ )ت

 وأصول االسالمي و  ثالثا : كتب الفقو
 أصول الفقو: -1
أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير ابف رشد:  .ِٓ

: مطبعة مصطفى بداية المجتيد ك نياية المقتصد ىػ(ٓٗٓبابف رشد الحفيد )المتكفى : 
 ـُٕٓٗ, ىػُّٓٗالبابي الحمبي كأكالده, مصر الطبعة : الرابعة, 

شرح القكاعد الفقيية: تحقيؽ مصطفى أحمد  قا,أحمد بف الشيخ محمد الزر الزرقا:  .ّٓ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُْٗسكريا, -الزرقا, دار القمـ, دمشؽ

اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج:  عمي بف عبد الكافي السبكي,السبكي:  .ْٓ
بيركت, الطبعة  –العممية  الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لمبيضاكم, دارالكتب

 , تحقيؽ: جماعة مف العمماء. َُْْاألكلى,
األشباه كالنظائر في السيكطي: عبد الرحمف بف ابي بكر جبلؿ الديف السيكطي, .ٓٓ

 . اعد كفركع فقو الشافعيةقك 



 

 

 
ُُٕ 

إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي الشاطبي:  .ٔٓ
أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف, دار ابف المكافقات: المحقؽ:  ىػ(,َٕٗ)ت

 ـ.ُٕٗٗ , ىػُُْٕعفاف, الطبعة األكلى 
, المحقؽ: رفعت فكزم عبد المطمب, دار األـالشافعي: محمد بف ادرس الشافعي  .ٕٓ

 ـ.ََُِالكفاء, المنصكرة, الطبعة األكلى, 

ك الفركؽ أ ىػ(,ْٖٔأبك العباس أحمد بف إدريس الصنياجي القرافي)ت القرافي:  .ٖٓ
أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ: تحقيؽ خميؿ المنصكر, دار الكتب العممية, بيركت, 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ

 اإلسالمي  رابعا : كتب الفقو
 كتب المذىب الحنفي - أ
شرح فتح  ىػ(,ُٖٔ)تي كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسابف اليماـ:  .ٗٓ

 ت.رك القدير: دار الفكر, بي
فتح القدير:  ىػ(,ُٖٔ)ت يكماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاس: ابف اليماـ .َٔ

 دار الفكر, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ
محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي )ت  : ابف عابديف .ُٔ

حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير االبصار في فقو مذىب  ىػ(,ُِِٓ
بف عابديف كيميو تكممة اتمة المحققيف محمد أميف الشيير بحنيفة النعماف لخااإلماـ أبي 

طبعة جديدة منقحة مصححة إشراؼ مكتب البحكث كالدراسات  لنجؿابف عابديف ا
 الجزء األكؿ دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 

محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي )ت  : ابف عابديف .ِٔ
 حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفة: ىػ(,ُِِٓ

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْدار الفكر لمطباعة كالنشر, بيركت,
محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي )ت  :ابف عابديف .ّٔ

ثانية, بيركت, الطبعة ال-, دار الفكررد المحتار عمى الدر المختار ىػ(,ُِِٓ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ



 

 

 
ُِٕ 

البحر الرائؽ شرح كنز  ىػ(,َٕٗزيف الديف ابف نجيـ الحنفي)ت ابف نجيـ:  .ْٔ
 الدقائؽ: دار المعرفة, بيركت.

 -بأعمى الصفحة يميو « شرح تنكير األبصار لمتمرتاشي الدر المختارالحصكفي:  .ٓٔ
- ىػَُْْ«رد المحتار»عميو, المسماه « حاشية ابف عابديف» -مفصكال بفاصؿ 

 .ـُْٖٗ

 ّْٕعثماف بف عمي بف محجف البارعي, فخر الديف الزيمعي الحنفي )ت: الزيمعي .ٔٔ
عيؿ بف يكنس ىػ(, الحاشية: شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسما

ٍمًبي  )ت ٍمًبيٍّ تبييف الحقائؽ شرح ك ىػ(,َُُِالشٍّ المطبعة , نز الدقائؽ كحاشية الشٍّ
 ىػ. ُُّّبكالؽ, القاىرة, الطبعة األكلى,  -الكبرل األميرية 

 المبسكط: تحقيؽ: شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي,السرخسي:  .ٕٔ
خميؿ محي الديف الميس, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت, لبناف, الطبعة 

 ـ.َََِىػ,ُُِْاألكلى,
الفتاكل اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ  ,الشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء اليند .ٖٔ

 ـ. ُُٗٗ -ىػ ُُُْأبي حنيفة النعماف  دار الفكر  
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  (,ٕٖٓعبلء الديف الكاساني, )ت الكاساني:  .ٗٔ

 .ُِٖٗدار الكتاب العربي, بيركت,

 كتب المذىب المالكي  - ب
البر النمرم القرطبي)ت أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف عبد ابف عبد البر:  .َٕ

محمد -تحقيؽ سالـ محمد عطا ,االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار ىػ(,ّْٔ
 ـ.َََِعمي معكض, دار الكتب العممية, بيركت,

البيجة في شرح التحفة:  أبك الحسف عمي بف عبد السبلـ التسكلي,التسكلي:  .ُٕ
بيركت, الطبعة -افتحقيؽ: محمد عبد القادر شاىيف, دار الكتب العممية, لبن

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖاألكلى,



 

 

 
ُّٕ 

شمس الديف أبك عبد ا محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي الحطاب:  .ِٕ
مكاىب الجميؿ لشرح مختصر  ىػ(,ْٓٗالمغربي, المعركؼ بالحطاب الر عيني )ت 

 ـ.ََِّ -ىػ ُِّْالخميؿ: المحقؽ: زكريا عميرات, دار عالـ الكتب, طبعة خاصة 
شمس الديف أبك عبد ا محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي ب: الحطا .ّٕ

لشرح مختصر مكاىب الجميؿ  ىػ(,ْٓٗالمغربي, المعركؼ بالحطاب الر عيني )ت 
 دار الفكر, بيركت. ,خميؿ

 ىػ(َُُِأبك البركات أحمد بف محمد العدكم, الشيير بالدردير )تالدردير:  .ْٕ
 الشرح الكبير مع حاشية الدسكقي:.

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير: تحقيؽ محمد  محمد عرفو الدسكقي,الدسكقي:  .ٕٓ
 عميش, دار الفكر, بيركت.

عبد الرحمف بف محمد بف عسكر شياب الديف البغدادم المالكي, إٍرشىادي شياب:  .ٕٔ
 السَّالؾ: الشركة اإلفريقية لمطباعة.

ضبطو كصححو:  بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ: تحقيؽ أحمد الصاكم,الصاكم:  .ٕٕ
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓلبناف, بيركت,  -محمد عبد السبلـ شاىيف, دار الكتب العممية

التاج  (,ٕٖٗمحمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم أبك عبد ا)ت العبدرم:  .ٖٕ
 .ُّٖٗكاإلكميؿ لمختصر خميؿ: دار الفكر, بيركت, 

دار الفكر,  منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيد خميؿ: عميش, محمدعميش:  .ٕٗ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُْٗبيركت,

المدكنة  ىػ(ُٕٗبف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت : مالؾمالؾ .َٖ
 الكبرل: المحقؽ: زكريا عميرات, دار الكتب العممية بيركت ػ لبناف.

 كتب المذىب الشافعي -ج      
أسنى المطالب في شرح ركض الطالب: تحقيؽ: د.  زكريا األنصارم,: األنصارم .ُٖ

 .َََِ -ق  ُِِْمحمد محمد تامر, دار الكتب العممية, بيركت, الطبعة األكلى, 
, المحقؽ : رفعت فكزم عبد المطمب, دار الكفاء, األـالشافعي: محمد بف إدريس,  .ِٖ

 ـ.ََُِالمنصكرة,



 

 

 
ُْٕ 

إعانة الطالبيف عمى حاشية  أبي بكر ابف السيد محمد شطا الدمياطي,الدمياطي:  .ّٖ
حؿ ألفاظ فتح المعيف لشرح قرة العيف بميمات الديف: دار الفكر لمطباعة كالنشر 

 كالتكزيع, بيركت.
شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ابف شياب الديف الرممي الرممي:  .ْٖ

نياية المحتاج إلى شرح المنياج: دار  ىػ(,ََُْالشيير بالشافعي الصغير, )ت 
 ـ. ُْٖٗ -ىػ َُْْكر لمطباعة, بيركت, الف

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  محمد الخطيب الشربيني,الشربيني:  .ٖٓ
 المنياج: دار الفكر, بيركت.

الميذب في فقو اإلماـ  إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم أبك إسحاؽ,الشيرازم:  .ٖٔ
 دار الفكر, بيركت. الشافعي:

ف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم, أبك الحسف عمي بالماكردم:  .ٕٖ
الحاكم في فقو الشافعي: دار الكتب العممية, الطبعة  ىػ(,َْٓالشيير بالماكردم )ت

 .ُْٗٗ -ىػ ُُْْاألكلى 
المجمكع شرح  ىػ(,ٕٔٔأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )تالنككم:  .ٖٖ

 الميذب: دار الفكر.
 

 كتب المذىب الحنبلي  - خ
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت ابف القيـ:  .ٖٗ

إغاثة الميفاف في حكـ طبلؽ الغضباف: المحقؽ: محمد عفيفي, المكتب  ىػ(,ُٕٓ
اإلسبلمي, بيركت, لبناف, مكتبة فرقد الخاني, الرياض, المممكة العربية 

 ـ.ُٖٖٗ, ىػَُْٖالسعكدية,الطبعة الثانية, 
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ة: ابف تيمي .َٗ

عامر الجزار, دار الكفاء, الطبعة  -مجمكع الفتاكل: المحقؽ: أنكر الباز  ىػ(,ِٖٕ)ت
 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔالثالثة, 



 

 

 
ُٕٓ 

 عبد السبلـ بف عبد ا بف الخضر بف محمد, ابف تيمية الحراني,ابف تيمية:  .ُٗ
مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ: أبك البركات, مجد الديف )ت المحرر في الفقو عمى 

 الرياض, الطبعة الثانية -ىػ(, مكتبة المعارؼِٓٔ
منار السبيؿ في شرح  ىػ(,ُّّٓابف ضكياف, إبراىيـ بف محمد بف سالـ )ت .ِٗ

 َُْٗالدليؿ: المحقؽ: زىير الشاكيش, المكتب اإلسبلمي, الطبعة الطبعة السابعة 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػ
شمس الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة : ابف قدامة .ّٗ

الشرح الكبير عمى متف المقنع: تحقيؽ: الشيخ محمد رشيد رضا,  (,ِٖٔالمقدسي ) ت
 دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع, بيركت.

المغني في فقو اإلماـ  عبد ا بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك محمد,ابف قدامة:  .ْٗ
 .َُْٓالطبعة األكلى,  بيركت, –حنبؿ الشيباني: دار الفكر  أحمد بف

إبراىيـ بف محمد بف عبد ا بف محمد ابف مفمح, أبك إسحاؽ, برىاف ابف مفمح:  .ٓٗ
 - ىػُِّْلـ الكتب, الرياض, الطبعة المبدع شرح المقنع: دار عا ىػ(,ْٖٖالديف )ت
 ـ.ََِّ

الركض المربع  ىػ(,َُُٓ)ت  منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتيالبيكتي:  .ٔٗ
شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع: تحقيؽ: سعيد محمد المحاـ, دار الفكر لمطباعة 

 لبناف. -كالنشر, بيركت
شرح منتيى اإلرادات  (,َُُٓمنصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي)ت البيكتي:  .ٕٗ

 .ُٔٗٗالمسمى دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى: عالـ الكتب, بيركت,
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع:  منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي,البيكتي:  .ٖٗ

 .َُِْتحقيؽ ىبلؿ مصيمحي مصطفى ىبلؿ, دار الفكر, بيركت,
عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي المرداكم:  .ٗٗ

بف  اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد ىػ(ٖٖٓ)ت 
 ىػ.ُُْٗحنبؿ دار إحياء التراث العربي بيركت ػػ لبناف الطبعة األكلى 

 



 

 

 
ُٕٔ 

 كتب المذىب الظاىري -ه
: ا .ََُ أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم بف حـز

, تحقيؽ: د. إحساف عباس, المؤسسة فة كاألالؼطكؽ الحمامة في األل ىػ(,ْٔٓ)ت 
 ـ. ُٕٖٗلبناف, الطبعة الثانية, -كالنشر, بيركتالعربية لمدراسات 

: ا .َُُ أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم بف حـز
, قكبمت عمى النسخة التي حققيا االستاذ الشيخ احمد  ىػ(,ْٔٓ)ت  المحمى: ابف حـز

 محمد شاكر الجزء األكؿ, دار الفكر. 
: ا .َُِ ف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم أبك محمد عمي بف أحمد ببف حـز

 المحمى: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. ىػ(,ْٔٓ)ت 

 الفقيية الحديثة سادسا : المراجع
-ُِِْدار الكتب العممية بيركت  ابف القيـ: ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف: .َُّ

ُِٗٗ. 
 القاىرة ) مصر( الزكاج:منيج السنة في  االحمدم ابك النكر, محمدأبك النكر:  .َُْ

 .ُٔٗٗدار السبلـ لمطباعة كالنشر 
االحكاؿ الشخصية: دار الفكر العربي, القاىرة) مصر(,  زىرة, ابك محمدأبك زىرة:  .َُٓ

 .ُٕٓٗالطبعة الثالثة,
مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطبلؽ: دار  أسامة عمر األشقر,االشقر:  .َُٔ

 ـ.ََِٓ-قُِْٓاألردف, الطبعة الثانية,  -النفائس
عضؿ النساء كالتفريؽ لمشقاؽ بيف الشريعة  نايؼ محمد الجنيدل,الجنيدم:  .َُٕ

 ق.ُُّْ-ـََُِكالقانكف:  دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, الطبعة األكلى 
الزكاج في الشريعة االسبلمية: دار الفكر العربي,  حسب ا, عميحسب ا:  .َُٖ

 .ََُٗمصر , القاىرة
المشاكؿ الزكجية كحمكليا في ضكء الكتاب كالسنة  محمدعثماف الخشت,الخشت:  .َُٗ

 .ُْٖٗمصر,  – كالمعارؼ الحديثة: مكتبة القرآف لمطبع كالنشر كالتكزيع, القاىرة



 

 

 
ُٕٕ 

, بيركت, دمشؽ, دار ابف كثير, تحقيؽ محي الديف مستك, الكبائر :الذىبي .َُُ
 كمكتبة دار التراث.

ٍيًمٌي,الزحيمي:  .ُُُ  –سكريَّة  -اإلسبلمي  كأدلَّتيوي: دار الفكر الًفٍقوي  أ.د. كىٍىبىة الز حى
 دمشؽ, الطَّبعة الرَّابعة.

المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة  عبد الكريـ زيداف,زيداف:  .ُُِ
 ـ.ُٕٗٗق,ُُْٕاإلسبلمية: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر بيركت, الطبعة الثالثة, 

 ـ.ُٖٓٗاالسبلميالشرباصي: أحكاـ عقد الزكاج في الفقو  .ُُّ
لبناف, -أحكاـ االسرة كالبيت المسمـ: بيركت الشعراكم, متكلي محمدالشعراكم:  .ُُْ

 .ََِِالمكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع 
كيؼ تككف الحياة الزكجية سعيدة عالـ مف  عائشة أحمد مكسى العبدلى,العبدلي:  .ُُٓ

 ـ. مكتبة العبيكاف.ََِٕ-قُِْٖزجاج: الطبعة األكلى, 

عبد ا ناصح عمكاف: عقبات الزكاج كطرؽ معالجتياعمى ضكء اإلسبلـ, عمكاف :  .ُُٔ
 ـ.ُٖٓٗ-قَُْٓ(, ٓدار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع, القاىرة ط)

التشريع الجنائي االسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي: دار  عبدالقادر عكدة,عكدة:  .ُُٕ
 . ََِٓلبناف, -الكتب العممية لمنشر كالتكزيع, بيركت

إحياء عمكـ الديف: دار  (,َٓٓمحمد بف محمد الغزالي أبك حامد)ت الي: الغز  .ُُٖ
 المعرفة, بيركت.

ميبل يا دعاة العنكسة: مطابع الشمس,  د.خالد عبد العزيز منصكر,منصكر:  .ُُٗ
 ـ.ُٗٗٗ-قَُِْاألردف الطبعة األكلى, -عماف

 الزكاج في ظؿ اإلسبلـ: الدار عبد الرحمف بف عبد الخالؽ اليكسؼ,اليكسؼ:  .َُِ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالسمفية, الككيت, الطبعة الثالثة, 

 والتعريف ات    خامسا: كتب اللغة
معجـ مقايس المغة: تحقيؽ  الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا, بف فارس: أبك .ُُِ

 كضبط عبد السبلـ محمد ىاركف, دار الجبؿ, بيركت.



 

 

 
ُٕٖ 

الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا, معجـ مقاييس المغة: أبك الحسيف  بف فارس: أبك .ُِِ
بف زكريا, المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف, دار الفكر, الطبعة  أحمد بف فارس

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ
لساف العرب:  ىػ(,ُُٕحمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم)تبف منظكر:  .ُِّ

 دار صادر بيركت, الطبعة األكلى.
التعريفات: تحقيؽ: إبراىيـ  عمي بف محمد بف عمي الجرجاني,: الجرجاني .ُِْ

 .َُْٓبيركت, الطبعة األكلى, –األبيارم, دار الكتاب العربي
مختار الصحاح: تحقيؽ: محمكد  محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم,الرازم:  .ُِٓ

 .ُٓٗٗ – ُُْٓبيركت, الطبعة طبعة جديدة,  –خاطر, مكتبة لبناف ناشركف 
تاج العركس مف جكاىر القامكس: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ دم: الزبي .ُِٔ

الحسيني,أبك الفيض, الممٌقب بمرتضى, الزَّبيدم, تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف, دار 
 اليداية.

ىػ ُّٗٗأساس الببلغة: دار الفكر,  ىػ(,ّٖٓ)ت: الزمخشرم الزمخشرم .ُِٕ
 ـ.ُٕٗٗ

 :تحقيؽالقامكس المحيط:  (,ُٕٖ)ت  محمد بف يعقكب الفيركزآبادم: الفيركزآبادم .ُِٖ
, مؤسسة محمد نعيـ العرقسيكسي :بإشراؼ مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة

 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔالثامنة, :الطبعة الرسالة, بيركت.
 ,المصباح المنير ىػ( ,َٕٕالفيكمي )ت أحمد بف محمد بف عمي المقرمالفيكمي:  .ُِٗ

 دراسة كتحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد, المكتبة العصرية.
,المصباح المنير في ىػ(َٕٕ)ت الفيكمي د بف عمي المقرمأحمد بف محمالفيكمي:  .َُّ

 غريب الشرح الكبير لمرافعي: المكتبة العممية, بيركت
معجـ لغة الفقياء:  د. محمد ركاس قمعجي د.حامد صادؽ قنيبي,قمعجي كآخركف:  .ُُّ

لبناف, الطبعة األكلى:  -مغة كالنشر كالتكزيع شارع فرداف, بيركت دار النفائس لمطب
 ـ. ُٖٖٗ -ق  َُْٖـ الطبعة الثانية:  ُٖٓٗ -ق  َُْٓ

محمد ك  حامد عبد القادرك  أحمد الزياتك  إبراىيـ مصطفىمصطفى كآخركف:  .ُِّ
 المعجـ الكسيط: تحقيؽ مجمع المغة العربية, دار الدعكة. النجار,



 

 

 
ُٕٗ 

التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: تحقيؽ: د.  الرؤكؼ المناكم,محمد عبد المناكم:  .ُّّ
بيركت, دمشؽ, الطبعة األكلى, -محمد رضكاف الداية, دار الفكر المعاصر, دار الفكر

َُُْ. 

 سادسا : كتب علم النفس
الصحة النفسية كسيكمكجية الشخصية: المكتبة  د. فكزم محمد جبؿ,جبؿ:  .ُّْ

 ـ.َََِمصر,السكندرية,  -األزراريطية -الجامعية
, كالتربكية عمـ النفس كتطبياقتو االجتماعية :الجسمانيالجسماني: د. عبد العمي  .ُّٓ

 ـ.ُْٗٗ-قُُْٓ, ُط الدار العربية لمعمكـ ,
لى الصحة النفسية كالعبلج المدخؿ الميسر ا :الحسيف زيزأسماء عبدالعالحسيف:  .ُّٔ

 . ََِِدار عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع  النفسي, الرياض ) السعكدية (
الصحة النفسية كالعبلج النفسي  أ.د.صبرم برداف عمى الحياني,الحياني:  .ُّٕ

 ق.ُِّْ-ـَُُِاإلسبلمي: دار صفاء لمنشر كالتكزيع, عماف, الطبعة األكلى, 

الصحة  د. عطا ا فؤاد الخالدم, د. دالؿ سعد الديف العممي,الخالدم كآخركف:  .ُّٖ
 ق.َُّْ-ـََِٗعماف, –بلقتيا بالتكيؼ كالتكافؽ: دار الصفاء النفسية كع

سيكمكجية العبلقات الزكجية: دار قباء   محمد محمد بيكمي خميؿ,خميؿ:  .ُّٗ
 ـ.ُٗٗٗالقاىرة,

الثقافة الجنسية أساس السعادة الزكجية: مكتبة  ماجد سميماف درديف,درديف:  .َُْ
 ق. ُِٗٗ-ـ ََِٖالمجمع العربى لمنشر كالتكزيع,الطبعة األكلى, 

عمـ النفس العاـ:  د.صالح حسف الداىرم, د.كىيب مجيد الكبيسي,الدىرام:  .ُُْ
 ـ.ُٗٗٗالطبعة األكلى, دار الكنيدم 

تربية المراىؽ في اإلسبلـ كعمـ , د. محمد السيد محمد الزعببلكمالزعببلكم:  .ُِْ
في الدعكة  : كمية المعمميف بالرياض قسـ الدراسات القرآنية, رسالة دكتكراةالنفس

 كالثقافة االسبلمية.



 

 

 
َُٖ 

 ,د. عماد زغمكؿ, د.عمي الينداكم, مدخؿ إلى عمـ النفسكآخركف: زغمكؿ  .ُّْ
, ِدار الكتاب الجامعي, ط ,ماىر أبك ىبلؿ, د. فدكل المغيربي أ.د. :مراجعة
 ـ. العيف, اإلمارات العربية المتحدة.ََِٕ-قُِْٕ

حميـ محمد السيد, عبدالمطيؼ الحميد سميماف, عبدال عبد شاكر كآخركف: سميماف .ُْْ
دار غريب لمطباعة كالنشر  ,عمـ النفس العاـ: خميفة, محمد نجيب الصبكة, محمد

 .ُٓٗٗمصر,  –القاىرة  كالتكزيع, الطبعة الثالثة,
أسس عمـ النفس العاـ:  الشرقاكم, طمعت منصكر, عادؿ عزالديف, أنكرالشرقاكم:  .ُْٓ

 .ُُٖٗمصر, -مكتبة األنجمك المصرية, القاىرة
, دار االفاؽ الجديدة, مـ النفس في حياتنا اليكميةع :شيخانيشيخاني: سمير  .ُْٔ

 .ـُُٖٗالطبعة الخامسة ـ ك ُٖٕٗلبناف  - بيركت
 ـ,ََِٗدار الثقافة,  ,عمـ النفس الكبلنيكيمحمد جاسـ العبيدم, العبيدم:  .ُْٕ

 ق.َُّْ
 -القاىرةدراسات سيككلكجية: دار المعارؼ,  محمد عيسكم, عبدالرحمفعيسكم:  .ُْٖ

 .ُُٖٗمصر, 
أثر االختبلالت العقمية كاالضطرابات النفسية في  محمد إبراىيـ قرقز, نائؿقرقز:  .ُْٗ

 -مسائؿ األحكاؿ الشخصية: دار البيارؽ, دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع عماف
 .ُٗٗٗاالردف,

, مكتبة ت الصحة النفسية أمراضيا كعبلجيامشكبل :جاسـ محمد محمدمحمد:  .َُٓ
 . 2004الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف )االردف(  دار

العبلقة الزكجية كالصحة النفسية في اإلسبلـ  د. كماؿ إبراىيـ مكسى,مكسى:  .ُُٓ
 ـ.ُُٗٗ-قُُُْكعمـ النفس: دار القمـ الككيت, الطبعة األكلى, 

الصحة النفسية كاألمراض النفسية كالعقمية: دار الجيؿ,  محمد مياسا,مياسا:  .ُِٓ
 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٕبيركت, 

, دار الشركؽ.بيركت القرآف كعمـ النفس :نجاتىنجاتي: الدكتكر محمد عثماف  .ُّٓ
 ـ.ُِٖٗ-قَُِْكالقاىرة, الطبعة األكلى, 



 

 

 
ُُٖ 

أصكؿ عمـ النفس العاـ: دار الشركؽ,  محمد الياشمي, د.عبدالحميدالياشمي:  .ُْٓ
 .ُْٖٗالسعكدية, –جدة

 سابعا : الدوريات والمجالت
مكقع  ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية,أبحاث ىيئة كبار العمماء:  .ُٓٓ

 الرئاسة العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء.
كىذا  ؛في شرح آية ال إكراه في الديفعمي بف نايؼ الشحكد المفصؿ  :الشحكد .ُٔٓ

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.
أكبر دائرة  دائرة معارؼ األسرة المسممة: :الشحكد, عمي بف نايؼ الشحكدالشحكد:  .ُٕٓ

السرة المسممة, حيث احتكت عمى آالؼ الخطب كالدركس كالفتاكل  معارؼ عف
 كاالستشارات العممية كالتربكية كالفقيية أكثر مف ثبلثيف ألؼ عنكاف. 

الغضب كعبلقتو ببعض متغيرات الشخصية "دراسة  :الشناكمالشناكم: محمد  .ُٖٓ
 ُُٗٗ,  دراسات تربكية , بحث محكـ ,   "تطبيقية تقنينية

سبلمية: الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة مجمة البحكث اإل .ُٗٓ
 كاإلرشاد.

 ( التربية السكانية: المراىقة عماف.ُٕٖٗ) مكتب اليكنسكك اإلقميمي .َُٔ
الككيت, مطابع  –المكسكعة الفقيية الككيتية: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  .ُُٔ

 مصر, الطبعة األكلى. –دار الصفكة 
مىٍيًو أىٍجرنا { اإلصدار األكؿ مايك  } .ُِٔ ـٍ عى  .ـ ََِٗيىا قىٍكـً الى أىٍسأىليكي

 المواقع االلكترونيةتاسعا :
  االمارات لمجميع قمب االمارات النابض 

http://www.uae2all.net/vb/showthread.php?t=10337 

  مكقع قاضي القضاةhttp://palcastle.net/vb/index.php. 
  مكقع ديكاف قاضي القضاةhttp://palcastle.net/vb/index.php. 

http://www.uae2all.net/vb/showthread.php?t=10337
http://www.uae2all.net/vb/showthread.php?t=10337
http://palcastle.net/vb/index.php


 

 

 
ُِٖ 

 عبر االنترنت –سمسمة إصبلح األسرة  -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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 فيرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع ـ
 أ اإلىداء 
 ب شكر كتقدير 
 د المقدمة 
 ح ممخص البحث 

    حقيقة الزواج وحكمو وحكمتو: تمييديالفصؿ ال 
 وحقوؽ كؿ مف الزوجيف عمى اآلخر

ُمو: المبحث األوؿ   ِ حقيقُة الزواج ومشروعيُتو وُحك 
 ّ المطمبي األكؿ: حقيقةي الزكاج 
 ٓ المطمبي الثاني: أدلةي مشركعيًة الزكاج 
ٍكـ الزكاج   ٕ المطمبي الثالث: حي
َمُة الزواُج وحقوُؽ كؿ مف الزوجيف عمى اآلخرالمبحث الثاني:    ُُ ِحك 
 ُِ الزكاجالمطمبي األكؿ: الًحٍكمىةي مف مشركعية  
 ُّ المطمبي الثاني: حقكؽي كؿو مف الزكجيف عمى اآلخر 

  ومظاىرهحقيقة االنفعاؿ وأنواعو وأسبابو : األوؿالفصؿ 
 ُِ حقيقة االنفعاؿ وأنواعو وحكـ كؿ نوع المبحث األوؿ: 

 ِِ المطمب األكؿ: حقيقة االنفعاؿ 
 ِٓ المطمب الثاني: أنكاع االنفعاالت 
 ّّ أسباب االنفعاالت ومظاىرىاالمبحث الثاني:  
 ّْ المطمب األكؿ: أسباب االنفعاالت النفسية 
 ّٕ النفسية المطمب الثاني: مظاىر االنفعاالت 

 :االنفعاالت في الحياة الزوجية وأحكاميا أثر الفصؿ الثاني 
ُمو المبحث األوؿ:   ُْ َأَثُر انفعاِؿ الُحب  في الَحياِة الَزوِجيِة َوُحك 

ان    كىاٍصًطبًلحى  ِْ المىٍطمىبي األكؿ: تىٍعًريؼي الحيبٍّ ليغىة ن
كًجيةً  المىساًئؿي الميتىعىًمقىةً : نيالمىٍطمىبي الثا  ياًة الزى  ّْ بانًفعاًؿ الحيبٍّ في الحى



 

 

 
ُْٖ 

 ّْ المسألةي األيكلى: حكـي الحبٍّ قبؿى الزكاجً  
 ْٔ المسألة الثانية: حكـ الحب بعد الزكاج 

 َٓ موة الزوجية وحكاثر انفعاؿ الكره في الحيأ المبحث الثاني: 

ًقيقىةي الكيٍره   ُٓ المىٍطمىبي األكؿ: حى
ٍكميو الثىاني: الكيٍرهي فيالمىٍطمىبي   كًجيًة كىحي ياًة الزى  ِٓ الحى
 ِٓ المسألة األكلى: كره الرجؿ امرأتو كحكمو 
 ٖٓ المسألة الثانية: كره المرأة زكجيا كحكمو 
َمو: الَمب َحُث الثَاِلثُ    ِٔ أَثُر ان ِفعاِؿ الَخوِؼ في الَحياِة الَزوِجيِة َوُحك 
ًقيقىةي    ّٔ الخىكؼً  المىٍطمىبي األكؿ: حى
ـي الخىكؼً   ٍك  ْٔ المىٍطمىبي الثاني: حي
كجيةً   كًؼ في الحياًة الزى  ٔٔ المىٍطمىبي الثىالث: المساًئؿي المتىعمقةي باٍنفعاًؿ الخى
 ٕٔ الِقسـُ األوؿ: الَمساِئؿُ الُمَتعِمقُة بالزواجِ  
كاًج لمف خاؼى عمى نٍفًسو الكقكعى في  ـي الزى ٍك  ٖٔ الفىاًحشىة المىٍسألةي األكلى: حي
كاًج عمى الحجً   ـي الزى  ِٕ المىٍسألةي الثانية: تىقدي
كاًج بنيًة الطبلًؽ لمف خاؼى عمى نٍفًسو الكقكعى في الفاًحشةً   ـي الزى ٍك  ّٕ المىٍسألةي الثالثة: حى
 ٕٔ المىٍسألةي الرابعة: تحديدي الميكًر خكؼى الميغاالةً  
ـُ الثاني: الَمساِئُؿ    ٕٗ الُمَتعمقُة ِبُفَرؽ الزواجِ الِقس 
 َٖ المىٍسألةي األكلى: عبلجي خكًؼ النشكزً  
ـى بكاجباًت الزكجيةً    ِٖ المىٍسألةي الثانية: طمبي المرأًة الطبلؽى إذا خافٍت عدـى القيا
ـي استعماًؿ ألفاًظ الطبلًؽ كالظياًر لمتخكيؼً   ٍك  ِٖ المىٍسألةي الثالثة: حي
ـي الطبلًؽ في مرضو مخكؼو  المىٍسألةي الرابعة:  ٍك  ّٖ حي
 ٖٔ موة الزوجية وحكاالمبحث الرابع: أثر انفعاؿ الغضب في الحي 

ًقيقىةي الغىضىبً    ٕٖ المىٍطمىبي األىكؿ: حى
كًجيةً   يىاًة الزى ًب ًفي الحى  ٖٗ المىٍطمىبي الثىاًني: المىسىاًئؿي الميتىعىًمقىة ًباٍنًفعىاًؿ الغىضى
ٍسأىلىةي األي   ـي طىبلًؽ الغىٍضبىافالمى ٍك  ٖٗ كلى: حي
بىان   تىوي غىضى كجى ًؿ زى ٍسأىلىةي الثىاًنية: قىٍتؿي الرىجي  ٖٗ المى
 ٕٗ موة الزوجية وحكانفعاؿ الغيرة في الحي: أثر اخامسالمبحث ال 
قيقىةي الًغيرة   ٖٗ  المىطمب األكؿ: حى



 

 

 
ُٖٓ 

 ٗٗ المىطمب الثاني: أنكاعي الًغيرة كأسبابييا 
 الثالث: الميسائؿي الميتعمقىةي بالًغيرة في الحياًة الزكجيةً المىطمب  

َُِ 
 المىسألةي األكلى: اشتراطي المرأًة طبلؽ ضرتيا 
 َُْ المىسألةي الثانية: قتؿي الرجًؿ زكجتىو غيرةن  

 :عالج االنفعاالت النفسية في الحياة الزوجية الفصؿ الثالث 

 َُٗ الشرعي والوعي الدينيالمبحُث األوؿ: العالُج بالتوجيو ِ  ّٔ

 َُُ المطمبي األكؿ: عبلجي االنفعاالًت النفسيًة بشكؿو عاـ ّٕ
 ُُْ المطمبي الثاني: عبلجي االنفعاالًت النفسيًة بشكؿو خاص 
 َُّ العالُج باإلرشاِد األسري والتحكيـ المبحث الثاني: ّٖ

: اإلرشادي األيسىًرم ّٗ  ُُّ المطمبي األىكؿي
 ُّٔ الثاًني: التىٍحًكيـالمطمبي  
 ُّٖ بالعقاقير ِت النفسيِة في الحياِة الزوجيةِ المبحُث الثالث: عالُج االنفعاال َْ

كًجيةً  ُْ ياًة الزى تي النىٍفًسيةي في الحى : األٍمرىاضي التي تيسىًببييا االنًفعىاالى  َُْ المطمبي األىكؿي

ٍكمييا المطمبي الثاًني: العىقاًقير التي تيٍستىٍعمىؿي  ِْ ًج ًتٍمؾى األٍمرىاًض كىحي  ُْٓ ًلًعبلى
 الفيارس العامة 

 ُٔٓ فيرس اآليات القرآنية ْٔ
 ُُٔ فيرس األحاديث النبكية كاآلثار ْٕ
 ُٓٔ فيرس المصادر كالمراجع ْٖ
 ُّٖ فيرس المكضكعات ْٗ

 


