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مهمة الحتواء المشكالت الزوجية
قواعد َّ

ليست احلياة الزوجية راح ًة كلّها ،أو اتفاقاً كلّها ،بل ىي

وتعب حيناً آخر ،واتفاق حيناً و
اختالف حيناً
ٌ
راحةٌ حيناً ٌ
ووئام حيناً ومشكالت حيناً آخر...
آخرٌ ،
وال يوجد يف العامل كلو زوجان خيلوان من االختالف ،إذ
ال َّ
بد من االختالف ،وال بد من ادلشكالت.
وليست ادلشكلة يف ذات ادلشكلة ،إمنا ادلشكلة يف طريقة
التعامل معها.
عاقدين أن يعلماىا ،وىي أ ّن
مث ىناك حقيقة حري بكل َ
أصعب ٍ
سنة يف الزواج ىي السنة األوىل ،على عكس
السنة
ادلفهوم الشائع أن الشهر األول ىو شهر العسل ،و َّ
األوىل ىي سنة السعادة؛ وذلك ألن العروسني سيشًتكان
مرة -مع بعضهما دبفردات احلياة كلها ،فادلتوقع
-وألول َّ

عقالً أن تظهر ذلما االختالفات بأنواعها ،وحياوال التعامل
-ٔ-
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معها فينجوان حيناً وخيفقان حيناً آخر ،فتظهر ادلشكلة،
وتتحسن طريقة التعامل مع ادلشكلة يف السنة الثانية،
َّ
وتتحسن أكثر يف الثالثة ...وىكذا.
فحىت نساعد الزوجني على احتواء ادلشكالت الزوجية
نتقدم إليهما هبذه القواعد ادلعيّنة:
 -القاعدة األولى( :أصلح ما بينك وبين اهلل لحلح اهلل

ما بينك وبين زوجك)

إذا رأى الزوج يف بيتو مشكلةً جديدة فليفزع إىل اهلل
تعاىل باالستغفار والتوبة ،فلعلو اجًتح اليوم ذنباً ما كان
أذنبو أمس .كان بعض الصاحلني يقول( :إين ألعرف
حايل مع اهلل تعاىل من خلق زوجيت).

 القاعدة الثانية( :ليست المشكالت الزوجية شراًكلُّها ،بل ربما كان فيها خير كبير)
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قال تعاىل{:وَعَسَى أَنْ تَكْرَىُوا شَيْئًب وَىُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ
تُحِبُّوا شَيْئًب وَىُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّوُ يَعْلَمُ وَأَوْتُمْ لَب تَعْلَمُونَ}

[البقرة.]612:

لعل أحد الزوجني -أو كليهما -يضيق صدره من
َّ
مشكلة زوجية ويتضجر منها ،لكن اهلل تعاىل يهيئ ذلما
من ىذه ادلشكلة خرياًكبرياً من حيث ال يعلمان!
لعل أوضح مثال على ذلك حادثة اإلفك ،حني َّاَّت َم
و َّ
ادلنافقون السيدة عائشة -رضي اهلل عنها -بالفاحشة
وشاع اخلرب يف أرجاء ادلدينة ،ورب ّدث الناس هبذا األمر
ِ
ادلرعب( ،)1إىل أن أنزل اهلل تعاىل براءَّتا يف القرآن الكرمي،
فقال{ :إِنَّ الَّذِيهَ جَبءُوا بِبلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَب تَحْسَبُوهُ شَرًّا

لَكُمْ بَلْ ىُوَ خَيْرٌ لَكُم} [النور.]11:
( )1ينظر احلديث عند البخاري ومسلم وغريمها من حديث عائشة -رضي
اهلل عنها ،-منعين طولو من إيراده ىنا.
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فادلقادير ال ذبري إال خبري ،ولو اطَّلعتم الغيب الخًتمت
َّذمر من مشكلة تطرأ يف بيتك؛ ألن
الواقع ،فال تُكثِر الت ُّ
ىذه ادلشكلة زببئ وراءىا خرياً كبرياً لك ولزوجك -إن
اتقيتما وصربسبا ،-لكنَّكما ال تعلمانو ،واهلل يعلمو .وقد
قال الصاحلون( :وراء كل ٍ
كل بليَّة عطيَّة،
حمنة ِمنحةٌ ،ووراء ِّ
ّ
ِ
كل شدَّة َشدَّة ،ووراء كل ضيق
يسر ،ووراء ِّ
ووراء ِّ
كل عسر ٌ
فَ َرج).
ومن فوائد المشكالت الزوجية:

حيب
ٔ) تكفير الذنوب :قال رسول اهلل َ « :ما لُ ُ
()1
ِ ِ
صٍ
حٍ
ب َ ،والَ َى ٍّمَ ،والَ َح َز ٍنَ ،والَ
بَ ،والَ َو َ
الم ْسل َم م ْن نَ َ
ُ
()6
ِ
َوالَ غَ ٍّمَ ،حتَّى َّ
الاه» .
الشوَكةُ لُ َ
شا ُك َها إالَّ َك َّف َر اهللُ بِ َها م ْن َخطَ ُ

صب :ادلرض والسقم.
( )1الن َ
الو َ
َّصب :التعب ،و َ
( )6متفق عليو.
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ٕ) مضاعفة األجور :ذَ َكَر تعاىل امرأة فرعون يف القرآن
الكرمي {وَضَرَةَ اللَّوُ مَثَلًب لِلَّذِيهَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ}...
[التحرمي .]11:إذ آمنت إدياناً عظيماً ،وصربت على سوء
زوجها ،وربملت من مشكالتو ما ربملت.
زوج تُبتَلى بو زوجةٌ ،فهو أَ ْك َفر ال َك َفَرة،
ففرعون أسوأ ٍ
ذبرأ على رب العادلنيَّ ،
فالبد أنو كان
وأَظلَم الظَّلَ َمة ،ولَئِن َّ
يعتدي على أىل بيتو ،ويظلمهم ويسيء إليهم.
فإن ابتُليَت امرأةٌ بزوج سيِّئ فلتذكر السيدة آسية ،وإن

سيدنا لوطاً  ،عندما
لي رجل بامرأة سيئة فليذ ُكر َ
ابتُ َ
َك َفَرت امرأتو بو ،وربالفت مع أعدائو عليو.
لعل اهلل تعاىل يرفع
فادلشكالت الزوجية ذلا وجو إجيايبَّ ،
هبا مقام الرجل بصربه ،أو يرفع مقام ادلرأة بصربىا.
قال رسول اهلل ُّ « :
بالء األنبياء ،ثم األَمثَل
أشد الناس ً
فاألَمثل ،لُ ْبتَ لَى الرجل على حسب دلنو ،فإن كان في دلنو
-٘-
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صلْباً َّ
اشتد بَالَ ُؤهُ ،وإن كان في دلنو ِرقَّة ابْتُلِ َي على ق ْدر دلنو،
ُ
فما لبرح البالء بالعبد حتى لَ ْت ُرَكوُ لمشي على األرض وما عليو
()1
َخ ِطيئَة» .

ٖ) التذكير بحقيقة الحياة الدنيا :إذ ىي دار تعب وعناء
ولن ذبد إنساناً حاز السعادة ادلطلقة يف ىذه احلياة.
لكن امرأتو سيئة!
ترى رجالً َّ
صحتو جيدة ،ورزقو وافرَّ ،
آخر :امرأتو صاحلة ،ورزقو وافر ،..لكنو مريض!
وترى َ
وترى ثالثاً :صحتو جيدة ،وامرأتو جيدة ،لكن رزقَو
ضيِّ ٌق .وىكذا احلياة واألحياء!
لست دبعرض صبعها ىنا.
وللمشكالت فوائد أخرى ُ

 -القاعدة الثالثة( :في حال حدوث مشكلة ال تلجأ

إلى سبعة أمور:

األمر األول :اذلجر وترك البيت:
( )1أخرجو الًتمذي وابن ماجو.
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من أكرب األخطاء -إذا وقَ َعت ادلشكلة -أن يًتك الرجل
بيتو وخيرج ،ولعل ادلرأة تفعل مثل ذلك؛ فتًتك بيتها وسبتنع
عن التواصل مع زوجها ،وتتحدث دبشكلتها للقاصي
والداين ،لكن ادلرجو من األزواج احملافظةُ على أسرار البيت

داخلو ،وعدم إخراجها بعيداً عن بيت الزوجية.
حل ادلشكلة الواقعة بني اثنني -زوج وزوجة-
مث اعلم أن َّ
أسهل بكثري من حلِّها إذا انتشرت بني العائلتني ،وشارك
ُخر.
فيها أطراف أ َ
األمر الثاني :إدخال األبناء يف اخلالف:
فعلَت كذا وكذا ..أو
كأن يقول األب ألبنائوُّ :أمكم َ
ربدِّث األم أوالدىا دبشكالَّتا مع أبيهم ،أو يعلو صوَّتما
وشجارمها أمام األبناء.
حل ادلشكالت يف الغرفة اخلاصة ،أو على انفراد،
األَوىل ُّ
أو يف ٍ
وقت يكون فيو األوالد غائبني عن ادلنزل.
-ٚ-
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ّأما إدخال األبناء يف اخلالف فيؤثر على نفسية الولد
تأثرياً سلبياً ،وردبا ضبلو على ترك احًتام األبوين.
السحر والشعوذة:
األمر الثالثِّ :

عرافة
تذىب بعض الزوجات عند حدوث مشكلة إىل َّ
لتكتب ذلا ورقة من أجل أن حيبّها زوجها -مثالً ...-تظن
بذلك أهنا تنهي ادلشكلة ،وردبا فعل بعض الرجال ذلك.
الس َحرة؛
وكم وكم وقع شر كبري من وراء ىؤالء َّ

إذ السحر ال يقوم إال على التعامل مع اجلن الكفرة،
التقرب إليهم بأفعال كفر.
و ُّ
كل َمن ذىب إىل ساحر فقد خالف سيدنا حممداً ،
و ُّ
عرافاً أو كاىناً فح ّدقو فيما لقول فقد
الذي قال« :من أتى ّ
()1

كفر بما أنزل على محمد» .

( )1أخرجو الطرباين يف "الكبري" ،واحلاكم يف "ادلستدرك" من حديث أيب
ىريرة  ،وصححو ،ووافقو الذىيب.
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الدورة التأهيلية للحياة الزوجية 61

للدكتور محمد خير الشعال

دورة جامع الزهراء 7102 -

ف
ستخ َّ
فليح َذر الزوجان أن يُ َ
ضحك عليهما ،ويُ َ
بعقليهما ودينهما بأوراق مكتوب فيها طالسم.
الشرك باهلل،
الموبَِقات:
قال رسول اهلل « :اجتنبوا
ُ
َ
السبع ُ
والس ْح ُر.)1(» ...
ِّ

ب الطالق:
األمر الرابع :طلَ ُ
الطالق -غالباً -ىروب من ادلشكلة ،وليس حالً ذلا،
حلل ادلشكلة -من دون
والرجل الذي يلجأ إىل الطالق ِّ

حل ادلشكالت؛ ألنو لو مل يكن
ضرورة -رجل عاجز عن ِّ
عاجزاً الستطاع حلَّها من دون اللجوء إىل الطالق.
فرجولة الرجل يف سبسكو حبياتو الزوجية ،وحمافظتو عليها،
مع تصحيح األخطاء فيها ،أما لفظ الطالق فيتقنو
األطفال كما يتقنو الرجال.

( )1متفق عليو.
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وبطولة ادلرأة يف لزومها زوجها وأوالدىا ،وحمافظتها
عليهم ،مع تصحيح األخطاء ،أما طلب الطالق فهو
ادلتسرعات الطائشات.
ديدن ِّ

األمر الخامس :الدعاء باذلالك:
قد تدعو امرأة على نفسها بادلوت ،وقد تدعو على
زوجها بو ،وردبا فعل الرجل مثل ىذا .والدعاء بالسوء
َح ُد ُك ُم
تمن َّ
َّين أ َ
نهي عنو شرعاً ،قال رسول اهلل « :ال لَ َ
َم ٌ

ض ِّر أَصابو ،فَإ ْن كا َن ال ب َّد فَ ِ
هم
اعالً فَ لْيَ ُق ْل :اللَّ َّ
َ
الموت ِم ْن ُ
َُ
ُ
ِ
ِ
الحياةُ َخ ْيراً لي ،وتَ َوفَّني إذَا كانت ال َْوفَاةُ َخ ْيراً
أحيِني ما كانَت ْ
ْ

لي»(.)1

وردبا وافقت الدعوة ساعة إجابة ،فيستجيب اهلل تعاىل،
مث إذا دعت ادلرأة على زوجها باذلالك -والعياذ باهلل -أو
دعا عليها بذلك ،فهل ُربَ ّل ادلشكلة؟!
( )1متفق عليو.
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قال رسول اهلل « :ال تدعوا على أنفسكم ،وال تدعوا

على أوالدكم ،وال تدعوا على أموالكم ،ال توافقوا من اهلل ساعة

لُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم»(.)1
األمر السادس :التهديد بالزوجة الثانية:
كأن يقول الرجل لزوجتو عند ادلشكلة إنو سيأيت بضرة

ذلا ،فتتأزم ادلشكلة بذلك وال ُربَ ّل.

ب واللَّعن:
الس ُّ
األمر السابع :الضرب و َّ

طعاناً وال ّلعان اً ( ،)6وحم َّرٌم يف ش رعنا
ما كان رسول اهلل ّ 
ادلعني.
لعن َّ
ُ

( )1أخرجو مسلم وأبو داود.
فحاشاً وال َّلعاناً »..أخرجو
( )6حديث« :مل يكن النيب  سبَّاباً وال َّ
طعاناً وال َّلعاناً ولكن بعثين داعية
البخاري ،وحديث« :إن اهلل تعاىل مل يبعثين َّ
ورضبة »..أخرجو البيهقي يف "الشعب".

- ٔٔ -
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نع م ،جي وز أن تق ول :لعن ة اهلل عل ى الك افرين ،وجي وز أن
تق ول :لعن ة اهلل عل ى الظ ادلني ،ولك ن حي ُرم أن تق ول :لعن ة
اهلل على فالن بن فالن.
ولعل زوجاً يلعن زوجتو ،أو زوجة تلعن زوجها -والعياذ
باهلل -مثّ بعد ذلك يطلب كل منهما َّ
حالً للمشكلة؟
يلعن زوجتو وىي
أقول :كيف ستُ َح ُّل ادلشكالت والزوج َ
تلعنو؟!
َ
إن حال ىذا البيت يشبِو حال ساحات ادلصارعة
ومشاحنات الشوارع!
َ
أما الضرب :فإن النيب  ما ضرب بيده امرأ ًة قط ،عن

عائشة -رضي اهلل عنها -قالت( :ما ضرب رسول اهلل 

شيئاً قط بيده ،وال امرأة وال خادماً ،إال أن لجاىد في سبيل
اهلل ،)1()..وقال« :ال تَ ْض ِربوا إِماءَ اهلل».
( )1أخرجو مسلم.

- ٕٔ -
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أىانهن إال
ويف احلديث« :ما أكرم النساء إال كرلم ،وما
َّ

لئيم»( ،)1وىذه شهادة ثانية من رسول اهلل .
زوج زوجتو أو أىاهنا ،فسكتت الزوجة
فإذا ضرب ٌ
وحزنَت ،فليعلم أنو أخذ شهادة من رسول اهلل  بأنو

لجأ إىل الضرب ادلهني والشتم واإلىانة يف
لئيم .لذلك ال يُ َ
حل ادلشكلة.
ِّ
 -القاعدة الرابعة( :واجو المشكلة بجلسة نقاش):

اجو
إذا كان ىناك مشكلة بني الزوجني فال بد أن تو َ
جبلسة نقاش بينهما ،ولكن بشروط:
ٔ -أن لكون ىذا النقاش على انفراد :دون تدخل األوالد
واجلوار واألىل...

( )1أخرجو ابن عساكر يف "تارخيو".
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ٕ -بعيداً عن الغضب :ألن الغضب يُفسد األمور،
وي ِ
سقط الرجال ،وىو عاطفة جيَّاشة تغطي العقل ،فتمنع
ُ
التفاىم والتخاطب.
 سؤال :ما حكم طالق الغضبان؟ جواب :طالق الغضبان يَ َقع باتِّفاق الفقهاء ،إال إذاوصل الرجل إىل درجة من الغضب ال يدري معها
ما يقول؛ لقولو « :ال طالق في إغالق»( ،)1واإلغالق:
كل ما يسد باب اإلدراك والقصد والوعيٍ ،
جلنون أو َّ
شدة
ٍ
غضب أو َّ
شدة حزن وحنوىا ...ويفهم مما ذكر أن طالق
الغضبان ال يقع إذا اشتد الغضب ،بأن وصل إىل درجة
ال يَعي فيها ما يقول ويفعل ،وال يقصده.

( )1أخرجو أبو داود ،واحلاكم.
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ٖ -ال تذكر الخالفات الماضية :وال ِ
ربص ،قال :
«لاعائشة ،ال تححي فيححي اهلل عليك»(.)1
ومن ذلك َوَرد يف األثر( :ما استقصى كرميٌ قط)( ،)6أي:
يسجل العيوب كلها ،ليأيت عند ادلشكلة
إن الكرمي ال ِّ
بذكرىا كاملة.

ع اآلخرلن لتكلمون:
ود ْ
ٗ -تكلَّ ْم َ

َدع زوجتك تتكلم ،ودعي زوجك يتكلم ،فالكثري من
الناس يريد عند النقاش أن يتكلَّم وحده ،ويريد من
اآلخرين أن يسمعوا وال يتكلَّموا!
فال بد من أن يتكلم الزوجان ويستمعا لبعضهما.
فهذه ىي شروط القاعدة الرابعة وىي جلسة النقاش.
( )1أخرجو أبو داود والنسائي.
( )6أخرجو الدينوري يف "اجملالسة وجواىر العلم"  682/1من حديث سفيان بن
عيينة ،وعزاه السيوطي يف "جامع األحاديث" وادلتقي اذلندي يف "كنز العمال" البن
مردويو من حديث علي .
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بحل ٍ
عدد من
 القاعدة الخامسة( :الوقت كفيلِّ
المشكالت):

فليس من الضروري أن ُربَ َّل ادلشكلةُ اآلن ،بل نضع
يتغري رأي أحد
مقًتحة عاجلة أو آجلة ،فغالباً ما َّ
حلوالً َ
الزوجني ،أو تتغري فِكرَّتما عن ادلشكلة.
ونبني وجهة نظرنا ،ونسمع
لنَ َدع الوقت يأخذ دورهّ ،
وجهة نظر اآلخر ،ولنذكر َّ
أن اهلل تعاىل نصر نبيَّو َّ
حممداً
 بعد ثالث وعشرين سنة من البعثة ،مع أنو -جل
جاللو -قادر على أن ينصره من أول دقيقة ،لكن علَّمنا
جل وعال -بذلك أن األمور ذبري دبقادير.
 ّالصعبة الفاصلة ويُل ِزم
أيها الزوجان :ال تضعا اخليارات َّ
أح ُدكما اآلخر هبا ،بل احبثا عن خيارات وحلول وسطيّة،
أن الوقت كفيل حبل ٍ
واعلما َّ
عدد من ادلشكالت.
َ ٌ ِّ
- ٔٙ -
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أح ُد
 القاعدة السادسة( :التعالش مع المشكلة ىو َأنواع الحل).

احلل مستحيالً ،فعليك أن
أحياناً ذبد األمر مغلَقاً ،و َّ
مأجور على
أنت
توطِّن نفسك للتعايش مع ادلشكلة ،و َ
ٌ
صربك.
اض ال دواء ذلا -كمرض السكري مثالً ،-فما
ىناك أمر ٌ
على ادلريض إال التعايش معو ،وتقبُل احلياة كما ىي،
وكذلك إذا رأى أحد الزوجني من اآلخر أمراً ال حيبو،
فليدرب نفسو على التعايش
وال يتقبَّلو ،ومل يستطع تغيريه ِّ
والتأقلم معو -مادام األمر ليس حراماً وال كفراً بواحاً ،وال
الص ِرب.
أجر َّ
ىو من أسس احلياة الزوجية ،-وينال بذلك َ
 -القاعدة السابعة( :استشر ثقةً بعيداً):

استشر َمن تثق بدينو وعلمو وأخالقو ،تثق خبوفو من اهلل،
وخبربتو احلياتية.
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ومن ادلهم أن يكون بعيداً عن أسرتك ،فال أنصح زوجاً
حل مشكلة بينو وبني
أن يستشري والده أو والدتو يف ِّ
نصح
زوجتو؛ ألن العاطفة ستتدخل ،وكذلك الفتاة ،ال يُ َ
أن تستشري أمها دبشكلة بينها وبني زوجها ،بل لتستشر
امرأة بعيد ًة ،موثوقةً ،عادلة وعابدة وذلا خربة يف احلياة.
 -القاعدة الثامنة :الدعاء

تنس أن باباً ال يغلق دونك يف ليل وال يف هنار،
ال َ
يأتيك من و الفرج من حيث تدري أو ال تدري ،إنو باب
الدعاء وااللتجاء إىل اهلل.
حل مشكالتك،
فاقرع باب ملك ادللوك وسلو داعياً َّ
تكرم.
ف َكم َّ
تفضل وَكم ربنَّن وَكم َّ
مهمة يف احتواء ادلشكالت
وبعد؛ فهذه شبان قواعد َّ
الزوجية.
نسأل اهلل تعاىل أن حيفظنا وحيفظ أزواجنا وأىلينا ،آمني.
* * *
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