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 ملخص املقالة
اهتماًما ابلًغا؛ ألنه طريقة امتثال أوامر   ،لزواج دور عظيم يف اإلسالم لذلك اهتم به اإلسالملفقد كان      

 جاء يف حديثهللا  واجتناب ما هنى هللا تعاىل، وطريقة التمسك بسنة النيب صلى هللا عليه وسلم ، كما  
لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج".  ْن َرِغَب َعْن  " َوإين أَتَ َزوَُّج النِ َساَء، َفمَ 1النيب صلى هللا عليه وسلم :" فَِإنَُّه أََغضُّ 

 "  .2ُسنَِِّت فَ َلْيَس ِمّنِ 
مراعاته إىل طلوع املشاكل من خالل تربية   املقالة هوأغراض الىت أكدت الكاتب إىل تقدمي هذه  ومن      

أبيدي األخذ  هو  يدافعه  ما  أغلبية  ومن  إليهاملتزوجني    األطفال  ال  مواإلشارة  الطريقة  على   السليمة نحو 
إضافة إىل بث   الزوجية، لبناء الرتبية  الصحيحة ألوالدهم  املعاشرةعلى حتسني  الِت تساعدهم    اإلسالمية

، وحتتوي هذه املقالة على بىن عليها تربية األوالد وينطلق من منطلقهااإلسالمية الىت ترغباهتم إىل أسس  
أمهيته   واصطالحا  لغة  ابلزواج  ومشروعيته،  التعريف  والعامة"  حكمه  "اخلاصة  الزوجية  املشاكل    احلقوق 

ابلزواج وحلول   ،املتعلقة  مشاكل  الطفل،  لدى  الزوجية  احلياة  والتوصيات  مؤثرات  والنتائج  اخلامتة   ،
 واإلقرتاحات، مث املصادر واملراجع.

 
 

  

 
 

  الُبَخارِي اإِلَمامِ   َصِحيحُ  ُُمَْتَصر  (ه 1420:  املتوىف) األلباين  األشقودري آدم،  بن جنايت بن نوح  احلاج  بن الدين،  انصر حممد الرمحن عبد أبو  - 2
 (.7/2)ج/
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 مقدمة القالة
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

، هللا ، أفضل العرب فصاحة وبالغة  وأمت السالم على سيدان ونبينا وحبيبنا حممد بن عبد  صالة هللا
الكرام وسلم تسليًما والتابعني ومن  الطاهرين ، وأصحابه  الطيبني  آله  املرسلني، وعلى  النبيني وإمام  خامت 

 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
 وبعد:     

ومبجرده واحلكم  مبا له من الفوائد  ورسله صلوات هللا عليهم أمجعني،    إن الزواج من سنن أنبياء هللا تعاىل  
قال هللا تعاىل: }َوَلَقْد كما    وأتديبهم أبخالق حسنة  وبواسطة تبىن تربية األطفال  ،  يثبت النسل البشرية

فإن دلت هذه اآلية على شيء  [  38-أَْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا ََلُْم أَْزَواجاً َوُذر ِيًَّة{ ]الرعد
النكاح ودرجته ومنزلته يف اإلسالم أفضلية  الباحث تقدمي هذه  فإمنا تدل على  ، لذلك استطاع 

 على أربعة حماور كاآليت:كما ستحتوي طياهتا    ،ث يف تربية الطفلإبرازا ملؤثرات الىت حتد  املقالة
 حكمه ومشروعيته.: التعريف ابلزواج لغة واصطالحا أمهيته احملور األول 
 : احلقوق الزوجية "اخلاصة والعامة"احملور الثاين

 املشاكل املتعلقة ابلزواج :احملور الثالث
الرابع احلياة  :  احملور  الطفل، مشاكل وحلول مؤثرات  اخلامتة والنتائج،  الزوجية لدى  املصادر واملراجع ،   مث 

 . وأرجوا من التوفيق والسداد
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 .واحلكمة منه احملور األول: التعريف ابلزواج لغة واصطالحا أمهيته حكمه ومشروعيته
يف اللغة: يكون مبعىن عقد التزويج ويكون مبعىن وطء الزوجة قال أبو علي القايل: "فرقت العرب    الزواج    

فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فالنة أو بنت فالن أرادوا عقد التزويج، وإذا 
 قالوا: نكح امرأته أو زوجته مل يريدوا إال اجلماع والوطء".

أسرة    زواجالومعىن       وتكوين  ابآلخر  منهما  استمتاع كل  به  يقصد  وامرأة  رجل  بني  "تعاقد  الشرع:  يف 
 صاحلة وجمتمع سليم". 

نه ال يقصد بعقد النكاح جمرد االستمتاع بل يقصد به مع ذلك معىن آخر هو أ  يقول الكاتبومن هنا      
القصدين على اآلخر العتبارات معينة حد  أاجملتمعات السليمة( لكن قد يغلب  )تكوين األسرة الصاحلة و 
 حبسب أحوال الشخص.

 : الزواجحكم 
ابعتبار ذاته مشروع مؤكد يف حق كل ذي شهوة قادر عليه. وهو من سنن املرسلني، قال هللا  الزواج        

 [ .38-تعاىل: }َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسالً ِمْن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا ََلُْم أَْزَواجاً َوُذر ِيًَّة{ ]الرعد
 . 1عن سنِت فليس مّن"  وقد تزوج النيب صلي هللا عليه وسلم وقال: "إين أتزوج النساء فمن رغب

ولذلك قال العلماء: إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة ملا يرتتب عليه من املصاحل الكثرية  
 واآلاثر احلميدة الِت سنبني بعضها فيما بعد إن شاء هللا.

الرجل قوي الشهوة وخياف على نفسه من احملرم  واجبا يف بعض األحيان كما إذا كان  الزواجوقد يكون     
إن مل يتزوج فهنا جيب عليه أن يتزوج العفاف نفسه وكفها عن احلرام ويقول النيب صلي هللا عليه وسلم: 

فعليه   "اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع
 2ابلصوم فانه له وجاء"

 

" ومسلم في كتاب النكاح باب من استطاع منكم الباءة 5063رقم "  -رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح    - 1
 ". 1401رقم" -فليتزوج 

" ومسلم كتاب النكاح باب من استطاع منكم 5066م يستطع الباءة فليصم رقم "رواه البخاري كتاب النكاح باب من ل   - 2
 ".1401رقم" -الباءة فليتزوج  
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 شروط الزواج
 شروط النكاح

فيها       وتتحدد  هبا  شروطا  للعقود  جعل  إن  األحكام  شرع  يف  ودقته  اإلسالمي  التنظيم  حسن  من 
ال هبا وهذا دليل واضح على أحكام إ صالحيتها للنفوذ واالستمرار فكل عقد من العقود له شروط ال يتم  

به دينهم الشريعة وإتقاهنا وأهنا جاءت من لدن حكيم خبري يعلم ما يصلح للخلق ويشرع َلم ما يصلح  
له  النكاح  فعقد  النكاح  عقد  العقود  تلك  بني  ومن  َلا  فوضى ال حدود  األمور  تكون  ودنياهم حىت ال 

 منها ما أييت وهو أمهها: يذكر الباحثشروط 
 رضا الزوجني: فال يصح إجبار الرجل على نكاح من ال يريد وال إجبار املرأة على نكاح من ال تريد. -1

". وقال النيب صلي 19}اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِ َساَء َكْرهًا{ "النساء: قال هللا تعاىل:  
البكر حىت تستأذن"، قالوا: اي رسول هللا وكيف   هللا عليه وسلم: "ال تنكح األمي حىت تستامر وال تنكح 

 1إذهنا؟ قال: "أن تسكت" 
املرأة بدون رضاها سواء أكانت بكرا أم ثيبا اال أن الثيت ال بد   وسلم عن تزويج  فنهى النيب صلي هللا عليه

 من نطقها ابلرضا وأما البكر فيكفي يف ذلك سكوهتا ألهنا تستحي من التصريح ابلرضا.
وسلم: حد ولو كان أابها، لقول النيب صلي هللا عليه  أالزواج فال جيوز أن جيربها عليه  وإذا امتنعت عن      

 .2"والبكر يستأذهنا أبوها" 
 وال أمث على األب إذا مل يزوجها يف هذه احلال ألهنا هي الِت امتنعت ولكن عليه أن َيافظ عليها ويصوهنا.

وإذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا وقال وليها: تزوجي اآلخر، زوجت مبن تريد هي إذا كان كفئا َلا  
 عليه يف هذه احلال.  فلوليها أن مينعها من زواجها به وال إمثأما إذا كان غري كفء 

. فلو زوجت 1. الويل فال يصح النكاح بدون ويل، لقول النيب صلي هللا عليه وسلم: "ال نكاح إال بويل" 2
 املرأة نفسها فنكاحها ابطل، سواء ابشرت العقد بنفسها أم وكلت فيه.

 

" ومسلم كتاب نكاح باب  5136رواه البخاري كتاب النكاح باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب اال برضاها رقم" - 1
 ". 1419استئذان الثيب في النكاح رقم" 

 ".1421كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم "رواه مسلم  - 2
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عصباهتا، مثل األب، واجلد من قبل األب، واالبن وابن االبن وإن نزل  والويل: هو البالغ العاقل الرشيد من  
 واألخ الشقيق واألخ من األب والعم الشقيق والعم من األب وأبنائهم األقرب فاألقرب.

 الزواجحكمة 
أن      الباحثقبل  األحكام   يبدأ  يقينا ابن  علما  نعلم  أن  علينا  املسالة جيب  تلك  الكالم يف خصوص 

 ا حكم وكلها يف موضعها وليس فيها شئ من العبث والسفه ذلك ألهنا من لدن حكيم خبري.الشرعية كله 
ولكم هل احلكم كلها للخلق؟ إن اآلدمي حمدود يف علمه وتفكريه وعقله فال ميكن أن يعلم كل شئ وال  

 [ .85-]اإلسراءأن يلهم معرفة كل شئ قال هللا تعاىل: }َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل{ 
نعلم     أم مل  الرضا هبا سواء علمنا حكمتها  لعباده جيب علينا  الِت شرعها هللا  الشرعية  إذن: فاألحكام 

عقولنا وإفهامنا عن  ألننا إذا مل نعلم حكمتها فليس معناه أنه ال حكمة فيها يف الواقع إمنا معناه قصور  
 فكثرية منها:أما احلكمة يف النكاح ، إدراك احلكمة

معشر الشباب من استطاع منكم   حفظ كل من الزوجني وصيانته قال النيب صلي هللا عليه وسلم: "اي-1
 2الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج" 

 حفظ اجملتمع من الشر وحتلل األخالق فلوال النكاح النتشرت الرذائل بني الرجال والنساء. -2
استمتاع كل من الزوجني ابآلخر مبا جيب له من حقوق وعشرة فالرجل يكفل املرأة ويقوم بنفقاهتا من   -3

رزقهن وكسوهتن   عليكم  "وَلن  عليه وسلم:  النيب صلي هللا  قال  ابملعروف  ولباس  ومسكن  طعام وشراب 
صالح قال النيب صلي هللا  . واملرأة تكفل الرجل أيضا ابلقيام مبا يلزمها يف البيت من رعاية وإ3ابملعروف" 

 . 4واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها" ...عليه وسلم: " 

 

1 -  " الولي رقم  في  باب  النكاح  كتاب  داود  أبو  بولي رقم 2085رواه  إال  نكاح  ما جاء ال  باب  النكاح  كتاب  والترمذي،   "
 " 1881" وابن ماجه كتاب النكاح باب ال نكاح إال بولي رقم" 1101"

 الحديث  سبق تخريج - 2

" وابن ماجه كتاب  1905" وأبو داود كتاب المناسك باب صفة حجة النبي صلي هللا عليه وسلم رقم"5/73رواه احمد "   - 3
 ( .3074المناسك باب حجة رسول هللا صلي هللا عليه وسلم رقم )

 سبق تخريجه - 4
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وابلزواج   -4 األخرى  إحدامها  تعرف  ال  متباعدتني  أسرتني  من  فكم  والقبائل  األسر  بني  الصلة  أحكام 
 َيصل التقارب بينهما واالتصال وَلذا جعل هللا الصهر قسيما للنسب كما تقدم. 

بقاء اإلنسان قال هللا    -5 به  الذي  للنسل  النكاح سبب  النوع اإلنساين على وجه سليم فان كان  بقاء 
َها َزْوَجَها َوَبثَّ   ُهَما رَِجاالً تعاىل: }اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ِمن ْ

 [ . 1-نساءَكِثرياً َوِنَساًء{ ]ال
 واملعاشرة الزوجية  احملور الثاين: احلقوق الزوجية "اخلاصة والعامة"

 تاإلسالم به، لذلك إذا وقع العقد الصحيح النافذ ترتب عليه آاثره ووجب اعتىنإن الزواج أمر مهم 
 م هذه احلقوق إىل ثالثة أقسام :يقستمبقتضاه احلقوق الزوجية، وميكن  

 مشرتكة بني الزوج والزوجة. القسم األول: حقوق  -1
 القسم الثاين : حقوق  واجبة للزوج على زوجته. -2
 القسم الثالث: حقوق واجبة للزوجة على زوجها. -3

 القسم األول: احلقوق املشرتكة بني الزوج والزوجة: 
 أما احلقوق املشرتكة بني الزوجني هي:

لل مشرتك بينهما ، فيحل  حل العشرة الزوجية، واستمتاع كل من الزوجني ابآلخر، وهذا التح -أ
إال مبشاركتهما   ، وال َيصل  للزوجني  اإلستمتاع حق  منه، وهذا  َلا  ما َيل  من زوجته  للزوج 

 1معا؛ ألنه ال ميكن أن ينفرد به أحدمها.
 .حلديث :"الولد للفراش"  ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش -ب 
ده وأبنائه، وفروع آبنائه وبناته، كما َيرم حرمة املصاهرة : إن الزوجة حترم على آابء الزوج وأجدا -ت 

" سورة النساء اآلية َوُأمََّهاُت ِنَساِئُكم   ، قال تعاىل:"هو على أمهاهتا وبناهتا وفروع أبنائها وبناهتا
20 

 
 343م ص  1999ه 1420ى سنة  األول -: الجزائري ، أبوبكر جابر، منهاج المسلم،  دار الفكر بيروت،  ط 1
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ثبوت التوارث بينمها مبجرد إمتام العقد، فإذا مات أحدمها بعد متام العقد ورثه اآلخر ولو مل يتم   -ث 
َوَلُكم  ِنص ُف َما تَ َرَك َأز َواُجُكم  ِإن  َلَ  َيُكن  هَلُنَّ َوَلٌد فَِإن  َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد فَ َلُكُم الرُّبُُع "  الدخول 

نَ   12" سورة النساء اآلية ِمَّا تَ رَك 
يسودمها  -ج حىت  ابملعروف  اآلخر  يعاشر  أن  الزوجني  من  على كل  فيجب   : ابملعروف  املعاشرة 

 ١٩النساء: " َوَعاِشُروُهنَّ اِبل َمع ُروفِ :"الم، كما جاء يف قوله تعاىلالوائم، ويظلهما الس
 :القسم الثاين : احلقوق  الواجبة للزوج على زوجته.

َعَلي ِهنَّ   وللزوج على زوجته حقوق اثبتة ، لقول هللا تبارك وتعاىل: الَِّذي  ِمث ُل  َولِلر َِجاِل  َوهَلُنَّ  اِبل َمع ُروِف   
َأاَل ِإنَّ َلُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َحقًّا،   :}تعاىلفما عليهن هو حقوق الزوج لقوله    ،٢٢٨البقرة:    "َعَلي ِهنَّ َدرََجةٌ 

 ، ومن هذه احلقوق: 1َولِِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم َحقًّا{
عليه أو ذلك فال تطيعه يف ماال تقدر  على  الطاعة يف املعروف، يف غري معصية هللا تعاىل ، و  -1

تعاىل: لقوله   ، عليها  َعِليًّا َكِبرياا   يشق  اَّللََّ َكاَن  ِإنَّ  َسِبيالا  َعَلي ِهنَّ  ُغوا  تَ ب   َفاَل  َأَطع َنُكم   " فَِإن  
أَلََمْرُت  صلى هللا عليه وسلم  ولقوله    ،  ٣٤النساء:   أِلََحٍد  َيْسُجَد  َأْن  َأَحًدا  آِمرًا  َلْو ُكْنُت   {:

ُ ََلُْم َعَلْيِهنَّ ِمَن احلَْق{ النِ َساَء َأْن َيْسُجْدنَ   .2 أِلَْزَواِجِهنَّ ِلَما َجَعَل اَّللَّ
لقوله   -2 بيته إال إبذنه،  ماله وصون عرضه وأن ال خترج من  َخرْيُ صلى هللا عليه وسلمحفظ   {:

َها َسرَّْتَك، َوِإَذا أََمْرهَتَا َأطَاَعْتَك، َوِإَذا غِ  َها َحِفظَْتَك يف نَ ْفِسَها النِ َساِء الَِِّت ِإَذا َنَظْرَت ِإلَي ْ ْبَت َعن ْ
 3َوَماَِلَا{.

السفر معه إذا شاء ذلك ومل تكن قد اشرتطت عليه يف عقدها عدم السفر معه، إذ سفرها معه   -3
 من طاعته الواجبة عليها.

 

 1395، مصر،ط الثانية،    سنن الرتمذي    حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى،  ،  الرتمذي  1
 . 459، ص: 3، ج،م  1975 -ه  

( دار هجر  4/87) :،  صعبد احملسن الرتكيأبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي البصرى ، مسند أيب داود  احملقق: الدكتور حممد بن   2  
   م 1999 -ه   1419مصر، ط : األوىل،  –
،حتقيق: حممد حميي الدين عبد   سنن أيب داودسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري  السِ َجِجْستاين، ، (2/224أبوداود )3

 (. 87ص/4ج)، بريوت –، املكتبة العصرية، صيدا احلميد
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ِإَذا  صلى هللا عليه وسلمتسليم نفسها له مىت طلبها لإلستمتاع هبامن حقوقه عليها، لقوله   -4  {:
الَِئَكُة َحىتَّ ُتْصِبَح{. 

َ
َها امل َها َلَعنَ ت ْ  َدَعا الرَُّجُل اْمَرأََتُه ِإىَل ِفرَاِشِه َفأََبْت فَ َباَت َغْضَباَن َعَلي ْ

:} الَ َيَِلُّ لِْلَمْرأَِة َأْن  صلى هللا عليه وسلمقوله  استئذانه يف الصوم إذا كان حاضرًا غري مسافر ل -5
 َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد ِإالَّ إبِِْذنِه{. 

 لزوجة على زوجها: لالقسم الثالث: احلقوق الواجبة 
" اِبل َمع ُروفِ   َوهَلُنَّ ِمث ُل الَِّذي َعَلي ِهنَّ  لزوجة على زوجها حقوق كثرية كما ثبت يف قوله تبارك تعاىل: جيبل 

ِإنَّ َلُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َحقًّا، َولِِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم  :}صلى هللا عليه وسلم ، ولقوله ٢٢٨لبقرة: سورة ا
 ، ومن هذه احلقوق ما يلي :1َحقًّا{
ملن سأله عن    صلى هللا عليه وسلمالنفقة : من طعام وشراب وكسوة ومسكن ابملعروف لقوله   -1

ع املرأة  َتْضِرِب  حق  َواَل  اْكَتَسْيَت،  ِإَذا  َوَتْكُسَوَها  َطِعْمَت،  ِإَذا  ُتْطِعَمَها  َأْن  قال:}  الزوج  لى 
 أي ال خيرجها إىل بيت يهجرها فيه. 2، اْلَوْجَه، َواَل تُ َقبِ ْح، َواَل هَتُْجْر ِإالَّ يف اْلبَ ْيِت {

 . على قدر كفايتها منه  عجزاإلستمتاع: فيجب عليه أن يطأها ولو مرة يف كل أربعة أشهر إن  -2
 .املبيت عندها يف كل أربعة ليال ليلة: إذ فرض به على عهد عمر رضي هللا عنه  -3
لقوله   -4 غريها:  نساء  لزوجها  إن كانت  ابلعدل  َلا  وسلمالقسم  عليه  هللا  َلُه صلى  :}َمْن َكاَن 

ْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى َجاَء يَ ْوَم اْلِقيَ   3اَمِة َأَحُد ِشقَّْيِه َماِئٌل{. اْمَرَأََتِن مَيِيُل إِلِ
صلى هللا عليه أن يقيم عندها يوم تزوجه هبا سبًعا إن كانت بكرًا وثالاًث إن كانت ثيًبا: لقوله   -5

ٍم مُثَّ يَ ُعوُد ِإىَل ِنَسائِِه{. وسلم ٍم ،َولِلث َّيِ ِب َثاَلثَُة َأايَّ َعُة َأايَّ  4:}لِْلِبْكِر َسب ْ

 
 سبق خترجيه.  1
 (.2/244) املرجع السابق أبوداود2
 (.7/63)املرجع السابق ص:  للنسائي الصغرى  السنن=  السنن من اجملتىب -3
 (.4/429) املرجع السابق ص:  احلاكم رجال يف وال  التقريب يف َلم يرتجم مل الذين سننه يف  الدارقطّن رجال تراجم -4
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 املعاش                 رة احلسن                ة
قال      لذلك  اهتماًما جيًدا،  هبا  يهتما  أن  والزوجة  للزوج  وينبغي  واجبة،  الزوجني  بني  احلسنة  واملعاشرة 

: وتعاىل  ُكُنوا  وَ   "سبحانه  لَِتس  َأز َواجاا  أَن  ُفِسُكم   ِمن   َلُكم   َخَلَق  َأن   آاَيتِِه  َمَودَّةا  ِمن   َنُكم   بَ ي   َوَجَعَل  َها  ِإلَي  
ٍم يَ تَ َفكَُّرونَ   ٢١: سورة الروم"  َوَرمح َةا ِإنَّ يف َذِلَك ََلاَيٍت ِلَقو 

النيب     للمسلمني ، َيسن معاملته مع أزواجه ،   صلى هللا عليه وسلموكما عرفنا أن  القدوة احلسنة  هو 
أزواجنا   مع  معاملتنا  أن حنسن  علينا  واجب  يرضى، ولذلك  ما  إىل  والسعى  ينفرد  عما  ابلعدل  وذلك   ،

بينهما وما العطف وحسن احلديث،واإلحرتام  اخلري، واإلخالص مع  الشر وجلب  إىل   والتعاون على رفع 
والوائم. ويريب األوالديف هدوء ونقاء   قذلك من احلياة الزوجية من أسباب السعادة واإلطمئنان ليدوم الوفا

ألزواجه، وقد   صلى هللا عليه وسلم   جني مطالب حلسن املعاشرة كمافعل النيب، فكل من الزو موسالم بينه 
 -جاءت أمثلة  عديد مشرية بذلك  يف أحاديث كثرية، منهامايلي:

 1: }َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم أِلَْهِلِه َوَأاَن َخرْيُُكْم أِلَْهِلي{. صلى هللا عليه وسلمعن عائشة، قالت: قال رسول هللا  
 .2:}َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي ِإميَااًن َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقاَوِخَيارُُكْم ِخَيارُُكْم لِِنَساِئُكْم{ هللا عليه وسلمصلى  وقال 

  

 
 ( 5/709) املرجع السابق ص:  سنن الرتمذي -1
 (.220/ 4) )املرجع السابق( ( ، ابو داود16/114)برقم حنبل بن أمحد اإلمام  مسند أسد  بن  هالل بن حنبل  بن حممد بن أمحد هللا عبد أبو 2
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 ابحلياة الزوجيةاحملور الثالث: املشاكل املتعلقة 
 وهي تنقسم إىل قسمني األساسيني ومها: ناك مشاكل كثري الىت تشيع بني البعل وزوجهه

 .قبل الزوجمن مشاكل  -
 قبل الزوجة.  من  مشاكل   -
 مشاكل من قبل األصهار. -

 قبل الزوج من مشاكل 
ال مبشاكل  مملوءة  حياة  الزوجة،  ميكن   الباحث  ل  غشت ي  واحلياة  ولكن  لكثرهتا  هذه أب   قول البذكرها  ن 

من    ومما يكون تكون من قبل الزوجة أو منهما معا،    وقدقد تكون من قبل الزوج    املشاكل كثرية وُمتلفه، 
 -مايلي: قبل الزوج

 ومتاع احلياة الدنيا. :بناء الزواج على أساس الطمعاألوىل
 . جلماَلا فقط : أن ينكح الرجل املرأةالثانية
 . : أن ينكح الرجل املرأة لنسبها فقطالثالثة

 . من قبل الزوج سرعة الغضبالرابعة : 
 . هل الزوج بطبيعة احلياة الزوجيةاجت:  اخلامسة

 . : عدم قدرة الزوج على حتمل مسؤولية األسرةالسادسة
 .عدم التوافق الثقايف بني الزوج والزوجةالسابعة: 

 . : عدم إحرتام الزوج من الزوجة الثامنة
 ه. : عدم عدالة الزوج بني زوجاتالتاسعة

 .: عدم النظافة ةشر االع
 إكراه النفس مبا ال طاقة له من قبل البعل. :عشرادية احل
 قلة الرفق وطالقة الوجه. /: عدم املالعبة ومضاحكة الزوج لزوجتهعشر  ةنيالثا

 فراء الكاذب . : اإل عشر ةثالثال
 . : عدم احملبة الكاملة بني الزوجنيعشر ةبع ار ال
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 مشاكل من قبل الزوجة
مشاكل الِت تكون من قبل الزوجة وتتأثر هذه املشاكل على احلياة الزوجية، ومن هذه املشاكل  هناك      

 -ما يلي:
 . ة للزوججعدم احملبة الزو  – األوىل
 .عدم مراعاة األخالق عند الزواج – الثانثة
 . عدم قدرة الزوجة على حتمل املسؤولية واألعباء املنزلية  – الثالثة
 . الزوجة بطبيعة احلياة الزوجية  جتاهل  – الرابعة

 . عدم اإلحرتام – اخلامسة
 .نفسها وعرضها ومال زوجها بوجة الز  اعتناء عدم –السادسة

 . عدم العفة  – السابعة
 بذير الزوجة يف مال زوجها.ت – التاسعة
 .عدم طاعة الزوجة لزوجها يف املعروف – عشر الثانية 

 من قبل األصهار  احلياة الزوجية مشاكل
 :  واملشاكل من قبل األصهار ميكن أن نقسمها إىل  ثالثة أقسام 

 :املشاكل من قبل أم الزوج -أوًلا 
 من األمور الِت تسبب إنشاء املشكلة بني الزوجة وأم زوجها ما يلي:

 املعرفة بطبيعة الزوج. اجلهل: معناه هنا عدم  -1
 . بغض أم الزوج جتاه الزوجة -2
 ميل الزوج إىل زوجته بشكل كلي. -3
 كثرة الغرية واحلقد من قبل أم الزوج لزوجة ابنها. -4
 أن تكون الزوجة ال حترتم زوجها وال ترى له قيمة.  -5
 تفضيل الزوج زوجته على أمه.  -6
 عدم  تقدمي اإلحسان من الزوجة ألم زوجها . -7
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احد، أي أن تكون الزوجة وأم الزوج يف بيت واحد، وهذا سبب قوي لوقوع  املكث يف مكان و  -8
 الفتنة بينهما.

 املشاكل من قبل األم الزوجه : -اثنياا
  -ومن األوامر الِت يعدي  إىل إنشاء املشاكل بني أم الزوجةوزوج ابنتها ماأييت:

 اجلهل بطبيعة احلياة الزوجية.  -1
 عدم حتمل مسؤوليه ابنتها. -2
 م الزوجة لزوج ابنتها.  عد حمبة أ -3
 عدم إكرام الزوج ألم زوجته .  -4
 الطمع من قبل أم الزوجة ألموال زوج ابنتها.  -5
 سوء العالقة الزوج مع أهلها وهجر الزوج لألسرهتا وغريذلك .  -6
 املشاكل من قبل إخوان الزوج أوأقاربه : –اثلثاا 

  -زوجة أخيهم ماأييت:ال من األمور الِت تسبب حدوث املشاكل بني إخوة الزوج مع
 زوجها. ةعدم احرتام الزوجة إلخوا -1
 اجلهل بطبيعة احلياة الزوجية.  -2
 غري السبب .عليها من دخول الكثرة  -3
 عدم احملبة إخوان الزوج لزوجة أخيهم .  -4
 . ألهل الزوجسوء عالقة الزوجة  -5
 الذي خيالف الشريعة.  األمر ة،مع إخوا  مداعبة الزوجة -6

 وهبذا القدر كفاية.  
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الزوجية احلياة  مؤثرات  الرابع:  فشل  احملور  والنتائج   يف  اخلامتة  وحلول،  مشاكل  الطفل،  لدى 
 والتوصيات واإلقرتاحات، مث املصادر واملراجع.

هناك مؤثرات كثرية الىت تشيع بني الزوجني مع كوهنا من أكرب املؤثرات الىت تلعب دورها يف فشل تربية   
 كما سيكتفي الباحث بذكر بعض منها  وهدمها الطفل 

 أتثري مشاكل احلياة الزوجية يف تربية األوًلد
 ما يلي: منها  ال شك أن املشاكل الىت تتأثر يف تربية األوالد لعدم اهتمام اآلابء كثرية، 

 أمام أوالد مها. بينهماصومة اخل كثرة    -1
 حرتام الزوجة لزوجها أمام األوالد. اعدم  -2
 سب أو شتم الزوج لزوجته أمام األوالد. الكثرة    -3
 جتاوز الزوجة القوائد الِت حددها زوجها أمام األوالد.  -4
 .نتهار الزوج لزوجته أمام األوالد إ -5
 أوالدمها. سر الزوج من الزوجة أمام ء إفشا -6
 مبا جيرى بني األوالد . ة عدم إهتمام الزوج أو الزوج -7
 ميل الزوج أو الزوجة إىل بعض أوالد مها وترك بعضهم . -8
 .عدم تربية األوالد ابلرتبية اإلسالمية الِت أمر هبا الشرع -9

 .ة توافق  األوالد معهما أي الزوج والزوجعدم  -10
 . كبنظافة األوالد ، وما إىل ذل عدم إهتمام الزوجة  -11
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 أتثري الط           الق يف ه          دم تربي         ة األوًلد
واملدرسة   البيت  يف  املربية  هي  الزوجة  أن  إذ  األوالد،  تربية  حتطيم  يف  يتأثر  الطالق  أن  الشك 
فيتأثر   لألوالد  والتأسي  املشاكل  يسبب  البيت  يف  وجودها  عدم  لذلك   ، الرتبية  بناء  األوىل يف 

 اهندام تربيتهم.ذلك يف 
 يقول شاعر:

 أعدت شبا طيب األعراق ** األم مدرسة إذا أعددهتا 
وقد يتأثر الطالق على دراسة األوالد قدرهتم التعلمية وعلى ذكائهم، ألن األم َلا دور فعال        

غة الذكر، كما أهنا تتأثر على لىل ابلنسبة ألوالدها كما أسلفنا  يف تعليم أوالدها فهي املدرسة األو 
أوالدها وَلجتهم، فالولد َياول يف املرحلة األوىل من الطفولة أن يتكلم بلغة أمه ويتمثل هبا يف 
تتأثر  الولد تكون صحيحة وإن كانت غري ذلك  فلغة  لغة األم صحيحة  فإن كانت  ألفاظها ، 

 على لغة طفلها. 
،كما يتعلم عدم  تمعجملا عدم احرتام الناس يف    فنشأ يف عد األم عن ولدها يتأثر على حياته  وبُ     

التعاون فال يبايل أببيه وال يعينه يف أعماله وال أسرته أو جمتمعه، وكذلك يتعلم عدم الصرب والتأين  
واخليانة وعدم اإلهتمام ابلنظافة ، ألن األم هي من تعلم ولدها كيف َيافظ على نظافة  جسمه   

أمام   نظيًفا وطاهرًا ويظهر  ليكون  ثوبه،  يظهر  منظر مجيل ويكون حمبواًب  يف  وكيف  اجملتمع يف 
 جمتمعه؛ ألن الناس من عادهتم َيبون النظيف ويكرهون القذر وال يريدون اجملالسة معه لقذارته. 
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 خامتة البحث
احلمد هلل على كل حال، والشكر له على توفيقه وامتنانه، الصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني   

الوجيزة،  حممد بن عبد هللا صلوات هللا وسالمه عليه،   املقالة  الباحث إىل هناية هذه  والىت من هنا وصل 
املؤثرات  أهم  على  األطفال   الزوجية  تتمثل  تربية  يف  تتأثر  الىت  حاالرتبوية  وقد  القيام ،  على  الباحث  ول 

الزوجية، وما يتأثر من خالَلا يف تربية  بعض املشاكلسرد ، مث والشرعابلتعريف عن الزواج من جانب اللغة 
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.  األطفال وهكذا، وهللا أعلم

 نتائج البحث
سبق يتضح للقارئ أمهية الزواج ودوره يف اإلسالم؛ ألنه  هو اللبنة   من خالل دراسة ما  -1

 . ة الصحيحة األوىل يف بناء اجملتمع
؛ متعلقة ابلدين اإلسالميأن احلياة الزوجية  احلياة الوصول معرفة  للقارئ   يبدوا وكذلك  -2

 ابلصرب والرفق واملودة وما إىل ذلك. مرتبطة أيضا احلياة الزوجية ومبا أن
واحلياة الزوجية مبا أهنا عبادة مليئة ابلتحدايت واملشكالت إذ أهنا تتأثر أتثريا ابلغا يف الرتبية   -3

 خاصة، ويف بناء املتعة عامة. 
 قائمة املصادر واملراج

 املنورة للنشر احلاسويب . مصحف املدينة القرآن الكرمي،  •
احلس،  البيهقي   • بن  ،  أمحد  بكر  أبو  اخلراساين،  اخُلْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن  شعب  ني 

ن: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابَلند،   اإلميان ،
 م.   2003 -ه    1423ط: األوىل،  

صحيح البخاري   -اجلامع املسند الصحيح  حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي،  ،  البخاري   •
 ، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر. 
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عيسى،   • أبو  الضحاك،  بن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  الرتمذي   الرتمذي،   سنن 
ومط  مكتبة  شركة  الباقي،   عبد  فؤاد  حممد  وحتقيق  شاكر،  حممد  أمحد  وتعلىق  بعة ،حتقيق 

 م. 1975  -ه   1395مصر،ط الثانية،  –مصطفي البايب احلليب 
،حتقيق:    سنن أيب داودسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري  السِ َجِجْستاين،  ،  أبو داود   •

 بريوت.  –حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 
مسند اإلمام   ن أسد الشيباين، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بابن حنبل،    •

الرسالة، ط:   -احملقق: شعيب األرنؤوط  أمحد بن حنبل،   عادل مرشد، وآخرو، ن: مؤسسة 
 م.   2001  -ه   1421األوىل، 

حتقيق: حسني سنن الدارمي ،أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل الدارمي،الدارمي،   •
وا للنشر  املغّن  دار  ن:  الداراين،  أسد  األوىل، سليم  ط:   ، السعودية  العربية  اململكة  لتوزيع، 

 م.   2000 -ه    1412
،،  الدارقطّن   • مهدي  بن  أمحد  بن  عمر  بن  علي  احلسن  الدارقطين،    أبو  مؤسسة سنن  ن: 

 م. 2004 -ه    1424لبنان، ط: األوىل،  –الرسالة، بريوت 
اخلراساين،  ،النسائي   • على  بن  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  للنسائيأبو  الصغرى   السنن 

اإلسالمية   املطبوعات  غدة،مكتب  أبو  الفتاح  عبد  الثانية،    –،حتقيق:   –  1406حلب،ط 
 م.1986

ماجة • القزويّن،  ،  ابن  يزيد  بن  عبد هللا حممد  ، أبو  ماجه    ابن  عبد سنن  فؤاد  حتقيق: حممد 
 فيصل عيسى البايب احلليب.  -الباقي، دار إحياء الكتب العربية  

احملقق: املعجم األوسط،ه (،  360سليمان بن أمحد بن أيوب، أبو القاسم )املتوىف:  ،  الطرباين   •
 القاهرة.  –طارق بن عوض هللا بن حممد ،ن: دار احلرمني  


