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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  محاصرة الخالف

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ
  

 وعلـى آلـه وصـحبه    ، نبينا محمد، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين  
  : أما بعد،أجمعين

 ،ى هذا الموضـوع   سنختم الكالم عل   -إن شاء اهللا  - ا الدرس  وفي هذ  ،زلنا نتحدث عن المشكالت الزوجية     فال
واألمور التـي ينبغـي أن يراعيهـا األزواج          ،وآخر ما تحدثنا عنه في المرة الماضية فيما يتعلق بالتوجيهات         

أذكر بعض القضايا وبعض     وهنا   ،واألمور التي يجب مراعاتها في ذلك      ، وأهمية الحوار  ،ذكرنا قضية الحوار  
   .ت األخرىالتوجيها
بحيـث   ، وذلك بين الزوجين فحسب    ،دائرةفينبغي أن يحاصر في أضيق      ف   من ذلك أنه إذا وقع الخال      :فأقول

 ،تخبـر قريباتهـا    و ،تخبـر إخوتهـا   و ، تخبر أهلها  ،ن هذا الخالف ال يتوسع فتذهب المرأة وتخبر اآلخرين        إ
 فهـؤالء  ، وكذلك الرجل يذهب فيخبر أباه أو يخبر أمه أو يخبر إخوانه أو نحو ذلـك        ، هذا ال يصح   ،صديقاتها
 أو لقنه   ،خوانه وهذا الزوج لربما لقنه إ     ، والمرأة يتعصب لها أهلها ثم يلقنونها      ،ون له في غالب األحيان    يتعصب
 ونفـوس   ، لها تعلق في الموضوع     صار هناك أطراف أخرى  ف ،بقى القضية خارجة عن يد الزوجين      ثم ت  ،أبوه

 وأهل الزوجة وقع في     ، شيء  فهؤالء وقع في نفوسهم على هذه المرأة       ،ة كما هو الغالب   نالناس صارت مشحو  
نـشعاب   فإنها إن حصل فيها شيء من اال، والنفوس مثل الزجاج كما هو معلوم،نفوسهم على هذا الزوج شيء  

        لمة بحيث يكون ذلك األمر عائـداً إلـى    وال يمكن أن تسد تلك الثُّ  ،رأبأو نحو ذلك فإن صدعها ال يمكن أن ي
   .شأنه وحاله األول

 ومحاصرة هذا الخالف بحيث ال يتـسع فيخـرج عـن    ،ة على هذا الود بين هذه األسر   ينبغي المحافظ  :فأقول
  واقفة عند زوجته فيـستطيع أن ينهـي   فالقضية اآلن لم تكن،نطاق الزوجين فال يستطيع الزوج أن يتحكم فيه   

 ، واألم واألخ يتوعـد ويتهـدد  ، فاألب يتحـدى ،أطراف آخرين  تعلق ب   صارت القضية لها    بل الموضوع معها 
 وأن  ، وأبوه لربما حرضه على الطـالق      ،ي رجولته  وف  وهكذا إخوانه يتكلمون فيه    ، وتحرض هذه البنت   تدعو

  . يؤلبون هذا الولد فصاروا حزباً، واألخوات قامت قيامتهن،اًهذه المرأة ال يمكن أن تدخل لنا بيت
 إلـى غيـرهم إال فـي        نتقل ال ي  ،يبقى في دائرة الزوجين فقط    فينبغي أن نحاصر الخالف     ف ، هذا خطأ  :فأقول

الرجـل  كـأن يكـون     السكوت عنها بحال من األحوال،     تعذر الحلول في أمور ال يجوز     ت حاالت ضيقة حينما  
 ويـسومها الخـسف     ، منذ عشر سنوات تزوجته وأنا أعرف من الـشهر األول          :مدمن مخدرات والمرأة تقول   

 يكون هـذا الرجـل       ومثل ذلك أن   ،سكت عليها  هذه قضية ما ي    ، ال تخبر أحداً من أهلها     ومع ذلك فهي   ،والذل
نتقل ت القضية أن هذا الرجل قد       ،ليست متوقفة عليه هو    في هذه الحالة     القضيةف ، وما شابه ذلك    للفواحش اًمدمن

، وتبقـى كمـا      منكسرة الخاطر  ،يفة البال تبقى كس  هي أن     فما ذنبها  ،يب هذه المرأة   األمراض فتص  إليه بعض 



 ٢

 وال تدري ما الذي ينوبها وما الذي يصيبها من جراء االسـتمرار معـه               ،ج الظالم  هذا الزو  تحت رحمة  :يقال
  ؟ومن جراء معاشرته

 ، التـي ذكرنـا     كالصور  إال في حاالت خاصة    تهما ويخرج عن دائر    بين الزوجين  ال ينبغي أن يتسع الخالف    ف
  .بوس لٍَةولكل حال

 أن ال يتخذ قـراراً حتـى        -الذي يملك القرار   ألنه هو    ؛السيما الزوج - ينبغي على اإلنسان     :القضية األخرى 
 ألنـك   ؛ وال تتخذ القرارات في حال االنفعـال       ، وال تتكلم وأنت منفعل    ،ال تتخذ قراراً إال بعد دراسته     ،  يدرسه

 ، وإنما تكلمت في حـال االنفعـال    ، وألنك لم تتريث فيها    ، ألنها غير مدروسة   ؛غالباً ستندم على هذه القرارات    
  .كثر ما نسمعأوهذا 

 غالب  سف لأل هذاو .. كنت منفعالً  : لماذا طلقتها؟ لماذا فعلت كذا؟ يقول      ؟ أنت طالق  :لماذا أنت قلت لهذه المرأة    
  . يصدرون قرارات ثم يتندمون عليها حيث يفعلونهالناس
  فينبغي في التأديـب أن تتـدرج،  ، أن تراعي حق هذه المرأة والتأديب الشرعي فيها        -أيضاً- كيلع ينبغي   كما
  .]سورة النساء) ٣٤([ }والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَِعظُوهن{ :أشار إلى الوعظ أوالً -عز وجل- فاهللا

 ،-عز وجـل -ر باهللا ذكَّ تُ،هذا هو األمر األولف :}فَِعظُوهن{ ،أن تترفع المرأة على طاعة الزوج هو   :والنشوز
 فإن لـم    ، بخطئها وتنبه عليه   رذكَّتُ ، بالعواقب رذكَّتُو ،لتصرف بما يخوفها من هذا ا     رذكَّتُو ، بحق الزوج  رذكَّتُو

 ،]سورة النساء ) ٣٤([ }واهجروهن ِفي الْمضاِجعِ  {: -عز وجل - كما أمر اهللا     ،ر في المضجع  هجينفع ذلك فإنها تُ   
ي إال سـويعة   وقد ال يـأت ، ويترك هذا البيت، ال أنه يفارق البيت   ،ومعنى ذلك أن يدير لها ظهره في المضجع       

 ، وال يكلمها فهـذا ال يـصح  ، فهو إثبات وجود فقط، فالن ال يأتي إلى بيته: أن ال يقول الناس     ألجل ؛من نهار 
  .سيما إذا تطاولت األيام ال،المرأة جداًفي  وهذا يؤثر ،في الفراش ظهرهوإنما يدير لها 

ال يكون هذا الضرب علـى      و ،]سورة النساء ) ٣٤([} واضِربوهن{ ،الضرب غير المبرح  إن لم ينفع معها ذلك ف     و
تبارك - ألن اهللا    ؛عن الضرب على الوجه    -صلى اهللا عليه وسلم   - فقد نهى النبي     ، منهي عنه  ذلك ألن   ؛الوجه
إذا قاتل أحـدكم أخـاه فليتجنـب       ((: -صلى اهللا عليه وسلم   –، قال رسول اهللا      خلق آدم على صورته    -وتعالى
ـ  فهذا يحصل فيه أذيـة بد ،وأكرم شيء في اإلنسان هو وجهه ،  )١())صورته فإن اهللا خلق آدم على       ؛الوجه ة ني
  . فالوجه ال يضرب وال يقبح، ويحصل فيه أذية معنوية،حسية

ـ  ، فإن هذه ضربة تكرهها العرب؛اوكذلك ال تضرب على األماكن التي تعنى اإلذالل كالضرب على القف      ذاوه
  :ا قال الشاعر كم،هذا خطأو ، يفعله بعض األساتذة أيضاًما

ــتُ ــيداً   أُُ وكن ــل س ــا قي ــداً كم   رى زي
  

ــَل   ــد  إذا قيـ ــ عبـ ــازا القفـ   ِم واللهـ
  

 فهـي ضـربة تكرههـا       ، وال يضرب بها الكـريم     ،هذه الضربة يضرب بها العبد    ف ،أي أنه يضرب على قفاه    
 ضـربها فيهـا   جـراء األماكن التي لربما يـصيبها مـن    كوكذلك ال تضرب على األماكن الحساسة     ،  العرب

  .ضرارأ ومضاعفات

                                 
 ).٢٠١٦ص  / ٤ج ) (٢٦١٢ (النهي عن ضرب الوجه:  باب– البر والصلة واآلداب: مسلم في كتاب  أخرجه- ١
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 مـن الـضرب     يكون هـذا الـضرب    ال  وإذا ضربناها على األماكن التي ينبغي أن تضرب عليها فينبغي أن            
بالشفقة   يكون مصحوباً  وضرب التأديب هو الذي    ، وإنما هو ضرب تأديب    ،عظماً ال يكسر    ، ال يجرح  ،حالمبر 

  .التشفي والمقصود به اإلصالح وليس المقصود به اإلفساد وال ،والرحمة
    ورأيت أنك تتشفي مـن الـداخل        ،الكالمبب بالضرب أو    دؤإذا كنت ت   -باب التأديب -والقاعدة في هذا الباب     

 ، تحقق لنفـسك غرضـاً     أنت وإنما   ،في شيء التأديب   فإن ذلك ليس من      -كما ذكرت لكم في تربية الصغار     -
 فلـيس هـذا هـو       ،أو نحو ذلك فإنك تتشفى    تقبح  و  أ فإذا جلست تضرب     ، إلى االنتقام   قوياً يالًوهو أنك تجد م   

  .الذي يصلحهو  وهذا ، فينبغي لإلنسان إذا ضرب أن يقصد بذلك التأديب،التأديب
هـذا  يراعـي  ينبغـي أن   فأو غير ذلـك الطالب أو مع الولد وكذلك إذا زجر بالقول سواء مع الزوجة أو مع     

  وال يـأتي إال مـروراً      ، وثالثة وأربعة وسنة    أما ما يفعله بعض األزواج يهجر البيت شهرين        ،المعنى فيتدرج 
  . فهذا أمر ال يليق وال يصحعارضاً

 ال يجـوز أن  ،تجلسي فترة العدة في البيـت     عليك أن   ف أنت مطلقة    ،في البيت امكثي   :بعض الزوجات يقال لها   
ه ربكُم لَا تُخِْرجوهن ِمن بيوِتِهن ولَا يخْـرجن ِإلَّـا َأن يـْأِتين              واتَّقُوا اللَّ { :يقول -عز وجل - واهللا   ،تخرجي

فـي  بقـائي    فما معنى    ، هذا الزوج ال يأتي إلى هذا البيت       :تقول هذه المرأة   ،]سورة الطالق ) ١([ }ِبفَاِحشٍَة مبينَةٍ 
  ؟هذا البيت
 ولكـن هـذا   ، وهي تتزين لـه ، لعله يشتاق إليها، أن يراجع فترة العدة في البيت لعل هذا الزوج      في  هي تبقى   

  . واهللا المستعان؟ يحصل من اإلصالحلبيت فما الذيل الزوج إذا كان هاجراً
 كما قـال اهللا     ، أنه ليس من شرط بقاء عقد الزوجية أنك تحب هذه المرأة           :ومن التوجيهات التي ينبغي أن تعلم     

فكـم   ،]سورة النساء ) ١٩([ }عسى َأن تَكْرهواْ شَيًئا ويجعَل اللّه ِفيِه خَيرا كَِثيرا        فَِإن كَِرهتُموهن فَ  { :-عز وجل -
 هيأ لهم من األسباب التي تكون سـبباً        -عز وجل - ولكن اهللا    ، ذاك الود  امرأته وليس بينهم  امن زوج ال يحب     

 ولـم  ،بها األمـة انتفعت لحة التي لربما   من الذرية الطيبة الصا    -عز وجل -فرزقهم اهللا    ،اآلباءلسعادة هؤالء   
  .على الودمبنية تكن حياة هذا األب مع هذه المرأة 

 وقد مات أبوها وأمها وأخوها ومات كـل         ،ثم تصور حال هذه المرأة حينما تصل إلى سن الستين أو السبعين           
  ؟من يمكن أن يكون وليا لها كيف تعيش هذه المرأة

ويـدخلون عليهـا صـباح     ،أكنافهمبناء الرجال الذين تعيش في عة من األو ستة أو سبأ خمسة  اصار له وإنما  
ى معـه ذلـك   نـس لها ما يوإجاللهم  وإكرامهم   وترى من ألوان السعادة من برهم ومعروفهم وإحسانهم          ،مساء
  . وهو عدم محبة هذا الزوج وعدم المودة بينها وبينه،األمر

 طلقت مـن هـذا الـزوج وبقيـت     ، كيف لو كانت المرأةفانظر إلى هذه المصلحة العظيمة التي حصلت لهذه     
 ، فـي بيتهـا  أن يحركوا ساكناً و ،بابهايطرقوا   أرملة تنتظر الناس أن      ستبقى ،هاالوحدها ليس عندها ولي يرع    



 ٤

واليد العليا خير مـن اليـد       (( ، من زكاتهم وما شابه ذلك من ألوان إحسانهم        أن يعطوها شيئاً  و ،هاون يزور وأ
   .)٢())السفلى

و أال تحبها لشكلها أو لتصرفاتها      ثم   مرأةًاقد تتزوج   ف ،أن يوجد الحب   ليس من شرط بقاء عقد الزوجية     : إذن 
 يعنـي إذا    ، والدفع أسهل من الرفع    ،يها في دينها فينبغي أن تصبر عل       فإذا كنت ال تعيب عليها شيئاً      ،لغير ذلك 

هـا  تبعـد أن تزوج لكـن   ،بحث عن غيرهـا ا ،لم يكن ذلك في قلبك نحو هذه المرأة قبل العقد فهذا أمر سهل         
 ، هـذا أمـر ال يليـق       ،أطلقهاأن   أنا أريد    ، أنا ال أحبها   : تقول ، ولربما رزقت منها بعض األوالد     ،هابودخلت  

خذ علـى   أ من الذي    ، ويمكن أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة      ،سيعوضك خيراً  -عز وجل - واهللا   ،فاستمر معها 
  ؟يدك

 ثـم  ،)ال أحبهـا  (: قول، وتكون في كثير من األحيان من أعظم أسباب الطالق    ،ةفالحاصل أن هذه قضية مهم    
 ، ليتخلص من هـذه المـرأة  ، أنه قد أصيب بعين أو سحر أو جن أو غير ذلك         يبعد ذلك يبحث عن علل فيدع     

  . وصار إلى حال ال طاقة له بها،يده إن األمر قد خرج من : ويقول، أمام أهلهاهوجهويحفظ ماء 
  كثيـر ، ينبغي على كل واحد منهما أن يتهم نفسه دائمـاً   ، ينبغي على الرجل وينبغي على المرأة      :قول أ وأخيراً

 ، وفي جوانب الـنقص فيهـا      ،ودة طويلة في عيوبها   ذا أراد أن يتكلم عن هذه المرأة يذكر لك مس         من الرجال إ  
  ؟ما هي جوانب النقص فيك أنتيا أخي، خرى نسيتها أبقيت قضية 

 وكثير منهم يكابر    ، لكن سبب المشكلة هي هذه المرأة       من الخطأ،  كل إنسان ال يخلو   : تواضع قال فإذا أراد أن ي   
 وأنه لم يبدر منه شيء مـن التقـصير          ، هي المقصرة  ، هي المخطئة  ،ويصر على أن هذه المرأة هي الناقصة      

  .إطالقاً
 ،تكلمت فـي حقـه    و ،عرضه واشتكته وتكلمت في     ،لوان القصور إلى هذا الزوج    أوكذلك المرأة لربما نسبت     

 : تقصيرها قالت   فإذا سئلت عن نفسها وعن     ،سى نفسها  ثم تن  ، األوصاف القبيحة  نبألواته ووصفته   نبلته وج خّبف
  .كاملة بل أقوم بحقوقه ،حقهفي فيه ي قد قصرت ن أنال أذكر شيئاً

 ف سمعت مـن الطـر      ولذلك إذا  ، من ضعف  ، ولكن الغالب أن اإلنسان ال يخلو      اًقد يكون هذا األمر صحيح    و
 ما أحلم هذا    ، اهللا  سبحان ، سبحان اهللا  : تسمع من الطرف اآلخر تقول      ثم ،أمثال الجبال عن أحد الطرفين    اآلخر  

 وهـذه   ،!؟تجاه هذا الرجـل    لالجبا مع أنك سمعت من هذه المرأة أمثال         ،اإلنسان كيف صبر على هذه المرأة     
  . أو لحل المشكالت بين الناس، لمن يتصدى لحل المشكالت الزوجيةقضية مهمة أيضاً

بكـل  نصرتها   وتريد   ، وقد تتعاطف معها بكل قلبك     ،مرأة أشياء تدمى القلوب   اقد تسمع من رجل أو تسمع من        
 وأن  ، فيه ةرت عليه بالطالق الذي ال رجع      ولربما بادرت وأش   ، أو نصرة هذا الزوج بكل مستطاع      ،ما تستطيع 
إذا سمعت من الطرف اآلخر ترى أن هذه األشياء ليـست     ثم ،ملحتَ أن يصبر عليها وأن تُ     ة ال يمكن  أهذه المر 

                                 
، ومسلم فـي    )٢٠٤٨ص   / ٥ج  ) (٥٠٤٠ (والعيال األهل على النفقة وجوب:  باب –النفقات  :  أخرجه البخاري في كتاب    - ٢

 ٢ج  ) (١٠٣٦ ( وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي اآلخذة         ، بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى        :باب –الزكاة  : كتاب
  ).٧١٨ص / 



 ٥

ذكر ياألول بما قال وبما سمعت من الطرف اآلخر بدأ          هذا   فإذا ناقشت    ،مقابل ما يتلقاه ذلك الطرف    في  بشيء  
   .بعض الحقائق

قد جبـل     منا  فليس أحد  ، وينظر في تقصيره   ، وأن ينظر في عيوبه    ، ينبغي لإلنسان أن يتهم نفسه دائماً      :قولأف
 وقد تكـون فينـا      ،إلى التقصير نتنبه   فنحن نقصر وقد ال      ، إلى النقص  ة عرض  ولكن نحن جميعاً   ،على الكمال 

 ، وقد يكون من هذه الزوجة عيـوب أيـضاً         ،وتتفطن لها هذه الزوجة فتشمئز     ،لها ال نتفطن    عيوب قبيحة جداً  
 لمـاذا   ؟ لماذا يبحث عن غيرهـا     ؟قد عزف عنها  لماذا هذا الزوج    وأن تفكر    ،صر في نفسها  بفينبغي لها أن تت   

  ؟لماذاو ؟ لماذا؟مرأة جديدةا لماذا هو يخطب أو يحاول خطبة ؟مرأة أخرىاتزوج 
 أو هـذه المـرأة لمـاذا    ؟،لماذا هجر هذا الزوج هذا البيتفتفكر هذه األسئلة ينبغي أن تعود المرأة إلى نفسها       

  ؟ لماذا يعاملها المعاملة الغليظة؟عزف عنها
حينما يعاملها معاملة فيهـا  ف ،والرأفةمرأته ويحبها ال يعاملها إال باللطف واإلحسان  ا على   الرجل إذا كان يحنو   

 ، فينبغي أن تفتش عن السبب الحقيقي وراء هذه األمـور          ، يدل على أنه يمقتها ويبغضها     ذلكغلظة وجفاء فإن    
  .وتالفي التقصير والنقصالقلوب أسباب جمع  وتبصر في عيوبه فقد يكون هذا من هفإذا نظر اإلنسان في حال

 وأن يجمع قلوبهم    ،أن يصلح أحوال المسلمين    -عز وجل -أسأل اهللا   آخر الكالم على المشكالت الزوجية،      هذا  
  وصـلى اهللا وسـلم    ،ه سميع مجيـب   إن ،اب الشر والفتنة   وأن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين أسب       ،على الحق 

  .، والحمد هللا رب العالمينله وصحبه أجمعين وعلى آ، على نبينا محمدوبارك


