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إنّ احلمد هللا نحمده و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, من هيـده اهللا فـال مضـل لـه, 
ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهللا وسلم عليـه 

 :أما بعد.. و عىل آله و أصحابه أمجعني
حتـى يتصـور  ,حتدث فيـه الكثـريون اليوم قدنحاول أن نقدمه  الذي "أسباب وحلول:اخلالفات الزوجية"فإن موضوع 

مل هو أننا سنتحدث بصورة عملية نابعة من واقع خربة التعافيه, ونحن نقول لئن كان من جديد فيه ف البعض أنه ال جديد
 ياملتكـررة التـي تأخـذ مسـاحة كبـرية مـن برناجمنـا اليـوماالستشـارات واالسـتفتاءات  الزوجية من خالل املشالتمع 
 ..االتصاالت اهلاتفيةوالزيارات عرب

ينبغـي االهـتامم هبـذه  األزمـات واملشـكالت واستقرارا وأكثر بعدا عن تكون احلياة الزوجية أكثر هدوءً حتى أهيا اإلخوة 
 :األمور
 من يغري من? − 1
واإلجابة عليه , التغيري مطلوب من أحد طريف العالقة الزوجية دون اآلخر? إن هذا السؤال هو أحد أسباب اخلالفات هل

مطلوب منهام معا أن يتغريا ويتكيفـا, ألهنـام جيـب أن  هي أحد أهم أسباب جتنب اخلالفات وحلها, وهي أن طريف الزواج
 رحلة جديدة من حياهتام, فالزوجة التي تنتظر من زوجها اهتاممـا مشـاهبا الهتاممـه يف أثنـاءيدركا أهنام بعد الزواج يبدآن م

الـذي كـان  كاهتاممـا  يبتغي منهـا أو... الزواج عقد أيامعىل حاهلا  تظلفرتة اخلطوبة, أو الزوج الذي ينتظر من زوجته أن 
يسـري يف  واآلخر فه أو أنه سيغري الطرف ,ن يتغرييتصور أنه سيحتفظ بكل صفاته ولالذي  الطرف ...قبل وجود األطفال

 .طريق الصدام
 .احلياة ما بقيت اخلالفسيبقى  − 2

فهذا أمر مسـتحيل, ولكـن تعنـي أن يـدرك كـل  ,الزوجية ال تعني التطابق الكامل والدائم جيب أن تعلم أن سعادة احلياة
لكيفيـة التعامـل مـع هـذا املناسـبة شـارة الثاين خمتلف, وحديث خلق املـرأة مـن ضـلع أعـوج هـو اإل طرف أن الطرف

 .االختالف
 .القبول بتوزيع األدوار − 3
 ىلإاالحتـواء الـذي يـؤدي  االختالف ليس اختالف تصادم ولكنه اختالف تنوع وتكامل; فقوامة الرجل هي قوامة وهذا

الصورة ال تنقص من قدر املـرأة وهي بتلك ... الظاملة والسيطرة شعور املرأة باألمان يف كنفه وليست قوامة القوة الغاشمة
القائد واملـدير  باالطمئنان إال يف إطارها, الرجل مسئول عن زوجته وأوالده وبيته مسئولية بل تسعى املرأة إليها وال تشعر
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بحيث تسـتمر احليـاة الزوجيـة, والنظام والسكينة  واملودة ةحبواملعلم والراعي, وعندها يصبح دور املرأة هو بث روح امل
 .أن يلتزم كل طرف بدوره ملشكالت كثرية يكون حلها ببساطة د أمام اخلالفات , وعدم القبول بالدور سببٌ وتصم
 .احلوار املتبادل والتواصل املستمر − 4
بالقول والفعل يف كـل  ومشاركةٍ .. من التواصل الذي ال ينقطع والذي حيرص عليه الطرفان; سبق يسلمنا إىل حالةٍ  كل ما

استمرارا للتواصل وليس دعوة نلجأ إليها عند حدوث  ثم احلوار عند اخلالف سيكون يف جمراه الطبيعي... ما خيص اآلخر
 .اخلالف

 .اخليارات أفضلقد يكون االنسحاب  − 5
يف  ويأخذجيب أن نتعلم االنسحاب; فعندما يبدأ اخلالف  حتى ال يتصاعد اخلالف ويدخل يف مساحات غري مرغوب فيها

لعدة ساعات ويعودا وقد هدأت نفوسهام وأصـبحا قـادرين عـىل احلـوار الطرفان عىل أن ينسحبا  التصاعد حيسن أن يتفق
الكلامت واأللفاظ غري حمسـوبة وربـام كـان  ; فمع الغضب سيشتعل املوقف ويزداد تعقيدا حيث ستكون. هبدوء والتفاهم

 .ما كان ليقول ذلك يف حني أنه لو هدأ الطرف اآلخر بأقىص درجة, هم كل طرف حلظتها أن ينتقم لنفسه ويؤذي
 .اآلخرينحذار من تدخالت   − 6

األمـور  وبالتايل طريقة العالج بخطوات عملية حتجم اخلالف وتضيقه; ومن عىل الزوجني أن حيددا نقطة اخلالف وسببه,
ل اخلالف بني الزوجني شأن اخلالفات الزوجية ; ألن مسألة القدرة عىل التدخل حل دخل كل من هب ودب يفأال يت املهمة

  ..حياة الناس الزوجيةقدرة خاصة حتتاج إىل خربة وعلم وموهبة ال تتوفر للكثريين ممن يتدخلون يف 
 .املسئولية املشرتكة − 7

 إىلكـل طـرف  سـعيالبحث عن املسئول عنه ومن بدأه ويضيع اجلهـد يف  ال يكون هم الزوجني عند حدوث اخلالف هو
اخلالفات فإنه أيضـا  يزيد من تفاقم كونه عنهذا فضال ألن  مسئولية الطرف اآلخر عن حدوثه; يدوتأك التنصل مما حدث

  ...إجيابية ال يؤدي إىل أي نتيجة
 .إنشاء جمالس وجلان للمصاحلة   − 8

واْ  {: وهذا من األمور املهمة التي حث اإلسالم عليها وطبقهـا املسـلمون األوائـل أحسـن تطبيـق,, قـال تعـاىل قُ ـاتَّ اهللاَّ فَ
مْ  اتَ بِيْنِكُ واْ ذَ لِحُ أَصْ  1األنفال }وَ

 :ومن فوائد هذه املجالس
 .أهنا السبيل املختار إلهناء كثري من اخلالفات ومنها الزوجية −1
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أهنا حتول دون جلوء املسلمني إىل املحاكم العلامنية التي قل أن يـتم فيهـا التحـاكم دون الوصـول إىل انفصـام العالقـة  −2
شعبيتها مـن يـوم اعتمـدت يف مصـادرها وحيثياهتـا عـىل مصـالح  تهذه املحاكم التي فقد. .يةبصورة أبداألخوية 

وعادات وتقاليد قوم آخرين, وكان املنتظر من املقننني أن يستندوا إىل واقع األمة وثوابتها التـي ال انفكـاك هلـا عنهـا, 
الرشيعة اإلسالمية تطبق عـىل مـن تقـدم إىل  فتبني قوانينها وفقا لثوابت األمة, فكم هناك من قوانني تناقض مقررات

 : نصوصهم يف أنحماكمنا? انظر مثال إىل 
 .النكاح ال يفسخ إىل بالقانون  . أ

  )verbal(النكاح الذي يعقد يف املسجد نكاح تقليدي ال يتجاوز األقوال   . ب
 .تقتيض االشرتاك يف كل األموال الستجدة من الطرفنياملوافقة عىل الزوجة الواحدة   . ت
 .و مات أحدمها أو طلق فليس له أن يعدد يف السمتقبلأنه ل  . ث

 .إىل غري ذلك من البنود املخالفة التي جتعل املسلم ينظر إىل هذا القانون عىل أنه أجنبي دخيل
اللهم فقهنا يف الدين وثبتنا عليه حتى اليقني, وأصلح أئمتنا ووالة أمرنا, واجعـل واليتنـا فـيمن خافـك واتقـاك يـا رب 

 .العاملني
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