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ABSTRACT 

In this research، I was able to arrive at the conclusion that natural jealousy and 

fervour is ever intact in co-wives; and the causes of their issues revolve around four 

major points: 

1- Mistrust: Most co-wives have low opinion of one another. If the first were to have 

some level of trust for the incoming second and welcomes her with an open-mind، 

and the incoming second reciprocates same to the one already in the house، their 

problems will surely be limited. 

2- Calumny: It is well-known that the tale-bearers who gossip around among co-wives 

are the causes of most grave issues faced in the setting of co-wives. This can easily 

be remedied by having a face-to-face sitting to include the trio: the carrier of the 

information، the accused and the complainer. 

3- Ignorance of the objectives of taking more than one wife: The wrong or myopic 

opinion likening the objective behind marrying more than one wife to helping hand، 

as held by some people، creates lacuna between the co-wives. 

4- Injustice between wives: Some husbands incline so much to one of their wives at the 

expense of the other(s). They obviously provide more for her and give her more time 

and attention. This normally leads to chaos when the other(s) try tendering their 

dissatisfaction with the situation. 
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 لخص امل

أن املشكالت اليت تقع بني  إىلكما توصلت   ،لقد توصلت يف هذا البحث أن الغرية الطبيعية ال يسلم منها الضرائر
 الضرائر ميكن إرجاعها إىل أربعة أسباب رئيسية: 

واستقبلتها  ،أحسنت الظن ابلزوجة الثانيةفلو أن الزوجة األوىل ، فأغلب الضرائر يسيئون الظن ببعضهن -. سوء الظن1
 لقلت املشكالت.  ،والزوجة الثانية لو أحسنت الظن مع سابقتها ووصلت إليها حبسن الظن ،بصدر رحب

 ،يسببها الذين يتناقلون األخبار من هذا الطرف إىل اآلخر ،. النميمة والوشاية : فكثري من املشكالت بني الضرائر2
  .شكلة هو: تنظيم اجللسة بني املبل ِّغ واملبلَّغ عنها مع املبَّلغ إليهوالسبيل لعالج هذه امل

. اجلهل مبقاصد التعدد : فالنظرة القاصرة لدى الكثريين من الضرائر بشأن التعدد، وأن التعدد أشبه ما يكون حبالة 3
 إسعافية لبعض األزواج أو النساء، يولد فجوة بني الضرائر . 

فيبيت عند واحدة أكثر أو  ،جات: فبعض األزواج مييلون إىل إحدى الزوجات ويهمل األخرى. عدم العدل بني الزو 4
 .فتحدث املشكالت ،فيظهر من الزوجة األخرى عدم الرضا بذلك ،ينفق عليها ويذر األخرى
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 وما بعدها.  283وما بعدها وتيسري اللطيف املنان ص:  101انظر: هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار ص:  (1)

 املقدمة
 أما بعد : ،والصالة والسالم على النيب الكرمي وعلى آله وصحبه الكرام ،احلمد هلل رب العاملني

، بل أحبه ورضيه وحث عليه؛ ملا يرتتب عليه من املصاحل الكثرية، وأابحه شرعا   لقد من  الباري على عباده ابلنكاح قدرا  
فالنكاح من أكرب النعم ومن الضرورايت، وهو الطريقة األساسية حلفظ النسل، وبناء األسرة املسلمة، وهو الطريقة املثلى 

كثرية وحقوقا متنوعة تدور كلها على الصالح وإصالح أحوال   د رتب عليه أحكاما  لوجود إنسان حيقق عبودية هللا، وق
: امتثال أمر هللا ورسوله، منها ورتب عليه من الفوائد شيئا  كثريا   ،الزوجني، ودفع الضرر والفساد،  فقد أمر هللا به ورسوله

واإلنفاق على الزوجة واألوالد؛ فإن العبد  فيه: حتصني الفرج، وغض البصر، وحتصيل النسل،و وأنه من سنن املرسلني، 
إذا أنفق على أهله نفقة حيتسبها كانت له أجرا ، وحسنات عند هللا، سواء كانت مأكوال  أو مشرواب  أو ملبوس ا أو 

وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة، وفيه: التذكر لنعم  ،مستعمال  يف احلوائج كلها، كله خري للعبد، وحسنات جارية
فالنكاح هو الطريق الوحيد الذي رضيه  ،(1)هللا على العبد، والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجني على مصاحل دينهما ودنيامها

 .هللا إلبقاء النوع اإلنساين، وذلك دليل على أمهيته، فلو عدم النسل مل يكن يف العادة بقاء
كان قبل اإلسالم مرتوكا دون تنظيم أو هتذيب، وكان إن اإلسالم أابح تعدد الزوجات وجعل له ضوابط وشروط بعد أن  

، وتغري ظروفهم، واختالف أحواهلم، فهو عى مصاحل الناس ىف كل زمان ومكانلإلسالم فلسفته ىف إابحة التعدد فهو يرا
 شاء ىف ذلك وسط بني الذين يرتكون أمر التعدد على عواهنه دون ربط أوضبط فيحلون للرجل أن يتزوج من النساء ما

لكرامتها  حلقوق املرأة وامتهان   تغتفر وانتهاكا   وأن يعاملهن كيفما أراد، وبني أولئك الذين مينعون التعدد ويرونه جرمية ال
 حوادث قد تفع . دون نظر لظروف قد تطرأ أو

و ِّل املعاشرة الزوجية إىل جحيم ،ما حتدث مشكالت بني الضرائر ومع أن اإلسالم أابح التعدد إال أنه كثريا   ولذ  ،واليت حتح
وليس القصد هو االستقراء وال  ،أردت أن أذكر األسباب الرئيسية هلذه املشكالت وسبل عالجها يف هذه األوراق

 لطبيعة البحث . ،ألن االستيفاء غري ممكن ،ولكن اإلشارة إىل أمهها ،البسط
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 أمهية املوضوع وأسباب اختياره
 وهو مما حيتاج إليه ملعرفة ما شرعه هللا يف هذه املعاملة الضرورية. ،املوضوع يهتم ابملعاشرة الزوجيةكون هذا -1
املوافقة للفطر  ،بدراسة هذا املوضوع يتعر ف على حل  مشكالت الزوجية اليت تقع بني الضرائر وفق الضوابط املقر رة-2

 السليمة والعقول الصحيحة.
إىل مزيد من الدراسات يف األحوال الشخصية، ال سيما فيما يتعلق حبلول مشكالت حاجة املكتبة اإلسالمية -3

 .أو تسد فراغا   الضرائر، ولعل هذه الدراسة تضيف جديدا  
 ،فضرورة النكاح حاصلة لقضاء وطرهم ،كون كثري من األحكام اليت حيتاج إليها الناس تدور يف األحوال الشخصية-4

 مشكالت من األمهية مبكان. فصار معرفة ما يطرأ عليه من 
 

 خطة البحث
 .وتتضمن مقدمة  ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة وفهرس مراجع

 وتتضمن االفتتاحية وأسباب اختيار املوضوع ومنهج يف البحث :املقدمة
 : ويتضمن مطلبني:التمهيد

 "مشكالت الضرائر وسبل عالجها" :طلب األول: التعريف مبوضوع البحثامل
 : الفائدة من دراسة املوضوع املطلب الثاين

 وفيه متهيد ومطلبان : ،املبحث األول : سوء الظن
 املطلب األول : أسباب سوء الظن

 املطلب الثاين : طرق معاجلة سوء الظن
 املبحث الثاين : اجلهل مبقاصد التعدد 

 وفيه متهيد ومطلبان:  ،املبحث الثالث : النميمة والوشاية
 النميمة والوشايةاملطلب األول: أسباب 

 املطلب الثاين :  طرق معاجلة الوشاية والنميمة بني الضرائر
 املبحث الرابع : عدم العدل بني الزوجات

 اخلامتة: وفيها ذكر أهم النتائج
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 .6433أخرجه مسلم يف صحيحه, حديث رقم :  (2)
 .4927أخرجه البخاري يف صحيحه, حديث رقم :  (3)

 فهرس املراجع
 

 منهج البحث
 .وضع مقدمة يف كل مطلب تعني على فهمه 
 .مجع ما تيسر من الوقوف عليه مما يتعلق مبضمون كل مبحث 
 .عزو اآلايت للقرآن الكرمي بذكر سورها وأرقامها وكتابتها ابلرسم العثماين 
  .عزو األحاديث إىل مصادرها 
   .توثيق النصوص وأقوال العلماء من مصادرها 
    .االلتزام بعالمات الرتقيم وضبط ما حيتاج إىل ضبط 
    خدمة البحث بوضع فهرس املراجع. 

 
 التمهيد : ويتضمن مطلبني: 

 املطلب األول: التعريف مبوضوع البحث "مشكالت الضرائر وسبل عالجها"
و أو  ،أو الثالثة والرابعة ،املقصود هبذا البحث هو: التعرف والوقوف على املشكالت اليت حتدث بني الزوجة األوىل والثانية

 ،وتوافق الواقع ،وال تصدم قواعده ،الف الشرعوالنظر يف كيفية معاجلتها بطرق الىت ال خت ،أو الرابعة والثانية ،األوىل والثالثة
 واملستقبل املأمول.

تقول عائشة  رضي هللا عنها:  ،واملشكلة العادية اليت تصدر  ألجل  الغرية من األمور الطبيعية اليت جبل هللا النساء عليها
 ،(2)ما غرت على خدجية لكثرة ذكره إايها وما رأيتها قط"  ،على امرأة من نسائه  "ما غرت للنىب صلى هللا عليه وسلم

 ،عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني بصحفة فيها طعامم النيب صلى هللا عليه وسل وعن أنس قال كان 
يه النيب صلى هللا عل فجمع  ،فسقطت الصحفة فانفلقت ،يف بيتها يد اخلادم النيب صلى هللا عليه وسلمفضربت اليت 

مث حبس اخلادم حىت أيت  ،ويقول: غارت أمكم ،فلق الصحفة مث جعل جيمع فيها الطعام الذي كان يف الصحفة وسلم
وأمسك املكسورة يف بيت اليت  ،فدفع الصحفة الصحيحة إىل اليت كسرت صحفتها ،بصحفة من عند اليت هو يف بيتها

 (.3)كسرت"
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 .18/1/2015موقع املسار يوم مما كتبته موضى الزهراين يف نقلت بعض هذه اجلمل  (4)

ولذا كان املقصود  ،فدل على أن الغرية من األمور الطبيعية ،فقد غارت أمنا عائشة رضي هللا عنها على امرأة مل ترها  
والنظر يف كيفية  ،هو الوقوف على املشكالت اليت حتو ِّل املعاشرة الزوجية بني الضرائر إىل ضيق وحرج ،من هذه الدراسة

 ولذا وجدت يف بيت النبوة. ،فهذه ال ينفك عنه بيت ،لصادرة من الغريةوأما املشكالت العادية ا ،التعامل معها
 

 املطلب الثاين : الفائدة من دراسة املوضوع
ولذا كان من أهم القضااي اليت عاجلها علماء النفس معرفة املشكالت اليت  ،معرفة املشكلة هي نصف الطريق إىل احلل

تواجه اإلنسان، وحماولة حتديدها ودراستها وتفسريها؛ بغية الوصول إىل حلول هلا، وضبط ومعرفة أسباهبا؛ حىت يتحول 
لب عليها، وهذه املشكالت اإلنسان من كائن تسيطر عليه املشكالت واملعوقات إىل كائن يسيطر هو على مشكالته ويتغ

 ختتلف من فرد إىل آخر.
وقد اهتم علم النفس ابملشكالت اليت تصل إىل درجة اخلروج عن السلوك العادي املألوف الذي يعوق حياة الفرد العادية، 

ونسأل  ،اليت سنعاجلها يف هذا املوضوع الذي أنمل ،ويؤثر على حياته االجتماعية، ومن هذه املشكالت مشكالت الضرائر
 والوصول إىل احللول. ،هللا التوفيق يف تناوله

حدوث املشكالت يزيد يف اخلربة والتجارب يف احلياة، ومنح الضرائر وقاية مستقبلية من املشاكل، وتتكون لديهما 
ية مهارات سلوكية كاملصارحة، وضبط النفس، وكظم الغيظ، والتسامح والصرب، وحسن احلوار، واختيار العبارات اإلجياب

يحساهم يف تطوير الضرائر  بدال  من السلبية، وااللتفات إىل النفس ملعرفة َمن السبب يف تكرار املشاكل بينهما؛ ما
واألهم االستفادة من إرشادات املستشارين األسريني يف حالة عدم  ،لشخصيتيهما يف معاجلة مشاكلهما مستقبال  

ألننا  ،وهذا دليل على عظم فائدة دراسة هذا املوضوع ،(4) االستفادة من هذه الفوائد يف جتنب تكرار املشكالت بينكما
 بدراستنا ملشكالت الضرائر سنصل إىل حلول تنفع املستهدفني ابملوضوع.

 
 وفيه متهيد ومطلبان: ،ظناملبحث االول : سوء ال

 التمهيد: 
وكذلك  ،جتد الزوجة األوىل ال حتسن الظن ابلثانية فغالبا   ،سوء الظن من األمور اليت تسبب املشكالت بني الضرائر

والزوجة الثانية لو أحسنت الظن  ،واستقبلتها بصدر رحب ،فلو أن الزوجة األوىل أحسنت الظن ابلزوجة الثانية ،العكس
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 وما بعدها 38ص: وما بعدها, وقرة العني يف شرح أحاديث خمتارة من الصحيحني  3/6آفات على الطريق  (5)
  .6سورة الفتح :  (6)
 .2534أخرجه البخاري يف صحيحه, حديث رقم:  (7)
 .287أخرجه مسلم يف صحيحه, حديث رقم:  (8)

تسربت  ،وملا  كان كل من اجلانبني يستقبل اآلخر بسوء الظن ،لقلت املشكالت ،مع سابقتها ووصلت إليها حبسن  الظن
 املشكالت بكل سهولة.

 
 املطلب األول: أسباب سوء الظن.

 : (5)ويوقع يف سوء الظن أسباب كثرية، وبواعث عدة، نذكر منها
 ة وخبث الطوية:سوء الني - 1

يف املعاصي والسيئات حىت تورثه تلك املعاصي وهذه السيئات سوء  كأن ينشأ اإلنسان تنشئة غري صاحلة فيقع كثريا  
َويـَُعذ َِّب من مظاهر سوء النية وخبث الطوية، كما قال سبحانه وتعاىل: ) له، ويصبح ذلك مظهرا   الظن مبن ليس أهال  

ْم   َواْلُمْشرَِّكاتِّ الظَّان ِّنيَ َواْلُمـَنافَِّقاتِّ َواْلُمْشرِّكنيَ اْلُمـَنافِّقِّنَي  َب هللُا َعَلْيهِّ ْم َدائَِّرُة السَّْوءِّ َوَغضِّ هللِّ َظنَّ السَّْوءِّ َعَلْيهِّ ابِّ
 .(6)(َوَلَعنَـُهْم َوَأَعدَّ ََلُْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمصِّريا  

ذلك أن املبدأ الصحيح يف احلكم على  ،على األشياء و األشخاصعدم التنشئة على املبدأ الصحيح يف احلكم  - 2 
األشياء واألشخاص إمنا يتمثل يف النظر إىل الظاهر وترك السرائر إىل هللا، فهو وحده املطلع عليها العليم بكل ما فيها، 

ختتصمون إيل، ولعل فعن أم سلمة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إمنا أن بشر وإنكم 
بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضي له على حنو ما أمسع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فال 

وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنه قال: بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه ،( 7)أيخذ منه شيئا، فإمنا أقطع له قطعة من النار"
جهينة، فأدركت رجال  فقال: ال إله إال هللا، فطعنته فوقع يف نفسي من ذلك، فذكرته  يف سرية فصبحنا احلرقات من وسلم

، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أقال ال إله إال هللا، فقتلته؟" قال: قلت: اي رسول  للنيب صلى هللا عليه وسلم
حىت  ،تعلم أقاهلا أم ال " فما زال يكررها عليهللا، إمنا قاهلا خوفا من السالح، قال: "ال أفال شققت عن قلبه، حىت 

 .   (8)متنيت أين أسلمت يومئذ... 
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 .111البقرة: سورة  (9)
 .13النور:  سورة  (10)
  94النساء:  سورة   (11)
  6احلجرات:  سورة (12)
 148األنعام:  سورة (13)
 148األنعام:  سورة (14)
 30الروم:  سورة (15)
 .4497أخرجه البخاري يف صحيحه, حديث رقم:  (16)

 ( 9) قحْل َهاتحوا ب حْرَهاَنكحْم()قال تعاىل:  ،قبل احلكم على األمور ،ويساعد هذا املبدأ يف االعتماد على الدليل أو الربهان
َْربَ َعةِّ شحَهَداءَ لَّْواَل َجاءحوا ) إَِّذا َضَربْ تحْم يفِّ وجيب التأكد من صحة هذا الدليل أو ذلك الربهان، قال تعاىل: ) ، (10)( َعَلْيهِّ ِبِّ

ََهاَلٍة فَ تحْصبِّححوا عَ ، )( 11) َسبِّيلِّ اَّللَِّّ فَ تَ بَ ي َّنحوا( يبحوا قَ ْوم ا ِبِّ ٌق بِّنَ َبٍإ فَ تَ بَ ي َّنحوا أَن تحصِّ ْلتحْم َلٰى َما فَ عَ اَي أَي َُّها الَّذِّيَن آَمنحوا إِّن َجاءَكحْم فَاسِّ
وعدم معارضة األدلة، أو الرباهني لبعضها البعض، هذا هو املبدأ الصحيح يف احلكم على األشياء  ، (12) َندِّمِّنَي(

 واألشخاص. 
فإن أموره وأحكامه كلهما تبىن على الظنون واألوهام اليت قد تصيب مرة وختطيء مائة  ،فمن يحرىب على غري هذا املبدأ

َلْو َشاَء مرة، ولقد أشار القرآن إىل هذا السبب وهو يناقش املشركني يف دعواهم أن وقوعهم يف الشرك من هللا، قائلني:  )
لَِّك َكذََّب الَّذِّيَن مِّن قَ ْبلِّهِّْم َحىتَّٰ ، فرد عليهم سبحانه بقوله:  ) (13) (ْيءٍ َواَل َحرَّْمَنا مِّن شَ  اَّللَّح َما َأْشرَْكَنا َواَل آاَبؤحنَ  َكذَٰ

 . (14) (إِّن تَ تَّبِّعحوَن إِّالَّ الظَّنَّ َوإِّْن أَنتحْم إِّالَّ خَتْرحصحونَ  ۗ  قحْل َهْل عِّندَكحم م ِّْن عِّْلٍم فَ تحْخرِّجحوهح لََنا  ۗ  َذاقحوا َِبَْسَنا 
 كانت أو بعيدة:البيئة قريبة   - 3

أم بعيدة  -ونعين هبا البيت  -وقد ينشأ املرء يف بيئة معروفة بسوء اخللق، ومنه سوء الظن، سواء أكانت هذه البيئة قريبة 
فيتأثر هبا، وال سيما إذا كان يف مرحلة احلضانة أو البناء والتكوين، وملا يصلب عوده وحيصن  -ونعين هبا األصدقاء  -

 قيات وتلك السلوكيات، وحينئذ يصاب بسوء الظن.بعد ضد هذه األخال
أثر البيئة على اإلنسان عندما قال: "ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه،  ولقد بني النيب صلى هللا عليه وسلم

رضي هللا عنه:  أو ينصرانه، أو ميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء " مث يقول أبو هريرة
َها ) َْلقِّ اَّللَِّّ  ۗ  فِّْطَرَت اَّللَِّّ الَّيتِّ َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ لَِّك الد ِّينح اْلَقي ِّمح(  ۗ  اَل تَ ْبدِّيَل خلِّ "إمنا مثل اجلليس الصاحل،  ،(16) ،(15)ذَٰ

جتد منه رحيا  وجليس السوء، كحامل املسك ونفخ الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن
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 .6860أخرجه مسلم يف صحيحه, حديث رقم:  (17)
 
 225البقرة:  سورة (18)
 13املائدة:  سورة (19)

فاحلديث يدل على أن البيئة قد تؤثر يف  ،(17)طيبة، ونفخ الكري إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد منه رحيا منتنة"
  .ولذا قد يكون سوء الظن من الضرة لضرهتا نشئ عن عادة جمتمعها ،اإلنسان

 اتباع اهلوى : - 4
إهله الذي يعبده من دون هللا، فإنه يقع ال حمالة يف الظنون الكاذبة ذلك أن. اإلنسان إذا اتبع هواه حىت صار هذا اهلوى 

ألن حب الشيء يعمي ويصم، كما أن البغض يستوجب التماس العثرات،  اليت ال دليل عليها وال حجة، وال برهان؛ نظرا  
على حتسني الظن به، وإن فإن هذا امليل ينسيه أخطاءه وحيمله  ،وتصيد األخطاء، فمثال إذا مال اإلنسان هبواه إىل آخر

، فإن يف الواقع، ونفس األمر، وإذا أبغض اإلنسان آخر ألنه ال مييل إليه هبواه، ومل يكن هذا اإلنسان منصفا   كان خمطئا  
 يف الواقع ونفس األمر. هذا البغض حيمل على سوء الظن، وما يتبعه من التماس العثرات وتصيد األخطاء وإن كان مصيبا  

  :اضر النظيف والوقوف مع املاضي الدنسنسيان احل - 5
فقد يفتتح اإلنسان حياته ابلوقوع يف الرجس والدنس من املعاصي والسيئات، مث يتوب هللا عز وجل عليه فيقلع عن هذه 

وأييت من ينسى أن قلوب العباد مجيعا بني أصبعني  ،املعاصي، وتلك السيئات، ويواظب على املعروف من الرب والطاعات
فتاب  ،الذي عصى مث اتب هللا عليه -أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، وأيخذ يف تقييم هذا الصنف من 

من خالل ماضيه السيء، وليس من خالل حاضره النظيف، وحينئذ جيد الشيطان مدخال  يدخل منه لتحريك الظنون  -
مل على تنميتها، حىت تصري خلقا  يتحرك به صاحبه بني الكاذبة واألوهام الباطلة اليت ال دليل عليها، وال برهان، ويع

 الناس.
فالوقوع يف سالسل املعاصي والسيئات  -عن القلق واالضطراب النفسي فضال   ،القعود عن أعمال الرب والطاعات - 6

 وأعمال  اليت ذكرن تكون سببا  يف سواد القلب فيمرض فيقسو أو ميوت فيقفل، وخيتم عليه فيكون القعود عن الطاعات
 

َا َكَسَبْت ق حلحوبحكحم(الرب، فضال عن القلق واالضطراب النفسي وصدق هللا العظيم:  ذحكحْم مبِّ هِّم  ،(18)  )َوَلكِّْن ي حَؤاخِّ )فَبَِّما نَ ْقضِّ
َية ( يثَاقَ هحْم َلَعنَّاهحْم َوَجَعْلَنا ق حلحوبَ هحْم قَاسِّ  .  (19) م ِّ
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وما بعدها, وفتاوى الشبكة اإلسالمية,   39شرح أحاديث خمتارة من الصحيحني ص: وقرة العينني يف  وما بعدها 3/20آفات على الطريق  (20)
www.islamweb.net  .إبشراف د.عبدهللا الفقيه 

 
 

أن سيئ الظن يوجه كل ظنونه إىل ما حيمي به نفسه وعرضه  ويتأكد القلق واالضطراب النفسي من جانب آخر، وهو
وماله، وعشريته، فرتاه يتوهم أن الناس يتآمرون عليه لقتله أو هتك عرضه أو سلب ماله أو أهنم حيتقرونه، وال يلقون له 

 وال يقيمون له وزن، ومن مث حييا قلقا من داخله، ال ينعم ِبمن وال ابطمئنان نفسي. ابال  
ألن الوقوع يف بعضها طريق إىل تكدير املعاشرة  ،البد َلا أن تتفطن َلذه األسباب حىت ال تقع يف واحد منهافالضرة 

 بينها وبني زميلة حياهتا. 
 

 (20) املطلب الثاين : طرق معاجلة سوء الظن 
 اخلطوات التالية:وما دمنا قد وقفنا على حقيقة سوء الظن، وأسبابه، وآاثره، فإن العالج معروف، وميكن تلخيصه يف 

بناء العقيدة السليمة القائمة على حتسني الظن ابهلل، وبرسوله وابملؤمنني الصاحلني، فإن هذه العقيدة حترسنا أن  - 1
 نظن ظن السوء ابآلخرين من غري مربر، وال مقتضى، وحىت لو كان فإننا نبادر ابلتوبة والرجوع إىل هللا تبارك وتعاىل.

ة هذه العقيدة مبا يثبتها يف النفس وينميها، وذلك برتك املعاصي والسيئات واملواظبة على فعل الرتبية على تغذي - 2
، وإن وقعنا فالتوبة الطاعات وأعمال الرب، فإن الرتبية هبذه الصورة جتعلنا نتورع أن نقع يف سوء الظن مبن ليس له أهال  

 والندم.
على األشياء واألشخاص من: االعتماد على الظاهر وترك السرائر التنشئة على االلتزام آبداب اإلسالم يف احلكم  -3

إىل هللا وحده الذي يعلم السر وأخفى، ومن طلب الدليل والربهان، وحمض ذلك الدليل وهذا الربهان، بل والتأكد من 
الظن بغري  عدم تعارض وتضارب األدلة مع بعضها البعض، فإن التنشئة هبذه الصورة حترس اإلنسان من التورط يف سوء

 مربر وال موجب .
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 .31آل عمران :  سورة (21)
 الذارايت سورة (22)
 .1/3540انظر:  موسوعة اخلطب على املنرب  (23)
 .8345أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان, حديث رقم:  (24)

حىت يوجد معه من  ،التنشئة على االلتزام آبداب اإلسالم يف النجوى من عدم تناجي اثنني فما فوقهما دون اآلخر -4
يناجيه أو خيتلط اجلميع ابلناس، ومن كون هذه النجوى يف الطاعة واملعروف دون املعصية واملنكر، ومن كوهنا يف أمر 

 قضى فيه إال بعيدا عن مسع وبصر املرجفني، واملفسدين يف األرض.مهم ال يصح أن ي
جماهدة النفس وقمع اهلوى والشهوات، حىت تعرف النفس أنه ليس من السهل توجيه هتمة ألحد من الناس جملرد  - 5

ل هللا صلى هللا ظن أو ختمني ال دليل عليه وال برهان، وما يف الدنيا شيء أعظم من أن يكون هوان تبعا ملا جاء به رسو 
    .(21( ))قحْل إِّن كحنتحْم حتحِّبُّوَن اَّللََّ فَاتَّبِّعحوينِّ حيحْبِّْبكحمح اَّللَّح : حيث يقول سبحانه عليه وسلم

 ،معاملة التائبني من الناس حباضرهم ال مباضيهم، وإذا كان امللِّك الذي خلق هؤالء وأجرموا يف حقه قد جتاوز وعفا - 6
 فنحن يف التجاوز والعفو أوىل وأحق، وال سيما وحنن يف املعاصي مثلهم ورمبا أشد.

دوام النظر يف كتب السرية والتاريخ، وال سيما اتريخ املسلمني، فإهنا مليئة بصور حية عن الظن السيء وآاثره وطريق  - 7
 اخلالص منه، حبيث يسهل على النفس التخلص من هذا الداء.

التذكري الدائم بعواقب سوء الظن يف الدنيا واآلخرة، وعلى الفرد واجلماعة، فإن اإلنسان كثريا ما ينسى، وعالج  - 8
نِّنَي( هذا النسيان ابلتذكري، كما قال سبحانه:  ْر فَإِّنَّ الذِّ ْكَرى تَ ن َْفعح اْلمحْؤمِّ   . (22) )َوذَكِّ 

وألصبحن  ،لقلت املشكالت ،واستقبلت ضرهتا بصدر رحب ،فلو عمل الضرائر مبا تقدم من حسن الظن ابآلخرين
ام املتعج ل وتتب ع العورات وتسق ط  ،أخوات يفتخر هبن أزواجهن فإذا تسر ب سوء الظن إىل النفوس أد ى هبا إىل االهت 

ذكر أخاه اهلفوات والتجس س الدينء؛ ولذا ترى من يسيء الظنَّ يقول: سأحاوِّل أن أحتق ق،  فيتجس س وقد يغتاب وقد ي
مة قال سعيد بن املسيب رمحه هللا: "كتب إيل  بعض إخواين من  ،(23)بسوء، فريتكب ذنواب  مرتادِّفة ومعاصَي قاصِّ

ما مل أيتك ما يغلبك، وال تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم  ،أصحاب رسول هللا أن ضع أمر أخيك على أحسنه
 . (24)شر ا وأنت جتد هلا يف اخلري حممال "

 ،حسنا   فإذا تصرفت ضرهتا بتصرف محلته حممال   ،يساعد يف توجيه صحيح ألي تصرف يصدر من الضرة وحسن الظن
 لكن إحسان الظن بني الضرائر يضعفها ويذهبها . ،يف بعض املشكالت بني الضرائر واألوالد قد يكونون سببا  
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 .31انظر : أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة ص :  )25( 
 .32انظر : أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة :  )26( 
 .33انظر : أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة :  )27( 
 .32انظر : أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة :  )28( 

 املبحث الثاين: اجلهل مبقاصد التعدد
صلى هللا النيب وتكثري أمة  ،فلو تفكر النساء يف اآلنسات واألرامل ،الغرية غري الطبيعيةفاجلهل حبكمة التعدد يؤدي إىل 

 لسهل األمر على املرأة عند ما خيربها زوجها ِبنه يريد أن يتزوج عليها. ،وغري ذلك من حكم التعدد ،عليه وسلم
ة حلكمته، فال أيمر بشيء عبثا، بل ال بد له فأفعال هللا وكذلك أحكامه، اتبع ،فقد شرع هللا تعاىل التعدد حلِّكم عظيمة

وكذلك مل يشرع لعباده شيئا جمردا عن احلكمة، فدين اإلسالم هو دين احلكمة ودين  ،من حكمة، عرفناها، أم مل نعرفها
 ميكن تقسيمها إىل قسمني :  ،وقد شرع هللا التعدد ملصاحل عدة  ،ودين العقل والصالح والفالح ،الفطرة

 
 املصاحل العائدة إىل الزوج أو الزوجة، فمنها: 

وذلك أن املرأة )الزوجة( قد تكون عقيما  أو  ،لألسرة الواحدة ومحاية هلا من التفكك واالهنيار أن يف التعدد حفظا   -1
عته فإن من طبي ،، فيعوق حينئذ على الزوج مقصد عظيم من مقاصد الزواجضا  مينع من اإلجناب أو يقلل منهمريضة مر 

 الرغبة يف اإلجناب، وحلل هذه املشكلة البد من أحد مرين:
 أوهلما: الطالق، وهذا له عواقبه املعروفة.

   .(25)حفاظا  على األوىل من البقاء بال زوج ،، والشك أن هذا هو األوىلأن يحبقي زوجته تلك ويتزوج أخرى اثنيهما:
فقد يكون احلل  ،اخلالف والشقاق بني الزوجني حني يتعذر الصلحكما أن التعدد حيل يف كثري من األوقات مشكلة -2

 . (26)األمثل أن تبقى الزوجة خاصة إذا كان اخلالف األقوى من جانب الزوج وحينئذ يستخدم حقه يف التعدد
رع وفيه قدرة على العدل، فحينئذ ش ،فال يكتفي بواحدة ،فيه إعفاف للرجل حني تقوى رغبته، ويشتد توقانه للنساء-3

 . (27)له أن يعدد
صيانة املرأة من الوقوع يف الرذيلة وخباصة يف هذا الوقت الذي كثرت فيه الفنت وعم فيه البالء، فخري للمرأة أن تكون -4

 .(28)وقان هللا واملسلمني شرها  ،اثنية أو اثلثة خري هلا من التعرض للفتنة
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 .32انظر : أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة :  )29( 
 .31انظر : أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة ص:  )30( 
 .31والسنة ص:  الكتابانظر : أحكام التعدد يف ضوء  )31( 

 وما بعدها.  70انظر : املرأة بني الفقه والقانون د. مصطفى السباعي ص:   (32)

 
للمرأة ذات الزوج غري   -غالبا –وهذا ال يتيسر  ،وتنظيف بيتها ،القرآنالعلم وقراءة تفرغ املرأة يف غري نوبتها لطلب -5

 .  (29) املعدد 
فيه حل ملشكلة العوانس واملطلقات، فقد أصبحت مشكلة العنوسة بني الفتيات ظاهرة للعيان، وعند مكاتب -6

شيء الكثري حىت بلغ األمر أن اإلحصاء: اخلرب اليقني، وهي مشكلة يئن منها العامل كله، ويف هذه البالد من ذلك ال
وهلذا الداء أسباب كثرية ليس هذا  ،يوجد يف أحد البيوت: مخس عوانس أعمارهن من الثالثني إىل اخلامسة واألربعني

وقد صرحت إحدى  ،لكثري من ضحااي العنوسة نجعا   اء  و ظاهرا  ود لكن يهمنا أن نعلم أن يف التعدد حال   ،مقام ذكرها
قال يف العوانس يقال يف وما ي ،وقالت مبلء فيها: ) أعطوين ولو نصف زوج( ،العانسات وقد بلغت اخلامسة واألربعني

 .(30)، وإن كانت املطلقة أكثر فيال إىل التعدد من املبكر )العانس( يف الغالباملطلقات
، ويف املقابل رمبا اجته ماسة إىل من يؤنسه يف غربتهون حمن الناس من هو كثري األسفار والتنقالت وراء مصاحله فتك-7

وهذا موجود ابلنسبة للطبيبات،  ،تكون الزوجة موظفة ال متكث يف البيت إال ريثما تستعد للذهاب إىل العمل مرة أخرى
املتعلقة  فهذه بعض الفوائد واملصاحل ،والرجل حباجة إىل من تؤنس رغبته وتزيل وحشته فيحتاج إىل أن يتزوج ِبخرى

 .(31)ابألزواج والزوجات
قد يكون عنده من القوة اجلنسية، ما ال يكتفي معه بزوجته، إما لشيخوختها، وإما لكثرة األايم اليت ال تصلح فيها -8

ويف هذه احلالة جند األوىل واألحسن أن  –وهي أايم احليض واحلمل والنفاس واملرض وما أشبهها  –للمعاشرة اجلنسية 
فماذا يفعل؟ انغمض أعيننا عن الواقع وننكره كما تفعل النعامة أم يصرب على ما هو فيه، ولكن: إذا مل يكن له صرب 

حناول عالجه؟ ومباذا نعاجله؟ نبيح له االتصال اجلنسي احملرم؟ ويف ذلك إيذاء للمرأة الثانية اليت اتصل هبا، وضياع حلقوقها 
منها زواجا  شرعيا  تصان فيه كرامتها، وحقوق أطفاهلا، عدا ما فيه من منافاة لقواعد الدين واألخالق؟ أم نبيح له الزواج 

ويعرتف هلا حبقوقها، وألوالدهم بنسبهم الشرعي معه؟ هنا تتدخل مبادئ األخالق واحلقوق فال ترتدد يف تفضيل احلالة 
 .(32)الثانية على األوىل 
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 .32يف ضوء الكتاب والسنة ص:  انظر : أحكام التعدد )33( 
,  وصححه شعيب األرنؤوط, 4028ابب ذكر العلة اليت من أجلها هنى عن التبتل, حديث رقم: أخرجه ابن حبان يف صحيحه يف كتاب النكاح,   (34)

 .9/338, انظر: 
 .32انظر : أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة ص:  )35( 

 ( .208تعاىل, وانظر: ) أحكام الزواج ( لالمني احلاج حممد )ص/هو امحد أبلو رمحه هللا   (36)
 .1/43, 81يف كتاب العلم, ابب رفع العلم وظهور اجلهل, حديث رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه   (37)
 . 208انظر: تعدد الزوجات للعطار ص:   (38)

 
وهي كذلك يف  ،إال وهو يف شوق المرأته  ،إذ ال أتيت نوبة الواحدة منهن ،زايدة األلفة واحملبة بني الزوج ونسائه-9

 . (33)اشتياق له
 

 اثنيا : املصاحل العامة
 وهي اليت تعود على األمة كلها واجملتمع ِبسره :

: فإن األمة حباجة إىل كثرة أعدادها، وهذه احلاجة مقصد شرعي حث عليه الرسول صلى هللا عليه تكثري عدد األمة-1
 . (35) ،(34)  الصالة والسالم: "تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم" وسلم يف غري ما حديث كقوله عليه

وقد الحظ هذه املصلحة أحد زعماء املسلمني يف )نيجرياي( عندما أراد أن يزداد عدد املسلمني ليفوق عدد النصارى 
 . (36)  كثرية  فتضاعف عددهم أضعافا   ،فحثهم على التعدد وهم بطبيعة احلال راغبون فيه ،والالدينيني

كاهل اجملتمع، وخباصة إذا  قاء العبء ) امرأة بال زواج( عنإذا إن يف تطبيقه إل ،التعدد يشتمل على الرمحة والعدل-2
: إما ملا يتعرض له الذكور من عدد الرجال يف كثري من اجملتمعات، وسبب ذلكعلمنا أن نسبة عدد النساء تفوق نسبة 

 يف احلديث عن أنس  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أخرب عنه نبينا ليد من اإلنث، وهذا مشاهد ملموساملوااآلفات واحلروب، وإما لكثرة 
"من أشراط الساعة : أن يقل العلم،  :يقول : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلمبن مالك رضي هللا تعاىل عنه قال

واإلحصاءات   ،(37) قيم الواحد "ويظهر اجلهل ويظهر الزن، وتكثر النساء ويقل الرجال حىت يكون خلمسني امرأة ال
 .(38)تدل على ذلك يف كثري من البلدان 
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 .54سورة الفرقان :   (39)
وما  67(  واملرأة بني الفقه والقانون د. مصطفى السباعي ص: 31( وتعدد الزوجات إلحسان العتييب )ص/27انظر: الزواج البن عثيمني )ص/  (40)
 بعدها.
 .13سورة احلجرات:   (41)

 .3/154الوسطية يف القرآن الكرمي  انظر: (42)

أن يف التعدد توثيقا  للروابط والصالت بني أفراد اجملتمع وأسره، وذلك أن النكاح يف أصله جعله هللا تعاىل قسيما -3
َن اْلَماءِّ َبَشر ا َفَجَعَلهح  للنسب فقال تعاىل: ْهر ا)َوهحَو الَّذِّي َخَلَق مِّ فإذا كان النكاح يف أصله كذلك، فإن  ،(39) (َنَسب ا َوصِّ

 .(40) وتوثيق بني أسر املسلمني ،يف كثرة النكاح وتعدده زايدة ربط
 ،وبعدها حفصة بنت عمر ،من عائشة بنت أىب بكر وهذا املقصد ظاهر جلي من تزوج الرسول صلى هللا عليه وسلم  

 ،لعثمان بنتني من بناته وكذا تزويج على بن أىب طالب بفاطمة رضى هللا تعاىل عن اجلميع  وتزوجيه صلى هللا عليه وسلم
فأصبحوا مجيعهم كالعائلة الصغرى الىت تنتمى للعائلة الكربى وهى  ،فكان من أسباب ذلك تقوية أواصر الدين ابلرحم

 األمة اإلسالمية مجيعها . 
فهى من مقاصد اخللق  ،ربط األواصر والود بني العشائر وبعضها ونستخلص من هذا كذلك أن من أهم مقاصد التعدد

  (41) اَي أَي َُّها النَّاسح إِّنَّ َخَلْقَناكحم م ِّن ذََكٍر َوأحنَثٰى َوَجَعْلَناكحْم شحعحواب  َوقَ َبائَِّل لِّتَ َعاَرفحوا(: )فاهلل جل شأنه يقول ،فال يحغفل هذا
الرغبة يف تكثري الذرية كضرورة للحياة، ولتأمني حياة الرجل وشيخوخته، وللحصول على القوة والنفوذ، وللمحافظة  -4

 .(42)على تثمري ثروته
كان   أنه السبب الرئيسي لتعدد الزوجات، فقدميا   رغبة الرجل يف التنقل والتغيري، وكان هذا السبب يظن قدميا    -5

يعتقدون أن تعدد الزوجات لدى اإلفريقيني يرجع إىل ما يتميز به الرجل اإلفريقي من شهوة  األوروبيون وال يزال بعضهم
إال أن هذه الفكرة يف الواقع ال تستند إىل أساس سليم، فقد اتضح من الدراسات املختلفة أن الرجال يقبلون  ،عارمة

يورد أسبااب دقيقة لوجود الزايدة الدائمة يف  مث ،على تعدد الزوجات يف معظم احلاالت ألسباب ال صلة هلا بقوة الشهوة
عدد النساء على عدد الرجال، مث يقول: وكانت بعض الشعوب تتخلص من النساء بوأدهن وقد عرف ذلك يف الرومان، 

 واليونن، وعرب اجلاهلية، ولكن التعدد الذي جلأت إليه الشعوب اإلفريقية أدى إىل امتصاص عدد زائد من النساء.
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 وما بعدها. 3/154انظر:  الوسطية يف القرآن الكرمي  (43)
 .535انظر:  اإلرشاد إىل معرفة األحكام ص:  (44)
 انظر:  املصدر السابق مثله. (45)
 .1/365إغاثة اللهفان  (46)
 .535, اإلرشاد إىل معرفة األحكام ص: 319انظر: الدرة املختصرة يف حماسن اإلسالم ص  (47)
 .535انظر:  اإلرشاد إىل معرفة األحكام ص:  (48)

الذي يقوم على  -عز وجل-هنا يتضح أن تعدد الزوجات ضرورة حياة هلذا الشعوب، فماذا كانت نتيجة حكم هللا إىل 
 ؟ (43)العلم واحلكمة؟ وماذا كانت نتيجة شريعة الكنيسة املبتدعة؟ وقوانني الغرب احملرمة للتعدد

 فكثرت اللقطاء ومن ال يعرف نسبهم. ،اجلنسي جلئوا إىل الزىن والتحريش ،ألهنم ملا منعوا التعدد ،اإلجابة واضحة جدا  
  
    أمجلها فيما أييت:و  ،يف االقتصار على أربع زوجات يف النكاح حكم متعددة ذكرها العلماءو 
 . (44)خطرهو رف النكاح إظهار ش-1
 .  (45)أن ذلك يؤدي إىل أن ال يتحمل اإلنسان ما يعجز عنه -2

لكونه ذريعة ظاهرة إىل اجلور وعدم العدل بينهن وقصر الرجال على األربع  ،قال ابن القيم: "ومنع من جتاوز أربع زوجات
   (46)وإن وقع منهم بعض اجلور فاحتماله أقل مفسدة من مفسدة الزىن" ،فسحة هلم يف التخلص من الزىن

 .  (47)اله و أن الزايدة على األربع قد تؤدي به إىل احلرام يف أكثر أح-3
  . (48)مراعاة مصلحة املرأة -4

والشرط  ،وافقا لفطرة كل من الذكر واألنثىوهو أيضا م ،وعلى كل؛ فكل تشريع هلل ففيه احلكمة وفيه الرضا لكل طرف
 ،فهما أصل كل حياة سعيدة واملتآلفة ،األساسي واألويل ويف حياة كل مؤمن هو الرب والتقوى وخمافة هللا عز وجل

 نقطتني أخريتني.  ،واالحرتام املتبادل
وابملقابل ويف حاالت األزمات قد يكون الكثري من النساء دون  ،العدد عن أربع لرمبا وجد رجال دون نساءفلو زاد 

 فهنا واحلل األمثل ويف كل شيء هو التعدد احملدود !!! ،أزواج
إسعافية إن اخلصومة هلا عدة أسباب أمهها النظرة القاصرة لدى الكثريين بشأن التعدد، وأن التعدد أشبه ما يكون حبالة 

لبعض األزواج أو النساء، وهذا يولد فجوة بني الضرائر فهي تظن أن الزوجة الثانية جاءت لتسد ما عجزت هي عنه، 
والزوج قد يكون سببا   ،وهنا تبدأ املشكلة، فبعض أبناء اجملتمع جيهل ظروف كثري من الرجال والنساء وحاجتهم للتعدد
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 وما بعدها 3/44آفات على الطريق , 3/156إحياء علوم الدين  (49)
 

وذلك تبعا  حلنكته وتعقله ومعرفته بطبيعة النساء والغرية املركوزة يف قلوهبن، واستثمارها يف املشكلة أو يكون سببا  يف احلل؛ 
 وملا حدثت مشكلة. ،لعذروا أزواجهن عند التعدد ،فلو فقه النساء هذه احلِّكم وعملوا مبوجبها ،مبا يصلح حياة الضرائر

 
 املبحث الثالث : النميمة والوشاية

 وفيه متهيد ومطلبان: 
 التمهيد:

ج هذه املشكلة والسبيل لعال ،يسببها الذين يتناقلون األخبار من هذا الطرف إىل اآلخر ،كثري من املشكالت بني الضرائر
ما يكون  فكثريا   ،وحتل املشكلة ،فعن طريق هذا تتبني احلقيقة ،بني املبل ِّغ واملبلَّغ عنها مع املبَّلغ إليههو: تنظيم اجللسة 
 فتؤدي هذه اجللسات إىل توبة الواشي وحل املشكلة. ،رتع أو مقلوب من الوشاةمثل هذا الكالم خم

 
 املطلب األول: أسباب النميمة والوشاية

 :  (49)واألسباب اليت توقع يف النميمة والوشاية كثرية، ونذكر منها
 ا احمليطة القريبة كانت أو بعيدةالبيئة  -1

والوقيعة بني الناس، فيأخذ يف األثر هبا، وحماكاهتا، وال سيما إذا مل يكن قد فقد ينشأ اإلنسان يف بيئة دأهبا اإلفساد 
أي البيت  -توفرت لديه الوقاية واحلصانة الالزمة حلمايته من مثل هذه اآلفات، وال فرق بني أن تكون هذه البيئة قريبة 

 موم، والناشئة على وجه اخلصوص.إذ الكل له دور كبري يف حياة املرء على وجه الع -أي اجملتمع  -أو بعيدة  -
 احلسد أو حمبة الشر والسوء للضرة-2

وقد يكون احلسد أو حمبة الشر والسوء للضرائر مدعاة للوقيعة واإلفساد، "كان رجل يغشي بعض امللوك، فيقوم حبذاء 
والكالم، فسعى امللك، ويقول: أحسن إىل احملسن إبحسانه، واملسيء ستكفيه مساوئه، فحسده رجل على ذلك املقام 

به إىل امللك، فقال: إن هذا الذي يقوم حبذائك، ويقول ما يقول يزعم أن امللك أخبر، فقال له امللك: وكيف يصح ذلك 
عندي؟ قال: تدعو به إليك، فإذا دن منك وضع يده على أنفه لئال يشم ريح البخر، فقال له امللك: انصرف حىت 

امللك، إىل منزله، فأطعمه طعاما فيه ثوم، فخرج الرجل من عنده، وقام حبذاء  أنظر، فخرج من عند امللك، فدعا الرجل
فقال: أحسن إىل احملسن إبحسانه، واملسيء ستكفيه مساوئه، فقال له امللك: ادن مين، فدن منه، فوضع يده على فيه، 
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 .3/188انظر : إحياء علم الدين  (50)
 سورة الفلق  (51)
 .3/188انظر: إحياء علوم الدين  (52)
 96األعراف: سورة  (53)

إال وقد صدق، وكان امللك ال يكتب خبطه إال  خمافة أن يشم امللك منه ريح الثوم، فقال امللك يف نفسه: ما أرى فالن  
جائزة أو صلة، فكتب له كتااب  خبطه إىل عامل من عماله: إذا أاتك حامل كتايب هذا، فاذحبه، واسلخه، واحش جلده 
تبنا، وابعث به إيل، فأخذ الرجل الكتاب، وخرج، فلقيه الرجل الذي سعى به، فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: خط امللك 

لة، فقال: هبه يل، فقال: هو لك، فأخذه، ومضى إىل العامل، فقال العامل: يف كتابك: أن أذحبك، وأسلخك، يل بص
قال: إن الكتاب ليس هو يل، هللا هللا يف أمري حىت أرجع إىل امللك، فقال: ليس لكتاب امللك مراجعة، فذحبه، وسلخه، 

ته، وقال مثل قوله، فعجب امللك وقال: ما فعل الكتاب؟ وحشا جلده تبنا، وبعث به، مث عاد الرجل إىل امللك كعاد
قال: لقيين فالن، فاستوهبين إايه، فوهبته له، فقال امللك: إنه ذكر يل أنك تزعم أين أخبر، قال: ما فعلت، قال: فلم 

فيه ثوم، فكرهت أن تشمه، قال: صدقت، ارجع إىل مكانك، فقد  وضعت يدك على فيك؟ قال: كان أطعمين طعاما  
قحْل أَعحوذح وهلذا السبب وغريه جاء األمر ابالستعاذة ابهلل من شر احلاسد، إذ يقول سبحانه: ) (50)كفاك املسيء مساوئه "

ٍق إَِّذا َوَقَب * َومِّن َشر ِّ الن َّفَّ ثَ تِّ ىفِّ اْلعحَقدِّ * َومِّ  ٍد إِّ بَِّرب ِّ اْلَفَلقِّ * مِّن َشر ِّ َما َخَلَق * َومِّن َشر ِّ َغاسِّ  َذا َحَسَد(ن َشر ِّ َحاسِّ

(51)، (52)   . 

 التملق وحماولة إرضاء إحدى الضرائر أو الطمع فيما بيدها  - 3
من الناس يتصورون  وقد يكون التملق وحماولة إرضاء إحدى الضرائر هو السبب يف الوقوع يف آفة النميمة، ذلك أن نفرا  

بفهمهم القاصر أن إرضاء ذوي الوجاهة، أو احلصول على ما ِبيديهم ال يتم إال على أعراض الناس، والوشاية أو الوقيعة 
بينهم وقد نسوا، أو تناسوا أن ما عند هللا، وما عند الناس ال خياله املرء إال بطاعته هلل، وتفانيه يف مرضاته تبارك وتعاىل، 

َا َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلقحَرى آَمنحواْ َوات ََّقواْ َلَفَتْحَنا َعَلْيهِّم بَ رََكاٍت مِّ َن السََّماءِّ َواأَلْرضِّ َولَ كِّن َكذَّبح حانه: )إذ يقول سب واْ فََأَخْذَنهحم مبِّ
بحوَن(  . (53) َكانحواْ َيْكسِّ
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 .4883أخرجه أبو داود يف سننه, حديث رقم:  (54)
  124سورة طه:  (55)
 ،6سورة  احلجرات:  (56)
 11سورة  القلم:  (57)
 .3/157انظر : إحياء علم الدين  (58)
 .3/156انظر : إحياء علم الدين  (59)

يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثواب  برجل وإذ يقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "من أكل برجل مسلم أكلة، فإن هللا 
مسلم، فإن هللا يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام مسعة ورايء، فإن هللا يقوم به مقام مسعة ورايء يوم القيامة 

"(54)  . 
 الرتويح عن النفس  - 4

واإلفساد، إمنا هو من قبيل التنفيس وقد يرى بعض الناس أن اخلوض يف الفضول والباطل، والسعي بني الضرائر ابلقطيعة 
أو متناسيا  أن الرتويح عن النفس ابخلوض يف  والرتويح عن النفس ومن مث فال يتورع عن الوقوع يف هذه اآلفة، نسيا  

ألنه  الباطل والفضول، والسعي بني الناس ابلقطيعة واإلفساد ال يعود على املرء إال ابلقلق، واالضطراب النفسي؛ نظرا  
 )ة، وللمعصية عواقب وخيمة، وآاثر مهلكة أعظمها هذا القلق واالضطراب النفسي، مصداقا  لقوله سبحانه: معصي

ا َوحَنْشحرحهح يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ أَْعَمى(  . (55) َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِّْكرِّي فَإِّنَّ َلهح َمعِّيَشة  َضنك 
 مله هذا .بل استحسان ع ،عدم قيام الضرائر بواجبهن حنو النمام - 5

وقد يكون عدم قيام الضرائر بواجبهن حنو النمام من تكذيبه، وزجره، وختويفه، واستهجان عمله هذا سببا  من األسباب 
 اليت تؤدي إىل الوقوع يف آفة النميمة.

العزيز : هذا أمري املؤمنني عمر بن عبد ا الطريق عليهم ِبداء هذا الواجبوقد وعى السلف واجبهم حنو النمامني، فقطعو 
، فيقول له أمري املؤمنني عمر: "إن شئت نظرن يف أمرك، فإن كنت كاذاب ، يدخل عليه رجل، فيذكر له عن رجل شيئا  

ٌق بِّنَ َبٍأ فَ تَ بَ ي َّنحوا(فأنت من أهل هذه اآلية: ) مَهَّاٍز وإن كنت صادقا، فأنت من أهل هذه اآلية: ) ،  (56) إِّْن َجاءَكحْم فَاسِّ
يمٍ   .  (58) ، وإن شئت عفون عنك، فقال: العفو اي أمري املؤمنني، ال أعود إليه أبدا"(57( )مَّشَّاٍء بَِّنمِّ

فيقول سليمان للرجل:  -وعنده اإلمام حممد بن مسلم بن شهاب الزهري  -وهذا سليمان بن عبد امللك أيتيه رجل 
سليمان: إن الذي أخربين صادق، "بلغين أنك وقعت يف، وقلت كذا وكذا، فقال الرجل: ما فعلت، وال قلت، فقال 

 . (59)فقال اإلمام الزهري: ال يكون النمام صادقا ، فقال سليمان: صدقت، مث قال للرجل: اذهب بسالم "
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 .3/156انظر : إحياء علم الدين  (60)
 . 3296أخرجه البخاري يف صحيحه, حديث رقم: (61)
 .10/317وما بعدها وفتاوى دار اإلفتاء املصرية  3/52آفات على الطريق  (62)
 17سورة  لقمان: (63)
 .3/157الدين انظر : إحياء علم  (64)

وهذا عمرو بن عبيد زعيم اخلوارج يدخل عليه رجل، فيقول له: "إن األسواري ما يزال يذكرك يف قصصه بشر، فقال له 
السة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، وال أديت حقي حني أ علمتين عن أخي ما أكره، عمرو: اي هذا، ما رعيت حق  جم

 .(60)ولكن أعلمه: أن املوت يعمنا، والقرب يضمنا، والقيامة جتمعنا، وهللا تعاىل حيكم بيننا، وهو خري احلاكمني
 نسيان هللا والدار اآلخرة -6

يريد، املطلع على كل شيء، اجلامع الناس ليوم ال ريب فيه، اجملازي  وقد يكون نسيان هللا، وأنه القوي القهار الفعال ملا
كال مبا فعل، وكذلك نسيان الدار اآلخرة، وما فيها من األهوال والشدائد، أو السالمة واألمن، العذاب الدائم، أو النعيم 

"إن مما أدرك الناس من كالم النبوة املقيم، قد يكون هذا كله سببا  يف الوقوع يف النميمة، وصدق النيب الكرمي إذ يقول: 
 .(61)األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت"

 ة عن العواقب الناشئة عن النميمةالغفل -7
هي السبب يف الوقوع يف هذه  -كما سنعرف بعد قليل   -وأخريا قد تكون الغفلة عن العواقب الناشئة عن النميمة 

إذا كانت هذه العواقب وخيمة، فإنه يتجرأ عليه، وإن كان يف جترئه هذا اآلفة، إذ من ال يحقدر عواقب الشيء، وال سيما 
 احلتف واهلالك. 

 
 (62)طرق معاجلة الوشاية والنميمة بني الضرائر  املطلب الثاين : 

وما دمنا قد وقفنا على أسباب وبواعث النميمة، وأدركنا آاثرها الضارة، وعواقبها الوخيمة، فإنه يسهل علينا أن نرسم 
 الوقاية والعالج، وتتلخص يف اخلطوات التالية : طريق

املبادرة بعدم تصديق النمام، بل زجره، وختويفه هللا والدار اآلخرة، فإن ذلك مما يقطع الطريق على النمام، وال جيعله -1
ْلَمْعرحوفِّ َواْنَه َعنِّ الْ يستمر أو يتمادى، ويوقن املسلم أن مثل هذه اخلطوة من ابب: )  .(63) محْنَكر(ِّ َوْأمحْر ابِّ

، قال : فأخربىن أىن ذكرته بسوء، قال: قد كان ذلكأعلم األمري  ، بلغىن أن فالن  وقال رجل لعبد هللا بن عامر، وكان أمريا  
، وقال  (64)قال ك، قال: ما أحب أن أشتم نفسى بلساىن، وحسىب أىن مل أصدقه فيمامبا قال لك حىت أظهر كذبه عند

، وليس من دل على من السعاية، ألن السعاية داللة، والقبول إجازة مصعب بن الزبري: حنن نرى أن قبول السعاية شر
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 املصدر السابق مثله. (65)
 .68-66سورة  النساء:   (66)
 .186أخرجه مسلم يف صحيحه, حديث رقم:   (67)

، حيث مل حيفظ احلرمة كان لئيما ىف صدقه، فاتقوا الساعى، فلو كان صادقا ىف قوله لشىء فأخرب به كمن قبله وأجازه
 .ت إىل من خياف جانبه مسيت سعاية، إال أهنا إذا كان.والسعاية هى النميمة (65)ومل يسرت العورة

بغض النمام يف هللا بغضا  ينعكس على السلوك، وعلى طريقة املعاملة، فإن ذلك له أثر كبري يف اإلقالع عن هذه -2
 اآلفة، وال سيما عند من لديهم بقية من خري أو ذرة من نور .

ومراقبته يف النفس، فإن هذه امللكة هلا دور كبري يف التخلص من العيوب واآلفات ومن بينها تربية ملكة تقوى هللا، -3
 النميمة، مث التحلي ابلفضائل واملنجيات .

كاجملتمع، فإن املرء ابن بيئته، وكم من أنس   نقاء الوسط الذي يعيش فيه النمام، سواء أكان قريبا   كالبيت، أم بعيدا   -4
 ت جوارحهم واستقاموا على الطريق، بسبب عيشهم يف وسط نقي نظيف .طهرت قلوهبم، وزك

)َوَلْو أَن َّهحْم  اليقني التام ِبن ما عند هللا ال ينال ابملعصية، والوقيعة أو اإلفساد بني الناس، وإمنا ينال ابلطاعة واالستقامة-5
ا(فَ َعلحوا َما يحوَعظحوَن بِّهِّ َلَكاَن َخي ْر ا هَلحْم َوَأَشدَّ تَ ْثبِّ  رَاط ا محْسَتقِّيم  ا * َوهَلََديْ َناهحْم صِّ ْن َلدحنَّ َأْجر ا َعظِّيم  َناهحْم مِّ   (66) يت ا * َوإِّذ ا آَلتَ ي ْ

دوام النظر يف سرية السلف، ومنهجهم يف مقاومة النميمة ومعاجلة النمامني، فإن ذلك له دور كبري يف االقتداء -6
 .وحينئذ يكون التخلص من النميمة، والتأسي، أو على األقل احملاكاة والتشبه

التذكري بعواقب النميمة والنمامني، سواء أكان ذلك على العاملني أم على العمل اإلسالمي، وخري مذكر بذلك دوام -7
 ، وواقع هذا الصنف من الناس . النيب صلى هللا عليه وسلم وسنة  -عز وجل  -النظر يف كتاب هللا 

قيام أويل األمر بواجبهم حنو النمامني، وذلك بزجرهم وختويفهم، بل وتعزيرهم إن اقتضت املصلحة ذلك، وإن هللا -8
 .ليزع ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن

    مقاطعة النمام إن أصر على هذا اخللق الذميم، ومل تنفع معه األساليب املتقدمة، حيث يقول صلى هللا عليه وسلم -9
  .(67)""من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان 

 ،وحتل املشكلة ،فعن طريق هذا تتبني احلقيقة ،بني املبل ِّغ واملبلَّغ عنها مع املبَّلغ إليهومن أفضل الطرق تنظيم اجللسة -10
 فتؤدي هذه اجللسات إىل توبة الواشي وحل املشكلة. ،ما يكون مثل هذا الكالم خمرتع أو مقلوب من الوشاة فكثريا  
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 .3/156انظر إحياء علوم الدين   (68)
 7/80رواه أبو داود وصححه األلباين يف إرواء الغليل   )69(        

 .129سورة النساء :  (70)
 .6442أخرجه مسلم يف صحيحه, حديث رقم:   )71(        

 .4914أخرجه البخاري يف صحيحه, حديث رقم :  )72(        
 .3 النساء: سورة (73) 

قال احلسن: "من من إليك من عليك" وهذا إشارة  ،لقلت املشكالت ،فلو دفع الضرائر كالم الوشاة وعاجلته هبذه الطرق
وكيف ال يبغض وهو ال ينفك عن الكذب والغيبة والغدر  ،هإىل أن النمام ينبغي أن يبغض وال يوثق بقوله وال بصداقت

  .( 68)واخليانة
 

 املبحث الرابع : عدم العدل من كثري من األزواج 
فيظهر  ،فيبيت عند واحدة أكثر أو ينفق عليها ويذر األخرى ،بعض األزواج مييلون إىل إحدى الزوجات ويهمل األخرى

 فتحدث املشكالت. ،من الزوجة األخرى عدم الرضا بذلك
"من كانت له امرأاتن فمال إىل : صلى هللا عليه وسلمالنيب يقول  ،ألزواج ابلعدل يف األمور الظاهرةلقد أمر اإلسالم ا

فلم يكلف هللا الرجال العدل فيه  ،والتابع اتبع ،وأما العدل يف احلب وما يتبعه ،(69)إحدامها جاء يوم القيمة وشقه مائل"
َفاَل متِّيلحوا كحلَّ  ۗ  )َوَلن َتْسَتطِّيعحوا أَن تَ ْعدِّلحوا بَ نْيَ الن َِّساءِّ َوَلْو َحَرْصتحْم : يقول ربنا ،فاملشقة جتلب التيسري ،وذلك لتعذره

فهذا َجْزٌم من احلكيم العليم ِبنه لن يستطيع الرجل أن يعدل بني نسائه، فكيف أابح  ،(70) اْلَمْيلِّ فَ َتَذرحوَها َكاْلمحَعلََّقةِّ(
الشرع التعدُّد واشرتط له العدل يف موضع؛ مث يقول يف موضٍع آخر ولن تعدلوا؟ العدل بني النساء املذكور يف احلديث 

سائه يف نفس املستوى، فال تكون إحداهن السابق: هو العدل يف اإلنفاق ويف املأكل واملشرب واملسكن، فتسكن مجيع ن
فيفهم من اآلية أن امليسور  ،والعدل املقصود يف اآلية هو العدل يف احلب ،يف حجرة صغرية؛ وأخرى تتمتَّع بقصٍر منيف

وكون الناس يتحر ون  ،صلى هللا عليه وسلم لعائشة رضي هللا عنهالنيب وال خيفى على الناس حب  ،ال يسقط ابملعسور
 . (72)وملا فطنت سودة رضي هللا عنها هلذا أهدت يومها لعائشة ،(71)لتقدمي هداايهم يومها

فاملقصود ابلعدل: هو العدل الذي يستطيعه اإلنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بني الزوجات يف النواحي املادية من 
َدة  أَْو لقوله تعاىل:  ،نفقة وملبس وحسن معاشرة ومبيت، واملعاملة مبا يليق بكل واحدة منهن ْفتحْم َأالَّ تَ ْعدِّلحوا فَ َواحِّ )إِّْن خِّ

لَِّك أَْدىَنٰ َأالَّ تَ عحولحوا( ۗ  َما َمَلَكْت أمَْيَانحكحْم  فإنه تعاىل أمر ابالقتصار على واحدة إذا خاف اإلنسان اجلور وجمافاة   (73) ذَٰ
 العدل بني الزوجات.
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 .9/160انظر الفقه اإلسالمي وأدلته  (74)
 243انظر: جملة البحوث اإلسالمية ص: (75)
 .17834أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنف, حديث رقم:  (76)
 .17835أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنف, حديث رقم:  (77)
 .17833أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنف, حديث رقم:  (78)
 .17836أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنف, حديث رقم:  (79)
 , وقال األلباين حديث حسن صحيح.2137أخرجه أبو داود يف سننه, حديث رقم:  (80)
 ..2542أخرجه البخاري يف صحيحه, حديث رقم:  (81)

فة واحملبة وامليل القليب، فهوغري مراد؛ ألنه غري مستطاع وال مقدور ألحد، والشرع هو التسوية يف العاط ,وليس املراد ابلعدل
 .(74)إمنا يكلف مبا هو مقدور لإلنسان، فال تكليف ابألمور اجلبل ِّية الفطرية اليت ال ختضع لإلرادة مثل احلب والبغض

، وهي املعاملة واملأكل زوجاته يف األشياء املاديةل بني وإذا أقدم املسلم على التعدد وهو على يقني بعدم قدرته على العد
، وكان من الواجب عليه أال يتزوج ِبكثر من واحدة  سبحانه وتعاىلواملشرب وامللبس واملسكن واملبيت، فهو آمث عند هللا

 تولدت مشكالت بني الضرائر. ،فإنه إذا كان الزوج ضعيف القدرة يف إدارة شئون زوجاته .(75)
ال الزوج لواحدة من الزوجتني سحوء األخرى ، وال تنقل هلا ما جيري بينك وبني ضرهتا، ال كالم خري؛ لئ فال تحظهر أيها

دل بني الزوجتني يف كل ما تستطيع، وال واحرص على الع ،؛ لئال تشمت هباحتسدها، وتغار منها، وال كالم شرٍ  وسوء
ر يف هذا الباب، حىت فيما ال تراه واجبا  عليك : " كانت يل امرأاتن ، فكنت أعدل بينهما حىت جابر بن زيدقال  ،تقص ِّ

 وقال جماهد : " كانوا يستحبون أن يعدلوا بني النساء حىت يف الطيب : يتطيب هلذه كما يتطيب هلذه ،(76)."يف القحَبل
وعن إبراهيم " ،(78) "وقال حممد بن سريين : "إنه يكره للزوج أن يتوضأ يف بيت إحدى زوجتيه دون األخرى  "(77)

 ،ة مما ال يكال من السويق والطعامحىت تبقى الفضل ،فقال : إن كانوا ليسوون بينهم ،النخعي يف الرجل جيمع بني الضرائر 
 .(79)إذا كان يبقى الشيء مما ال يستطع كيله" كفا    فيقسمونه كفا  

  وهذه صورة من عدله صلى هللا عليه وسلمأروع األمثلة يف العدل بني الزوجات  النيب صلى هللا عليه وسلم وقد ضرب 
ال يفضل بعضنا  : يقول عروة بن الزبري: قالت يل عائشة: "اي ابن أخىت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلمبني نسائه

فيدنو من كل امرأة من غري مسيس  ،وكان قل يوم إال وهو يطوف علينا مجيعا ،على بعض ىف القسم من مكثه عندن
صلى هللا  النيب: "إن اري عن عائشة رضي هللا عنها قالتوروى البخ (80) الىت هو يومها فيبيت عندها"حىت يبلغ إىل

 ، فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه ، وكان يقسم لكل منهن يومها وليلتها"إذا أراد سفرا  أقرع بني أزواجه كانعليه وسلم  

(81) . 
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 28/45انظر: دروس سفر احلوايل  (82)

فلو عدل األزواج بني النساء يف ما   ،كثريا  من املشكالت بني الضرائرواعلم أن من شأن هذا العدل التام: أن يقطع  
وينبغي أن تصرب الضرة إذا مل يعدل زوجها؛ فقد يكون فهمها للعدل  ،لقلت مشكالت الضرائر ،وجب عليهم العدل فيه

خطأ، هذا من نحية، ومن نحية أخرى: أن الصرب مع الزوج واألبناء خري هلا وأهنا تؤجر على ذلك، وهو أيمث برتكه 
ْط من ينصحه ويصلح ما  .(82)بينهما للعدل، وهو خري من الفراق وطلب الطالق، وكما أشرت فالصلح خري، فلت حَوس ِّ

 
 اخلامتة وفيه ذكر أهم النتائج 

 ومل ينكرها  ،فقد حدثت يف بيت النبوة ،لقد توصلت يف هذا البحث املختصر أن الغرية الطبيعية ال يسلم منها الضرائر
كما توصلت على أن املشكالت اليت تقع بني الضرائر ميكن   ،فدل على أهنا من األمور اجلبلية ،النيب صلى هللا عليه وسلم

 إرجاعها إىل أربعة أسباب رئيسية : 
واستقبلتها  ،فلو أن الزوجة األوىل أحسنت الظن ابلزوجة الثانية ،فأغلب الضرائر يسيئون الظن ببعضهن :سوء الظن -1

وملا كان كل  ،لقلت املشكالت ،حبسن  الظن والزوجة الثانية لو أحسنت الظن مع سابقتها ووصلت إليها ،بصدر رحب
فالسبيل لعالج هده املشكلة هو إحسان الظن  ،تسربت املشكالت بكل سهولة ،من اجلانبني يستقبل اآلخر بسوء الظن

 مل يضروها إال مبا كتبه هللا.  ،واليقني التام ِبن أهل الدنيا لو اجتمعوا على أن يضروها بشيء ،ابلضرة
 ،يسببها الذين يتناقلون األخبار من هذا الطرف إىل اآلخر ،: فكثري من املشكالت بني الضرائرالنميمة والوشاية  -2

وحتل  ،فعن طريق هذا تتبني احلقيقة ،بني املبل ِّغ واملبلَّغ عنها مع املبَّلغ إليه ج هذه املشكلة هو: تنظيم اجللسةوالسبيل لعال
فتؤدي هذه اجللسات إىل توبة الواشي وحل  ،ذا الكالم خمرتع أو مقلوب من الوشاةما يكون مثل ه فكثريا   ،املشكلة

 املشكلة. 
: فالنظرة القاصرة لدى الكثريين من الضرائر بشأن التعدد، وأن التعدد أشبه ما يكون حبالة اجلهل مبقاصد التعدد -3

تظن أن الزوجة الثانية جاءت لتسد ما عجزت هي إسعافية لبعض األزواج أو النساء، وهذا يولد فجوة بني الضرائر فهي 
والزوج قد يكون  ،عنه، وهنا تبدأ املشكلة، فبعض أبناء اجملتمع جيهل ظروف كثري من الرجال والنساء وحاجتهم للتعدد

قلوهبن،  سببا  يف املشكلة أو يكون سببا  يف احلل؛ وذلك تبعا  حلنكته وتعقله ومعرفته بطبيعة النساء والغرية املركوزة يف
وملا حدثت  ،لعذروا أزواجهن عند التعدد ،فلو فقه النساء هذه احلِّكم وعملوا مبوجبها ،واستثمارها مبا يصلح احلياة الزوجية

 مشكلة. 
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فيبيت عند واحدة أكثر  ،: فبعض األزواج مييلون إىل إحدى الزوجات ويهمل األخرىعدم العدل بني الزوجات -4
ولكن نوصي الزوج  ،فتحدث املشكالت ،فيظهر من الزوجة األخرى عدم الرضا بذلك ،أو ينفق عليها ويذر األخرى

إذا أراد التعدد فعليه ابلعدل، وجيب على الزوجات أن يتقني هللا يف الزوج، والعدل أساس كل شيء ابلتجربة، كل اجملربني 
واملقصود ابلعدل هنا: هو العدل يف  ،هيقولون: إن املراتح هو الذي يعدل، ألنه إذا عدل، مل يبق المرأة أي كالم علي

 وهللا ال يكلف النفس مبا ال تطيق. ،ألن هذا مما ال يقدر عليه الناس ،وليس يف احلب واجلماع ،النفقة واملسكن
 ومنها : ،وهناك أسباب فرعية تسبب املشكالت بني الضرائر

 ،لكن إحسان الظن بني الضرائر يضعفها ويذهبها ،يف بعض املشكالت بني الضرائر قد يكون األوالد سببا    -األوالد-1
 كما أن تنظيم اجللسات بني الضرائر والنظر يف موضع اخللل قد يوهنها.

 وهذا قد يولد مشكالت بني الضرائر. ،قد يكون الزوج ضعيف القدرة يف إدارة شئون زوجاته -ضعف قدرة الزوج-2
 

تشري الدراسات الشرعية والنفسية، ولكن دائم ا يركز الضرائر على  إن للمشاكل بني الضرائر منافع لو تدبَّروها ، كما
اجلانب السليب، وتلك هي النظرة العامة للجميع، ومنها فوائد إميانية أيض ا كتكفري الذنوب؛ ألهنا ابتالء، ومضاعفة 

ا ابتاله، وهي أيض ا دافع لالستغفار، وطلب الدعا  .ء لتفريج اهلم  لألجر، وحمبة هللا؛ ألن هللا إذا أحب عبد 
أما الفوائد الشخصية فهي ترتبط بزايدة اخلربة والتجارب يف احلياة، ومنح الضرائر وقاية مستقبلية من املشاكل، وتتكون 
لديهما مهارات سلوكية كاملصارحة، وضبط النفس، وكظم الغيظ، والتسامح والصرب، وحسن احلوار، واختيار العبارات 

اهم يف تطوير الضرائر يحس السلبية، وااللتفات إىل النفس ملعرفة َمن السبب يف تكرار املشاكل بينهما؛ مااإلجيابية بدال  من 
واألهم االستفادة من إرشادات املستشارين األسريني يف حالة عدم  ،يف معاجلة مشاكلهما مستقبال   لشخصيتيهما

 . االستفادة من هذه الفوائد يف جتنب تكرار املشكالت بينكما
فبعد اجلفاء والعناء حياول كل منهما  ،طعم آخر بعد زوال اخلالف ومن أهم فوائد املشاكل بني الضرائر هي: أن للحب

 .ويعرب عن مشاعره بغزارة مما يقوي الصلة بينهما ،أن يزيد من أواصر احملبة
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