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ملخص:
زوجته  حق  يف  الزوج  تع�سف  ب  املو�سوم  البحث  هذا  يهدف 
واأثره على ا�ستقرار الأ�رسة امل�سلمة اإىل بيان مفهوم تع�سف الزوج يف 
حق زوجته ومظاهره واأ�سبابه واآثاره واحللول املقرتحة مل�سكالت 

تع�سف الزوج، وحقوق الزوجة املتع�سف عليها.
ا�ستعمال  متع�سفا يف  يكون  الزوج  اأن  اإىل  البحث  وقد خل�ص 
اأو ا�ستعمل حقه يف غري امل�سلحة  اإذا ق�سد الإ�رسار بالزوجة،  حقه 
جوانب  خمتلف  يف  التع�سف  هذا  مظاهر  بني  كما  لها،  �رسع  التي 
احلياة الزوجية كتع�سف الزوج يف الطالق، والتاأديب، ومنع الزوجة 

من زيارة اأهلها وذويها.
وقد ح�رس البحث اأهم العوامل التي تدفع الزوج اإىل التع�سف 
الديني،  الوازع  و�سعف  ال�رسعية  بال�سوابط  اللتزام  عدم  ومنها 
القت�سادي،  واجلانب  والتقاليد،  والعادات،  الأ�رسية،  وامل�ساكل 
وبنينَّ اأن اللتزام بال�سوابط ال�رسعية هو احلل ال�سليم ملواجهة هذه 

الظاهرة. 
حقوق  الزوجة،  الزوج،  تع�سف  التع�سف،  املفتاحية:  الكلمات 

الزوجني، الأ�رسة امل�سلمة.

Arbitrariness of the husband and abusing the right 
of his wife and its impact The Muslim family stabil-

ity

Abstract :

This research aims entitled by Arbitrariness of 
the husband and abusing the right of his wife and 
its impact The Muslim family stability statement to 
the concept of arbitrariness in the right pair of his 
wife and manifestations and causes and effects of the 
proposed solutions to the problems of spouse abuse, 
and the rights of the wife arbitrary them.

The research concluded that the husband is 
abusing the use of his right if intending to harm the wife 
or use the right of non-interest initiated her, as among 
the manifestations of this abuse in the various Jonb 
married life Ktasv spouse in a divorce and discipline 
and prevent the wife to visit her family and loved ones.

The research was limited to the most important 
factors that drive the pair of them to abuse and 
non-compliance with the regulations and the weak 
legitimacy of religious faith and family problems, 
customs and traditions and economic side and the 
controls that the commitment to legitimacy is the right 
solution to counter this phenomenon.

Key words: abuse, arbitrariness of the husband, 
wife, wife and husband rights, the Muslim family. 

مقدمة:
 احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني، 
يوم  اإىل  باإح�سان  لهم  والتابعني  و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا 

الدين، اأما بعد:
يف  الأ�سا�سية  اللبنة  اأنها  اعتبار  على  بالأ�رسة  الإ�سالم  عني 
اأن  بد  ل  والتي  الأ�رسة،  اأفراد  بني  العالقات  وحدد  املجتمع،  بناء 
تكون قائمة على املحبة والألفة واملودة والرحمة، وبني فيها حقوق 
كل فرد من اأفراد الأ�رسة، والواجبات امللقاة على عاتقه، فال يطغى 

حق على اآخر، ول يتجاوز فرد على اآخر.
واإن ت�رسيع هذه احلقوق والواجبات قائم على م�سالح رعتها 
فال  ومقا�سدها،  غاياتها  حتقيق  على  وعملت  الإ�سالمية،  ال�رسيعة 
الذي �رسعت لأجله هذه احلقوق  املق�سد  الإن�سان  اأن يخالف  يجوز 
ال�سارع من ت�رسيع هذه  اإذا خالف مق�سد  الإن�سان  والواجبات؛ لأن 
ال�سارع،  مق�سد  ملخالفته  متع�سفا  يكون  احلالة  هذه  ففي  احلقوق، 

وت�سببه بال�رسر لغريه من اأفراد الأ�رسة.

مشكلة البحث:
ل�ستقرارها،  زعزعة  من  امل�سلمة  الأ�رسة  تعانيه  ملا  نظراً 
الزوج يف حق زوجته،  الناجتة من تع�سف  وزيادة حلالت الطالق، 

وقلة الأبحاث الدرا�سة لهذا املو�سوع جاء اختيار البحث احلايل.
و�ستحاول الدرا�سة الإجابة عن �س�ؤالها الرئي�س الآتي:

ما ماهية تع�سف الزوج يف حق زوجته واأثره يف ا�ستقرار  ◄
الأ�رسة امل�سلمة؟

ويتفرع عنه الأ�سئلة الفرعية الآتية:
ما مفهوم تع�سف الزوج يف حق زوجته وحقيقته؟ ◄
ما حكم تع�سف الزوج يف حق زوجته؟ ◄
ما اأ�سباب تع�سف الزوج يف حق زوجته؟ ◄
ما مظاهر تع�سف الزوج يف حق زوجته؟ ◄
ما اآثار تع�سف الزوج يف حق زوجته؟ ◄
ما حقوق الزوجة املتع�سف زوجها يف حقها. ◄
ما حلول م�سكالت تع�سف الزوج يف حق زوجته؟ ◄

أهداف البحث:
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق الآتي:

بيان مفهوم تع�سف الزوج يف حق زوجته وحقيقته.. 1
بيان حكم تع�سف الزوج يف حق زوجته.. 2
تو�سيح اأ�سباب تع�سف الزوج يف حق زوجته.. 3
بيان مظاهر تع�سف الزوج يف حق زوجته.. 4
بيان اآثار تع�سف الزوج يف حق زوجته.. 5
بيان حقوق الزوجة املتع�سف زوجها يف حقها.. 6
بيان حلول م�سكالت تع�سف الزوج يف حق زوجته.. 7
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أهمية البحث:
اإلقائه ال�سوء على م�ساألة ُمهمة،  اأهمية هذا البحث يف  تكمن 
�سغلت الكثري من النا�ص قدميًا وحديثًا، وهي )تع�سف الزوج يف حق 
التع�سف،  لبيان مفهوم  امل�سلمة(؛  الأ�رسة  ا�ستقرار  واأثره يف  زوجته 
اآثار �سلبية تطال  و�سوره، واأ�سباب ظهوره، وملا لتع�سف الزوج من 
للم�ساهمة يف تقدمي  الدرا�سة هذه  الأ�رسة، لذلك جاءت  اأفراد  جميع 

حلول عملية واقعية لهذه امل�سكلة.

الدراسات السابقة:
الإ�سالمي، . 1 الفقه  يف  احلق  ا�ستعمال  يف  التع�سف  نظرية 

فتحي الدريني، وقد تناول فيه تعريف التع�سف، و�سوابطه، وتاأ�سيله 
ال�رسعي، وتكييفه الفقهي، واأدلة التع�سف من الكتاب وال�سنة، وفيما 
يتعلق مبو�سوع البحث، فقد اأ�سار يف ثنايا الكتاب اإىل بع�ص �سور 
ب�سكل   - الزوجية  ال�سلطة  ا�ستخدام  يف  التع�سف  ومنها   - التع�سف 

مقت�سب.
اأهمية كتاب التع�سف يف ا�ستعمال احلق يف  وعلى الرغم من 
يف  التع�سف  لنظرية  اأ�سل  قد  باعتباره  للدريني،  الإ�سالمي،  الفقه 
الفقه الإ�سالمي، اإل اأنه مل يتطرق للم�سائل املتعلقة مبو�سوع البحث، 
اإل على �سبيل التمثيل، ويف �سورة قليلة جدا، ووجود هذا الكتاب، ل 
يغني عن هذه الدرا�سة، باعتبارها متخ�س�سة يف تع�سف الزوج يف 

حق زوجته.
ال�سخ�سية، عبري . 2 الأحوال  احلق يف  ا�ستعمال  التع�سف يف 

م�سائل  يف  للتع�سف  تف�سيلي  ب�سكل  فيه  تطرقت  وقد  القدومي، 
الأحوال ال�سخ�سية، يف الزواج والطالق، والو�سية واملرياث.

وعلى الرغم من اأهمية هذه الدرا�سة، اإل اأنها مل تتطرق ب�سكل 
حقوقه  ا�ستعمال  يف  الزوج  بتع�سف  املتعقلة  للم�سائل  تف�سيلي 
البحث،  هذا  يف  تف�سيلي  ب�سكل  عليه  الرتكيز  مت  ما  وهو  الزوجية، 
اأهلها، وغريها  كم�سائل التاأديب، وعمل الزوجة، ومنعها من زيارة 

من امل�سائل.

منهج البحث:
املنهج ال��سفي. 1
املنهج ال�ستقرائي. 2
املنهج ال�ستنباطي.. 3

خطة البحث:
وقد جاء البحث يف مقدمة واأربعة مباحث، وخامتة:

مفهومه  ♦ زوجته،  حق  يف  الزوج  تع�سف  الأول:  املبحث 
وحقيقته.
املبحث الثاين: حكم تع�سف الزوج يف حق زوجته. ♦
املبحث الثالث: اأ�سباب تع�سف الزوج يف حق زوجته. ♦
املبحث الرابع: مظاهر تع�سف الزوج يف حق زوجته. ♦
املبحث اخلام�س: اآثار تع�سف الزوج يف حق زوجته. ♦
املبحث ال�ساد�س: حق الزوجة املتع�سف زوجها يف حقها. ♦

حق  ♦ يف  الزوج  تع�سف  م�سكالت  حلول  ال�سابع:  املبحث 
زوجته.
وخامتة ت�سمل اأهم النتائج والتو�سيات. ♦

اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  وبارك  و�سلم  اهلل  و�سلى  هذا 
و�سحبه اأجمعني.

املبحث األول

تعسف الزوج يف حق زوجته، مفهومه وحقيقته 

املطلب األول: مفهوم تعسف الزوج يف حق زوجته، 
وحقيقته، واأللفاظ ذات الصلة:

الفرع األول: مفهوم التعسف:

فهو  الإ�سالمي،  الفقه  عن  غريبًا  لي�ص  التع�سف  مفهوم  اإن 
موجود يف الكتب الفقهية، ولكن لي�ص بامل�سطلح املتعارف عليه يف 
اأو  )اإ�ساءة(  امل�سلمني كلمة  الفقهاء  ل�سان  الع�رس، فلم يرد على  هذا 

)تع�سف(، واإمنا هو تعبري وفد اإلينا من فقهاء القانون.
وقد ورد يف كتب الأ�سول كلمة )ال�ستعمال املذموم()1(، كما 
اأن الفقهاء اأطلقوا لفظ )التعنت( على ا�ستعمال احلق دون منفعة، فقد 

كانوا مينعون املتعنت من الإ�رسار بالغري، والتعدي عليه.
اهلل-  –رحمهم  فقهاوؤنا  ا�ستخدمه  الذي  امل�سطلح  كان  واأيًا 
للدللة على التع�سف، فاإن هذا امل�سطلح عرفته ال�رسيعة الإ�سالمية، 
الفقه،  اأبواب  خمتلف  يف  كتاباتهم  يف  امل�سلمون  الفقهاء  وتناوله 

ولكن حتت م�سميات اأخرى اأو األفاظ خمتلفة.

الفرع الثاني: حقيقة التعسف:
اأولً: حقيقة التع�سف لغًة:

التع�سف لغًة: من ع�سف، والع�سف: ال�سري بغري هداية، والأخذ 
وع�سف  اأثر،  ول  علم،  غري  على  ال�سري  والتع�سف:  الطريق،  غري  على 

فالن فالنًا ع�سفًا: اأي ظلمه)2( .
ثانياً: التع�سف ا�سطالحاً:

تعريف  اأجل  من  كثرية  حماولت  املحدثون  الفقهاء  بذل 
)ت�رسف  باأنه:  �سنة،  اأبو  فهمي  اأحمد  الدكتور/  عرفه  فقد  التع�سف، 

الإن�سان يف حقه ت�رسفًا غري معتاد �رسعًا()3( .
هو  التع�سف  مناط  جعل  اأنه  التعريف  هذا  على  يوؤخذ  وما 
)الت�رسف غري املعتاد، والواقع اأن التع�سف ل يقت�رس على الت�رسف 
اإىل غاية احلق،  اأي�سًا، وذلك بالنظر  غري املعتاد، بل ي�سمل املعتاد 
معتاداً،  ت�رسفًا  حقه  يف  الإن�سان  يت�رسف  فقد  ا�ستعماله،  ونتيجة 
ولكن تكون نتيجة هذا الت�رسف غري م�رسوعة، فيكون بذلك متع�سفًا( 

. )4(

وعرفه الدكتور فتحي الدريني، باأنه :)مناق�سة ق�سد ال�سارع 
يف ت�رسف ماأذون فيه �رسعًا بح�سب الأ�سل()5( .

وذلك  التع�سف،  تعريفات  اأدق  من  التعريف  هذا  اأن  ونلحظ 
ل�ستماله على القي�د الآتية)6(:

قد . 1 املكلف  اأن  ال�سارع(  ق�سد  )مناق�سة  بقوله  بنينَّ  اأنه 
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يق�سد يف العمل املاأذون به من قبل ال�سارع الإ�رسار بالغري، اأو اأن 
يتذرع مبا ظاهره اجلواز اإىل حتليل ما حرم اهلل، اأو اإ�سقاط ما اأوجبه 
التخل�ص  بهدف  الإ�سالمية  ال�رسيعة  اأحكام  على  حتاياًل  عليه  اهلل 

منها، وحتقيق م�سالح غري م�رسوعة.
اأنه بنينَّ اأن التع�سف حم�سور يف الت�رسفات التي اأذن بها . 2

اأو فعلية؛ كا�ستعمال  ال�رسع، �سواء كانت ت�رسفات قولية كالعقود، 
الرخ�ص  ا�ستعمال  وكذلك  والأرا�سي،  العقارات  يف  امللكية  حق 

والإباحات كتلقي ال�سلع واإحياء املوات.
اأنه اأخرج بقوله )ماأذون به �رسعًا بح�سب الأ�سل( الأفعال . 3

امل�رسوعة  غري  لالأفعال  الإن�سان  اإتيان  لأن  بذاتها؛  امل�رسوعة  غري 
بذاتها اأو من حيث الأ�سل ي�سمى اعتداًء ل تع�سفًا.

اإذا  متع�سفًا،  يكون  املكلف  الإن�سان  اأن  لنا  يتبني  ذلك  ومن 
ق�سد بفعله م�سادة ق�سد ال�سارع باأن ي�ستعمل حقه على وجه يلحق 

ال�رسر بالآخرين، ويوؤدي به ذلك العمل اإىل خمالفة ق�سد ال�سارع.
زوجته  حق  يف  الزوج  تع�سف  ُيعرفان  الباحثني  فاإن  وعليه 
فيها  املاأذون  ت�رسفاته  يف  ال�سارع  ق�سد  الزوج  )مناق�سة  باأنه: 

�رسعًا، من حيث الأ�سل يف حقوق زوجته؛ بغية الإ�رسار بها( .

الفرع الثالث: األلفاظ ذات الصلة:

الظلم: وهو لغة: و�سع ال�سيء يف غري مو�سعه، وهو: امليل . 1
فيقال:  تع�سف ظلما،  �ُسمي كل  ا�ستعماله، حتى  كُث  ثم  الق�سد،  عن 

ع�سف فالنًا ع�سفًا: اأي ظلمه، والع�سوف: الظلوم)7(.
وا�سطالحا: ل يخرج معنى الظلم ا�سطالحا عن معناه اللغوي، 
اإىل  احلق  عن  التعدي  هو  الظلم  اأن  التعريفات،  كتاب  يف  جاء  اإذ 

الباطل، والت�رسف يف ملك الغري، وجماوزة احلد )8(.
وقد عّد العلماء التع�سف �سورة من �سور الظلم، كما تقدم

التعدي: وهو لغة: جماوزة ال�سيء اإىل غريه، ومنه قولهم: . 2
عّديته فتعدى، اأي جتاوز، وتعّدى احلق: جاوزه، والتعدي: الظلم )9( .

الفقهاء  عرفه  حيث  اللغوي،  معناه  عن  يخرج  ل  وا�سطالحا: 
عادة،  اأو  عرفا،  اأو  �رسعا،  عليه  القت�سار  ينبغي  ما  جماوزة  باأنه: 
احلقوق  اأو  املال  اأو  النف�ص  على  العتداء  ي�سمل  عندهم  فالتعدي 

الأخرى )10(. 
اأن من �سور التع�سف ما يكون فيه اعتداء على  ومن املعلوم 
النف�ص، ك�رسب الزوجة غري امل�رسوع، والعتداء على املال، بت�رسف 

الزوج يف مال زوجته بغري اإذنها.
والإثم . 3 اجلور  به  وُيق�سد  العنت،  من  لغة:  وهو  التعنت: 

والأذى، ُيقال: تعّنت فالٌن فالنا: اإذا اأدخل عليه الأذى)11(.
وا�سطالحا: هو ا�ستعمال احلق دون منفعة؛ لأنه اإ�رسار بالغري 

وتعٍد عليه )12( .
بينه  ال�سلة  للتعنت، تظهر  ال�سطالحي  التعريف  ومن خالل 
ا�ستعمال احلق  التعنت على  لفظ  اأطلقوا  التع�سف، حيث  وبني معنى 
يف غري منفعة، بق�سد الإ�رسار بالغري، وهذا املعنى يدخل يف مفهوم 

التع�سف مبعناه ال�سطالحي.

املطلب الثاني: معايري التعسف يف الشريعة اإلسالمية:
اإن احلق يف نظر الفقه الإ�سالمي ذو طبيعة مزدوجة، فهو لي�ص 
ال�سفتني، ومن  فرديًا حم�سًا، ول اجتماعيًا حم�سًا، بل يجمع بني 
هنا كانت غاية ال�رسيعة الإ�سالمية مراعاة م�سلحة الفرد واجلماعة، 
على  املبنية  املحكمة  العامة  القواعد  �سوء  على  بينهما  والتوفيق 

مقت�سى العدل واحلكمة واملنطق الت�رسيعي ال�سليم )13( .
خا�سة  معايري  الإ�سالمية  ال�رسيعة  حددت  فقد  ذلك  ولأجل 

للتع�سف، هي:

املعيار األول: متخض قصد اإلضرار:

�ساحب  دفعت  التي  النف�سية  العوامل  يف  ننظر  اأن  لنا  بد  ل 
احلق للت�رسف يف حقه بق�سد الإ�رسار بالغري، بحيث يكون جمافيًا 
ملبادئ الأخالق، والك�سف عن هذه العوامل ل ميكن التو�سل اإليها اإل 

بالأمور الظاهرة املادية كالقرائن الدالة عليها )14( .
ولكي يتحقق ق�سد الإ�رسار بالغري، ل بد اأن »يكون هو الغاية 
ذريعة  احلق  هذا  يتخذ  بحيث  احلق،  �ساحب  ت�رسف  من  الوحيدة 
باأي م�سلحة كانت،  الت�رسف  بالغري، ول يعود عليه هذا  لالإ�رسار 

فيكون ت�رسفه قرينة دالة على تع�سفه يف ا�ستعمال حقه« )15( .

املعيار الثاني: استعمال احلق يف غري املصلحة اليت شرع من أجلها:

الأ�سل اأن ي�ستخدم الإن�سان احلق يف امل�سلحة التي �رسع من 
اأجلها، فاإن ا�ستخدمه يف غري امل�سلحة التي من اأجلها �رسع يكون 
مناق�سًا لق�سد ال�سارع، وكل من ناق�ص ال�رسيعة فعمله باطل، وعرب 
الإمام ال�ساطبي عن ذلك، بقوله: )كل من ابتغى يف تكاليف ال�رسيعة 
غري ما �رسعت له فقد ناق�ص ال�رسيعة، وكل من ناق�سها فعمله يف 
فعمله  له  ت�رسع  مل  ما  التكاليف  يف  ابتغى  فمن  باطل،  املناق�سة 

باطل()16(.

املعيار الثالث: االختالل يف توازن املصاحل أو انعدام التناسب:

نظرة  وامل�سالح  احلقوق  اإىل  الإ�سالمية  ال�رسيعة  نظرت 
امل�سالح  بني  والتنا�سب  التوازن  معيار  اأقرت  فقد  �سمولية، 
فال  واحلكمة،  العدل  يقت�سيه  مبا  بينها  والتوفيق  املتعار�سة، 
تطغى م�سلحة على اأخرى، »فا�ستعمال الإن�سان حلقه ب�سورة تخل 
التي ترتتب على  املف�سدة  يريد، وبني  التي  امل�سلحة  بالتوازن بني 
ا�ستعماله حلقه، ي�سبح ا�ستخدامه لهذا احلق غري م�رسوع، فال بد اأن 
تكون امل�سلحة املرجوة م�ساوية لل�رسر الذي يلحقه �ساحب احلق 
باملجتمع،  يلحق  عام  اإىل �رسر  توؤدي  واأن  عليها،  زائدة  اأو  بغريه، 
حتى يكون الإن�سان متع�سفًا با�ستعمال حقه تبعًا لهذا املعيار« )17( .

املبحث الثاني

 حكم تعسف الزوج يف حق زوجته
دون  م�رسوع،  وجه  على  حقه  الإن�سان  ي�ستعمل  اأن  الأ�سل 
الإ�رسار بالغري، فاإن ا�ستعمل هذا احلق على وجه ي�رس بغريه، كان 
وتع�سف  احلق،  هذا  اإعطائه  يف  ال�سارع  ملق�سد  وخمالفا  متع�سفا، 
الزوج يف حق زوجته حمرم �رسعا، لكونه خمالفا لق�سد ال�سارع يف 
والأدلة  بالزوجة،  الإ�رسار  عليه  يرتتب  الذي  احلق،  لهذا  ممار�سته 
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على حرمة التع�سف كثرية، منها:
ْقُتُم النِّ�َساَء َفَبَلْغَن اأََجَلُهنَّ َفاأَْم�ِسُك�ُهنَّ . 1 قوله تعاىل: {َواإَِذا َطلَّ

َوَمْن  ِلَتْعَتُدوا  َاًرا  �ِسُك�ُهنَّ �رسِ مُتْ َوَل  ِبَْعرُوٍف  �رَسُِّح�ُهنَّ  اأَْو  ِبَْعرُوٍف 
ِ ُهزًُوا َواْذُكرُوا ِنْعَمَت  ِخُذوا اآَياِت اللَّ َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْف�َسُه َوَل َتتَّ
 َ ُق�ا اللَّ ْكَمِة َيِعُظُكْم ِبِه َواتَّ ِ َعَلْيُكْم َوَما اأَْنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواحْلِ اللَّ

َ ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليمٌ} ]البقرة: 231[. َواْعَلُم�ا اأَنَّ اللَّ
الرجعي  الطالق  رد زوجته يف  بعد  الزوج  تعاىل  اهلل  اأمر  لقد 
اأن يقوم مبا يجب من حق لها عليه، فاإن مل يفعل، فقد خرج عن حد 
املعروف، فيطلِّق عليه احلاكم؛ لأجل ال�رسر الالحق بها، من البقاء 
معه، فقد كان الرجل قبل نزول هذه الآية، يطلق امراأته ثم يراجعها، 
ول حاجة له بها، ول يريد اإم�ساكها، لكي ُيطيل العدة عليها، وُيلحق 
ال�رسر بها، فمن فعل ذلك؛ فقد عّر�ص نف�سه لعقاب اهلل �سبحانه )18( .

َتِرُث�ا . 2 اأَْن  َلُكْم  َيِحلُّ  َل  اآَمُن�ا  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ قوله تعاىل: {َيا 
اأَْن  اإِلَّ  اآَتْيُتُم�ُهنَّ  َما  ِبَبْع�ِس  ِلَتْذَهُب�ا  َتْع�ُسلُ�ُهنَّ  َوَل  َكْرًها  النِّ�َساَء 
َنٍة َوَعا�رِسُوُهنَّ ِبامْلَْعرُوِف َفاإِْن َكِرْهُتُم�ُهنَّ َفَع�َسى  َياأِْتنَي ِبَفاِح�َسٍة ُمَبيِّ

ُ ِفيِه َخرْيًا َكِثريًا} ]الن�ساء: 19[. اأَْن َتْكَرُه�ا �َسْيًئا َوَيْجَعَل اللَّ
يوفيها  باأن  ح�سنة،  معا�رسة  زوجته  معا�رسة  الزوج  فعلى 
حقها، من املهر والنفقة، واأل يعب�ص يف وجهها، بغري ذنب، واأل يكون 
فظا اأو غليظا، ول يظهر امليل اإىل غريها، فهذا اأمر من اهلل �سبحانه 
الزوج،  اأهناأ للعي�ص، وهو واجب على  بح�سن ع�رسة املراأة؛ لأن ذلك 

واإذا اأظهر عك�سه اأ�سبح متع�سفا يف تعامله مع زوجته )19( .
يِف . 3 ُتْف�ِسُدوا  اأَْن  ْيُتْم  َتَ�لَّ اإِْن  َع�َسْيُتْم  {َفَهْل  تعاىل:  قوله 

َواأَْعَمى  ُهْم  مَّ َفاأَ�سَ  ُ اللَّ َلَعَنُهُم  ِذيَن  الَّ اأُوَلِئَك  اأَْرَحاَمُكْم  ُع�ا  َوُتَقطِّ اْلأَْر�ِس 
اأَْب�َساَرُهْم} ]حممد: 22[.

فكل من يتوىل عن طاعة اهلل بالإف�ساد والبغي والظلم والقتل؛ 
كان خمالفا لأمر اهلل، م�ستحقا لعقابه وغ�سبه )20(.

فكل فعل يوؤدي اإىل قطع الأرحام حمرم �رسعا، يوجب غ�سب 
ب�سلة  ماأمورون  لأننا  الأرحام؛  قطع  على  النا�ص  وكذلك حمل  اهلل، 

اأرحامنا.
قوله �سلى اهلل عليه و�سلم )ل �رسر ول �رسار()21( .. 4

فال يحق لالإن�سان امل�سلم اأن ُيلحق ال�رسر بغريه، �سواء انتفع 
من اإ�رساره بغريه، اأم مل ينتفع، فاإحلاق ال�رسر بالغري حمرم، وفيه 

تع�سف وظلم )22( .
اإىل  فكل �رسر ُيلحقه امل�سلم باأخيه امل�سلم حرام، ويوؤدي به 

غ�سب اهلل وعقابه.
ومن املعلوم اأن كثريا من �سور التع�سف التي �سنتطرق اإليها 

تدخل يف هذا البحث.

املبحث الثالث

أسباب تعسف الزوج يف حق زوجته
على  الوقوف  واإن  الزوجة،  الزوج �سد  تع�سف  اأ�سباب  تعددت 
اأ�سباب حمددة وا�سحة للتع�سف لي�ص بالأمر ال�سهل، وذلك لختالف 
الظروف الزمانية واملكانية لدى الزوج، ما يجعل الإحاطة بدرا�سة 

دقيقة لتلك الأ�سباب اأمراً معقداً.

اأ�سف اإىل ذلك اأن ف�سل الأ�سباب عن بع�سها غري ممكن، فهي 
متداخلة ل ميكن عزلها اأو جتريدها.

اإىل  الزوج  تدفع  التي  الأ�سباب  اأهم  بيان  هنا  و�سنحاول 
التع�سف يف حق زوجته، وهي كما يلي:

أوال: األسباب الدينية:

مقدمتها،  يف  هو  بل  الأ�سباب،  اأهم  من  الديني  ال�سبب  اإن 
التعامل  يف  الزوج  ل�سلوك  الأ�سا�سي  املوجه  هو  الدين  لأن  وذلك 
البداية،  منذ  اهلل  بكلمة  زوجته  فرج  الزوج  ا�ستحل  فقد  زوجته،  مع 
اأبان له حقوقه وواجباته جتاه  الدين خري موجه، حني  و�سار معه 
زوجته، وبني له املق�سد من ت�رسيع كل حق من هذه احلقوق، ور�سم 
الزوج بالأ�س�ص  التزام  التفاهم واملودة مع زوجته، وعدم  له طريق 
ال�رسعية التي و�سفها الإ�سالم يف بناء الأ�رسة امل�سلمة، ويف عالقته 
مع زوجته لتحقيق امل�سلحة لها ولكل اأفراد الأ�رسة يوؤدي اإىل خلل 
والرحمة  املودة  نطاق  عن  بها  ويخرج  الأ�رسة،  بنيان  يف  وا�سح 

املر�سوم لها اإىل نطاق التع�سف والنفرة والختالف.
ومن اأهم الع�امل التي ت�ؤدي يف النهاية اإىل تع�سف الزوج 

جتاه زوجته:-
عدم اللتزام بالأ�س�س ال�رسعية يف بناء الأ�رسة.. 1

الأ�رسة،  لبناء  ال�رسعية  الأ�س�ص  من  جمموعة  الإ�سالم  حدد 
الألفة  من  جو  يف  والدميومة  ال�ستقرار  الأ�رسة  لهذه  ت�سمن  والتي 

واملحبة واملودة.
ومن هذه الأ�س�ص اختيار كل من الزوجني لالآخر ومعه امليزان 
املراأة  اختيار  على  الإ�سالم  فقد حث  ال�رسع،  الذي و�سعه  ال�سحيح 
ويع�سم  احلقوق  يراعي  الدين  لأن  وخلقها؛  دينها  يف  امل�ستقيمة 
واملحبة،  املودة  بن�رس  اخللق،  اإىل  بالإ�سافة  الطغيان،  من  النف�ص 

ومن ثّم ت�ستقيم احلياة الزوجية، وتدوم الع�رسة بني الزوجني.
اأمرها  ما  بح�سب  ت�رسفاتها  يف  اهلل  تتقي  املتدينة  فاملراأة 
اهلل �سبحانه)23(، وقد وجهنا ر�سول اهلل اإىل ذلك بقوله »ُتنكح املراأة 
الدين تربت  بذات  لأربع ملالها وح�سبها وجلمالها ولدينها، فاظفر 

يداك«)24( .
اأن  لنا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  بني  احلديث  هذا  ويف 
كلها  الن�ساء  من  الرجال  ين�سدها  التي  الزائلة  وال�سفات  املظاهر 
الدين،  ب�ساحب  فالالئق  الدين،  هو  الأهم  واإمنا  اأهمية،  ذات  لي�ست 
واملروءة اأن يكون من اأهم ال�سفات التي ين�سدها يف املراأة الدين من 

اأجل دميومة احلياة وا�ستقرارها )25( .
فعدم اختيار الزوج لزوجته وفق هذا امليزان ال�سحيح، كاأن 
اعتزاز  اإىل  يوؤدى  قد  جمال  اأو  جاه  اأو  مال  لأجل  زوجته  يختار 
الزوجة مبالها اأو بن�سبها اأو جمالها، ثم يكون ذلك �سببًا يدفع الزوج 
ا�ستعماله حقوقه يف تعامله مع زوجته، فيوؤثر ذلك  اإىل تع�سفه يف 
اهلل  �سلى  قوله  ذلك  يوؤكد  وما  الزوجية،  احلياة  ا�ستقرار  على  �سلبًا 
الن�ساء حل�سنهن، فلعل ح�سنهن يرديهن ول  :)ل تزوجوا  عليه و�سلم 
تزوجوهن لأموالهن فلعل اأموالهن اأن تطغيهن ولكن تزوجوهن على 

الدين، ولأمة �سوداء ذات دين اأف�سل()26( .
الرجل �ساحبة اجلمال واحل�سب  يتزوج  اأن  وهذا ل مينع من 
واملال اإذا توج ذلك كله بكونها �ساحبة خلق ودين، واإمنا املق�سود 
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تعسف الزوج في حق زوجته وأثره على استقرار األسرة املسلمة
د. شبلي أحمد عيسى عبيدات
د. يوسف عبد اهلل الشريفني

اأن يكون احلر�ص على اختيار ذات الدين.
كما حث الإ�سالم على ح�سن اختيار الزوجة لزوجها من خالل 
ات�سافه باخللق والدين، ويدل على ذلك قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 
تكن  تفعلوا  اإل  فزوجوه،  دينه وخلقه  تر�سون  اإليكم من  )اإذا خطب 
فتنة يف الأر�ص وف�ساد عري�ص()27(، فاإن كان الزوج يت�سف بالظلم 
اأن يتع�سف يف تعامله مع  به  يوؤدي  فاإن ذلك  الفجور،  اأو  الف�سق  اأو 
من  الإ�سالمية  ال�رسيعة  بق�سد  معرفته  اأو  اهتمامه  لعدم  زوجته؛ 

ت�رسيعه حلقوق الزوج، وبالتايل يوؤثر �سلبًا يف احلياة الأ�رسية.
ابتداًء،  تعا�رسه  من  اختيار  يف  حريتها  للمراأة  الإ�سالم  جعل 
كما جعل هذا احلق للرجل، وجعله م�سمونًا للطرفني، بل اإنه م�سمون 
الرجل  يكره  ول  تريده،  ل  رجل  على  املراأة  تكره  فال  اأكث،  للمراأة 
بامراأة  الزواج  على  الرجل  اإكراه  يف  لأن  يريدها)28(؛  ل  امراأة  على 
التعبري  بهدف  حقوقه،  ا�ستعمال  يف  التع�سف  اإىل  يدفعه  يريدها  ل 
املراأة  اإكراه  الزواج، وكذلك احلال يف  بهذا  عن عدم رغبته ور�ساه 
على الزواج، فقد يوؤدي ذلك اإىل ظهور نفور املراأة من هذا الرجل، ما 
يوؤدي به اإىل التع�سف يف ا�ستعمال حقه يف تاأديبها اأو اإ�سالح اأمرها 
بحملها على فعل ما ل تر�ساه؛ اإثباتا لذاته، وهذا بالتايل يوؤثر �سلبًا 

يف احلياة الزوجية.
�سعف ال�ازع الديني لدى الزوجني:. 2

اأراد الإ�سالم من الزوجني اأن يكون الإميان م�ساحبًا لهما يف 
جميع اأحوالهما، يف اأدائهما لعباداتهما، ويف تعاملهما مع بع�سهما، 
ويف كل حلظة من حلظات حياتهما، فهما بهذا الإميان يكونان مع 

اهلل، وحتت رعايته وحفظه �سبحانه)29(.
�سقائه  اأ�سباب  من  �سببًا  يكون  دينه  عن  الإن�سان  فابتعاد 
الذي  ال�سابط  هو  الدين  يكن  مل  فاإن  الأ�رسية،  وتعا�سته يف حياته 
يحكم ت�رسفات الزوجني و�سلوكهما، يوؤدي ذلك اإىل حدوث خلل يف 
حياتهما الأ�رسية ما يوؤثر �سلبًا عليها)30(؛ ف�سعف الوازع الديني لدى 
اهلل فيما ي�سدر عنها من  اإىل عدم مراعاة �رسع  بها  يوؤدي  الزوجة 
ت�رسفات واأفعال؛ بحيث ل تلزم باأداء اأي حق من حقوق الزوج، وهذا 
التق�سري يجعل الزوج يتع�سف يف تعامله مع زوجته، و�سعف الوازع 
اأي حق من حقوق الزوجة،  الديني لدى الزوج يجعله ل ياأبه باأداء 
من  ال�سارع  مق�سد  يخالف  ب�سكل  حقوقه  ا�ستعمال  اإىل  به  ويوؤدي 

ت�رسيعه لهذه احلقوق، وهذا يوؤثر �سلبًا يف ا�ستقرار احلياة الزوجية.
الديني  الوازع  �سعف  ب�سبب  للزوج  الذاتية  الرقابة  فغياب 
مق�سد  خالف  على  اهلل  �رسعها  التي  حقوقه  ا�ستعمال  اإىل  يدفعه 
فاإنه  دينيًا؛  امللتزم  الزوج  اأما  الإ�رسار،  بق�سد  اأو  الكرمي،  ال�سارع 
ال�سارع  اإرادة  بح�سب  اإل  ال�رسعية  حقوقه  ا�ستعمال  على  يقدم  ل 
ما  �رسعان  فاإنه  احلقوق،  هذه  ا�ستعمال  يف  تع�سف  واإن  ومق�سده، 

يعود عما فعل ملخالفة اأمر اهلل �سبحانه.
ول اأق�سد هنا بالتدين اللتزام املظهري بالدين، واإمنا اأق�سد 
اللتزام احلقيقي املنبثق عن الفهم ال�سحيح للدين، والذي يظهر يف 

�سلوك الزوج واأخالقياته.

ثانيا: أسباب نفسية:

ل �سك اأن الق�سور يف اجلانب النف�سي يعزز العديد من امل�ساكل 
بني  الأ�رسية  العالقة  على  ذلك  اأثر  ينعك�ص  ثم  ومن  الأ�رسة،  داخل 

الزوجني، وي�سكل ذلك �سببًا من اأ�سباب ظهور التع�سف داخل الأ�رسة.
ومن اأهم مظاهر امل�سكالت النف�سية عدم فهم كل من الزوجني 
لالآخر،  الأعذار  التما�ص  عدم  اإىل  يوؤدي  ما  الآخر  وطباع  لنف�سية 
واإقالة العثات، ومن مظاهره اأي�سا اأن يتع�سب كل من الزوجني يف 
كثري من الأحيان لراأيه ويتم�سك به دون مراعاة للراأي الآخر، فينفرد 

براأيه دون مناق�سة لالأمور التي تتعلق بالأ�رسة)31( .
اإىل تع�سف  النف�سية للزوجني يوؤدي  اإ�سباع احلاجات  اإن عدم 
يف  ي�سهم  النف�سية  احلاجات  فاإ�سباع  لزوجته،  معاملته  يف  الزوج 
اإىل  ت�سعى  ول  النق�ص،  اأو  بالتوتر  ت�سعر  ل  �سوية  �سخ�سية  تكوين 

تقوي�ص هذا النق�ص ب�سلوكيات غري �سوية)32(.
فنالحظ اأن اجلانب النف�سي ال�سيئ له دور كبري يف دفع الزوج 
اأو  اإهانتها  اأو  �رسبها  على  يقدم  فقد  زوجته،  معاملة  يف  للتع�سف 
لل�رسع،  خمالفة  ذلك  ويف  الذات،  لإثبات  فقط  �سبب؛  دون  طالقها 

واإ�رسار بالزوجة وهدم لالأ�رسة.

ثالثا: أسباب اجتماعية:

اإن للمحيط الجتماعي تاأثرياً وا�سحًا على امل�سكالت الأ�رسية 
يف كثري من الأحيان، فامل�سكالت الجتماعية لالأ�رس تتعلق بعالقة 
العالقة  ا�سطراب  عليها  يرتتب  التي  تلك  وجمتمعه،  باأ�رسته  الفرد 
تكون  قد  للزوج  املجتمعية  فالثقافة  لآخر)33(،  اأو  ل�سبب  الزوجية 
الأ�رسية  حقوقه  ا�ستعمال  يف  الزوج  لتع�سف  املهمة  الأ�سباب  من 
انطالقًا من مت�سكه بثقافته وتاأثره بها، دون مراعاة حلقوق الزوجة 
الذي  الناهي يف الأ�رسة، وهو  وميولها؛ لأنه من وجهة نظره الآمر 
التي  املوروثات  الأ�رسة، وهو من  القرار وت�سيري  اتخاذ  �سلطة  ميلك 

يحر�ص على املحافظة عليها مهما كانت الأ�سباب.
احل�رسية  الأ�رسة  اإىل  والتحول  الجتماعي  التغري  اأ�سهم  وقد 
اأدوار كل من  اإيجاد نوع من ال�رساع بني  و�سيادة منط الثورية يف 
جعل  ما  متعددة،  باأدوار  تقوم  الزوجة  فاأ�سبحت  والزوجة،  الزوج 
حتديد  اإىل  متيل  فاملراأة  وال�رساع،  للتوتر  عر�سة  الأ�رسية  العالقة 
التقليدية  ال�سورة  عن  تختلف  بطريقة  الأ�رسية  العالقة  يف  دورها 
القدمية، ول متيل اإىل تقدير مركز الزوج بنف�ص الدرجة ال�سابقة )34(.

وجود  اإىل  اأدى  الأ�رسة،  والتحول يف  الجتماعي  التغري  فهذا 
تع�سف من الزوج لإثبات الذات وال�سيطرة على الأ�رسة.

رابعاً: أسباب اقتصادية:

الأزمات  وجود  اأ�سباب  من  �سببًا  القت�سادي  العامل  يعد 
الأ�رسية، وعامل رئي�ص من عوامل التع�سف يف حق الزوجة.

ومن �س�ر ذلك، ما ياأتي:
تطلعات الزوجة املادية غري املتنا�سبة مع اإمكانات الزوج . 1

توؤدي اإىل اإثارة العديد من امل�ساكل، وذلك بتعر�ص الزوج اإىل �سغوط 
مالية تثقل كاهله، ما تدفعه اإىل معاملة الزوجة بتع�سف؛ لأنه ينظر 

اإليها اأنها ال�سبب يف ال�سغوطات املالية التي يتعر�ص لها.
املالية . 2 الزوجة  مبتطلبات  الوفاء  على  الزوج  قدرة  عدم 

يوؤدي اإىل �سعور الزوج بالنق�ص، وعدم القدرة على حتمل امل�سوؤولية 
ال�سلوكيات  جتاه زوجته، ومن ثم تتولد انفعالت كثرية، وممار�سة 

التي ت�رس بالزوجة.
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كفاية . 3 لعدم  لالأ�رسة  القت�سادي  امل�ستوى  انخفا�ص 
اإىل �سعف  يوؤدي  العمل مما  اإىل  الزوجة  قد ي�سطر  املالية،  املوارد 
ن�سوء  يف  يت�سبب  مما  الأ�رسة،  ب�سوؤون  اهتمامها  وتقليل  قوتها 

اخلالفات والأزمات بني الزوجني)35(.

املبحث الرابع

مظاهر تعسف الزوج يف حق زوجته.
ولتع�سف الزوج يف حق زوجته مظاهر كثرية، وهي كما يلي:-

أواًل: تعسف الزوج يف معاشرة زوجته:

ح�سنة،  معا�رسة  يعا�رسها  »اأن  زوجها  على  الزوجة  حق  من 
اأو  بالل�سان  اإيذائها  وعدم  حقها،  مطلها  وعدم  عنها،  الأذى  بكف 
اليد، ول يتجنب فرا�سها، وميتنع عن معا�رستها معا�رسة جن�سية اإل 

للتاأديب« )36( .
فاإن قام الزوج بالمتناع عن معا�رسة زوجته، فرتك وقاعها 
قا�سداً الإ�رسار بها اأو حملها على فعل ما ل تر�ساه اأو لإحلاق الأذى 

بها، فاإنه بذلك يكون متع�سفًا.
لزوجته  مبا�رسته  زوجته  الزوج يف حق  تع�سف  »�سور  ومن 
الوطء يف  مبا�رسة جن�سية م�رسة بها، كاأن يطاأها يف دبرها؛ لأن 
الدبر حمرم« )37(، لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإن اهلل ل ي�ستحيي من 

احلق، ل تاأتوا الن�ساء يف اأدبارهن( )38( .
وكذلك امتناع الزوج عن وطء زوجته؛ لأن ذلك ي�رس بالزوجة؛ 

ولأن من مقا�سد الزواج اأن ي�سبع كل منهما رغبته من الآخر.
ويكون من التع�سف اأي�سًا اأن ينزع الزوج ذكره من فرج املراأة 
اإذا فرغ من الإنزال قبل اأن تفرغ الزوجة، فيكون بذلك قد اأ�رس بها 

ومنعها من ق�ساء �سهوتها )39( .
معا�رسته  يف  متع�سفًا  الزوج  يكون  احلالت  هذه  مثل  ففي 
بذلك  خمالفًا  بالغري،  الإ�رسار  بق�سد  حقه  ا�ستخدم  لأنه  لزوجته، 

مق�سد ال�سارع.

ثانياً: تعسف الزوج يف التأديب:

اإن الغاية من تاأديب الزوجة هو تهذيبها، واإ�سالحها مبا يكفل 
اُم�َن  َق�َّ الزوج م�سداقًا، لقوله تعاىل: {الرَِّجاُل  اإىل طاعة  رجوعها 
ا اأَْنَفُق�ا ِمْن اأَْمَ�اِلِهْم  ُ َبْع�َسُهْم َعَلى َبْع�ٍس َوِبَ َل اللَّ َعَلى النِّ�َساِء ِبَا َف�سَّ
ِتي َتَخاُف�َن  ُ َوالالَّ اُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اللَّ احِلَ َفال�سَّ
ُِب�ُهنَّ َفاإِْن اأََطْعَنُكْم  ُن�ُس�َزُهنَّ َفِعُظ�ُهنَّ َواْهُجرُوُهنَّ يِف امْلَ�َساِجِع َوا�رسْ
َ َكاَن َعِليًّا َكِبريًا} )�سورة الن�ساء: 34(  َفاَل َتْبُغ�ا َعَلْيِهنَّ �َسِبياًل اإِنَّ اللَّ
واإن ثبت للزوج حق تاأديب زوجته، اإل اأن �سلطته يف ا�ستخدام 
ال�رسعية  الأ�سباب  بوجود  »مقيدة  هي  واإمنا  مطلقة،  لي�ست  حقه 
املوجبة لتاأديب الزوجة؛ كالن�سوز ب�ستى �سوره من منع الزوج من 
اإتيانها دون مانع �رسعي، اأو خروجها من بيته دون اإذنه، اأو غريها 

من الأ�سباب التي تدعو اإىل تاأديبها«)40( .
فاإن انحرف الزوج عن الغاية التي �رسع من اأجلها التاأديب، 
فاإنه »يعد متع�سفًا يف ا�ستعماله حلقه كاأن تكون غايته من التاأديب 
النتقام من زوجته اأو التعبري عن كراهيته لها، اأو حملها على مع�سية 

من املعا�سي، اأو اإكراهها على اإنفاق مالها يف وجه ل تراه«)41( .

التاأديب  يف  حقه  ا�ستخدام  يف  متع�سفًا  الزوج  يكون  وكذلك 
»اإذا تيقن اأو ظن عدم اإفادة ال�رسب، اأو �سك فيها، فال ي�رسبها؛ لأن 
هذه الو�سيلة �رسعت لالإ�سالح، وهي ل ت�رسع عند عدم حتقق الغاية 

املق�سودة من ت�رسيعها«)42( .
فاحلق يف ال�رسيعة الإ�سالمية �رسع لتحقيق م�سلحة معينة، 
من  �رسعت  التي  الغاية  غري  يف  امل�سلحة  هذه  ا�ستعمال  يجوز  فال 
ق�سد  ومناق�سة  ال�سارع،  لق�سد  مناق�سة  يعد  »ذلك  لأن  اأجلها؛ 

ال�سارع حمرمة«)43(.

ثالثاً: تعسف الزوج يف منع زوجته من العمل

بيتها،  �سوؤون  اإدارة  يف  يكون  اأن  املراأة  عمل  يف  الأ�سل  اإن 
ورعاية اأبنائها، والقيام بحقوق زوجها، وُيباح لها اخلروج للعمل، 
ولكن ل بد من اأن ت�ستاأذن زوجها يف ذلك؛ لأن خروجها دون اإذن 
النكاح، وهي م�ستغنية  له بعقد  الثابت  منه تفويت حلق الحتبا�ص 

عن اخلروج للك�سب، لكفاية الزوج لها)44(.
ولعمل املراأة �رسوط ل بد لها اأن تلتزم بها، اإن اأذن لها الزوج 
باللبا�ص  تلتزم  واأن  ذاته،  يف  م�رسوعا  العمل  يكون  كاأن  بذلك، 
ال�رسعي، واأن تتاأدب باآداب الإ�سالم، واأل يكون عملها على ح�ساب 
واجباتها الأخرى، التي ل يجوز لها اإهمالها، كواجبها جتاه زوجها، 

واأولدها، وبيتها.
فال�رسيعة مل متنعها من العمل، ما دامت ملتزمة بهذه ال�رسوط، 

ول يوؤدي عملها اإىل الإ�رسار بزوجها واأبنائها)45(.
الزوج  وعجز  العي�ص،  �سيق  ب�سبب  للعمل  املراأة  خرجت  فاإن 
التي  ال�رسعية  بال�سوابط  ملتزمة  وكانت  عليها،  والنفقة  العمل  عن 
حددتها ال�رسيعة الإ�سالمية لعمل الزوجة، ثم بعد ذلك عر�ص للزوج 
منعها من اخلروج للعمل وحب�سها يف بيتها، وترتب على ذلك املنع 
�رسر يلحق بها ومبن تعول، ففي هذه احلالة يكون الزوج متع�سفًا 
يف ا�ستعماله حلقه يف منع زوجته من العمل؛ لأنه »ا�ستعماله حلقه 
بهذه ال�سورة اأدى اإىل الإ�رسار بالغري دومنا فائدة اأو م�سلحة تعود 
عليه من ذلك، كما اأنه ا�ستخدم هذا احلق لغري ما و�سع له �رسعًا«)46(.

رابعاً: تعسفه يف منع زوجته من زيارة أبويها وذويها

القرار يف البيت من احلقوق التي �رسعها الإ�سالم للزوج على 
اأما فيما يتعلق  اإل باإذنه، هذا من حيث العموم،  زوجته، فال تخرج 
فقهاء  بني  »فقد  والديها،  لزيارة  زوجها  بيت  من  الزوجة  بخروج 
والديها،  زيارة  من  زوجته  منع  للزوج  لي�ص  اأنه  واملالكية  احلنفية 
اأو  اأو عجز  مر�ص  اأو  لكرب  الرعاية،  لهذه  عند حاجتهما  وخ�سو�سا 

غريه«)47( .
وذكر فقهاء ال�سافعية واحلنابلة اأن للزوج حق منع زوجته من 
زيارة والديها اأو ح�سور جنازتيهما؛ لأن حق الزوج مقدم على حق 

الوالدين )48(.
ومن اجلدير بالذكر اأن فقهاء ال�سافعية ذكروا اأنه يكره للزوج 
اإذا مات؛  اأثقل، وح�سور مواراته  اإذا  منع زوجته من زيارة والدها، 
لأن ذلك �سبب يف نفور الزوجة واإيغار ل�سدرها، وت�سجيع لها على 

العقوق)49(.
والديها  زيارة  من  زوجته  الزوج  منع  اأن  احلنابلة  وذكر 
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وعيادتهما خالف الأوىل؛ لأن يف منعها قطع للرحم، وحمل للزوجة 
على خمالفة زوجها، ولأن منعها لي�ص من املعا�رسة باملعروف التي 

اأمر اهلل بها)50(.
األ  زوجته  على  الزوج  حقوق  من  اأنه  لنا  يتبني  ذلك  ومن 
اإذا  احلق  هذا  ا�ستعمال  يف  متع�سفًا  ي�سبح  ولكنه  باإذنه،  اإل  تخرج 
اأجل  منع زوجته من اخلروج لزيارة والديها مع حاجتهما لها من 
رعايتهما وم�ساعدتهما؛ لأن يف ذلك قطيعًة للرحم، وت�سجيعًا على 
هذا  ت�رسيع  من  ال�سارع  لق�سد  مناق�ص  وهذا  له،  الزوجة  خمالفة 
احلق، وغري حمقق للم�سلحة التي �رسع لأجلها هذا احلق، وكالهما 
حمرم �رسعًا، ما مل يكن هنالك �رسر من ذهابها اإىل بيت اأهلها، فاإن 

وجد ال�رسر ب�ستى �سوره؛ ل يكون الزوج متع�سفا عليها.

خامساً: تعسف الزوج يف استعمال حقه يف الطالق:

ومل  بيده)51(.  اهلل  جعله  للزوج،  حق  اأنه  الطالق  يف  الأ�سل 
يجعله بيد املراأة؛ لأنه عامل باأحوال النا�ص وطبائعهم، ولي�ص للمراأة 
حق يف الطالق اإل اإذا فو�سها الزوج فيه؛ لأن املراأة �رسيعة التاأثر، 
فقد تثور ثائرتها، وتقدم على الطالق لأتفه الأ�سباب، هذا يف الغالب، 
فقد يوجد ن�ساء اأكث حكمة من الرجال، واأكث �سبطًا لأنف�سهن، اإل اأن 

الأحكام تبنى على الغالب من اأحوال النا�ص.
والذي يجعل الرجل اأكث روية و�سبطًا لنف�سه، »ما يرتتب على 
ل  فلذلك  العدة،  ونفقة  ال�سداق،  كموؤخر  مالية،  حقوق  من  الطالق 

يقدم على الطالق اإل بعد تفكري عميق ونظر �سديد«)52(.
عند  اإل  يباح  ل  ا�ستثنائي  »ت�رسيع  الإ�سالم  يف  والطالق 
بينهما  اخلالف  ويحتدم  الزوجني،  بني  النفرة  فقد حت�سل  احلاجة، 
بحيث ت�سبح احلياة غري ممكنة بينهما، فعندها ل بد من اخلال�ص 
من  املق�سود  الغر�ص  تفويت  اإىل  ذلك  اأدى  واإل  احلياة،  هذه  من 
والآثام،  لل�رس  منفذاً  الزواج  يف  ال�ستمرار  واأ�سبح  الزواج،  ت�رسيع 
اهلل  �رسع  فلذلك  اجلرمية،  اأ�سباب  من  و�سببًا  للفاح�سة،  ومرتعًا 
الطالق؛ خال�سا للزوجني، واأماًل يف اأن يجد كل منهما حياة جديدة 
فقال  وال�سكينة«)53(.  والطمئنان  ال�سعادة  لهما  يحقق  اآخر،  بزواج 
ُ َوا�ِسًعا َحِكيًما«  ُ ُكالاًّ ِمْن �َسَعِتِه َوَكاَن اهللنَّ َقا ُيْغِن اهللنَّ تعاىل »َواإِْن َيَتَفرنَّ

)الن�ساء:120(.
اإيقاع الطالق،  اأن الزوج ه� �ساحب احلق يف  اأن بينا  وبعد 
الداعية، كذلك  الأ�سباب  اإليه عند ت�فر  وه� حق من حق�قه، يلجاأ 
الطالق  يف  حقهم  ا�ستعمال  يف  يتع�سف�ن  الأزواج  بع�س  اأن  جند 
م�رسوعة،  غري  م�سلحة  بق�سد حتقيق  اأو  بالزوجة،  الإ�رسار  بق�سد 

ومن �س�ر هذا التع�سف ما ياأتي:
تع�سف الزوج يف وقت اإيقاع الطالق . 1

اإذ  خم�سو�ص،  بوقت  الطالق  اإيقاع  الزوج  يتعمد  باأن  وذلك 
اأجمع  وقد  احلي�ص،  فرتة  يف  ذلك  ويكون  باملطلقة،  ال�رسر  يلحق 
الفقهاء على حرمة اإيقاع الطالق يف احلي�ص؛ لأن الطالق يف احلي�ص 
ي�رس باملطلقة بتطويل عدتها، ويعد الزوج متع�سفًا يف اإيقاع الطالق 

يف هذا الوقت؛ لأن الأ�سل اأن يطلقها يف طهر مل مي�سها فيه)54(.
ويف طالقها يف احلي�ص يتحقق عدم كمال الرغبة يف املراأة؛ 
لأن حالة احلي�ص زمن نفرة الطبع عن الزوجة، ولأن الطالق للحاجة 
اإليه  احلاجة  دليل  عليه  الإقدام  يكون  فال  الرغبة،  كمال  زمان  يف 

)55(، وذهب ابن تيمية وابن القيم اإىل اأن الطالق يف احلي�ص طالق 
بدعي، ل يقع، خمالفني بذلك قول جمهور العلماء)56(.

تع�سف الزوج يف كيفية اإيقاع الطالق:. 2
الزوج زوجته ثالث طلقات  باأن يطلق  ال�سورة  وتتحقق هذه 
جمهور  اأوقع  وقد  واحد،  جمل�ص  يف  متكررة  باألفاظ  اأو  واحد  بلفظ 
العلماء من احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابلة هذا الطالق بهذه 
كربى،  بينونة  بائنًا  الطالق  يكون  فعندها  طلقات،  ثالث  ال�سورة 
اإم�ساك  والطالق امل�رسوع هو ما كان مرة بعد مرة، وعقب كل مرة 

مبعروف اأو ت�رسيح باإح�سان)57(.
جمل�ص  يف  متكررة  باألفاظ  اأو  واحد،  بلفظ  الزوج  اأوقعه  فاإن 

واحد، كان متع�سفًا يف كيفية اإيقاعه للطالق.
اأن طالق  اإىل  التابعني،  القيم وبع�ص  وابن  تيمية  ابن  وذهب 
الثالث يف جمل�ص واحد، يقع طلقة واحدة رجعية، خالفا لعامة اأهل 

العلم)58(.
تع�سف الزوج يف اإيقاع الطالق دون �سبب معق�ل.. 3

الطالق حق من حقوق الزوج، ولكن هذا احلق مقيد باحلاجة 
اإىل اإيقاعه، فاإنه ل يجوز له اأن يطلق زوجته ملجرد النفرة بينهما، 
ال�سبب معقوًل ومربراً  اأن يكون  بد  الزوجة مثاًل، فال  �سلوك  �سوء  اأو 

لإيقاع الطالق.
فاإن اأقدم الزوج على الطالق، وخالف هذا القيد وطلق زوجته 
ديانة  وياأثم  يقع،  احلالة  هذه  يف  طالقه  فاإن  معقول،  �سبب  دون 
لفعله، ويعد متع�سفًا يف ا�ستعمال حقه؛ لأنه ق�سد من اإيقاع الطالق 

اإحلاق ال�رسر بالزوجة )59(.
تع�سف الزوج يف اإيقاع الطالق، وه� يف مر�س امل�ت.. 4

الزوج زوجته طالقًا رجعيًا، وهو يف مر�ص املوت،  اإذا طلق 
فاإنها يف هذه احلالة ترث ما دامت يف العدة)60(، اأما اإذا كان الطالق 
طالقًا بائنًا ثم مات فيه، فقد ذهب احلنفية اإىل اأنها ترث ما دامت 
اأنها ترث مطلقًا �سواء مات الزوج  يف العدة)61( وذهب املالكية اإىل 

يف العدة اأم بعدها، �سواء تزوجت اأم مل تتزوج)62 .
وذهب احلنابلة اإىل اأنها ترث ما مل تتزوج)63(. اأما ال�سافعية 
فذهبوا اإىل اأنها ل ترث؛ لأنها بينونة قبل املوت، فقطعت الإرث)64(.

املبحث اخلامس

 آثار تعسف الزوج يف حق زوجته
ل �سك اأن لتع�سف الزوج يف ا�ستعمال حق�قه الزوجية اآثاراً 

خطرية على جميع اأفراد الأ�رسة من الزوجني والأبناء نذكر منها:
انعدام الثقة بني الزوجني:. 1

الثقة املتبادلة بني الزوجني من اأ�سا�سيات العالقة الزوجية، 
�سدقه  يف  حلظة  ي�سك  ول  الآخر،  يف  واثقًا  منهما  كل  يكون  اإذ 
واإخال�سه، وبذلك ي�سعر كل من الزوجني اأنه عني على الآخر وذاته، 
وممار�سة التع�سف على الزوجة يوؤدي اإىل عدم ثقتها بزوجها؛ لأنها 
يف  جتول  اإذ  والإحباط،  ال�ستقرار  وعدم  القلق  من  حالة  تعي�ص 
خاطرها اأوهام كثرية واأفكار �سوداوية، مما يخلق عندها حالة من 

ال�سك والريبة يف جميع ت�رسفات زوجها)65(.
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وكذلك احلال بالن�سبة للرجل، فهو يعي�ص حياة غري م�ستقرة، 
يفقده  مما  زوجته  عليه  تقدم  �سيء  كل  يف  والريبة  ال�سك  فينتابه 

التزان ويحول حياته اإىل جحيم ل يطاق.
اإ�سابة املراأة بالنهزامية والأمرا�س النف�سية: . 2

يجعلها  النف�سية  والأمرا�ص  بالنهزامية  املراأة  اإ�سابة   
التي  والهموم  الأفكار  ب�سبب  �سخ�سيتها  يف  ا�سطراب  من  تعاين 
اإىل  ذلك  فيوؤدي  امل�ستقبل،  والقلق على  و�سعورها باخلوف  تنتابها 
ال�سعور بالنق�ص وفقدان الثقة بالآخرين، مما يدفعها اإىل النعزالية 

والنفرادية وعدم التعاون)66(.
عدم ت�فر املناخ املنا�سب لرتبية الأبناء: . 3

وتن�سئتهم  الأبناء  لرتبية  املنا�سب  املناخ  توفر  عدم  اإن 
اأخالقهم  وف�ساد  اإ�ساعتهم  اإىل  يوؤدي  ال�سوية،  ال�سحيحة  التن�سئة 
يجعلهم  ما  و�رساعاتهم،  مب�ساكلهم  وان�سغالهم  الدين،  لإهمالهم 
عر�سة لالأمرا�ص النف�سية واجل�سدية، ويوؤدي اإىل هبوط معنوياتهم 
تعط�سهم  مع  وال�سطراب،  والقلق  التوتر  ملوؤها  حياة  ومعي�ستهم 

للحنان ف�ساًل عن الأمور املالية)67( .
لدى  النحراف  فر�ص  ازدياد  اإىل  يوؤدي  الزوج  فتع�سف 
مراحل  اأهم  من  الطفولة  مرحلة  اأن  النف�ص  علماء  اأكد  فقد  الأطفال، 
حياة الإن�سان؛ لأنها املرحلة التي يتحدد فيها مفهوم هذا الإن�سان 
موؤملة  جتارب  اإىل  فيها  الإن�سان  تعر�ص  فاإذا  لها،  ونظرته  للحياة 
ومريرة يوؤدي ذلك اإىل اختالل منوه النف�سي والفكري، وي�سبح موؤهاًل 

لالنحراف يف اأي مرحلة من مراحل حياته القادمة )68( .
تعرث العالقة بني الأبناء وال�الدين: . 4

اإذ يوؤدي التع�سف اإىل اأن يتعمد الأولد اإىل احلد من عالقاتهم 
م�سرية  يف  الأهل  دور  تعطل  اإىل  يوؤدي  ما  منهم،  خوفًا  اأهلهم  مع 

الرتبية ال�سحية لالأبناء )69( .
ما  والديهم،  عن  مبعزل  يعي�سون  الأطفال  يجعل  الذي  الأمر 
يوؤدي اإىل �سعوبة الرقابة، وجهل الأهل باأحوال اأبنائهم وم�ساكلهم 
ومعاناتهم، وذلك يوؤدي اإىل كره الأبناء للوالدين؛ لأنهما ال�سبب فيما 

يعانوه.
�سعف العالقات الزوجية واللج�ء اإىل الطالق:. 5

املحبة  على  قائمة  تكون  اأن  الأ�رسية  العالقات  يف  الأ�سل 
فاإن  و�سكينة،  ا�ستقرار  يف  الأ�رسة  تعي�ص  لكي  والرحمة؛  واملودة 
انحرفت العالقات بني اأفراد الأ�رسة عن م�سارها ال�سحيح؛ اأ�سبحت 
احلياة جحيمًا ل يطاق، وذلك ب�سبب التع�سف من الزوج يف ا�ستخدام 
الذي  لل�رسر  التفريق  طلب  اإىل  باملراأة  يوؤدي  ما  الأ�رسية،  حقوقه 
حلق بها، وخال�سًا مما تعانيه من جراء هذا التع�سف، ما اإىل انهيار 

الأ�رسة و�سياع الأبناء )70( .
انحراف الزوجة:. 6

النتقام  اإىل  الأحيان  بع�ص  يف  الزوجة  التع�سف  يدفع  فقد 
من الزوج، وذلك عن طريق انتقامها منه بنف�سها بخيانته وتدني�ص 
فرا�سه، ظنًا منها اأنها بذلك تعمل على اإيذائه وك�رس �سوكته واإهانته 

واإذلله.
من  منعها  اأو  معا�رستها  اأو  تاأديبها  يف  متع�سفًا  كان  �سواء 

اخلروج للعمل، اأو زيارة اأهلها وذويها.
وقد يوؤدي تع�سفه يف معا�رسة زوجته، وعدم اإ�سباع رغباتها 
اإ�سباع  بق�سد  ولكن  منه،  النتقام  بق�سد  ل  خيانته،  اإىل  اجلن�سية 
الرغبة  قوة  يف  يختلفن  الن�ساء  اأن  نعلم  ونحن  اجلن�سية،  غرائزها 
اجلن�سية، فمن الن�ساء من ت�سرب، ومنهن من ل ت�ستطيع ال�سرب على 

عدم اإ�سباع هذه الرغبة.
يف  امل�سجونات  على  الأردن  يف  اأجريت  درا�سة  اأظهرت  فقد 
النزيالت  اأكث  من  املرتكبة  الأخالقية  اجلرائم  اأن  اجلويدة،  مركز 
داخل  عليهن  ميار�ص  الذي  والتع�سف  الأ�رسي  التفكك  ب�سبب  كانت 

الأ�رسة)71( .
اأن  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اأجريت  درا�سة  بينت  وقد 
اإىل  املراأة  يدفع  الجتماعي  ال�ستقرار  وعدم  العاطفي،  احلرمان 
ارتكاب اأفعال جن�سية حمرمة، فالتع�سف يف التعامل مع الزوجة له 
اأثر كبري يف انحراف املراأة، واإقدامها على ارتكاب الأفعال اجلن�سية 

املنحرفة )72( .
ارتكاب اجلرمية:. 7

اأفرادها، وثباتهم  �سلوك  لالأ�رسة دور رئي�ص يف احلفاظ على 
فاإن  �سليمًا،  �سويًا  اإن�سانًا  منه  الذي يجعل  الإ�سالمية  الأخالق  على 
تخلت الأ�رسة عن هذا الدور ب�سبب ما ميار�ص فيها من تع�سف اأدى 
ذلك اإىل اأن يكون اأفرادها عر�سة لرتكاب اأنواع خمتلفة من اجلرائم.
اجلرائم؛  من  كثريا  الأبناء  ارتكاب  اإىل  يوؤدي  الأ�رسة  فتفكك 
وتعاطي  الأخالقي،  والنحراف  والعتداء،  والقتل،  كال�رسقة، 
املخدرات، وغريها من اجلرائم الأخرى، بهدف احل�سول على املال 
اأو تقوي�ص العاطفة، اأو اإثباتًا للذات، اأو انتقامًا من املجتمع ب�سبب 

ما يعانيه الأبناء من حرمان وتهمي�ص وظلم)73( .
بهما  يوؤدي  فالتع�سف  للزوجني،  بالن�سبة  احلال  وكذلك 
وانعدام  النف�سي  ال�سطراب  ب�سبب  اجلرائم  من  العديد  ارتكاب  اإىل 
ال�ستقرار، اأو بغية النتقام، ومن هذه اجلرائم ال�رسقة والزنا والقذف 

والإيذاء البدين، وغريها من اجلرائم )74( .

املبحث السادس

حق الزوجة املتعسف زوجها يف حقها
بعد اأن قمنا بدرا�سة مظاهر تع�سف الزوج يف حق�ق زوجته، 
ال�اقع  ال�رسر  لدفع  عليها؛  املتع�سف  الزوجة  بيان حق  من  بد  ل 

عليها جراء تع�سف الزوج يف حق�قها، من خالل الآتي:
حق الزوجة املتع�سف عليها يف املعا�رسة:. 1

اإذا امتنع الزوج عن معا�رسة زوجته معا�رسة جن�سية، وم�سى 
لل�رسر  للقا�سي؛  اأمرها  رفع  فلها  ذلك؛  على  واأ�رس  اأ�سهر،  اأربعة 
فاإن  ذلك،  عن  بالرجوع  القا�سي  فياأمره  لها،  حماية  بها،  الالحق 
اأبى، اأمره القا�سي اأن يطلقها، واإن مل يطلقها، طلق عليه القا�سي)75(.

باإتيانها  الزوج  قام  اإذا  القا�سي،  اإىل  اأمرها  رفع  كذلك  ولها 
من دبرها؛ لأن ذلك يلحق ال�رسر بها، لينهاه عن ذلك، فاإن اأبى فّرق 
اأنه يثبت لها حق طلب التفريق؛ لإجبار الزوج لها على  بينهما، اأي 

ذلك )76( .
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تعسف الزوج في حق زوجته وأثره على استقرار األسرة املسلمة
د. شبلي أحمد عيسى عبيدات
د. يوسف عبد اهلل الشريفني

حق الزوجة املتع�سف عليها يف التاأديب: . 2
يف  �سلطته  اأن  اإل  زوجته،  تاأديب  حق  للزوج  اأن  �سابقا  بينا 
ذلك مقيدة بوجود الأ�سباب ال�رسعية، فاإن تعدى الزوج عليها، وقام 
ب�رسبها �رسبًا فاح�سًا، فلها رفع اأمرها اإىل القا�سي، فاإن ثبت �رسبه 
اإقرار زجره القا�سي، ومنعه من ذلك؛ لأن يف ال�رسب  اأو  لها ببينة 
املربح اإزالة للمودة بني الزوجني، ولها احلق يف طلب التفريق، اإذا مل 

ي�سلح حال الزوج؛ لل�رسر الواقع عليها من ال�رسب)77(.
حق الزوجة املتع�سف عليها زوجها يف منعها من العمل:. 3

على  واأنفقت  �سربت،  �ساءت  فاإن  بالنفقة،  الزوج  اأع�رس  اإذا 
نف�سها من مالها، ويجب على الزوج األ يحب�سها، بل يدعها تكت�سب، 
لها  كان  الإنفاق،  عدم  مع  احتبا�سها  اأراد  فاإن  مو�رسة،  كانت  ولو 
رفع اأمرها اإىل القا�سي، وطلب التفريق لل�رسر الواقع عليها، من عدم 

الإنفاق، ومنعها من التك�سب)78( .
زيارة . 4 من  بنعها  زوجها  عليها  املتع�سف  الزوجة  حق 
اأب�يها:

اإن للزوج منع زوجته من زيارة اأبويها، اإن خ�سي عليها �رسراً 
من زيارتهما، فيمنعها دفعًا لل�رسر، اأما اإن كان منعه لها من زيارة 
زوجته؛  متع�سفًا يف حق  يكون  فعندها  متوقع،  دون �رسر  والديها 
لأن يف ذلك قطعًا للرحم، واإيذاء للزوجة، و�رسراً يلحق بها، فيكون 
من حق الزوجة رفع اأمرها للقا�سي؛ لينهاه، ويق�سي لها بزيارتهما، 

ولها احلق يف طلب التطليق لل�رسر.
فمتى وجدت بينة باأ�سل ال�رسر كان لها اختيار الفراق)79( .

حق الزوجة املتع�سف عليها زوجها بالطالق:. 5
تع�سفه يف وقت اإيقاع الطالق وكيفيته:  ♦

بع�ص  عند  يقع  ل  بدعي  طالق  وهو  احلي�ص،  يف  كتطليقها   
الفقهاء، وكذلك احلال يف تطليقه اإياها ثالثا بلفظ واحد، اأو جمل�ص 
واحد، فيقع هذا الطالق طلقة واحدة رجعية، عند بع�ص الفقهاء، وقد 

بينا ذلك �سابقا.
بالزوجة؛  الإ�رسار  من  مق�سده  خالف  على  الزوج  فيعاقب 

باإيقاع الطالق بهذا الوقت، وتلك الكيفية.
التع�سفي  الطالق  عن  بالتعوي�ص  املطالبة  يف  احلق  ولها 
الذي اأوقعه الزوج، وذلك لأنه بطالقها تع�سفيا قد اأحلق بها ال�رسر 
عن  التعوي�ص  يوجب  من  عند  وهذا  التعوي�ص.  ي�ستوجب  وال�رسر 
الطالق التع�سفي كالدكتور عبد الرحمن ال�سابوين والدكتور م�سطفى 

ال�سباعي )80( .
حق الزوجة املتع�سف عليها زوجها بتطليقها يف مر�س  ♦
امل�ت:

بق�سد  فيه،  مات  الذي  مر�سه  يف  زوجته  طلق  اإذا  الزوج  اإن 
حرمانها من املرياث، فاإن من الفقهاء من ق�سى بتوريثها؛ معاملة 
له بنقي�ص ق�سده؛ لأنه بذلك يكون متع�سفًا با�ستعمال حقه، ولكن اإذا 

ت�افرت ال�رسوط الآتية: )81( .
اأن يكون الطالق بائنا بعد الدخول احلقيقي، فلو كان قبل  -

لأن  املرياث؛  الزوجة  ت�ستحق  ول  فاراً،  يعترب  ل  واخللوة،  الدخول 
العدة ل جتب بهذا الطالق، فاإن كان الطالق رجعيًا فاإنها ترثه.

اأن تكون الزوجة اأهاًل للمرياث وقت الطالق، وت�ستمر هذه  -
الأهلية مبوت املطلق، فاإن مل تكن اأهاًل للمرياث وقت الطالق، كاأن 
كانت كتابية ثم اأ�سلمت فال ترثه، اأو كانت م�سلمة وقت الطالق، ثم 

اأردت فاإنها ل ترثه لأن الدين مانع للمرياث.
فلو  - وطلبها،  الزوجة  رغبة  على  بناء  الطالق  يكون  األ 

�ساألته الطالق اأو افتدت نف�سها باملال، فال ترث لنتفاء مظنة الفرار 
من الزوج.

اأن ميوت وهي ما زالت يف العدة. -

املبحث السابع

حلول مشكالت تعسف الزوج يف حق زوجته.
تتمثل احللول املقرتحة مل�سكالت تع�سف الزوج يف حق زوجته 

بالآتي، وهي متفرعة بني حلول وقائية وعالجية.

أواًل: تقوية الوازع الديين لدى الزوجني:

ظهور  اأ�سباب  من  �سبب  هو  الديني،  الوازع  �سعف  اأن  ذكرنا 
التع�سف داخل الأ�رسة، لذلك ل بد من العمل على تقوية الوازع الديني 
لدى الزوجني؛ لتفادي وقوع التع�سف داخل الأ�رسة، ويك�ن ذلك عن 

طريق الآتي:
اللتزام بالأ�س�ص ال�رسعية لختيار كل من الزوجني لالآخر، . 1

واأن يكون الختيار على اأ�سا�ص اخللق والدين، كما بينا �سابقا، واأل 
يكون الختيار على اأ�سا�ص اآخر، كاملال واجلاه اأو اجلمال اأو غريه، 
التع�سف  له دور كبري يف ظهور  ال�سفات؛ لأن ذلك  زائل من  ما هو 

داخل الأ�رسة، والنيل من ا�ستقرارها.
احلال . 2 وكذلك  زوجها،  اختيار  يف  املراأة  حق  اإغفال  عدم 

بالن�سبة للزوج؛ لأن اإجبار اأحد الزوجني على العي�ص مع من ل يريد 
قد يوؤدي اإىل كثري من امل�ساكل، وبالتايل اإىل ظهور التع�سف.

حت�سني الأ�رسة امل�سلمة �سد ما ت�سهده من ا�ستهداف وغزو . 3
والفهم  ال�سليمة،  العقيدة  فكري وثقايف، وذلك يكون بغر�ص مبادئ 
بني  الإ�سالمية  الأخالق  وغر�ص  وتعاليمه،  الإ�سالم  لقيم  ال�سحيح 
اأفراد الأ�رسة، واإيجاد ثقافة الن�سح والإر�ساد بني الزوجني؛ ملا لذلك 
امل�سكالت  من  الكثري  على جتاوز  الأ�رسة  م�ساعدة  كبري يف  اأثر  من 

التي تواجهها، وخا�سة م�سكلة التع�سف.
ويك�ن ذلك من خالل:

يف  ♦ واملقروء  واملرئي  منه  امل�سموع  الإعالم  دور  تفعيل 
التع�سف  هذا  اآثار  من  والتحذير  الأ�رس،  داخل  التع�سف  اأ�سباب  بيان 
الأ�رسة، وبالتايل على املجتمع، من خالل املقالت والندوات  على 
والرتبوي  ال�رسعي  املجال  يف  الخت�سا�ص  اأ�سحاب  وا�ست�سافة 
على  ال�سلبية  واآثاره  التع�سف  مبخاطر  النا�ص  لتوعية  والنف�سي؛ 

الأ�رسة وا�ستقرارها و�سعادتها واأمنها.
توعية اأفراد املجتمع باأ�سباب وخماطر التع�سف، وذلك من  ♦

اجلمعة  وخطب  واجلامعات،  املدار�ص  يف  الدرا�سية  املناهج  خالل 
كبري  دور  من  لذلك  ملا  واملحا�رسات؛  والندوات  الدينية  والدرو�ص 

وفعال يف احلد من هذه الظاهرة داخل املجتمعات.
امل�سكالت  ♦ هذه  مبثل  تعنى  وموؤ�س�سات  جمعيات  وجود 
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الأ�رسية، فتقوم بدرا�ستها درا�سة واعية؛ من حيث الأ�سباب والآثار، 
عن طريق الو�سائل العلمية احلديثة، للبحث والإح�ساء وال�ستبيان؛ 
اأي م�سكلة  اأو  التع�سف  اإىل تقدير �سحيح مل�سكلة  النهاية  لن�سل يف 

تطراأ على العالقة بني الزوجني.
وذلك من خالل جمموعة من الباحثني الواعني املوؤهلني ملثل 
هذه الدرا�سات، للو�سول يف النهاية اإىل تقدمي حلول واقعية ملمو�سة 

تتنا�سب مع الأطر النظرية مل�سكلة التع�سف واآثارها.
يف  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  هذه  مثل  دور  اإىل  بالإ�سافة 
دورات  وعقد  اخلطرية،  الظاهرة  هذه  �سد  التوعوية  الن�رسات  اإعداد 
هذه  مبخاطر  النا�ص  لتب�سري  عمل  وور�ص  وندوات  وحما�رسات 
اجلمعيات  هذه  ومتابعة  امل�سلمة،  الأ�رسة  على  واأثرها  الظاهرة، 
للحالت التي تعر�ست للتع�سف ميدانيا؛ لغر�ص حل هذه امل�سكالت، 

وم�ساعدة الأ�رس التي توجد فيها هذه الظاهرة اخلطرية.
اإ�سباع الحتياجات النف�سية املختلفة لدى الزوجني: ♦

ي�سكل اإ�سباع الحتياجات النف�سية لدى الزوجني اأي�رس الطرق 
لتحقيق ال�سحة النف�سية، وجتنب الكثري من امل�ساكل الزوجية، ومنها 
التع�سف، ومن ذلك اإ�سباع احلاجة اإىل احلب والطماأنينة والأمان؛ ملا 
لذلك من اأثر كبري يف احلد من امل�سكالت الزوجية، وظهور التع�سف 

داخل الأ�رسة.
بع�ص  ♦ لدى  ال�سائدة  املجتمعية  الثقافة  تغيري  العمل على 

الأزواج، والتي تقوم على الت�سلط والتفرد يف اتخاذ القرار، دون اأي 
مراعاة حلقوق الزوجة وميولها؛ ملا لذلك من اأثر كبري على الأ�رسة.

بتوفري حياة كرمية  واملتعلق  الرعاية االجتماعية  دور  ثانياً: تفعيل 
ألفراد اجملتمع يف حال عجز رب األسرة عن اإلنفاق عليها.

املسلمة  األسر  داخل  التعسف  من  للحد  وطنية  محلة  إطالق  ثالثاً: 
بشتى صوره وأشكاله، وتوعية أفراد اجملتمع مبخاطر التعسف وآثاره 

السيئة على مجيع أفراد األسرة واجملتمع.

رابعاً: سن القوانني واألنظمة اليت تكفل حياة أسرية ملؤها السعادة 
واالستقرار

وذلك يف جميع اجلوانب القت�سادية والجتماعية والنف�سية 
والأمنية، اإذ متثل هذه الأنظمة والقوانني تدابري احرتازية �سد وقوع 
هذه الظاهرة بني الأزواج، على اأن تكون هذه الأنظمة والت�رسيعات 
خلق  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  لأن  الإ�سالمية؛  ال�رسيعة  من  م�ستمدة 
الإن�سان، ويعلم ما ي�سلح له من ت�رسيع، وما ي�سلح به حاله، فقد 
جاءت ال�رسيعة لتحقيق م�سالح النا�ص يف العاجل والآجل من خالل 

تطبيق مقا�سدها ال�سمحة.

اخلامتة:
وفيها جنمل اأهم ما ت��سلنا اإليه من نتائج، ثم الت��سيات:

النتائج:
فقد . 1 الإ�سالمي،  الفقه  عن  غريبًا  لي�ص  التع�سف  مفهوم  اإن 

الفقه،  اأبواب  خمتلف  يف  كتاباتهم  يف  امل�سلمون  الفقهاء  تناوله 
ولكن حتت م�سمى اآخر اأو لفظ خمتلف، ومن هذه الألفاظ، كالتعنت 

والإ�ساءة وال�ستعمال املذموم.

ال�سارع . 2 ق�سد  املكلف  ق�سد  يناق�ص  اأن  بالتع�سف:  يق�سد 
احلكيم يف ت�رسف جائز �رسعًا يف الأ�سل.

يعد الإن�سان متع�سفًا يف ا�ستعمال حقه اإذا ق�سد الإ�رسار . 3
بالغري، اأو ال�ستعمال يف غري امل�سلحة التي �رسع لها.

يف . 4 تع�سفه  زوجته:  حق  يف  الزوج  تع�سف  مظاهر  من 
اأهلها  زيارة  من  ومنعها  العمل،  من  املراأة  ومنع  والتاأديب  الطالق 

وذويها وغري ذلك ما مت الإ�سارة اإليها يف ثنايا البحث.
من اأهم العوامل التي تدفع الزوج للتع�سف مع زوجته، عدم . 5

اللتزام بالأ�س�ص ال�رسعية يف بناء الأ�رسة امل�سلمة، و�سعف الوازع 
الديني.
اإن للق�سور يف اإ�سباع اجلانب النف�سي اأثراً كبرياً يف وجود . 6

امل�ساكل الأ�رسية وظهور التع�سف.
الزوج يف . 7 العادات والتقاليد من الأ�سباب املهمة لتع�سف 

ا�ستعمال حقوقه، من خالل مت�سكه بثقافته وتاأثره بها، دون مراعاة 
حلقوق الزوجة وميولها.

الزوج يف . 8 الأثر الأكرب يف تع�سف  اإن للجانب القت�سادي 
تعامله مع زوجته، وبالذات اإذا كان عاجزاً عن الإنفاق على الأ�رسة.

النف�سية . 9 منها  امل�سلمة،  الأ�رسة  على  كثرية  اآثار  للتع�سف 
والجتماعية والأخالقية واجلنائية، تطال جميع اأفراد الأ�رسة وتوؤثر 

عليهم.
من اأهم احللول لظاهرة التع�سف تقوية الوازع الديني من . 10

كل  اختيار  الزوجني يف  وحرية  الأ�رسة  بناء  باأ�س�ص  اللتزام  خالل 
اأن يحد  منهما لالآخر، والهتمام باجلانب العقدي، وذلك من �ساأنه 

من ظاهرة التع�سف.
مبخاطر . 11 املجتمع  اأفراد  توعية  يف  كبري  دور  لالإعالم 

وكذلك  امل�سلمة،  الأ�رسة  على  واأثره  زوجته  حق  يف  الزوج  تع�سف 
احلال بالن�سبة للمناهج الدرا�سية.

التوصيات:
ي��سي الباحثان –للحد من ظاهرة تع�سف الزوج يف تعامله 

مع زوجته- بالآتي:

مبخاطر . 1 املجتمع  اأفراد  لتوعية  وطنية  حملة  اإطالق 
التع�سف واآثاره على الأ�رسة.

واآثار . 2 اأ�سباب  بدرا�سة  تعنى  وجمعيات  موؤ�س�سات  اإن�ساء 
وخماطر تع�سف الزوج مع زوجته.

تع�سف . 3 ظاهرة  من  للحد  رادعة  قوانني  �سن  على  العمل 
الأزواج يف تعاملهم مع زوجاتهم.

الأزواج، . 4 عند  الديني  الوازع  تقوية  على  العمل  �رسورة 
والندوات  الدرو�ص  خالل  من  الدينية؛  بالثقافة  وتثقيفهم 
على  الزوجني  من  كل  حقوق  تبني  التي  واملوؤمترات  واملحا�رسات 

الآخر.
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