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1تفسیر اآلیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  1تفسیر اآلیة  -سورة الطالق  - 1الدرس : 

1996 -12-13  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  السورة التالیة تتحدث عن أمر هللا عز وجل :

  ن سورة الطالق:أیھا األخوة الكرام، مع الدرس األول م 

 َ  َربَّكُْم َال تُْخِرُجوھُنَّ ِمْن ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فََطلِّقُوھُنَّ ِلِعدَّتِِھنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ َواتَّقُوا �َّ

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسھُ َال بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن إِالَّ أَْن یَأْتِیَن بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة َوتِ  ِ َوَمْن یَتَعَدَّ ُحُدوَد �َّ ْلَك ُحُدوُد �َّ

َ یُْحِدُث بَْعَد ذَِلَك أَْمًرا ﴾   تَْدِري لَعَلَّ �َّ

أیھا األخوة، الدین عقائد وعبادات، معرفة با�، ومعرفة بأمره، فھذه السورة تتحدث عن أمر هللا عزَّ  

وآیاٍت كثیرة تتحدث عن هللا، عن عظمتھ، عن خلقھ، عن قوتھ، عن ِغناه، عن وجل، ھناك سوٍر كثیرة 

رحمتھ، وھذه السورة تتحدث عن أمره، فأنت بالكون تعرفھ، وبأمره تعبده، كیف تعبده إن لم تعرف 

  أمره؟ والقرآن الكریم في األعم األغلب مكٌي ومدني، فالمكي یعرفنا با�، والمدني یعرفنا بأمره.

  ھو المخلوق األول رتبة و المكلف و المكرم : اإلنسان

  اإلنسان كما تعلمون كائٌن مخیَّر، مكلَّف: 

ْلنَاھُمْ  َن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُھم ّمِ ْن َخلَْقنَا ﴿ َولَقَْد َكرَّ مَّ  َعلَى َكثِیٍر ّمِ

  ﴾تَْفِضیالً 

  ] 70[ سورة اإلسراء: 

م، أما أنھ مكلف:    مكرَّ

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ] 56[ سورة الذاریات: 
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  أما وأنھ ھو المخلوق المكلف األول: 

نَسانُ یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَن    ﴾ِمْنَھا َوَحَملََھا اْإلِ

  ] 72[ سورة األحزاب اآلیة : 

  ھو المخلوق األول رتبة، كُلَِّف أن یزكي نفسھ، وأن یؤّھِلھا لجنة ربھ إلى أبد اآلبدین. 

  لوازم التكلیف :

  وفي الدنیا من لوازم التكلیف أن هللا منحھ الكون، وسخره لھ: 

ْنھُ ﴾ ا فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیعًا ّمِ َر لَكُم مَّ   ﴿ َوَسخَّ

  ] 13[ سورة الجاثیة: 

  ومن لوازم التكلیف أنھ أودع فیھ الشھوات: 

ِة َواْلَخْیِل ﴿ ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساء َواْلبَنِیَن َواْلقَنَاِطیِر اْلُمقَنَطَرِة ِمَن الذََّھِب وَ  اْلِفضَّ

ْنیَا ﴾ َمِة َواألَْنعَاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَاُع اْلَحیَاِة الدُّ   اْلُمَسوَّ

  ] 14[ سورة آل عمران: 

  ومن لوازم التكلیف أنھ منحھ حریة االختیار: 

  ﴿ فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُْر ﴾

  ] 29[ سورة الكھف: 

ا َكفُوًرا ﴾﴿ إِنَّا َھدَ  ا َشاِكًرا َوإِمَّ   ْینَاهُ السَّبِیَل إِمَّ

  ] 3[ سورة اإلنسان : 

ا ثَُموُد فََھَدْینَاھُْم فَاْستََحبُّوا اْلعََمى َعلَى اْلُھَدى ﴾   ﴿ َوأَمَّ

  ] 17[ سورة فصلت: 

ر لإلنسان الشيء، وأودع فیھ الشھوات لیرقى بھا، ومنحھ حری  ة االختیار، من لوازم التكلیف أن هللا سخَّ

ووھبھ العقل لیكون أداةً لمعرفة هللا، ثم إن هللا سبحانھ وتعالى أنزل علیھ الشرع، أنزل على النبي صلى 

هللا علیھ وسلم ھذا القرآن، وھو الشرع الحكیم، إذاً: ألن هللا خلقنا لجنٍة عرضھا السموات واألرض، 

لشھوات، لنرقى بھا شاكرین وصابرین إلى رب وألننا بالكون نعرفھ وبالشرع نعبده، وألنھ أودع فینا ا

  األرض والسموات كانت ھذه السورة.
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  الشھوات الكبرى ثالث :

الشھوات الكبرى ثالث؛ إنك تشتھي الطعام من أجل أن تبقى حیاً، من أجل بقاء الفرد، وقد تشتھي  

ل بقاء الِذكر، ثالثة المرأة من أجل أن یبقى الجنس، الجنس البشري، وقد تشتھي العلو في األرض من أج

دوافع أساسیَّة ؛ دافع الطعام، ودافع الجنس، ودافع العلو في األرض، لدافع الطعام آیاٌت كثیرةٌ جداً 

وأحادیث كثیرةٌ جداً بیَّن هللا عز وجل وبیّن النبي علیھ الصالة والسالم من خالل فھمھ لكتاب هللا كیف 

سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة "، كیف یكون  نكسب الرزق، كیف یكون الطعام طیِّباً: " یا

  الكسب الحالل؟ كیف یكون الكسب المشروع؟

ومن خالل آیات النساء، كیف تتزوج، كیف تطلق، كیف تعامل بالمعروف، كیف تغض البصر،  

تفاصیل كثیرة جداً، في عالقة اإلنسان بالمال، وفي عالقة اإلنسان بالمرأة، وفي عالقة اإلنسان 

م النمیمة، وحرم السخریة، وحرم المحاكاة، وأمرك أن تلبِّي الدعوة، وأن باآلخ م الغیبة، وحرَّ رین، حرَّ

 -أحكام الطالق -تعود المریض، وأن تعین الضعیف، فأحكام متعلقة بكسب المال، وأحكام متعلقة بالمرأة

  وأحكام متعلقة بحسن عالقتك مع من حولك.

  اسمھ بل خاطبھ بمقام النبوة أو مقام الرسالة :لكرامة النبي على هللا لم یخاطبھ ب

  درس الیوم متعلق بأحكام تعبدیة في موضوع المرأة، فا� سبحانھ وتعالى یقول: 

  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ ﴾

وكما تعلمون النبي علیھ الصالة والسالم سید الخلق، وحبیب الحق، ولھ عند هللا شأٌن كبیر، فلذلك لم  

  إطالقاً في القرآن الكریم، مع أنھ خاطب غیره من األنبیاء فقال:یخاطبھ باسمھ 

ٍة ﴾   ﴿ یَا یَْحیَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ

  ]12[سورة مریم: 

  ﴿ قَاَل یَا ُموَسى إِنِّي اْصَطفَْیتَُك َعلَى النَّاِس بِِرَساَالتِي َوبَِكَالِمي ﴾

  ]144[سورة األعراف: 

ِ قَاَل سُْبَحانََك ﴾﴿ یَا ِعیَسى اْبَن َمْریََم أَأَنْ  َي إِلََھْیِن ِمْن ُدوِن �َّ   َت قُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي َوأُّمِ

  ]116[سورة المائدة: 

  لكن هللا سبحانھ وتعالى لم یخاطب النبي علیھ الصالة والسالم إال بصیغتین: 

  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ ﴾

  و: 
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سُوُل ﴾   ﴿ یَا أَیَُّھا الرَّ

  ]41[ سورة المائدة: 

فلكرامة النبي علیھ الصالة والسالم على هللا، وألنھ سید الخلق، وحبیب الحق یخاطبھ بمقام النبوة، أو  

  مقام الرسالة..

  الخطاب موجھٌ للنبي ألنھ ھو المبلِّغ وھو سید الخلق :

  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء ﴾

حابك وأتباعك، إذا أراد المؤمنون بك، إذا أراد المسلمون إلى یوم القیامة أن یطلِّقوا أي إذا أراد أص 

  النساء فلیفعلوا ذلك، الخطاب موجھٌ للنبي ألنھ ھو المبلِّغ، وھو سید الخلق، وھو أرحم بنا من أنفسنا:

  ﴿ إِذَا َطلَّْقتُُم النَِّساَء ﴾

  شرائع الزواج :

  دقیقة، أوالً: هللا جلَّ جاللھ قال: الزواج في اإلسالم لھ شرائِعُ  

  َمةً ﴾﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواجاً ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرحْ 

  ]21[سورة الروم: 

ً للزوج، ألنھ یكمل فیھا نقصھ، والزوج جعلھ هللا  ً للمرأة، ألنھا تكمل فیھ  فالمرأة جعلھا هللا سكنا سكنا

نقصھا، الرجل لھ خصائص عقلیةٌ وجسمیة، واجتماعیة ونفسیة، ھي كماٌل فیھ، وكماٌل في مھمتھ التي 

أنیطت بھ، والمرأة لھا خصائص جسمیة وعقلیة، ونفسیة واجتماعیة، ھي كماٌل فیھا، لعل جانب العاطفة 

ل بزوجتھ نقصھ، فیسكن إلیھا، یجد یرجح عند المرأة، ولعل جانب العقل یرجح عند ال رجل، فالرجل یَكّمِ

تھ الشيء الكثیر، لذلك ومن  في دفء عاطفتھا الشيء الكثیر، وھي تجد في عقلھ وبعد نظره وحزمھ وقوَّ

  آیاتھ الدالة على عظمتھ:

  ﴿ َوِمْن آیَاتِھ اللَّْیُل َوالنََّھاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمُر ﴾

  ]37[سورة فصلت: 

  آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض ﴾ ﴿ َوِمنْ 

  ] 22[سورة الروم: 

  المودة والرحمة كلمتان دقیقتان :

  َمةً ﴾﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواجاً ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرحْ 

  ]21[سورة الروم: 
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ا السلوك المحبَّب الذي یشفُّ عن الحب العمیق، أما الرحمة فھذا السلوك األخالقي، لو أن المودة ھذ 

اإلنسان انقطعت مصلحتھ من زوجتھ، إذا ذھب الود تبقى الرحمة، ولو أن امرأةً انقطعت أسباب 

الرحمة مصلحتھا من زوجھا لكبٍر أصابھ، أو لفقٍر طارٍئ ألّم بھ، ماذا یبقى؟ الرحمة، فكلمة المودة و

  كلمتان دقیقتان.

  ﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم ﴾

  ]21[سورة الروم: 

َجاِل ))   (( إِنَّ النَِّساَء َشقَائُِق الّرِ

  [لترمذي عن عائشة]

وترضیھ كما تُرضیھ، وتتقرب إلیھ كما تتقرب أنت إلیھ، تعرف هللا كما تعرف، وتحبھ كما تحب،  

ً بین المرأة والرجل في شؤون اإلسالم واإلیمان  وترقى عند هللا كما أنت ترقى عنده، وال فرق إطالقا

والدین، بل إنھا مكلفةٌ باإلیمان كما ھو مكلف، ومكلفةٌ بأركان اإلسالم كما ھو مكلف، مكلفةٌ باإلیمان، 

  م، ومسؤولةٌ عن كل تصرفاتھا.ومكلفةٌ باإلسال

  استقالل المرأة في شأن دینھا عن زوجھا :

تھا یوم   وأرید أن أضع بین أیدیكم ھذه الحقیقة: المرأة مستقلةٌ في شأن دینھا عن زوجھا، وال تقبل ُحجَّ

ة القیامة أن ھذا الذي فعلتھ یرضي زوجي، أو أمرني بھ زوجي، ألن هللا جعل مثالً صارخاً، جعل امرأ

یَقَة النساء، زوجة أكفر ُكفَّار األرض، ولم یستطع أن یثنیھا عن دینھا:   فرعون ِصّدِ

نِي ِمَن اْلقَْومِ  نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َونَّجِ    الظَّاِلِمیَن ﴾﴿ إِْذ قَالَْت َرّبِ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَْیتًا فِي اْلَجنَِّة َونَّجِ

  ]11[سورة التحریم : 

تقول إلى یوم القیامة: أنا أفعل ھذه المعصیة تنفیذاً ألمر زوجي، ھكذا یرید، في رقبتھ إن شاء  فأیة امرأةٍ  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:   هللا، ھذا كالٌم غیر مسموع، فعَْن َعِلّيٍ َعْن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ ))   (( َال َطاَعةَ ِلَمْخلُوٍق فِي َمْعِصیَِة �َّ

  [أحمد عن َعِلّيٍ]

ُ َعْنَھا أَْن   والمؤمن یقول كلمة ( ال ) بملء فمھ، ألنھ َكتََب ُمعَاِویَةُ إِلَى َعائَِشةَ أُّمِ اْلُمْؤِمنِیَن َرِضَي �َّ

ُ َعْنَھا إِ  ، فََكتَبَْت َعائَِشةُ َرِضَي �َّ لَى ُمعَاِویَةَ: َسَالٌم َعلَْیَك، اْكتُبِي إِلَيَّ ِكتَابًا تُوِصینِي فِیِھ، َوَال تُْكثِِري َعلَيَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل: ِ َصلَّى �َّ ا بَْعُد ؛ فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل �َّ   أَمَّ
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ُ ُمْؤونَةَ النَّاِس، َوَمْن اْلتََمَس ِرَضا النَّاِس بَِسَخطِ  ِ بَِسَخِط النَّاِس َكفَاهُ �َّ ِ َوَكلَھُ  (( َمْن اْلتََمَس ِرَضا �َّ َّ�

ُ إِلَى النَّاِس، َوالسََّالُم َعلَْیَك )) َّ�  

  [لترمذي عن عائشة]

إذاً المرأة صنو الرجل، والنساء شقائق الرجال، والمرأة مساویةٌ للرجل تماماً في التكلیف، والتشریف،  

  والمسؤولیة.

  للمرأة خصائص عقلیة وجسمیة ونفسیة واجتماعیة تختلف عن الرجل :

  ن هللا سبحانھ وتعالى یقول:لك 

  ﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى ﴾

  ] 36[سورة آل عمران: 

لھا خصائص عقلیة وجسمیة، ونفسیة واجتماعیة، ھي كماٌل فیھا، ولھ خصائص جسمیة وعقلیة، ونفسیة  

اٌل فیھا، وما واجتماعیة ھي كماٌل فیھ، فما زاد من عاطفتھا، وقَلَّ من بعد إدراكھا، وحزم تصرفاتھا كم

  زاد من عقلھ، وبعد إدراكھ، واھتمامھ بالقضایا الكبرى، وما نقص من عاطفتھ وأحاسیسھ كماٌل فیھ.

بَْیِر قَاَل: قَالَْت   جاءت امرأةٌ تشكو إلى رسول هللا، قد سمعھا هللا من فوق سبع سموات، فعَْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

عُھُ كُلَّ َشْيٍء، إِنِّي َألَْسَمُع َكَالَم َخْولَةَ بِْنِت ثَْعلَبَةَ، َویَْخفَى َعلَيَّ بَْعُضھُ، َوِھَي َعائَِشةُ: تَبَاَرَك الَِّذي َوِسَع َسمْ 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، َوِھَي تَقُوُل: ِ َصلَّى �َّ   تَْشتَِكي َزْوَجَھا إِلَى َرسُوِل �َّ

ِ، أََكَل َشبَابِي، َونَثَْرُت  لَھُ بَْطنِي، َحتَّى إِذَا َكبَِرْت ِسنِّي، َواْنقََطَع َولَِدي، َظاَھَر ِمنِّي، اللَُّھمَّ (( یَا َرُسوَل �َّ

ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك فِي  إِنِّي أَْشُكو إِلَْیَك، فََما بَِرَحْت َحتَّى نََزَل ِجْبَرائِیُل بَِھُؤَالِء اْآلیَاِت:  قَْد َسِمَع �َّ

ِ  َزْوِجَھا َوتَْشتَِكي   )) إِلَى �َّ

بَْیِر]   [ابن ماجھ عن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ھناك أدوار رسمھا هللا عزَّ وجل للرجال والنساء، فإذا تشبَّھت المرأة بالرجل، أو تشبھ الرجل بالمرأة  

  فقد فسدت الحیاة .

  العالقة بین الزوجین ھي أقدس عالقٍة على اإلطالق :

  اآلن ھذه العالقة بین الزوجین ھي أقدس عالقٍة على اإلطالق، قال تعالى: 

  ﴿ َوَكْیَف تَأُْخذُونَھُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنكُْم ِمیثَاقًا َغِلیًظا ﴾

  ]21[سورة النساء : 
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في حیاتك ھو عقد زواجك مع امرأةٍ،  المیثاق الغلیظ الخطیر الُمقَدَّس ھو عقد الزواج، أقدس عقٍد تبرمھ 

جعلتھا شریكة حیاتك، ینبغي أن نسیر علیھ، لیس في اإلسالم سفاٌح إطالقاً، لیس فیھ إال زواج، هللا جلَّ 

  جاللھ یقول:

  ﴿ َوالطَّیِّبُوَن ِللطَّیِّبَاِت ﴾

  ]26[سورة النور: 

أن یكون الطیبون للطیبات، ھذا أمٌر أي أنھ ینبغي أن یكون الطیِّبون للطیبات، أي یا عبادي احرصوا  

كم أن یكون الطیبون للطیبات، وھذه  تكلیفي، ولیس أمراً تكوینیاً، أي ینبغي، أي احرصوا، أي اجعلوا ھمَّ

مسؤولیة األب واألم، ومسؤولیة الفتاة، ومسؤولیة أبیھا وأمھا، األب واألم للزوج، واألب واألم للزوجة 

بون للطیبات، ألن ھذه شركةٌ عمیقةٌ جداً، وھي دائمةٌ مدى الحیاة، فإن لم مسؤولیتھم جمیعاً أن یكون الطی

یكن ھناك توافقاً عقلیاً، وثقافیاً، واجتماعیاً، وخلقیاً، ودینیاً، أصبحت الحیاة جحیماً ال یطاق، لذلك األصل 

  أن اإلنسان یتزوج لیبقى مع زوجتھ إلى نھایة الحیاة، ھذا ھو األصل.

ام األمان :الطالق بالنسبة لل   حیاة الزوجیة َصمَّ

لو حصل خطأ في اختیار الزوج، أو لو حصل خطأ في اختیار الزوجة، أو لو حصل تباین في الطباع،  

أو تناقض في المصالح، أو لو حصل شيء أدَّى إلى فساد العالقة بینھما، حینما تستحیل ھذه العالقة 

ھذا الوعاء من البخار المحكم اإلغالق، ھذا الوعاء لھ  فتكون جحیماً ال یطاق ُشِرَع الطالق، ھذا اإلناء،

متنفَّس، فإذا ارتفع الضغط إلى درجة كاد الوعاء أن ینفجر فھناك صمام أمام، ھذا الصمام یسیخ، 

ام األمان، فھو أھون  ویخرج البخار، ونتالفى انفجار ھذا الوعاء، الطالق بالنسبة للحیاة الزوجیة َصمَّ

ین، لو أن الز وج بقي مع زوجتھ في جحیٍم ال یطاق، ھو في واٍد، وھي في واد، ھو في طریق، الشرَّ

وھي في طریق، ال یحبھا وال تحبھ، كٌل منھما عدٌو لآلخر، نقول: ھذا الزواج انحاللھ أفضل من 

استمراره، لذلك یُعَدُّ الطالق صمام أمان، فأكاد أقول: أنت في دائرة لو أنھا كانت محكمة اإلغالق 

بالضیق، فلو كانت مفتوحة فھناك متنفس، لكنك لو أردت أن تخرج من ھذا المتنفس لرأیتھ مغلقاً لشعرت 

ِ تَعَالَى الطََّالُق، ولكن إذا كان ضرورةً البدَّ منھا، قلت لكم: لماذا  ثانیةً، من ھنا أَْبغَُض اْلَحَالِل إِلَى �َّ

  والطیبات.. نطلِّق؟ ألن هللا عزَّ وجل أمرنا أن نجمع بین الطیبین

  ﴿ َوالطَّیِّبُوَن ِللطَّیِّبَاِت ﴾

  ]26[سورة النور: 

فلو أن األب لجھلھ طمع بمال خاطب ابنتھ، فزوجھ إیاھا ثم اكتشف أن المال ال یسعد ابنتھ، بل إن المال  

كان وباالً علیھ وعلیھا، والحیاة أصبحت ال تُطاق، والطریق مسدود، فالبد من الطالق، فحینما یسيء 
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نسان اختیار زوج ابنتھ، أو حینما تسيء الفتاة اختیار زوجھا، توافق أو ال توافق، یكون الطالق ھو اإل

صمام األمان، ھذا شرع هللا عزَّ وجل، ھذا الشرع لیس لواحٍد ال یفكر بالطالق، ھذا الشرع یتَّسع لعامة 

والشر الناتج عن استمرارھا المسلمین، ھناك حاالت كثیرة جداً، الحیاة مستحیلةٌ بین ھذین الزوجین، 

أكبر بكثیر من انحالل ھذه العالقة، لذلك شرع هللا الطالق، لكن كما قلت: صمام أمان لوعاٍء بخاري، 

  لوال ھذا الصمام لكان ھناك االنفجار.

  أخطر مؤسسة في الشرع ھي األسرة :

ھو في بیت، وھي في  لذلك في بعض األدیان التي ال تجیز الطالق تجد أن للزوج عشرات العشیقات، 

بیت، وال یلتقیان، فلما سُِمَح بالطالق تقدم في یوٍم واحد أكثر من ملیون طلب لفك العالقة الزوجیة غیر 

الناجحة بین األزواج، ھذا اإلسالم نظام هللا عزَّ وجل، شرع هللا، شرع فیھ الطالق لیكون صمام أمان 

ألن األسرة ھي الخلیة، ومن ھذه الخالیا یتكون لھذه المؤسسة، أخطر مؤسسة في الشرع ھي األسرة، 

المجتمع، فإذا كانت سلیمةً سلم المجتمع، وإن كانت منھارةً انھار المجتمع، لذلك المجتمعات الراقیة 

متماسكة، ألن أسرھا متماسكة، والمجتمعات المنھارة أُْلِغیَْت فیھا األسرة، لذلك أحد رؤساء الجمھوریات 

ي انتخب مرتین، یقول: إن أربعة أخطار تھدد مجتمعنا، أحد ھذه األخطار: تفكك في أمریكا الحالي الذ

  األسرة، وانحالل األخالق، والمخدرات، والجریمة.

انحالل األسرة أو تفككھا شيٌء خطیٌر جداً، یصیب المجتمع بالشلل، لذلك ال تعجب إن رأیت سورةً  

الكریم ُجلُّھا في موضوع الطالق، ألن اإلنسان بأكملھا عن الطالق، إن رأیت أطول سورةٍ في القرآن 

كما قلت لكم: أودعت فیھ الشھوات، حب المال منظٌم بأحكام، كسبھ، وإنفاقھ، وتملُّكھ، وحب النساء منظٌم 

بأحكام الخطبة والزواج، والنكاح والطالق، والرغبة الثالثة العلو في األرض، ھذه الرغبة منظمة أیضاً 

  مة، والتواضع واإلحسان، والعدل واإلنصاف، وما شاكل ذلك.بأحكام الغیبة والنمی

  خط الدرس الیوم في العبادات التعاملیة :

إذاً خط الدرس الیوم لیس في العقائد، بل في العبادات، ولیس في العبادات الشعائریة، بل في العبادات  

ً كیف تختارھا؟ ھذ ا موضوع آخر، كیف التعاملیة، وأخص ھذه العبادات كیف تعامل زوجتك؟ طبعا

تختارھا؟ من تزوج المرأة لجمالھا فقط أذلھ هللا، ومن تزوجھا لمالھا أفقرھا هللا، ومن تزوجھا لحسبھا 

ُ َعلَ  ِ َصلَّى �َّ ْیِھ زاده هللا دناءةً، فعلیك بذات الدین تربت یداك، َعْن أَبِي َحاتٍِم اْلُمَزنِّيِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ

  َوَسلََّم:
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، قَالُوا یَا َرُسوَل ( إَِذا َجاَءكُْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فَأَْنِكُحوهُ، إِالَّ تَْفعَلُوا تَكُْن فِتْنَةٌ فِي اْألَْرِض َوفََسادٌ (

ِ، َوإِْن َكاَن فِیِھ ؟ قَاَل: إِذَا َجاَءكُْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فَأَْنِكُحوهُ، ثََالثَ  اٍت )) �َّ   َمرَّ

  [الترمذي َعْن أَبِي َحاتٍِم اْلُمَزنِّيِ]

و من ترك التزویج مخافة العالة فلیس منا، وما شكا أحٌد إلى النبي ضیق ذات یده إال قال لھ: اذھب  

فتزوج، ألن الذي یُزمع الزواج مرزوٌق من قِبل هللا عزَّ وجل، وما من حدیٍث تقشعر لھ األبدان كقول 

  صالة والسالم:النبي علیھ ال

ِ، َواْلُمَكاتَُب الَِّذي یُِریُد اْألََداَء، َوا ِ َعْونُُھْم، اْلُمَجاِھُد فِي َسبِیِل �َّ لنَّاِكُح الَِّذي یُِریُد (( ثََالثَةٌ َحقٌّ َعلَى �َّ

  اْلعَفَاَف ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

  من طلب العفاف أعانھ هللا عز وجل على ذلك :

اسمعوا أیھا الشباب: حق المسلم على هللا، أنشأ هللا لك حقاً علیھ، أنك إذا أردت العفاف، أردت أال تقع  

في الفاحشة، أردت شرع هللا وسنة نبیھ فحق هللا أن یعینك إذا طلبَت العفاف، اآلن البدَّ من الطالق، كیف 

  نطلق؟

  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ ﴾

  الق :ھذا كلھ تقدیم ألحكام الط 

  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء ﴾

فقد ینشأ بین الزوجین اختالف وجھات نظر حاد، قد یكون الزوج في واٍد والزوجة في واٍد، قد تستحیل  

الحیاة بین الزوجین، قد تجد المرأة أنھا لو ُطلِّقَْت لسعدت، وقد یجد الزوج أنھ لو َطلََّق زوجتھ لسعد 

  فراقھا.ب

شخص قال.. ھكذا یروى: إن رجالً لھ زوجة سیِّئة جداً، فقیل لھ: طلقھا، كان ورعاً إلى درجة أنھ قال:  

  وهللا ال أطلقھا فأغش بھا المسلمین، قد تستحیل الحیاة بین الزوجین، قال هللا عزَّ وجل:

  ِلِعدَّتِِھنَّ ﴾ ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فََطلِّقُوھُنَّ 

   أي ھناك أحكام للطالق. 

  ال یجوز أن تطلق المرأة في حیض ألسباٍب نفسیة :

اآلن أقف وقفة متأنیة قبل أن أتابع ھذه األحكام، اإلنسان أحیاناً یتخذ قراًرا مبنی�اً على حقائق، والحقائق  

راراً مبنی�اً على شعور، والشعور متقلِّب، ثابتة ال تتبدل وال تتغیر، لكن في األعم األغلب یتخذ اإلنسان ق

ي الحال حاالً ألنھ یحول، ال  ل، الشعور متناقص، أو أن الشعور متناٍم، الحال یتبدل، ُسّمِ الشعور متبّدِ
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یثبت، لو أن إنساناً طلق امرأتھ لیس بناًء على قناعٍة ثابتة، أو حساٍب دقیق، أو حقائق ساطعة، بل بناٍء 

د، أو على موجة كراھیٍة طارئة، كیف یعلمنا ربنا جلَّ جاللھ أن ھذا القرار غیر على ساعة غضٍب شدی

ع، ھذه شریكة حیاتك، ھذه أم أوالدك، ھذه إن تركتھا ضاع األوالد، لذلك  صحیح؟ ھذا القرار متسّرِ

علَّمنا أنك إذا أردت أن تطلق فطلق في حالین، إیاك أن تطلق في حیض، فالطالق في الحیض عند بعض 

لعلماء ال یقع یعلمنا، وعند بعضھم یقع یعلمنا، ولكنھ طالٌق بِْدعّي مخالٌف للسنة، وإذا طلقت فطلقھا في ا

  ُطْھٍر لم تالمسھا فیھ، لم تقاربھا فیھ، فكلمة:

  ﴿ ِلِعدَّتِِھنَّ ﴾

  ھذه الالم تعني: 

ِل اْلَحْشِر ﴾   ﴿ ُھَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب ِمْن ِدیَاِرِھْم ِألَوَّ

  ]2[سورة الحشر: 

أي في أول الحشر، ھذه الالم تعني في اللغة ( في )، أي: یا أیھا الذین آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوھن  

ال یجوز أن تطلق المرأة في حیض ألسباٍب نفسیة، لعلك كرھتھا  في عدتھن، أي مستقبالت ِعدَّتَُھن، أي

في ھذه الفترة بالذات، وال یجوز أن تطلقھا في طھٍر المستھا فیھ، أو اتصلت بھا فیھ، فألن ھذا الطھر 

  صار مظنة حمل، فننتظر إلى أن تحیض مرةً ثانیة فتطول العدة.

  في بیتھ ولھا أن تتزیَّن : اإلنسان یطلق امرأتھ في طھٍر لم یمسھا فیھ وتبقى

  لذلك: 

  ﴿ ِلِعدَّتِِھنَّ ﴾

  أي في وقٍت تستقبل فیھ ِعدَّتَُھن، ھذا ھو أول معنى: 

  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فََطلِّقُوھُنَّ ِلِعدَّتِِھنَّ ﴾

بیتھ، ولھا أن تتزیَّن، ولھا أن تبدو أي في عدة، اإلنسان یطلق امرأتھ في طھٍر لم یمسھا فیھ، وتبقى في  

ً على ساعة  أمامھ بأجمل زینة، وتأكل معھ، وتفعل كل شيء، إال أنھ ال یقاربھا، فإذا كان القرار مبنی�ا

كراھیة، على كراھیة طارئة، قرار غیر مدروس، غیر معقول، الشعور من خصائصھ التناقص، فالیوم 

رة مئة فثاني یوم الحرارة تقدر بتسعین، ثمانین، سبعین، كنَت في غضٍب كالِمرجل، إذا كانت الحرا

ً فیھ، لو أنھ طلقھا ثالث  ً مبتوتا عشرة أیام صارت الحرارة صفًرا، صار ھادئاً، فلو أنھ طلَّقھا طالقا

ً للسنة، عندئٍذ ال سبیل لھ إلرجاعھا، أما إذا طلقھا وفق  ً مخالفا تطلیقات مرةً واحدة، طلقھا طالقاً بدعیا

، طلقھا في طھٍر لم یقاربھا فیھ، وبقیت في بیتھ ثالثة قروء، أي ثالثة أطھار، فالمرأة یمر علیھا منھج هللا
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وقٌت ھي طاھرةٌ من الحیض، ووقٌت ھي حائضة، الطھر یسمى قُرءاً، والحیض یسمى قُرءاً، ھنا القرء 

  ھو الطھر.

  ﴿ فََطلِّقُوھُنَّ ِلِعدَّتِِھنَّ ﴾

، أول طھر، ثم حاضت، ثم َطُھَرْت، ثاني تنتظر أول طھر، قد تكون مد  تھ اثنتین وعشرین لیلةً، على كّلٍ

طھر، ثم حاضت، ثم طھرت، الثالث، أكبر قضیة بین الزوجین إن لم تكن عمیقة تتالشى بعد أیام، فكأن 

هللا سبحانھ وتعالى أراد لھذا الطالق المتسرع، غیر المبني على حقیقة، غیر المبني على دراسة، في 

ة غضب، في ساعة كراھیة، بسبب طارئ أراد أن ینتھي ھذا الطالق إلى رجعة، لذلك إذا طلَّق ساع

الزوج زوجتھ في طھٍر لم یقاربھا فیھ فلھ أن یراجعھا بكلمٍة ینطق بھ فمھ، أو بلمسٍة بیده، وانتھى األمر، 

  .عادت إلیھ كما كانت، وال شيء علیھا، ال مھر، وال عقد، وال شيء من ھذا القبیل

  من طلق زوجتھ و لم یعیدھا قبل انقضاء العدة ملكت نفسھا وبإمكانھ ثانیةً أن یعقد علیھا :

لو أن العدة مضت، مضت األطھار الثالث، ولم یراجعھا ملكت نفسھا، لكن بإمكانھ أن یعود خاطباً من  

ً لم یكن، ولكن حسبت طلقة، أي أنھ استنفد جدید، أن یعقد  علیھا عقداً، وتعود إلیھ زوجةً، وكأن شیئا

  فرصة من فرص الطالق .

لو أنھ طلقھا مرةً ثانیة نعود إلى الترتیب السابق، تبقى في بیتھ، وتتزین لھ، ویأكل معھا، وتأكل معھ،  

وع صغیراً تالشى، وتالشى حتى انتھى إلى وال شيٍء یمنع بینھما إال اللقاء الزوجي، فإن كان ھذا الموض

المراجعة، یراجعھا قوالً أو عمالً، وانتھى األمر، فإن لم یراجعھا، ومضت ھذه األطھار الثالث ملكت 

نفسھا، وبإمكانھ ثانیةً أن یعقد علیھا عقداً ثانیاً، من دون أن یحتاج إلى شيء، وتعود زوجتھ كما كانت، 

  هللا جلَّ جاللھ یقول:

تَاِن ﴾﴿ الطَّ    َالُق َمرَّ

  ] 229[سورة البقرة: 

أول مرة ثالثة قروء، والمرة الثانیة ثالثة قروء، فإذا طلَّقھا ثالثةً في طھٍر لم یجامعھا فیھ ملكت نفسھا،  

وبانت عنھ بینونةً كبرى، وال تحل لھ حتى تنكح زوجاً غیره نكاحاً طبیعیاً عادیاً على التأبید، فإذا طلقھا 

  ي طالقاً طبیعیاً فلھ أن یتزوجھا مرةً ثالثة.الزوج الثان

  التشریع اإللھي للطالق :

أیھا األخوة، إن كانت العلة بھا الزوج الثاني سیطلقھا، عندھا تدرك أن العلَّة منھا ال منھ، لعلھا ترجع  

تشریع اإللھي، إلیھ خاضعةً طائعة، وإن كانت العلَّة منھ، الزوج الثاني لم یطلقھا خسرھا نھائیاً، ھذا ھو ال

ً ستة أشھر، ستة أشھر وھي في بیتھ، ومتزینة، وبإمكانھ أن  تصور إنسانًا لمشكلة واحدة انتظر تقریبا
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یقترب منھا، وما اقترب، معنى ذلك أن ثمة مشكلة كبیرة جداً، إذا طلَّق اإلنسان امرأةً وھي في بیتھ، 

نھا في كل ھذه الفترة، في ستة أشھر، معنى وبإمكانھا أن تتزین لھ، وھو في حاجٍة إلیھا، ولم یقترب م

ذلك أن ھذا القرار مبني على دراسة، على حقائق، ال على مشاعر، المشكلة أن ھذا القرار أساسھ حقائق 

أم مشاعر؟ بالحقائق یستمر الزواج، یطلق، ویستمر، أول قرء، والثاني، والثالث، وطالق ثان، وأول 

وجت، والزوج طلقھا، ولم تكن في نفسھ قرء، والثاني، والثالث، وطالق ثالث ، وبینونة ُكبرى، لو أنھا تزَّ

  ال یتزوجھا، ھذا ھو النظام اإللھي، ھذا ھو التشریع.

فلو ُطبِّق ھذا التشریع، صدقوني أیھا األخوة أن بین كل مئة حالة طالق ال تنعقد حالة واحدة، أما من  

یخ یحرمك عشرة، ما ھذا؟ أیرتكب أحدكم أحموقتھ، أول كلمة الطالق بالثالث، یقول لھا: كلما حللك ش

 ِ ویقول: یا بن عباس، یا بن عباس، ھذه أحموقة، ھذه أم أوالدك، ھذه شریكة حیاتك، قَاَل َرسُوُل �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:   َصلَّى �َّ

  آَخَر )) (( َال یَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنَةً، إِْن َكِرهَ ِمْنَھا ُخلُقًا َرِضَي ِمْنَھا

  [مسلم عن أبي ھریرة]

وأنت لست كامالً إن توھَّمت أنھا لیست كاملة، وأنت لست كامالً، طرق أحدھم باب سیدنا عمر لیشكو  

إلیھ زوجتھ، فسمع صیاحاً في بیت عمر، فولَّى ھارباً، فلما ُطِرَق الباب، وفتح سیدنا عمر لم یجد أحداً، 

العرب، تعال، ما الذي أقدمك؟ قال لھ: جئتك أشكو مما أنت منھ  ثم رأى إنسانًا یعدو، قال لھ: یا أخا

تشكو، قال لھ: یا أخا العرب، إنھا أم أوالدنا، تطھو لنا الطعام، تغسل لنا الثیاب، لنتَرفَّْق بھا، إذاً هللا جلَّ 

  جاللھ ال یحبُّ الطالق، ھو أبغض الحالل إلى هللا.

  الطالق أخطر قرار یتخذه اإلنسان :

  مة أن ھذا القرار الخطیر، وھذا أخطر قرار، ألن النبي علیھ الصالة والسالم یقول:المقد 

(( إن المرأة ُخِلقت من ضلع، لن تستقیم لك على طریقة، فإن استمتعت بھا استمتعت بھا و بھا عوج، 

  وإن ذھبت تقیمھا كسرتھا، وكْسرھا طالقھا ))

  [الجامع الصغیر عن أبي ھریرة]

  وفي روایة: 

  اِرھا تعْش بھا ))(( فدَ 

  [الجامع الصغیر عن سمرة ]

الحیاة ال تحتمل ھذه المشاحنة، فلذلك ھذه طریقة اإلسالم في الطالق، أول قرء، ثاني قرء، ثالث قرء،  

جت زواجاً  طلقة واحدة، أول قرء، ثاني قرء، ثالث قرء، طلقة ثانیة، الطلقة الثالثة بینونة كبرى، فإن تزوَّ
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ید، ثم ُطلِّقَت فلك الحق أن تُْرِجعُھا، لذلك تكاد تكون تسعون بالمئة من حاالت الطالق طبیعیاً على التأب

بین المسلمین طالقًا بِدعی�اً غیر شرعي، ولو طبق المسلمون ھذا النظام، وھذا المنھج الدقیق لما انتھى 

شیطان أحیاناً ینفُخ في طالٌق إلى فراق أبداً، اللتأمت البیوت، وعاد األزواج إلى سابق عھدھم، ولكن ال

  الزوج، فیطلق امرأتھ في ساعة غضب، فیھدم بیده بنیانھ.

  على اإلنسان أن یبحث ملیاً عن زوجٍة صالحة لئال یحتاج إلى تطلیقھا :

أیھا األخوة الكرام، أما ما ورد في السُنَّة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فمن حدیث ابن عمر، قال  

   علیھ وسلم:رسول هللا صلى هللا

  (( إن من أبغض الحالل إلى هللا الطالق ))

  [أبو داود عن ابن عمر]

وعن عليٍ كرم هللا وجھھ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: تزوجوا، وال تطلقوا، فكیف نوفِّق  

  بین ھذا الحدیث الذي رواه سیدنا علي رضي هللا عنھ وبین قولھ تعالى:

  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فََطلِّقُوھُنَّ ﴾

القرآن أباح الطالق، زوجوا، وال تطلقوا، فإن الطالق یھتزُّ منھ العرش، بعض العلماء فسر ھذا الحدیث  

تاج إلى ووفقھ مع القرآن الكریم، أي ابحث ملیاً عن زوجٍة صالحة، تزوج امرأةً بعد بحٍث طویل لئال تح

تطلیقھا، تزوج امرأةً ال تحتاج إلى تطلیقھا، ھذا ھو معنى الحدیث، أي ابتعد عن أسباب الطالق، لو كان 

ً على مصلحة ال على رغبة صادقة فقد  ً فقد تحتاج إلى أن تطلق، لو كان الزواج مبنی�ا الزواج متسرعا

أن تطلق، لو كان الزواج مبنی�اً على تحتاج إلى أن تطلق، لو أن الزواج مبني على طمع فقد تحتاج إلى 

حب للدنیا من أجل أن ترقى عند أبیھا، ولم تجد ھذا فقد تحتاج إلى أن تطلق، فأيُّ زواجٍ ال یكون صافیاً 

خالصاً � عزَّ وجل قد تحتاج إلى أن تطلق، تزوجوا، وال تطلقوا، أي ال تتزوج امرأةً یمكن أن تحتاج 

  .إلى تطلیقھا، أي ابحث ملیاً.

  ﴿ َوالطَّیِّبُوَن ِللطَّیِّبَاِت ﴾

  ]26[سورة النور: 

ً عنده   ً صالحا ً سنجد عندنا إشكاالً كبیًرا، أال تجد إنسانا أمر تكلیفي.. مرة ثانیة.. لو فھمناه أمراً تكوینا

زوجة سیئة؟ أال تجد امرأةً ولیّةً عندھا زوج سیئ؟ ممكن، اآلیة لیست حكماً، ولكنھا تكلیف، أي ینبغي 

  یكون الطیبون للطیبات، فلذلك: أن

  (( تزوجوا، وال تطلقوا، فإن الطالق یھتز منھ العرش ))

  [الدیلمي عن علي]
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اقات : اقین وال الذوَّ   هللا عزَّ وجل ال یحب الذوَّ

ال تطلِّقوا النساء إال من ریبة، شككت في إخالصھا لك، شعرت أنھا تخونك، عندھا تطلق، ال تطلقوا  

اقات، ال تشكو من أخالقھا، وال من حسن النساء إال من ری اقین وال الذوَّ بة، فإن هللا عزَّ وجل ال یحب الذوَّ

إدارة بیتھا، وال من تربیة أوالدھا، یقول لك: كبرت علي، فإن هللا ال یحب الذواقین وال الذواقات، ال 

، ھذه شریكة العمر، ولیست تطلقوا النساء إال من ریبة، فإن هللا عزَّ وجل ال یحب الذواقین وال الذواقات

ً عندكم فھو عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ عن  متعةً آنیةً، أما الحدیث الذي ینبغي أن یكون واضحا

  النبي صلى هللا علیھ وسلم قال:

  ((ما حلف بالطالق مؤمن وال استحلف بھ إال منافق))

  [ابن عساكر وابن النجار عن أنس]

وتقریباً: إذا سئل العالم ألف سؤال، فتسعمئة سؤال عن الطالق، طلق لجھل، ألتفھ األسباب، طالق  

مزاجي، طالق عشوائي، طالق مبني على ساعة غضب، بال دراسة، بال دقة، بعد أن یطلِّق اآلن علیھ 

أن یراجعھا، مفٍت أي یتسكَّع على أبواب الُمفتین، بْیَن مفٍت یجیز لھ أن یراجعھا، و مفٍت آخر یمنعھ 

یطرده، و مفٍت یستقبلھ، مفٍت یتساھل، و مفٍت یتشدد، أنت كنت في غنى عن كل ھذا، واألصح من ذلك 

أن الطالق بیدك وأنت السیِّد، وأنت الُمقَرر، فإذا قلت لھا: إن ذھبت إلى بیت أختك فأنت طالق، أصبح 

ب، أصبح األمر بیدھا، كان أمرھا بیدك بیدھا الطالق، انتزعت منك ھذه السلطة، وبدأت تھددك: سأذھ

  فصار أمرك بیدھا، فلذلك:

  ((ما حلف بالطالق مؤمن وال استحلف بھ إال منافق))

  [ابن عساكر وابن النجار عن أنس]

ال تطلقوا النساء إال من ریبة، أي في أمر یمّس سمعة األسرة، في أمر یمّس تربیة األوالد، ألن ھذه  

  وھي شابة، قال عنھا النبي علیھ الصالة والسالم: المرأة التي توفي زوجھا،

(( أول من یمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأةٌ تنازعني ترید أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من ھذه یا 

  جبریل ؟ قال: ھي امرأةٌ مات زوجھا، وترك لھا أوالداً، فأبت الزواج من أجلھن))

  [ورد في األثر]

  األوالد :أقدس عمٍل على اإلطالق تربیة 

لو كان ھناك مشكلة بین الزوجین من أجل األوالد فیجب أن یضع الزوج حظوظھ من الدنیا تحت قدمھ،  

ویجب أن تضع الزوجة حظوظھا من الدنیا تحت قدمھا من أجل تربیة األوالد، ألن أقدس عمٍل على 

م، أنا أعرف رجالً طلّق اإلطالق تربیة األوالد، فالطالق ماذا یؤدي؟ إلى تشتت األوالد، وإلى تشردھ
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امرأتھ، ثم اكتشف أن ابنتھ الصغیرة التي أودعھا في بیت جدھا سقطت في الرذیلة، ما شعور ھذا األب 

وقد خسر ابنتھ، وابنھ الثاني ھرب، وال یعلم أین ھو؟ فاإلنسان حینما یتزوج، لو نشأ خالف بین الزوجین 

، ألن ھذه التي في البیت ھي أمھم، مھما كانت فیجب أن یضع حظوظ نفسھ تحت قدمھ رعایةً ألوالده

  سیئة فھي أمھم، وھي أفضل ألف مرة من امرأةٍ غریبة تقسو علیھم.

  الحدیث اآلخر: 

(( یا معاذ، ما خلق هللا شیئاً على وجھ األرض أحب إلیھ من العتاق، وال خلق هللا شیئاً على وجھ 

نت حٌر إن شاء هللا، فھو حٌر، وال استثناء، وإذا األرض أبغض من الطالق، فإذا قال الرجل لمملوكھ: أ

  قال الرجل المرأتھ: أنت طالٌق إن شاء هللا، فلھ استثناؤه، وال طالق علیھ ))

  [ الدار قطني عن معاذ ]

   ألن الطالق ال یحبھ هللا، والعتاق یحبھ هللا عزَّ وجل. 

  الطالق على أربعة أوجھ :

  شيٌء آخر، عن ابن عباٌس قال: 

(( الطالق على أربعة أوجھ، وجھان حالالن، ووجھان حرامان، فأما الحالل أن یطلقھا طاھراً عن غیر 

جماع، وأن یطلقھا حامالً مستبیناً حملھا، وأما الطالق الحرام فأن یطلقھا وھي حائض، أو أن یطلقھا 

  حین یجامعھا، ال تدري أشتمل الرحم على ولٍد أم ال ))

  باس][ الدار قطني عن ابن ع

وقال بعض العلماء: من طلق في طھٍر لم یجامع فیھ نفذ طالقھ، وأصاب السنة، وإن طلَّقھا حائضاً نفذ  

  طالقھ، وأخطأ السنة، أما سعید بن المَسیِّب فیقول: "ال یقع الطالق في الحیض، ألنھ خالف السنة".

ُ عَ   ِ ْبَن عَُمَر َرِضَي �َّ   ْنُھَما أَْخبََرهُ:وَعْن َساِلٍم أَنَّ َعْبَد �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، فَتَغَیَّ  ِ َصلَّى �َّ ِ (( أَنَّھُ َطلََّق اْمَرأَتَھُ َوِھَي َحائٌِض، فَذََكَر عَُمُر ِلَرسُوِل �َّ َظ فِیِھ َرُسوُل �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، ثُمَّ قَاَل: ِلیَُراِجْعَھا، ثُمَّ یُْمِسْكَھا َحتَّ  ى تَْطُھَر، ثُمَّ تَِحیَض فَتَْطُھَر، فَِإْن بََدا لَھُ أَْن َصلَّى �َّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ )) ْقَھا َطاِھًرا قَْبَل أَْن یََمسََّھا، فَتِْلَك اْلِعدَّةُ َكَما أََمَر �َّ   یَُطلِّقََھا فَْلیَُطلِّ

  [متفق علیھ َعْن َساِلٍم]

  َساَء فََطلِّقُوھُنَّ ِلِعدَّتِِھنَّ ﴾﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النِّ 

  أي طلقوھن في طھٍر لم تجامعُھن فیھ. 

  ﴿ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ ﴾
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ھ لألزواج حتى یعرف متى تنتھي العدة، متى یدفع النفقة، متى یمسك، متى یخرج.. إلخ،   األمر موجَّ

  وفي درٍس قادم إن شاء هللا نتابع ھذا الموضوع .

   

 


