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1تفسیر اآلیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  1تفسیر اآلیة  -سورة الطالق  - 2الدرس : 

1996 -12-20  

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.

  التقید بمنھج هللا في عالقة اإلنسان بزوجتھ :

  ي من سورة الطالق، ومع اآلیة األولى وھي قولھ تعالى:أیھا األخوة الكرام، مع الدرس الثان 

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

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسھُ َال بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن إِالَّ أَْن یَ  ِ َوَمْن یَتَعَدَّ ُحُدوَد �َّ أْتِیَن بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة َوتِْلَك ُحُدوُد �َّ

َ یُْحِدُث بَْعَد ذَِلَك أَْمًرا ﴾   تَْدِري لَعَلَّ �َّ

  أما قولھ تعالى في ھذه اآلیة: 

َ َربَّكُْم ﴾   ﴿ َواتَّقُوا �َّ

واتقوا أن تخالفوا أمره، واتقوا أن تقعوا تحت سخطھ، واتقوا أالّ تأخذوا بھذا  أي اتقوا أن تعصوه، 

    المنھج القویم في عالقتكم بأزواجكم.

  أي خالٍف بین الزوجین إذا انتھى إلى طالٍق رجعي فبقاء الزوجة في بیت زوجھا أفضل :

  من دقائق ھذا التوجیھ اإللھي: 

  نَّ َوَال یَْخُرْجَن ﴾﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِھِ 

من حقِّھا علیك أالّ تخرجھا من البیت إذا طلَّقتھا، ومن حقك علیھا أالّ تخرج من دون إذنك بعد الطالق،  

من حقھا علیك أالّ تخرجھا، ومن حقك علیھا أالّ تخرج، وھذا تشریع الحكیم الخبیر، ألن أي خالٍف بین 

لزوجة في بیت زوجھا مما یقلل من قیمة ھذا الخالف، ومما الزوجین إذا انتھى إلى طالٍق رجعي فبقاء ا

ً أو سلوكاً، أما إذا خرجت من بیت  یجعلھ یتضاءل إلى أن ینعدم، والرجعة میسورة، وبید الزوج لفظا

یات، تأتیھا  زوجھا فإن أي خالٍف مھما بدا لك صغیراً یتفاقم، السبب أنھا وھي عند بیت أھلھا تأتیھا الُمغَذِّ

اتھا، ھُّن ال یعشن التوجیھات یات من أخواتھا، من أمھا، من أبیھا، من خاالتھا، ومن عمَّ ، تأتیھا التحّدِ
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مشكلتھا، یشرن علیھا أن تعانده، یشرن علیھا أن تستكبر علیھ، یُشرن علیھا أالّ تعبأ بھ، بل یشرن علیھا 

ل  بیھ، فیكبر رأسھا، ویزداد انحرافھا، وھو حینما یراھا ال تتّصِ بھ، وال تعبأ بھ، وال تعود إلى أن تّرِ

د أن تخرجھا من البیت أو أن تخرج، إن أخرجتھا فقد  البیت، وتھمل أمره، ھو أیضاً یحقد علیھا، فلمجرَّ

تجاوزت حقوقھا، من حقِّھا أالّ تخرجھا، وإن خرجت فمن حقك أالّ تخرج، إن خرجت فقد أساءت، 

ت إلیھا، وأضعت حقھا في بقائھا في بیتھا، ھذا وضیَّعت حق زوجھا وأوالدھا، وإن أخرجتھا فقد أسأ

  التوجیھ اإللھي رافقھ تشدید، ما ھو ھذا التشدید؟ ھو قولھ تعالى:

  ﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ ﴾

ھذه النون نون النسوة، أضیفت إلى البیوت التي تسكن فیھا النساء، وكأن البیت الذي تسكنھ الزوجة  

فة تملٍّك، بل إضافة تشبُّث، أي أیتھا المرأة تشبَّثي في بیتك، وال تخرجي منھ، إن أضیف إلیھا ال إضا

ر األمر.. مشكلة إما أن  خرجت منھ أسأِت إلى زوجك، إن خرجِت منھ تفاقم األمر، بالتعبیر الجدید.. تفجَّ

مھا، وإما أن تتفاقم، وأن تكبر إ رھا وتحّجِ   لى أن تنفجر.تحاصرھا، وإما أن تحتویھا، وإما أن تصغِّ

  من طبق التوجیھات اإللھیة في الزواج تضاءلت المشكالت الزوجیة إلى العُشر :

أیھا األخوة الكرام، یستنبط من ھذا التوجیھ الحكیم أن المرأة إذا خرجت من بیتھا إلى بیت أھلھا من  

ْت ربَّھا، دون إذن زوجھا عقب طالٍق رجعي، إذا خرجت فقد ضیّعت حّق زوجھا وأوالدھا، وقد َعصَ 

وقد أساءت إلى أسرتھا، وعقابھا أن ھذه المشكلة التي بینھا وبین زوجھا تتفاقم، تزید إلى أن تنتھي 

بالطالق الحقیقي، وكم من امرأةٍ خرجت من بیت زوجھا إلى بیت أھلھا، ولم ترجع أبداً، جاء دور 

یارتِك، لم یسأل عنِك، ویقول لھ: لم الشیطان ینفخ فیھا، وینفخ فیھ، یقول لھا: لم یتِّصل بك، لم یأت لز

تتصل بك، ولم تعُد إلى البیت، ولم تعبأ بك، حینما تخرج الزوجة من بیت زوجھا إلى بیت أھلھا عقب 

رت الموقف بیدھا، وإن أخرجھا من بیتھ عنوةً، وقسوةً،  طالٍق رجعي من دون إذن زوجھا أساءت، وفجَّ

ً فقد حملھا على أن تزید ال ً أیضا ً ھذا وإكراھا مشكلة سوءاً، لو أن األزواج والزوجات طبَّقوا جمیعا

التوجیھ اإللھي الكریم لتضاءلت قضایا المشكالت الزوجیة إلى العُشر، ھذا كالم خالق الكون، وكأن هللا 

  سبحانھ وتعالى أراد أن یحملھا على البقاء في البیت، وكأنھ بیتك..

  ﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ﴾

لم یقل: ال تخرجوھن من بیوتكم، البیت للزوج، وھو مسجٌل باسم الزوج، وھو  لم یقل: من البیوت، 

  مالكھ، ھو الذي یبیعھ، والقرآن الكریم نسبھ إلى الزوجة فقال:

  ﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ ﴾
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تھا الزوجة، أي أیھا الزوج، وإن كان البیت لَك في السجالَّت الرسمیة ھو لھا في حق التشبّث بھ، ویا أی 

ولو أنِك ال تملكین ھذا البیت فإنما ھو بیتك في نص القرآن الكریم ال نسبة ملكیة، بل نسبة تشبُّث، 

الخالصة أن كل خالٍف زوجي یتضاءل إذا بقیت المرأة في بیت زوجھا، وإن كل خالٍف زوجي یتفاقم 

  إذا خرجت من بیت زوجھا.

  قرار الطالق قلَّما یبنى على محاكمة منطقیة :

وقد ذكرت لكم من قبل أن قرار الطالق قلَّما یبنى على محاكمة منطقیة، قلَّما یبنى على ضرورة، أغلب  

ما یبنى على انفعال، واالنفعال مؤقت، االنفعال ال یدوم، االنفعال یتناقص، االنفعال یتالشى بعد حین، 

ر الحیاة فا� سبحانھ وتعالى ل د األوالد، لئال تنھدم األسرة، لئال تُدمَّ ئال یكون فرقة بین الزوجین، لئال یَُشرَّ

  في ھذا البیت جعل الطالق بھذه الطریقة.

ً ُسنِّیاً، تطلیقةً واحدةً في طھٍر لم تمسَّھا فیھ، ھذا   إذاً روعة تنفیذ أمر هللا في ھذه الفقرة، طلقتھا طالقا

 ً لو طلقتھا في حیض فھذا طالٌق بدعي، لو طلقتھا في طھٍر مسستھا فیھ فھذا طالٌق  الطالق الُسنِّي، طبعا

بدعي، لو طلقتھا طالقاً سنیاً وفق السنة الشریفة في طھٍر لم تمسھا فیھ، إال أنك أخرجتھا من بیتك إلى 

تبقى إلى جانبك،  بیت أھلھا من أجل أن تبتعد عنك فأنت َعطَّْلَت حكمة أمر هللا عزَّ وجل، أرادھا هللا أن

أراد هللا أن تنسى بعد یومین أو ثالثة ھذه المشكلة، أرادھا أن تتضاءل، وأنت حینما أخرجتھا من بیت 

  أھلھا أردتھا أن تتفاقم.

  نسبة البیت إلى الزوجة لیس نسبة تملُّك بل نسبة تشبُّث :

ر: أي خالٍف بین الزوجین مھما كان كبیراً یتضاءل، ویتالش  ى بعد حین إذا بقیت الزوجة في أعید وأكّرِ

بیت زوجھا، وأي خالٍف بین الزوجین مھما كان صغیراً یتفاقم، وقد ینتھي إلى الطالق إذا خرجت من 

بیت زوجھا إلى بیت أھلھا، خروجھا من بیت زوجھا إلى بیت أھلھا من دون إذن زوجھا تَْضیِیٌع لحق 

ةً تضییٌع لحقِّھا، من حقِّھا أن تبقى في بیت زوجھا، وإخراجھا من بیت زوجھا إلى بیت أھلھا مكرھ

زوجھا، ومن حقِّھ أن تبقى لھ، وھي مطلَّقة، ألن ھذا الطالق في األعّمِ األغلب ینتھي إلى المراجعة لو 

  ُطبِقَت سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلَّم، ھذا كالٌم لیس لالستمتاع، وال ألخذ العلم، ولكن للتطبیق.

ً َوْفَق السنَّة، ولكن طردوھّن إلى بیت أھلھن، وبھذا  فكثیراً ما یأتي  أخوةٌ كرام طلَّقوا زوجاتھم طالقا

الطرد یتفاقم األمر، وقد ینتھي إلى الطالق، ھذا توجیھ هللا عزَّ وجل، وال أدل على ھذا التوجیھ القویم من 

ھو لك أیھا الزوج ینبغي أن أن ھذا البیت ینبغي أن تتشبَّث بھ الزوجة، وكأنھ بیتھا، وھذا البیت الذي 

ج أن تخرجھا منھ، ولو كان بیتك، إنھ في كتاب هللا بیتھا، وإنھ في كتاب هللا منسوٌب إلیھا، ال أقول:  تتحرَّ

  نسبة تملُّك بل أقول: نسبة تشبُّث.
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  المرأة تؤكد ذاتھا وتظھر عبقریتھا و كفاءتھا في بیتھا :

ذا البیت الذي تسكنھ أنت وزوجتك إلى زوجتك، أضافھ ھناك معنى آخر، وھو أنھ حینما نسب هللا ھ 

، بعض العلماء استنبط أن الزواج عند الرجل أحد فصول حیاتھ، لھ فصٌل في عالقتھ ِمْن بُیُوتِِھنَّ إلیھا 

عملھ، ولھ فصٌل في تأكید ذاتھ، وأحد فصول مع ربِّھ، ولھ فصٌل في عالقتھ مع من حولھ، ولھ فصٌل في 

حیاتھ زواجھ، فإن لم تظھر كفاءة الزوج، ولم تظھر عبقریة الزوج في بیتھ ظھرت خارج البیت، إن لم 

تظھر في بیتھ ظھرت في عملھ، إن لم تظھر في بیتھ ظھرت في إنجازه، في قوة شخصیتھ، في دقَّة 

د ذاتھ في صنعتھ، في براعة حرفتھ، في رواج تجارتھ،  في نماء مزروعاتھ، الرجل یستطیع أن یؤّكِ

حقوٍل كثیرة، أحدھا عملھ، أحدھا عالقاتھ، أحدھا عالقتھ مع ربِّھ، أما الزوجة یعَدُّ الزواج بالنسبة إلیھا 

جھا رجٌل كفء لھا فقد نجحت في الحیاة، وإن لم تنجح فقد  كل فصول حیاتھا، فإذا نجحت في أن یتزوَّ

أي مكاٍن تؤكد الزوجة ذاتھا، وتظھر عبقریتھا، وتظھر كفاءتھا، وتظھر قوة  أخفقت، لذلك في

شخصیتھا، وتظھر براعتھا، وتظھر حسن تدبیرھا؟ في بیتھا، فإذا منعھا الزوج من حقِّھا الطبیعي في أن 

تكون مسؤولةً عن بیت زوجھا فقد حرمھا كل فصول حیاتھا، لذلك ھذا معنى آخر ذكره بعض العلماء 

لّة نسبة البیت إلى الزوجة، فأنت حقق شخصیتك وكفاءتك خارج البیت، ودعھا ھي لتحقق في عِ 

إمكاناتھا، وحسن إدارتھا، وذوقھا داخل البیت، طبعاً في حدود المستطاع، ألنِك أیتھا الزوجة إن أردِت 

  اع ".أن تطاعي فائمري بما یُستطاع، وھذه حكمةٌ بلیغة: " إذا أردت إن تُطاع فائمر بما یُستط

  من لم یطبق اآلیة التالیة فقد عطَّل حكمة الطالق :

إذاً أول نسبٍة للبیت إلى الزوجة نسبة تشبُّث، ال تخرج، ارفضي أن تخرجي، وأنت أیھا الزوج ال  

تخرجھا، إیاك أن تخرجھا كي تعود إلیك، وال تخرجي كي تعودي إلیھ، ال تخرجھا كي تعود إلیك، وال 

یعود إلیِك، أما إذا خرجِت أو أخرجتھا فإن أصغر قضیٍة بینك وبینھا تتفاقم،  تخرجي أیتھا الزوجة كي

ر، وتنتھي إلى الطالق، أما إذا بقیت في بیت زوجھا فإن أكبر مشكلٍة بینك وبینھا تتالشى، وتنتھي  وتتفجَّ

  إلى الوفاق.

دة  ، وال للترنّم بكتاب هللا، ھذا توجیھ إذاً أیھا األخوة، ھذا كالٌم للتطبیق، ال ألخذ العلم، وال للمتعة المجرَّ

ً سنیاً  ربنا لنا، حافظ على تطبیق ھذه اآلیة، بل إن الزوج.. كما قلت قبل قلیل.. لو َطلََّق امرأتھ طالقا

  راعى فیھ كل الشروط، ولم یطبِّق ھذا البند من ھذه اآلیة، في قولھ تعالى:

  ْجَن ﴾﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخرُ 

فقد عطَّل حكمة الطالق، ولم یكن الطالق عندئٍذ سنّیاً، بل كان بدعیاً، وھذه الحقیقة لھا ألف شاھٍد  

تھا من جھة، وخالتُھا من جھة، وأختھا من  ٍة وقّصة، عمَّ وشاھد، ولھا ألف دلیٍل ودلیل، وعلیھا ألف قّصِ
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من جھة یوغرن صدرھا على زوجھا،  جھة، وأخوھا من جھة، وأبوھا من جھة، وأمھا من جھة، كلُّھم

اتھ وخاالتھ یوغرن صدره على زوجتھ، ھم یعودون إلى  وبالمقابل أمھ وأبوه، وإخوتھ وأخواتھ، وعمَّ

بیوتھم مطمئنین، والنساء یعدن إلى أزواجھن مطمئنات، وتبقي أنت وحدك في البیت تتلّوى، وتبقى ھي 

ما نفعوكما، لذلك اقبل نصیحة هللا عزَّ وجل، ال وحدھا تتلّوى، وھؤالء الذین أوغروا صدوركما، و

  تخرجھا من البیت، ویا أیتھا الزوجة ال تخرجي من البیت..

  ﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن ﴾

  ال یحلف بالطالق إال من استخفَّ بھذا العقد الغلیظ :

ً یطلب الع  لم، یحضر الدروس، یرتاد المساجد، محسوٌب على أنا أشعر بألٍم شدید حینما أجد إنسانا

المسلمین، محسوٌب على األتقیاء، یُخالف أمر هللا في عالقتھ بزوجتھ.. كما قلت لكم: عن ابن عبَّاٍس جاءه 

  رجل، وقد حلف یمین طالٍق، قال: " أیرتكب أحدكم أحموقتھ، ویقول: یا بن عبَّاس، یا بن عبَّاس !! ".

اً بین الزوجین افعل كل شيٍء إال الطالق، لو فعلت كل شيٍء بیدك إصالحھ، أما أي لو أن غضباً شدید 

إذا وقعت منك كلمة الطالق فاآلن صار ھناك قواعد شرعیة ال یجوز أن تخالفھا، وإال كان الزنا بینك 

إال من وبینھا، القضیة كبیرةٌ جداً، لذلك ال یحلف بالطالق، وال یستحلف بھ إال منافق، ال یحلف بالطالق 

لم یعرف حقَّ الزوجة، وال حقَّ الزوج، إال من استخفَّ بھذا العقد الغلیظ، بھذا المیثاق الغلیظ الذي كان 

بین الزوجین، وأنا ال أكتمكم في أن أقول: إن أوثق میثاٍق بین شخصین على اإلطالق ھو عقد الزواج، 

ھا أن ترى ھذا العقد یبیح لك من المرأة ما ال یستطیع أبوھا، وال أخوھا ھا، وال خالھا، وال أمُّ ، وال عمُّ

  منھا شیئاً، وھذا العقد یبیح للزوجة أن ترى منھ ما ال یستطیع أحٌد أن یرى منھ..

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

  ]21[سورة النساء: 

  الغلیظ ھو عقد الزواج.ھذا المیثاق  

  الفاحشة ھي الخیانة والبذاءة والسرقة وھذه حاالت نادرة :

  أیھا األخوة الكرام: 

  ﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن إِالَّ ﴾

  ھناك استثناء.. 

  ﴿ إِالَّ أَْن یَأْتِیَن بِفَاِحَشٍة ﴾

ع الخیانة في البیت، ھكذا فسَّر بعض العلماء الفاحشة، وفسروھا إال أن تقع الفاحشة في البیت، إال أن تق 

ً ببذاءة اللسان، لو أن ھذه الزوجة سلیطة اللسان، تُصیب بلسانھا المقذع كل من في البیت، ولعلَّ  أیضا
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راٍت، في ھذه الحالة ینبغي أن تخرجھا من البیت  ھذا اللسان المقذع ینتھي إلى مشاجراٍت، وإلى تفجُّ

  لشر، وحسماً لتفاقمھ .حسماً ل

  ﴿ إِالَّ أَْن یَأْتِیَن بِفَاِحَشٍة ﴾

أو أن تأخذ من البیت ما لیس لھا، وقعت الخصومة، وبدأت تأخذ ما لیس لھا سرقةً، أو بذاءةً، أو خیانةً،  

رت الفاحشة بالخیانة، وبالبذاءة، وبالسرقة، وھذه حاالت نادرة جداً، أي قلَّما ترافق حالة طالق، ل كن فُّسِ

  االستثناء لھ حكمھ.

  الطائع في ظل هللا ومشموٌل برعایتھ :

   ﴾﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن إِالَّ أَْن یَأْتِیَن بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة َوتِْلَك ُحُدوُد �َِّ 

  ما دمت لم تتعدَّ حدود هللا فأنت في ظّلِ هللا، ما دمت لم تتعدَّ حدود هللا فأنت مشمول برعایة هللا. 

أیھا األخوة، الطائع في ظل هللا، مشموٌل برعایة هللا، وحفظ هللا، وتوفیق هللا، هللا یسدد ُخطاه، ینیر لھ  

   یوفق هللا بینك وبین زوجتك.الطریق، یوفِّقھ، یحفظھ، یدافع عنھ، أنت حینما تقیم حدود هللا

ات الشیطان التفرقة بین المرء وزوجتھ :   أكبر مھمَّ

ق بین المرء وأھلھ، أي إن أحد أكبر   اتھ أن یفّرِ ً أیھا األخوة القاعدة: أن الشیطان من أولى مھمَّ دائما

ق بین المرء وزوجتھ، فالشیطان ماذا یفعل؟ إنھ یوسوس للزوج ات الشیطان أن یفّرِ أن یخرج عن  مھمَّ

منھج هللا، ویوسوس للزوجة أن تخرج عن منھج هللا، وحینما یبنى زواٌج على معصیة هللا عندئٍذ تنشأ 

الكراھیة والحقد والبغضاء، المودة أساسھا أن تقیم منھج هللا في بیتك، ما من بیِتٍ◌ یُبنى على طاعة هللا 

نى على معصیة هللا إال ویتولَّى الشیطان التفریق إال ویتولَّى هللا التوفیق بین الزوجین، وما من بیٍت یب

  بینھما..

﴾ ِ   ﴿ َوتِْلَك ُحُدوُد �َّ

كیف أن تیاراً كھربائیاً شدَّتھ ثمانیة آالف فولط، لو أن اإلنسان اقترب منھ إلى أقّل من ستة أمتار یجذبھ  

یال ھذا التیار؟ نقول: احذروا التیار، ویجعلھ قطعةً من الفحم في ثواٍن معدودات، ماذا نقول للمواطنین ح

أن تمسَّوه أم احذروا أن تقتربوا منھ؟ احذروا أن تقتربوا منھ، وكلَّما كنت ورعاً جعلت بینك وبین حدود 

هللا ھامش أمان، لذلك المؤمن ال یستخدم الطالق، وال حرف الطاء، وال حرف الالم، وال حرف القاف 

ً مشھوراً على إال في حاالت نادرة جداً، ال تُطلَّق الم رأة إال من ریبة، أما أن تجعل من الطالق سالحا

  الزوجة، یُذِھب عنھا طمأنینتھا ویقلقھا، وتكون في دوامٍة من الفراق فھذا لیس من تشریع هللا عزَّ وجل..
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  على اإلنسان أن یجعل ھامش أمان بینھ و بین حدود هللا :

ِ َوَمْن یَتَعَدَّ  ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسھُ ﴾﴿ َوتِْلَك ُحُدوُد �َّ   ُحُدوَد �َّ

حدود هللا ال تقترب منھا، اجعل بینك وبینھا ھامش أمان، حدود هللا إذا تجاوزتھا خرجت من مظلَّة هللا  

  عزَّ وجل، ألم یقل النبي علیھ الصالة والسالم:

  (( َسبعةٌ یظلّھم هللا تحت ظلِّھ یوم ال ظلَّ إال ظلّھ ))

  ھریرة] [متفق علیھ عن أبي

  أنا یھمني من ھذا الحدیث: 

  (( یظلّھم هللا تحت ظلِّھ یوم ال ظلَّ إال ظلّھ))

أنت إذا كنت في طاعة هللا فأنت تحت ظّلِ هللا، ومعنى ظل هللا أي رعایتھ، وتوفیقھ، وتأییده، وحفظھ،  

ٍث في حیاتك، ونصره، والدفاع عنك ما دمت في طاعة هللا، وھذا أمر الزواج أمٌر خطیر، فھو أخطر حد

بل إن أخطر عالقٍة على اإلطالق ھي عالقتك بزوجتك، فإذا كنت مع هللا تولَّى هللا ھذه العالقة بالنماء، 

  توالَّھا بالرعایة، توالَّھا بالحفظ.

  من طبق التوجیھات اإللھیة كان الطالق في طریقھ إلى المراجعة :

  لذلك.. 

  أَْنفُِسكُْم أَْزَواجاً ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً ﴾ ﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمنْ 

  ]21[سورة الروم: 

  ومن آیاتھ أنك تسكن إلیھا، وتسكن إلیك.. 

﴾ ِ   ﴿ َوتِْلَك ُحُدوُد �َّ

حائض، ال تطلِّق في طھٍر مسستھا فیھ، ال تطلِّق إال من ریبة، ال ال تطلِّق وأنت غضبان، ال تطلِّق وھي  

تطلِّق وتُْخِرج، ال تخرجي أیتھا الزوجة إذا ُطِلقك زوجك بل تشبَّثي ببیتِك، ھذه كلَّھا ضمانات لكي یكون 

الطالق في طریقھ إلى المراجعة، إذا طبَّقت ھذه التوجیھات اإللھیة كان الطالق في طریقھ إلى 

  عة، وإلى التالشي، أما إذا خالفت ھذه التوجیھات فعندئٍذ یتفاقم األمر..المراج

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسھُ ﴾ ِ َوَمْن یَتَعَدَّ ُحُدوَد �َّ   ﴿ َوتِْلَك ُحُدوُد �َّ

ِ فقْد َظلََم نَْفَسھُ :   من یَتعَدَّ ُحدوَد �َّ

  فا� عزَّ وجل كما یقول في الحدیث القدسي الصحیح: 
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لَكُْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسكُْم َوِجنَّكُْم َكانُوا َعلَى أَتْقَى قَْلِب َرُجٍل َواِحٍد  ِمْنكُْم َما َزاَد َذِلَك ((... یَا ِعبَاِدي، لَْو أَنَّ أَوَّ

لَكُْم َوآِخَركُْم، َوإِْنَسكُْم َوِجنَّكُْم َكانُوا عَ  لَى أَْفَجِر قَْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما فِي ُمْلِكي َشْیئًا، یَا ِعبَاِدي، لَْو أَنَّ أَوَّ

لَكُْم َوآِخَركُْم، َوإِْنَسكُْم َوِجنَّكُْم قَاُموا فِي َصعِ  یٍد َواِحٍد نَقََص ذَِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْیئًا، یَا ِعبَاِدي لَْو أَنَّ أَوَّ

ا ِعْنِدي إِالَّ َكَما یَْنقُُص اْلِمْخیَطُ إِذَا أُْدِخَل اْلبَْحَر، یَا فََسأَلُونِي فَأَْعَطْیُت كُلَّ إِْنَساٍن َمْسأَلَتَھُ َما نَقََص ذَِلَك ِممَّ 

 َ ، َوَمْن َوَجَد َغْیَر َذِلَك ِعبَاِدي إِنََّما ِھَي أَْعَمالُكُْم أُْحِصیَھا لَُكْم، ثُمَّ أَُوفِّیكُْم إِیَّاَھا، فََمْن َوَجَد َخْیًرا فَْلیَْحَمْد �َّ

  نَْفَسھُ ))فََال یَلُوَمنَّ إِالَّ 

  [مسلم عن أبي ھریرة]

َ َوَرُسولَھُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظیماً ﴾   ﴿ َوَمْن یُِطعِ �َّ

  ] 71[ سورة األحزاب: 

  ﴿ َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِألَْنفُِسِھْم یَْمَھُدوَن ﴾

  ] 44[ سورة الروم: 

  ا ﴾﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِھ َوَمْن أََساَء فَعَلَْیھَ 

  ] 15[ سورة الجاثیة: 

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسھُ ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَعَدَّ ُحُدوَد �َّ

أحیاناً تجد زوجاً عنده زوجة صالحة، تدیر أمر بیتھ، عنده منھا خمسة أوالد، وھي راضیةٌ بھ، وھو  

إلى بیت أھلھا،  راٍض بھا، ولسبٍب تافٍھ تافھ، وفي ساعة غضٍب طارئ یطلِّقھا طلقاٍت ثالثة، ویخرجھا

األمر یتفاقم، أھلھا یتشبثون بھا، یحرمونھا منھ، ویحرمونھ منھا، یأتي إلى البیت فإذا ھو بیٌت ال امرأة 

م  فیھ، ال زوجة فیھ، بیٌت موحش، المرأة وجودھا في البیت مؤنس، وحركتھا في البیت مؤنسة.. فھي تُقَّدِ

طعام غیر موجود، البیت غیر نظیف، الثیاب غیر خدمات كثیرة لزوجھا وأوالدھا.. أوالده جیاع، ال

جیدة، ھو حائر، ھو مضطرب، أنت الذي ظلمت نفسك، كانت ھي عندك، وكانت في خدمتك، وكانت 

  َطْوَع إرادتك فكفرت بھذه النعمة.

  نعمة الزواج من نعم هللا الكبرى :

لألزواج والزوجات: یا أیھا الزوج ال أیھا األخوة، نعمة الزواج من نعم هللا الكبرى، أنا أقول ھذا الكالم  

تكفر بنعمة الزوجة فتطلقھا ألتفھ سبب، أو تبعدھا عن بیتك ألتفھ نزوة، ویا أیتھا الزوجة ال تكفري بنعمة 

الزوج، كم من النساء یتمنَّین أن یكن زوجات وعندھن أوالد؟ ھذا الشيء لم یتح لھم، فیا أیھا الزوج ال 

منھا، ویا أیتھا الزوجة ال تكفُري بنعمة الزوج فتُحَرمي منھ، فعَْن ثَْوبَاَن أَنَّ تكفر بنعمة الزوجة فتُحَرم 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: ِ َصلَّى �َّ   َرُسوَل �َّ
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  (( أَیَُّما اْمَرأٍَة َسأَلَْت َزْوَجَھا َطَالقًا ِمْن َغْیِر بَأٍْس فََحَراٌم َعلَْیَھا َرائَِحةُ اْلَجنَِّة ))

  مذي عن ثوبان][التر

  ھذه أیھا األخوة بعض ما في ھذه اآلیة من حقائق. 

  لیس من السنَّة أن تطلِّق المرأة تطلیقاٍت ثالثة في مجلٍس واحٍد :

  هللا عزَّ وجل حینما قال: 

َ یُْحِدُث بَْعَد َذِلَك أَْمًرا ﴾   ﴿ َال تَْدِري لَعَلَّ �َّ

ھي دلیل أنھ لیس من السنَّة أن تطلِّق المرأة تطلیقاٍت ثالثة  قال بعض العلماء: ھذه الكلمات في ھذه اآلیة 

  في مجلٍس واحٍد، ھذه اآلیة أصبحت ال معنى لھا.

  ﴿ یُْحِدُث بَْعَد ذَِلَك أَْمًرا ﴾

إن طلقتھا تطلیقةً واحدة، إذاً تُراِجعُھا، یحنُّ قلبك إلیھا، تنسى ما أغضبك منھا، تنسى خطأھا، تنسى  

ً بینونةً كبرى فإن ھذا الكالم ال معنى لھ، وھذه الِفقَرات في  ً بائنا انفعالھا، أما إذا طلقتھا بالثالث طالقا

ة على أن الطالق السُنِّي ھو ما كان تطلیقةً واحدة في كل طھر، في كل طھر تطلیقة  ھذه اآلیة أكبر حجَّ

  كبرى. واحدة، طھر وثالثة أْقراء، طھر وثالثة أقراء، طھر وبینونة

تَاِن ﴾   ﴿ الطََّالُق َمرَّ

  ] 229[ سورة البقرة: 

  الثالثة : 

  ﴿ فَِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِِإْحَساٍن ﴾

  ] 229[ سورة البقرة: 

  مشكالتنا سببھا خروج عن منھج هللا وكل خروجٍ سببھ الجھل :

الق بین شباب المسلمین وشابَّات وهللا أیھا األخوة، ترتكب حماقات، وترتكب مخالفات في شأن الط 

  المسلمین فیما ال یُحصى، ھذا دلیل جھل، ھذا دلیل بعد المسلمین عن مجالس العلم.

ةً.. أذكر ھذه القصَّة، ألنھا حدثت قبل عشرین عاماً فیما أذكر.. في أول عھدي بالخَطابة، سألني أٌخ   مرَّ

مع من؟ قال لي: مع جاري، قلت لھ: وكیف  فقال لي: إن امرأتي تخونني منذ ثالث سنوات، قلت لھ:

ةً فقلت لزوجتي: تعالي اجلسي معنا، إنھ مثل أخیِك، قلت لھ: لو  عرفت أنھا مع جارك؟ قال: زارنا مرَّ

حضرت مجلس علٍم واحد، وعرفت حكم هللا في شأن االختالط لما فعلت ھذا، فیجب أن نعلم علم الیقین 

روٌج عن منھج هللا، وأن كل خروجٍ عن منھج هللا سببھ الجھل، أن كل مشكالتنا على اإلطالق سببھا خ
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وأن الجھل ھو أعدى أعداء اإلنسان، وأن الجاھل یفعل في نفسھ ما ال یستطیع عدّوه أن یفعلھ بھ، وإنني 

وهللا أستمع إلى مآسي بیوتات المسلمین، أحیاناً یكون الزوج ضحیةً، وأحیاناً تكون الزوجة ھي الضحیة، 

 ً ف  وأحیانا یكون الزوجان معاً ھما الضحیة بسبب الجھل، لذلك حینما تأتي إلى بیٍت من بیوت هللا لتتعرَّ

إلى حكم هللا في أخّصِ خصوصیاتك.. في زواجك.. فأنت في ھذا الوقت تستثمر الوقت ال تستھلكھ، أنا 

علم، فإذا قلنا ال أجد كلمة أشد جھالً بصاحبھا من الذي یقول: أنا ال یوجد عندي وقت لحضور مجلس 

إلنسان: تعال وتعلَّم قیادة السیارة، یقول لك: أنا ال یوجد عندي وقت لتعلُّم القیادة لكن سأقود السیارة، إذا 

أردت أن تقودھا بال تَعَلُّم فالحادث حتمي، الحادث قد یكون ممیتًا، فأنت شئت أم أبیت تقود سیارة، ھي 

لم تتعلَّم فّن القیادة، وإن لم تعلَّم حدود هللا، وإن لم تتعلَّم ما  ھذه الزوجة، أو ھذا البیت تقوده أنت، فإن

ینبغي، وما ال ینبغي، ما یجب وما ال یجب، ما یجوز وما ال یجوز، ما ھو ممكن وما لیس بممكن، 

ةٍ في حیاتھ  فالحادث حتمي، فھل من الممكن إلنسان مھما كان ألمعیاً وذكیا أن أجعلھ وراء المقود أول مرَّ

دون أن یعرف عن ھذه المركبة شیئاً، وأجعلھ ینطلق بسرعة مئة، كم تظن احتمال الحادث؟ الحادث  من

بالمئة مئة، وأي إنسان ال یتعلَّم، ال یعرف حكم هللا في الزواج، وال في الزوجة، وال في أصول معاملتھا، 

  وال في أصول تربیة األوالد سیخفق في بیتھ حتماً، وسیدفع الثمن باھظاً.

  علُّم الشرع من أولویات الدین :ت

إذاً تعلُّم الشرع من أولویات الدین، تعلُّم أحكام الشرع یأتي في الدرجة الثانیة بعد معرفة هللا عزَّ وجل،  

ف فیھ إلى كالم هللا، وإلى سنَّة رسولھ، ھذا استثماٌر  فالوقت الذي تُْمِضیھ في حضور مجلس علٍم تتعرَّ

ً لھ ، لذلك لو عندك وقٌت طویل تحلل فیھ بعض المشكالت الزوجیة لوجدت أن للوقت، ولیس استھالكا

  الجھل ھو السبب، جھل الزوج بأحكام هللا في الزواج، أو جھل الزوجة بأحكام هللا في الزواج.

ة فیما أذكر امرأةٌ وقفت عند بائعٍ لتشتري، أالنت لھ القول من أجل أن یخفض لھا السعر فقط، ھو   مرَّ

 ً ا فُتَِح الباب اقتحمھ، نادت إلى ابنھا ظنَّ شیئا ً آخر فتبعھا، فلمَّ ً منھ.. ظنَّ شیئا آخر.. وھي تسكن قریبا

لیستنجد بزوجھا، زوجھا قریب، لھ عمل قریب، فجاء الزوج وقفل الباب، وجاء بالشرطة، وفُِضَح 

  لة، قال تعالى:األمر، واتُِھمت بالخیانة، وُطلِّقت، والسبب فیما أعلم أنھا بریئة إال أنھا جاھ

  ﴿ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُْلَن قَْوًال َمْعُروفًا ﴾

  ] 32[ سورة األحزاب: 

المرأة حینما تلین القول مع األجانب قد یفھمون شیئًا آخر، ُطِلقت، وفُِضَحت لماذا؟ ألنھا أالنت القول،  

جري في البیوت من مآسي، ومن فِراق، ومن طالق، لوجدت أن معظمھ یعود إلى فلذلك لو حلَّلت ما ی

الجھل، والجھل أعدى أعداء اإلنسان، والعلم ھو العالج، والبدَّ للمسلم من مجلس علٍم ینضمُّ إلیھ، البدَّ 
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ك حركةً  عشوائیة بال من منھٍل علميٍ یستقي منھ، البدَّ من مرجعٍ یسألھ، أما أن یبقى اإلنسان ھكذا یتحرَّ

ة الناس.     علم، بال حكم، بال فھم، بال حكمة فھذا شأن عامَّ

  حكمة الطالق كلِّھ في اآلیات التالیة :

  ثم قال تعالى: 

  ﴿ فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُھنَّ ﴾

  أي: 

َ یُْحِدُث بَْعَد ذَِلَك أَْمًرا ﴾   ﴿ لَعَلَّ �َّ

لقھا ولیست حائضة، في طھٍر لم تالمسھا فیھ، طلِّقھا أي إن حكمة الطالق كلِّھ في ھذه الكلمات، أي ط 

تطلیقةً واحدة، أبقھا في بیتك، لھا أن تتزین، ولھا أن تأكل معك، ولھا أن تفعل كل شيء، انتظر أن تطھر 

أول شھر، وثاني طھر، وثالث طھر، فإن لم تراجعھا ملكت نفسھا، وإن ملكت نفسھا بإمكانك أن تعیدھا 

ء علیك، فإن راجعتھا عادت األمور إلى مجاریھا، نشأت مشكلة ثانیة فلك أن تطلقھا بعقٍد جدید، وال شي

تطلقیةً واحدة في طھٍر لم تالمسھا فیھ، وتبقى في بیتك أول شھر، ثاني شھر، ثالثة أشھر، ففي األعم 

، ناشئ عن انفعال، ھذا  األغلب تسعة وتسعون بالمئة من الطالق ناشئ عن غضب، ناشئ عن تحّدٍ

نفعال إلى تالٍش، ھذا الغضب إلى تالٍش، أي إن هللا وضع ثالثة أشھر وثالثة أشھر، أي ستة أشھر، اال

ً أن القضیة تحّل في ثالثة أیام، یومین، جمعة، في خالل أسبوعین، وانتھى األمر، فإذا  أنا أعتقد أحیانا

عطَّلِت حكمة هللا في  أخرجتھا من بیتك فقد عطَّلت حكمة هللا في شرعھ، وإذا خرجِت أیتھا الزوجة

   شرعھ..

  هللا عز وجل قد یُحِدث بعد الخصومة وفاقاً و بعد الحقد تسامحاً :

  ﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن ﴾

  من أجل ماذا؟ استمعوا بدقٍَّة إلى حكمة ھذا التشریع: 

َ یُْحِدُث بَْعَد َذِلَك أَْمًرا ﴾   ﴿ َال تَْدِري لَعَلَّ �َّ

لعل هللا یُحِدث بعد الخصومة وفاقاً، بعد الغضب ھدوءاً، بعد الحقد تسامحاً، بعد النفرة میالً، ھذا شأن  

  الزوج، وشأن الزوجة، وهللا ھو الخالق، ھو الذي یعرف ماذا یخلق.

َ یُ    ْحِدُث بَْعَد َذِلَك أَْمًرا ﴾﴿ َال تَْدِري لَعَلَّ �َّ

اتخذ بعض العلماء من ھذه اآلیة دلیالً على أن طالق الثالث في مجلٍس واحد، وفي موضوعٍ واحد ال  

یقع، وبعضھم قال: " یقع، ولكن ھذا الطالق خالف السنَّة، السنَّة أن تطلِّق في كل طھٍر لم تالمسھا فیھ 

  تطلیقةً واحدة، وتنتظر ثالثة قروء ".
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  أي زوجة لھا حقوق على الزوج أن ینفق علیھا ویرعى أمرھا ویحفظ غیبتھا :

  قال تعالى: 

  ﴿ فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُھنَّ ﴾

  قال العلماء: 

  ﴿ بَلَْغَن أََجلَُھنَّ ﴾

  أي قاربن على انتھاء العدَّة.. ال یوجد غیر حلَّین: 

  ْعُروٍف ﴾﴿ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوھُنَّ بِمَ 

أي زوجة لھا حقوق الزوجة، تنفق علیھا، وترعى أمرھا، وتحفظ غیبتھا، وتبالغ في مودَّتھا، وفي  

  إكرامھا، وتجلس إلى جانبھا بالعدل، ھذا ھو الزواج.

  ﴿ أَْو فَاِرقُوھُنَّ بَِمْعُروٍف ﴾

ر، ومتعتھ  ل والمؤخَّ ا، وفارقھا بإحسان، ھذه المرأة أي انتظر حتى تنتھي عدَّتھا، ثم أعطھا مھرھا الُمعَجَّ

التي قالت: " یا أبا أمیة، لقد كان لك من نساء قومك من ھي كفٌء لك، وكان لي من رجال قومي من ھو 

  كفء لي، ولكن كنت لك زوجةً على كتاب هللا وسنة رسولھ، فاتَِّق هللا فيَّ "، وامتثل قولھ تعالى:

  ِإْحَساٍن ﴾﴿ فَِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِ 

  ] 229[سورة البقرة: 

  ھذا كالم هللا، ھناك من یُمِسك زوجةً بغیر المعروف، ال یأتي إلى البیت، ال یُنفق علیھا. 

  ﴿ فَِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِِإْحَساٍن ﴾

  ] 229[سورة البقرة: 

ر.وإال.. فا� سبحانھ وتعالى ینتقم أشد االنتقام، وإال.. فا� س    بحانھ وتعالى یدّمِ

  ﴿ إِنَّ بَْطَش َربَِّك لََشِدیٌد ﴾

  ] 12[سورة البروج : 

  المرأة التي تحسن تَبَعُّل زوجھا كالمجاھدة في سبیل هللا :

إیاك أن تظلم امرأةً ضعیفةً ال تملك من أمرھا شیئاً، كم من زوجٍ ظلم زوجتھ فذاق وبال أمره؟ كم من  

أمرھا؟ المؤمن یُعامل زوجتھ من خالل هللا عزَّ وجل، أي ال یظلمھا، زوجٍة ظلمت زوجھا فذاقت وبال 

ر في حقِّھا كي یرحمھ هللا عزَّ وجل، وھي كذلك ال تظلمھ، وال تقّصر في حقِّھ كي یرحمھا هللا  وال یُقَّصِ

باً إل ى هللا، عزَّ وجل، بل إن المؤمن یغض البصر عن سلبیَّات زوجتھ، ویؤّدِي ما علیھ من حقوٍق لھا تقرَّ
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ً إلى هللا، فإذا كان الزوجان  با والمؤمنة تغضُّ النظر عن سلبیات زوجھا وتؤّدِي ما علیھا من حقوٍق تقرُّ

ب إلى هللا بخدمة زوجھا،  بان إلى هللا بخدمة بعضھما بعضاً فكم سعید ھذا البیت؟.. ھكذا.. ھي تتقرَّ یتقرَّ

ن المرأة التي تحسن تَبَعُّل زوجھا كالمجاھدة في والقیام بحقوقھ، والنبي علیھ الصالة والسالم وعد بأ

  سبیل هللا، والجھاد في سبیل هللا ذروة سنام اإلسالم..

َ یُْحِدُث بَْعَد َذِلَك أَْمًرا ﴾ ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسھُ َال تَْدِري لَعَلَّ �َّ   ﴿ َوَمْن یَتَعَدَّ ُحُدوَد �َّ

  معرفة حقوق الزوجة و حقوق الزوج معرفة واجبة على الطرفین :

أیھا األخوة... الزوجة لھا حقوق، والزوج لھ حقوق، البدَّ أن یعرف الزوج حقوق زوجتھ، والبدَّ من أن  

  تعرف الزوجة حقوق زوجھا، ھذا من أجل أن نُطبِق ھذه اآلیة:

  ﴿ فَأَْمِسكُوھُنَّ بَِمْعُروٍف ﴾

ً یُھملُھا،  أي وفق الشرع،  فكیف تمسكھا بمعروف، وال یعرف بعض األزواج حقوق الزوجة؟ أحیانا

ً ال یأتي إلى البیت، عنده زوجة ثانیة، یعیش مع الثانیة أسابیع وأسابیع تلو األسابیع، ویُھمل  أحیانا

األولى، ومع إھمال األولى قد تنحرف، لذلك كیف تعامل الزوجة بالمعروف إن لم تعرف حدود ھذا 

  لمعروف؟ا

  ﴿ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوھُنَّ بَِمْعُروٍف ﴾

لذلك قالوا: العلم علمان، علٌم فرض عین، وعلٌم فرض كفایة، العلم الذي ھو فرض عین ما ینبغي أن  

ن یُعلّم بالضرورة؛ أحكام الزواج، وحقوق الزوجة، وحقوق الزوج، علٌم ینبغي أن یُعلم بالضرورة لكٍل م

  الزوجة والزوج، البد من أن تجلس في مجلس علم، أو أن تقرأ، أو أن تستمع إلى شریط.

أنا فیما أذكر كان قبل سنواٍت عدَّة دروس یوم األحد عن حقوق الزوجة و حقوق الزوج، فحقوق  

ً شریطان، وحقوق اآلباء على أوالدھم أربعة أشرطة، وحقوق  الزوجة شریطان، وحقوق الزوج أیضا

د على آبائھم شریطان، أي إن المجموع عشرة، ھذه المجموعة تبین حقوق األزواج والزوجات، األوال

واآلباء واألبناء، ھذه أشیاء دقیقة شرعیة البدَّ من أن تعرفھا لكي ال یخالف اإلنسان الشرع، فإذا خالف 

  دفع الثمن باھظاً، نظام دقیق..

أردت أالّ تعبأ بھ، إن احتقرتھ، إن لم تكترث بھ، أضرب لكم مثالً: قانون السقوط، ھذا قانون، إن  

وألقیت بنفسك من الطائرة من دون أن تراعي ھذا القانون، القانون حینما ال تعبأ بھ یُطبَّق علیك وقد 

یُھِلكك، أما إذا َعبَأت بھ نزلت بالمظلَّة.. أي إن القوانین والسنن ال تُلغى إن لم تعترف بھا، إذا لم تعترف 

تھا أو لم تَوقِّرھا فھي نافذة، فھناك بھا ال تُ  قرَّ لغى، إن اعترفت بھا أو لم تعترف، آمنت بھا أو لم تؤمن، وَّ

  نظام دقیق جداً، فإن عرفتھ تكیَّفت معھ، وإن لم تعرفھ دفعت ثمنھ.
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ة جداً وھي أساس نجاح اإلنسان خارج البیت :   السعادة الزوجیة في البیوت مھمَّ

  لذلك: 

  َن أََجلَُھنَّ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف ﴾﴿ فَِإذَا بَلَغْ 

  كیف یُمِسكُھا بمعروف؟ قال العلماء: 

  ﴿ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف ﴾

  ]19[سورة النساء: 

فسَّروا المعروف ال أن تمتنع عن إیقاع األذى بھا، بل أن تحتمل األذى منھا، إذا َوطَّن الزوج نفسھ أن  

الزوجة إذا َوطَّنت نفسھا أن تحتمل األذى من زوجھا، لم یعد ھناك أیة یحتمل األذى من زوجتھ، و

مشكلة، انتھت الُمشكالت، إذا عرفت حقوقھ، وعرف حقوقھا، إذا عرفت حدودھا، وعرف حدوده، إذا 

عرف ما لھ وما علیھ، وعرفت ما لھا وما علیھا، انتھت المشكلة، إن سعدت البیوت سِعد المجتمع، إن 

ة جداً اطمأّن اإلنسا ن في بیتھ أنتج في عملھ، وضاعف إنتاجھ، فقضیة السعادة الزوجیة في البیوت مھمَّ

  ھي أساس نجاحك خارج البیت، واألوامر معروفة، اطلب العلم، تعلَّم.

  النبي علیھ الصالة و السالم قدوة لنا في أحوالھ كلّھا :

ھا، في معاملتھ لزوجاتھ.. فقد جاء طبٌق من كان علیھ الصالة والسالم قدوةً لنا في زواجھ، في أحوالھ كلّ  

الطعام من السیدة صفیة إلى بیت عائشة، فأصابتھا الغیرة، أمسكت بالطبق وَكسَّرتھ، ماذا بإمكان النبي 

  أن یفعل؟ بإمكانھ أن یفعل كل شيء، ماذا قال؟ َعْن أَنٍَس قَاَل:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم عِ  َھاِت اْلُمْؤِمنِیَن بَِصْحفٍَة فِیَھا (( َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى �َّ ْنَد بَْعِض نَِسائِِھ، فَأَْرَسلَْت إِْحَدى أُمَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فِي بَْیتَِھا یََد اْلَخاِدِم فََسقََطْت الصَّْحفَةُ  ، فَاْنفَلَقَْت، فََجَمَع َطعَاٌم، فََضَربَْت الَّتِي النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

ْحفَِة، ثُمَّ َجعََل یَْجَمُع فِیَھا الطَّعَاَم الَِّذي َكاَن فِي الصَّْحفَِة، َویَقُو النَّبِيُّ َصلَّى ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فِلََق الصَّ ُل: �َّ

ْحفَ  كُْم، ثُمَّ َحبََس اْلَخاِدَم َحتَّى أُتَِي بَِصْحفٍَة ِمْن ِعْنِد الَّتِي ُھَو فِي بَْیتَِھا، فََدفََع الصَّ ةَ الصَِّحیَحةَ إِلَى َغاَرْت أُمُّ

  الَّتِي ُكِسَرْت َصْحفَتَُھا، َوأَْمَسَك اْلَمْكسُوَرةَ فِي بَْیِت الَّتِي َكَسَرْت ))

  [البخاري عن أنس]

ً ال نسمح لھن بتكسیر   أي إنھ امتص ھذا الغضب، غضبت أمكم غضبت أمكم، ھو قدوةٌ لنا، طبعا

بامتصاص غضبھا، بعطفھ علیھا، فنحن یجب أن نقرأ األطباق، ولكن نقتدي برسول هللا بحلمھ، برحمتھ، 

ً ناجحاً.. تسألھ من حیٍن آلخر أتحبُّني؟ یقول علیھ الصالة  سیرة النبي كي نعرف كیف كان النبي زوجا

  والسالم: كعقدة الحبل، تقول لھ: كیف العقدة؟ یقول: على حالھا.. كان زوجاً ناجحاً.
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قال: انصبوا لي خیمةً عند قبر خدیجة، وفاًء لھا، فاإلنسان ورد في بعض السیر أنھ حینما فتح مكَّة  

ب للثانیة بذم األولى دائماً... لكن النبي علیھ  ً یتزوج زوجة ثانیة بعد وفاة زوجتھ األولى فیتقرَّ أحیانا

ةً قالت لھ عائشة: ألم یبدلك هللا خیراً منھا؟ قال: ال وهللا،  الصالة والسالم كلَّما ذكر خدیجة أثنى علیھا، مرَّ

ال وهللا، ال وهللا، وفاؤه لزوجاتھ عجیب، حلمھ علیھن عجیب، رحمتھ بھن عجیب، لطفھ لھن عجیب، 

اكاً، كان یقول: أكرموا النساء، فوهللا ما أكرمھن إال كریم، وال أھانھن إال  كان إذا دخل بیتھ بسَّاماً ضحَّ

ماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً، كان یقول: لئیم، یغلبن كل كریم، ویغلبھن لئیم، وأنا أحبُّ أن أكون كری

  إنھن المؤنسات الغالیات.

  المساواة بین الرجل و المرأة في التكلیف والتشریف والمسؤولیة :

في اإلسالم ال توجد عندنا تفرقة، الزوجان متكافئان في التكلیف والتشریف والمسؤولیة، والنساء شقائق  

ھة للنساء أیضاً، وأبلغ آیة:الرجال، واآلیات القرآنیة كلَّ    ھا موجَّ

اِدقِیَن َوا اِدقَاِت ﴿ إِنَّ اْلُمْسِلِمیَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِیَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ لصَّ

قِ  ابَِراِت َواْلَخاِشِعیَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصّدِ ابِِریَن َوالصَّ ائَِماِت َوالصَّ قَاِت َوالصَّائِِمیَن َوالصَّ یَن َواْلُمتََصّدِ

ُ لَُھْم َمْغِفَرةً  َ َكثِیًرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ �َّ    َوأَْجًرا َعِظیًما ﴾َواْلَحافِِظیَن فُُروَجُھْم َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِریَن �َّ

  ]35[سورة األحزاب: 

د:    یرید هللا عزَّ وجل أن یؤّكِ

  ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً ﴾

  ]97[سورة النحل: 

  ﴿ فَاْستََجاَب لَُھْم َربُُّھْم أَنِّي َال أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض ﴾

  ]195ان: [سورة آل عمر

ة بین الزوجین، قال تعالى:    مساواةٌ تامَّ

  ﴿ َوأْتَِمُروا بَْینَكُْم بَِمْعُروٍف ﴾

  ]6[سورة الطالق: 

فھذا حكم هللا في الزواج، وأرجو هللا سبحانھ وتعالى أن تُتَْرَجم ھذه اآلیات إلى سلوك، أن تنتھي ھذه  

  اآلیات إلى بیوت سعیدة.

من مساحة البیت، وال من موقعھ، وال من ثمنھ، وال من مركبٍة، وال من السعادة أیھا األخوة ال تنبع  

دخٍل كبیر، تنبُع من داخل الزوجین إذا عرفا ربَّھما، وأقبال علیھ كان بیتھما قطعةً من الجنَّة، فإذا ابتعدا 

  عن هللا عزَّ وجل كان البیت قطعةً من الجحیم.
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  اعة هللا :ِسرُّ السعادة في الوفاق و سّر الوفاق في ط

أیھا األخوة الكرام، ما أردت من ھذا الدرس أن یكون درس تفسیر بقدر ما أردتھ أن یكون تطبیقًا  

عملی�اً، أن یكون ھذا الدرس سبباً لسعادتكم في بیوتكم، المرأة تصبر على كل شيء، لكن ال تصبر على 

ي أخشن الثیاب، وقد تقبع في بیٍت ال أن تُھان، أو أن تُجَرح كرامتھا، قد تأكل أخشن الطعام، وقد ترتد

یُسَكن إذا كان زوجھا یحبُّھا، وھي راضیةٌ عنھ وراٍض عنھا، فَِسرُّ السعادة في الوفاق، سر الوفاق في 

طاعة هللا، فأنت حینما تطیع هللا عزَّ وجل كأنك تقول: یا رب، وفق بیننا، نحن من عبادك الصالحین وفق 

ق بیننا، إذا بني الزواج بیننا، أما إذا خالفت منھج هللا  عزَّ وجل فكأنك تقول: یا أیھا الشیطان، تعال فّرِ

على طاعة هللا تولَّى هللا التوفیق بین الزوجین، بني على المعصیة، كأن یكون فیھ اختالط، وأجھزة لھو.. 

ق بین الزوجین.   اآلن بعد قلیل أقرأ لكم ما جاءني.. عندئٍذ یدخل الشیطان، ویفّرِ

 


