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7-6تفسیر اآلیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  7-6تفسیر اآلیتان  -سورة الطالق  - 5الدرس : 

1997 -01-10  

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.

  مستوى السُكنى للزوجة یجب أن یكون في مستوى السكنى للزوج :

  الدرس الخامس من سورة الطالق، ومع اآلیة السادسة، وھي قولھ تعالى: أیھا األخوة الكرام، مع 

  ﴿ أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم ﴾

  أي أن مستوى السُكنى للزوجة ھو مستوى السكنى للزوج: 

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا ﴾   ﴿ َال یَُكلُِّف �َّ

  ] 286[ سورة البقرة: 

عمھا مما یأكل، وأن یلبسھا مما یلبس، وأن یسكنھا في بیٍت یسكنھ، أما أن یكلَّف ما ال یطیق یجب أن یط 

  في السكنى أو في اإلنفاق فھذا ظلٌم للزوج.

  ﴿ أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ﴾

یھا بنفسك، أما أن تتفضل علیھا؛ أن تسكن أنت في مكاٍن فخٍم، أ  و أن تسكن لست مؤاخذاً أبداً أن تسّوِ

  زوجتك األولى في مكاٍن فخٍم جداً، والثانیة في مكاٍن قميء فھذا ظلم.

  ﴿ أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم ﴾

عةٌ بین الخلق توزیعاً مؤدَّاه واحد :   حظوظ الدنیا موزَّ

  هللا عزَّ وجل لحكمٍة بالغٍة بالغة جعل بین الناس فروقاً، قال تعالى: 

ْلنَا بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض ﴾   ﴿ اْنظُْر َكْیَف فَضَّ

  ] 21[ سورة اإلسراء: 
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ھذه اآلیة لھا معنى دقیق جداً، فمن ھم بعضھم؟ كلنا بعضھم، وكلنا اآلخر بعض، لوال ھذا التفضیل لما  

بھذا انطلقت الحیاة، ولما حصل االنسجام، ھناك أناس یحبُّون األعمال الیدویة، فضَّلھ هللا علیك 

االختصاص، ھناك أناس یحبون األعمال العلمیة، فضلھ هللا علیك بھذا االختصاص، ھناك إنسان یعمل 

م خدمات، ھناك من یبیع، ھناك من  بعقلھ، ھناك من یعمل بیدیھ، ھناك من یعمل بمشاعره، ھناك من یقّدِ

  یشتري.

ْلنَا بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض ﴾   ﴿ اْنظُْر َكْیَف فَضَّ

  ] 21إلسراء: [ سورة ا

ھذه اآلیة تشیر في النھایة إلى أن المجموع ثابت، لو أمكن أن نعطي لكل حٍظ من حظوظ الدنیا  

عالمات؛ فالزوجة الناجحة الصالحة لھا عالمة، واالبن البار لھ عالمة، والصحة لھا عالمة، والرزق 

أعطینا لكل حظوظ الدنیا عالمات الوفیر لھ عالمة، وراحة البال لھا عالمة، والوسامة لھا عالمة، لو 

لفوجئنا أن المجموع ثابت، یعطي المال ویأخذ الصحة، یعطي الصحة ویأخذ المال، یعطي الصحة 

والمال ویأخذ األوالد، یعطي األوالد ویقّل المال، لو أردت أن تبحث بشكٍل موضوعي لوجدت أن 

عةٌ بین الخلق توزیعاً مؤدَّاه واحد، ُخذ من الدنیا ما شئت، وخذ بقدرھا ھماً، كل إنسان  حظوظ الدنیا موزَّ

عنده میزات یقابل ھذه المیزات مشكالت، كل إنسان عنده مغانم یقابلھا مغارم، كل إنسان عنده دنیا 

  واسعة تقابلھا ھموم واسعة، فمبدئیاً:

ْلنَا بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض ﴾   ﴿ اْنظُْر َكْیَف فَضَّ

  ] 21[ سورة اإلسراء: 

  جل یّسر لكل إنسان عمالً یتفوق بھ :هللا عز و

باً وال یعرف كیف   أال تجد الذي یملك المالیین یقف أمام إنسان خبیر إلصالح المركبة یقف أمامھ متأّدِ

  یشكره إذا أصلحھا لھ؟

ْلنَا بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض ﴾   ﴿ اْنظُْر َكْیَف فَضَّ

  ] 21[ سورة اإلسراء: 

ة بدرجات، یعطي الصحة بدرجات، یعطي الوجاھة بدرجات، یعطي یعطي المال بدرجات، یعطي القو 

  الوسامة بدرجات، یعطي طالقة اللسان بدرجات.

ْلنَا بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض ﴾   ﴿ اْنظُْر َكْیَف فَضَّ

  ] 21[ سورة اإلسراء: 
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یعملھا،  ھناك خدمات ال یمكن أن تفعلھا أنت، ألنك ال تحسنھا، أو ال ترضى بھا، ھناك إنسان یحب أن 

ع هللا االختصاصات والقدرات والملكات واإلمكانات؟ وكیف  وھي ضمن رغبتھ وطموحھ، فكیف وزَّ

ألھم كل إنساٍن أن یتقن عملھ؟ سبحان هللا! كلما اطلعت على عمل یقوم بھ إنسان في غایة التعقید، صعب 

طن، وقد یفتح الصدر، وقد یخرج أحیاناً، أو فیھ مخاطرة، أو فیھ منظر دماء، فالجراح مثالً؛ قد یفتح الب

ً أنھ فوق  ً یتقن عملھ، وعملھ یبدو لنا جمیعا القلب، وھو طبیعي جداً، أنا أقول: كلما رأیت إنسانا

المستطاع، أقول: سبحان من یَسََّر لكل إنساٍن عملھ! ھذا یعمل في بناء األبنیة، ھذا یعمل في تأمین الطعام 

ذا یعمل في التعلیم، ھذا یعمل في القضاء، وكل حرفة لھا للناس، ھذا یعمل في ُصنع األلبسة، ھ

ً فیھ، یصبح  مالبساتھا، ولھا دقائقھا، ولھا خصائصھا، وكل إنسان بالممارسة یتقن عملھ یصبح متفوقا

  ُمفَضَّالً فیھ:

ْلنَا بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض ﴾   ﴿ اْنظُْر َكْیَف فَضَّ

  ] 21[ سورة اإلسراء: 

  شیئاً : مراتب الدنیا ال تعني

  لعلي في ھذا الدرس َمھَّدت ھذا التمھید لكلمة: 

  ﴿ أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم ﴾

فممكن أن تشتري بیتًا بمئتین وخمسین ألفًا في أطراف دمشق، وھناك صنبور ثمنھ یقدر بمئتین  

  وخمسین ألفًا، یفتح على الضوء، وُمعَیَّر.

ْلنَا بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض ﴾ ﴿ اْنظُْر َكْیفَ    فَضَّ

  ] 21[ سورة اإلسراء: 

  لكن أیھا األخوة: 

  ﴿ َولَْآلَِخَرةُ أَْكبَُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضیًال ﴾

  ] 21[ سورة اإلسراء: 

  أرید أن أقف وقفةً متأنیةً لعلھا ضعیفة الصلة باآلیات، مراتب الدنیا ال تعني شیئاً. 

ثانیاً: مؤقَّتة، فمرتبة المال، قارون من أغنى األغنیاء، ھل كان هللا یحبھ؟ ال، فرعون ھل أحبھ هللا؟ ال..  

سیدنا سلیمان كان ملكاً، وأحبھ هللا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف كان غنیاً، وأحبھ هللا، مراتب الدنیا ال 

ی�اً، معنى ذلك أن المحبة والكراھیة ال عالقة لھا تعني شیئاً، فا� یحب إنسانًا غنی�اً، ویكره إنسانًا غن

بالغنى، ما دام یحب عبد الرحمن بن عوف الغني الذي أنفق مالھ، یحب سیدنا عثمان بن عفان الغني 

  الذي أنفق مالھ، ویبغض قارون الذي تاه بمالھ على الناس:
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  ﴿ فََخَرَج َعلَى قَْوِمِھ فِي ِزینَتِِھ ﴾

  ] 79[ سورة القصص: 

إذا كان هللا یحب غنیاً، ویبغض غنیاً، أال ینبغي أن نستنبط أن الغنى ال عالقة لھ بالحب والكراھیة،  

یحب ملكاً كسلیمان الحكیم، ویكره فرعوناً، ألنھ طغى، وبغى، ونسي المبتدى والمنتھى، إذاً حظوظ الدنیا 

  في الدنیا ال تعني شیئاً..

* َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكِریٍم *َونَْعَمٍة َكانُوا فِیَھا فَاِكِھیَن * َكَذِلَك َوأَْوَرثْنَاَھا قَْوًما  ﴿ َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوعُیُونٍ 

  آََخِریَن * فََما بََكْت َعلَْیِھُم السََّماُء َواْألَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظِریَن ﴾

  ]29- 25[ سورة الدخان: 

  لیس عطاء هللا إكراماً وال منعھ حرماناً :

إن هللا یعطي الصحة، والذكاء، والمال، والجمال للكثیرین من خلقھ، ولكنھ یعطي السكینة بقدٍر ألصفیائھ  

المؤمنین، مراتب الدنیا ال تعني شیئاً، ألنھا مؤقتة، ھي مؤقتة وال تعني شیئاً، أما أنھا مؤقتة، فالموت 

، ینھي غنى الغني، ینھي فقر الفقیر، ینھي الغنى، ینھي غنى الغني، ال یوجد قبر خمس نجوم، القبر قبر

ینھي قوة القوي، ینھي ضعف الضعیف، ینھي صحة الصحیح، ینھي مرض المریض، ینھي وسامة 

الوسیم، ینھي دمامة الدمیم، ینھي فصاحة الفصیح، ینھي َعي العَي، الموت ینھي كل شيء، المراتب 

  مؤقتة، أوالً.

ق في ھذا یح  بھ هللا، هللا یحب المؤمن فقیراً كان أو غیناً، قویاً كان أو ضعیفاً، وثانیاً: ال تعني أن من تفوَّ

صحیحاً كان أم سقیماً، وسیماً كان أم دمیماً، كان علیھ الصالة والسالم یضع أسامھ بن زید على فخذه 

ى عند أصحاب النبي حبَّ رسول هللا، وكان أسود اللون،  ویقول: "اللھم إني أحبھ فأحبھ"، وكان یسمَّ

س األنف، فھذه قضیة دقیقة جداً، مراتب الدنیا وحظوظھا ال تعني شیئاً، ال تعني أن هللا یحبّك، ألن أفط

  هللا عزَّ وجل یقول:

نَساُن إِذَا َما اْبتََالهُ َربُّھُ فَأَْكَرَمھُ َونَعََّمھُ فَیَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن ﴾ ا اْإلِ   ﴿ فَأَمَّ

  ] 15[ سورة الفجر: 

  ھذه ھي مقولتھ.. 

ا إِذَا َما اْبتََالهُ فَقََدَر َعلَْیِھ ِرْزقَھُ فَیَقُوُل َربِّي أََھانَِن * َكالَّ ﴾   ﴿ َوأَمَّ

  ]17-  16[ سورة الفجر: 
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أي أنتم واھمون یا عبادي، لیس عطائي إكراماً، وال منعي حرماناً، عطائي ابتالء وحرماني دواء،  

یة، أحیاناً حظھ من بعض المجاالت قلیل، ال ینبغي أن فاإلنسان الذي ال یجد المال الكافي، الصحة الكاف

  یشعر أنھ مھان عند هللا، ال:

(( یا محمد أتحب أن تكون نبیاً ملكاً أم نبیاً عبداً؟ قال: بل نبیاً عبداً، أجوع یوماً فأذكره، وأشبع یوماً 

  فأشكره))

  [شرح السنة للبغوي قریبا من ھذا اللفظ]

  حظوظ الدنیا متفاوتة :

وصلنا إلى أن حظوظ الدنیا متفاوتة، أول حقیقة ھي في المجموع واحدة، في المجموع، أما في  إذاً  

التفاصیل فلیست واحدة، قد یوفق اإلنسان إلى زوجة صالحة جداً نعطیھ تسعة، وإلى أوالد غیر أبرار 

وزوجة  نعطیھ واحداً، مجموعھم عشرة، عنده زوجة صالحة جداً، أوالد غیر جیدین، أو أوالد تسعة

  واحدة، أو أوالد خمسة وزوجة اثنان، ومال ثالثة، بالنھایة مجموع واحد .

ا إِذَا َما  نَساُن إِذَا َما اْبتََالهُ َربُّھُ فَأَْكَرَمھُ َونَعََّمھُ فَیَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن *َوأَمَّ ا اْإلِ اْبتََالهُ فَقََدَر َعلَْیِھ ِرْزقَھُ ﴿ فَأَمَّ

  َھانَِن * َكالَّ ﴾فَیَقُوُل َربِّي أَ 

  ]17-  15[ سورة الفجر: 

، أداة نفيٍ وردع، أي یا عبادي، أنتم واھمون، لیس عطائي إكراماً، وال منعي حرماناً، عطائي -َكال  -   

  ابتالء، وحرماني دواء.

  العبرة بالنتائج :

، وال تقل: ھذا نقمة، أیھا األخوة الكرام... كالٌم دقیٌق دقیٌق أسوقھ لكم، بیدك مال، ال تقل: ھذا نعمة 

متزوج، ال تقل: الزواج نعمة، وال الزواج نقمة، لك شأن، ال تقل: ھذا الشأن نعمة أم نقمة؟ ھذا المال إذا 

وظَّفتھ في طاعة هللا فھو نعمة، فإن أنفقتھ في المعاصي واآلثام فھو نقمة، ھذه الزوجة إن دللتھا على هللا 

ت في األرض فساداً فھي نقمة، ھذا الشأن العالي إن وظَّفتھ في فھي نعمة، أما إن تركتھا جاھلةً وعاث

  إحقاق الحق وإزھاق الباطل نعمة، أما إن لم توظفھ في الحق فھو نقمة.

ف في طاعة هللا، ال تسّمِ الذكاء نعمةً إال إذا ّوِظف الذكاء في طاعة هللا،   ال تسّمِ العطاء نعمةً إال إذا وّظِ

فت في طاعة هللا، ال تسّمِ المال نعمةً إال إذا أنفق في طاعة هللا، إیَّاك ال تسّمِ طالقة اللسان نع مةً إال إذا وّظِ

ً إن كان  إیاك أن تسمَي الحرمان نقما أن تسّمَي حظوظ الدنیا نعماً إن استھلكتھا في المعاصي واآلثام، وَّ

قلب المنع عین العطاء، الحرمان سبب رجوعك إلى هللا عزَّ وجل، فإذا انكشفت لك عین حكمة المنع ان

  ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك.
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ً تجد في بعض البالد دنیا عریضة ً جمیلة، منطقة جمیلة  -شیئًا ال یوصف -أحیانا ماالً وفیراً، بیوتا

ً كامالً، اإلنسان یُجري أي عملیة مجاناً، ھناك  خضراء، دخالً كبیًرا، أموراً میسَّرة، تأمینًا صحی�ا

مجزیة لھ وألوالده، الذي ال یعمل لھ ثمانون بالمئة من معاشھ، وھو یعمل، ھذه الدنیا  تعویضات

العریضة قد تكون حجاباً بین ھؤالء وبین هللا، وأحیاناً الشدائد تدفعھم إلى باب هللا، فالعبرة بالنتائج، هللا 

  عزَّ وجل قال:

  ﴿ َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقیَن ﴾

  ] 128[ سورة األعراف: 

زوج فقیر قد یكون أعلى عند هللا ألف مرة من زوجٍ غني، وإنسان یسكن بیتاً واسعاً قد یكون أقّل شأناً  

عند هللا من إنسان یسكن بیتًا صغیراً، ال اتساع البیت یعني شیئاً وال ضیقھ، النبي علیھ الصالة والسالم 

لحق، فالعبرة بالمؤدَّى، العبرة كانت غرفتھ ال تتسع لصالتھ ونوم زوجتھ، وھو سید الخلق، وحبیب ا

بالنھایة، أنت إنسان مجموعة أیام، بضعة أیام، كلما انقضى یوٌم انقضى بضٌع منك، مفھوم الزمن عند 

الناس غیر واضح، أنت بین یوٍم مضى ال تملكھ، وبین یوٍم سیأتي ال تملكھ، وال تملك إال الساعة التي 

ل    غیب ولك الساعة التي أنت فیھا".أنت فیھا، فلذلك: "ما مضى فات والمؤمَّ

  من حملت زوجھا على معصیة هللا فھي أكبر عدوٍة لھ یوم القیامة :

أردت ھذا التمھید، قد ال یعبأ الناس بإنسان دخلھ محدود لجھلھم، ولضعف إیمانھم، فأحیاناً حاجب في  

األغنیاء، ال تعرف مقام الناس فندق مستقیم فرضاً، یقرأ القرآن، قد یكون أقرب إلى هللا من نزالء الفندق 

عند هللا إال عرضت أعمالھم على كتاب هللا وسُنَّة رسولھ، لذلك ھل نكلف زوجاً فقیراً أن یسرق من أن 

ً أن یقبل الدخل الحرام من أجل أن یطعم زوجتھ  أجل أن یسكن زوجتھ منزالً واسعًا؟ ھل نكلف زوجا

ً نفیساً؟ أن یلبسھا ثیاباً فخمة؟ أبداً  ، ال أحد یحتج أنھ یوجد عنده ضغط من الداخل، ھذا وضعي، طعاما

وھذا دخلي، وھذا مستوى معیشتي، فإن شئِت أن تعیشي معي بھذا أھالً وسھالً، ولك صدر البیت.. كما 

یقولون.. أما إن ضغطت علیھ لتحملھ على كسٍب حرام أو على معصیٍة، فھذه الزوجة ینبغي أال تطاع، 

  عدائك یوم القیامة..فلو أطعتھا كانت أكبر أ

ا لَكُْم ﴾   ﴿ إِنَّ ِمْن أَْزَواِجكُْم َوأَْوَالِدكُْم َعُدو�

  ] 14[ سورة التغابن: 

إن حملتك الزوجة على معصیة هللا فھي أكبر عدوةٍ لك یوم القیامة، ألن شقاء اإلنسان یراه بسبب ھذه  

ْعَن أزواجھن قبل الذھاب إلى الزوجة التي دفعتھ إلى معصیة هللا، كانت الصحابیَّات الجلیالت  یقفن یوّدِ
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العمل ویقُلن لھم: یا فالن، اتق هللا فینا، فنحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، نصبر 

  على الجوع، وال نصبر على الحرام.

أللبسة اآلن لسان حال النساء المتفلتات یدفعن أزواجھن إلى توسیع البیت، إلى تغییر األثاث، إلى شراء ا 

الفاخرة، إلى تأمین الطعام الطیِّب، وال یعبأن من أین یجيء ھذا الزوج بھذا المال الكثیر، دخلھ محدود، 

من أین جاء بھذا المال الكثیر؟ ھي تعبأ أن تأكل، وأن تشرب، وأن تلبس، وأن تسكن، وال تعبأ بدین 

ن ما لو أطلت إحداھن على الدنیا لغلب زوجھا، فلذلك: " اعلمي أیتھا المرأة أن في الجنة من الحور العی

  نور وجھھا ضوء الشمس والقمر، فألن أضحي بِك من أجلھن أھون من أضحي بھن من أجلك ".

  اإلنسان السوي ال یسعده إال أن یرى أھلھ وأوالده في حالة طیِّبة :

  ﴿ أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ﴾

  سكنین معي.ھذا المسكن الذي أستطیع أن أسكنھ، ت 

  ﴿ ِمْن ُوْجِدكُْم ﴾

  ما تجدون. 

وھُنَّ ِلتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ ﴾   ﴿ َوَال تَُضارُّ

اإلنسان أحیاناً یقیم الشرع في بیتھ، وأحیاناً یستخدم مواد الشرع للتضییق على زوجتھ، من یعلم ھذا؟ ال  

عي أنك ال تملك، وهللا یعلم أنك تملك، قد یعلم ھذا إال هللا، هللا وحده یعلم ما إذا كنت تضیِّق علیھا، قد تد

  تدعي أنك ال تجد، وهللا یعلم أنك تجد:

  ((لذلك لیس منا من وسَّع هللا علیھ ثم قتر على عیالھ))

  [الجامع الصغیر عن جبیر بن مطعم بسند ضعیف]

طیِّبة،  والبخیل إنسان شاذ، إنسان مریض، واألب السوي ال یسعده إال أن یرى أھلھ وأوالده في حالة 

  لذلك:

((إنك یا سعد، لن تنفق نفقة تبتغي بھا وجھ هللا تعالى إال أجرت علیھا، حتى اللقمة تجعلھا فِي فّي 

  امرأتك))

  [متفق علیھ عن سعد]

  طلب الحالل فریضة بعد الفریضة :

والسالم مع أصحابھ یستیقظ باكراً إلى عملھ، فقال بعض لذلك ھذا الذي رآه النبي علیھ الصالة  

  األصحاب: لیتھ كان ھذا في سبیل هللا، فتعجب النبي علیھ الصالة والسالم، وقال:
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((إن كان خرج یسعى على ولده صغارا فھو في سبیل هللا، وإن كان خرج یسعى على أبوین شیخین 

نفسھ یعفھا فھو في سبیل هللا، وإن كان خرج كبیرین فھو في سبیل هللا، وإن كان خرج یسعى على 

  یسعى ریاء ومفاخرة فھو في سبیل الشیطان))

  [الجامع الصغیر عن كعب بن عجرة]

إذا خرج اإلنسان من بیتھ لیعمل فیأتي بمال لیسعد زوجتھ وأوالده فھو في سبیل هللا، اإلنسان عملھ من  

  عد الفریضة، ھذا الكالم كلھ:عبادتھ، وإن هللا عّز وجل جعل طلب الحالل فریضةً ب

  ﴿ أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم ﴾

  النبي علیھ الصالة والسالم استوصى بالنساء خیراً :

ل زوجھا ما ال یطیق، ال تطالبھ إال بما یجد، لذلك ورد في بعض   الزوجة المؤمنة العاقلة ال تحّمِ

  المرأة قلة مؤونتھا:األحادیث أن من بركة 

  ((أعظم النساء بركةً أیسرھن مؤونةً))

  [الجامع الصغیر عن عائشة]

  ((أعظم النساء بركةً أقلھن مھراً))

  [الجامع الصغیر عن عائشة]

ھذه المرأة حینما تقیس نفسھا بحجم مھرھا ال تعرف شیئاً، المرأة ال تقدَّر بثمن، المھر تعبیر رمزي،  

لَْت المرأة زوجھا ما ال یطیق فقد عصت هللا ورسولھ.ولكن لیس تعبیراً حقی   قیاً، فإذا َحمَّ

وھُنَّ ِلتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ ﴾   ﴿ أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم َوَال تَُضارُّ

ن ِشیَم المؤمن أحیاناً ھناك تقنین ھدفھ اإلضرار، أحیاناً ھناك تضییق ھدفھ إیقاع األذى بالمرأة، ولیس م 

  أن یوقع األذى بزوجتھ، ألن النبي علیھ الصالة والسالم استوصى بالنساء خیراً قال:

((أكرموھن، فوهللا ما أكرمھن إال كریم، وما أھانھن إال لئیم، یغلبن كل كریم، ویغلبھم كل لئیم، وأنا 

  أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً))

  ][ورد في األثر

  وقال: 

  ((إنھن المؤنسات الغالیات))

  [الجامع الصغیر عن عقبة بن عامر]

  وقال علیھ الصالة والسالم: 
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  ((خیركم َخیركم ألھلھ، وأنا خیركم ألھلي))

  [الترمذي عن عائشة، وابن ماجھ عن ابن عباس]

  المرأة العاقلة ال تُحّمل زوجھا ما ال یطیق :

  أما اآلیة الثانیة: 

َ ھَُو َمْوَالهُ َوِجْبِریُل َوَصاِلُح الْ ﴿ إِْن تَتُوبَ  ِ فَقَْد َصغَْت قُلُوبُُكَما َوإِْن تََظاَھَرا َعلَْیِھ فَِإنَّ �َّ ُمْؤِمنِیَن ا إِلَى �َّ

  َواْلَمَالئَِكةُ بَْعَد َذِلَك َظِھیٌر ﴾

  ] 4[ سورة التحریم: 

تَْحِمَل زوجھا على ما ال یطیق، وأن تكلفھ ما المرأة إذا طالبت بحقھا فال شيء علیھا، إنما إذا أرادت أن  

ال یستطیع، وأن ترھقھ، وأن تجعل حیاتھ نكداً، ومعیشتھ ضنكاً، فھذه امرأةٌ ال تعرف هللا، وال ترقى عند 

  هللا.

وھُنَّ ِلتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ ﴾   ﴿ أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم َوَال تَُضارُّ

بعض علماء التفسیر قال: كیف تضاروھن؟ یطلقھا، ھو ینوي أن یفارقھا نھائیاً، یطلقھا طلقةً أولى في  

طھٍر لم یمسَّھا فیھ، فإذا انقضى أول قرٍء شھر، وثاني قرء شھر، وثالث قرء شھر، قبل یومین یراجعھا، 

ھ ُمھانة بعیدة عنھ، وبعید عنھا، فتعود إلیھ، وبعد أن تطھر یطلِّقھا، ھدفھ إزعاجھا، ھدفھ إبقاءھا في بیت

  وھذا نوعٌ من أنواع التضییق، فإمساك بمعروف، أو تسریح بإحسان.

یا أبا أمیة، إنني امرأةٌ غریبة، ال أعرف ما تحب وال ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتیھ وما تكره حتى  

ن رجال قومي من ھو أجتنبھ؟ ویا أبا أمیة قد كان لك من نساء قومك من ھي كفء لك، وكان لي م

كفء لي، ولكن كنت لك زوجةً على كتاب هللا وسُنَّة رسولھ لیقضي هللا أمراً كان مفعوالً، فاتق هللا فيَّ، 

  وامتثل قولھ تعالى:

  ﴿ فَِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِِإْحَساٍن ﴾

  ] 229[ سورة البقرة: 

رحھا سراحاً جمیالً، فأنا ال أتكلم من ھراء، ھذا كالم ربنا عزَّ وجل، إما أن تمسكھا كزوج  ة، أو أن تّسِ

أتكلم من شكاوى كثیرة، ال ھي زوجة، وال ھي مطلقة، وال ھي معلَّقة، لكن فمن ھي؟ زوجة، فلما ال 

تأتي إلى بیتھا، ھجرھا، یسكن مع زوجة أخرى، زوجة یأتیھا، ویؤتي نصیبھا من اللقاء، فلَم تعطي تلك 

  ھذه تحرمھا؟المبالغ الطائلة و
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  على الزوج أن ینفق على زوجتھ الحامل و إن كانت مطلقة :

وھُنَّ ِلتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ َوإِْن كُنَّ أُوَالِت َحْمٍل فَأَْنِفقُوا َعلَْیِھنَّ َحتَّى یََضْعَن َحْملَ    ُھنَّ ﴾﴿ َوَال تَُضارُّ

جھا أن ینفق علیھا حتى تضع حملھا، ألن أي أن المطلَّقة إذا كانت حامالً تبقى في بیت زوجھا فعلى زو 

  المرأة تحمل الغالم َوْھنَاً، حملتھ وھناً، ووضعتھ كرھاً، قال:

  ﴿ فَِإْن أَْرَضْعَن لَكُْم فَآَتُوُھنَّ أُُجوَرھُنَّ َوأْتَِمُروا بَْینَكُْم بَِمْعُروٍف ﴾

ً مبتوتاً، بعد أن بانت منك البینونة الُكبرى  ، إن كانت حامالً فیجب أن تنفق ھذه بعد أن طلقتھا طالقا

  علیھا، وإن كانت غیر حامل فیجب أن تُْمضي العدة في بیتك دون أن یكون ھناك لقاء إطالقاً، أو نظر.

  ﴿ فَِإْن أَْرَضْعَن لَكُْم فَآَتُوُھنَّ أُُجوَرھُنَّ َوأْتَِمُروا بَْینَكُْم بَِمْعُروٍف ﴾

ل مجتمع، وھناك عمل شاذ وعمل بالمعروف، أنا كلمة [ معروف ]دقیقة جداً، ھناك معروف في ك 

ج من زوجة سابقة، وكانت قد  سمعت عن امرأة توفي عنھا زوجھا، تسكن في بیت زوجھا، زوجھا متزّوِ

توفیت، ولھ منھا أوالد، ماذا فعل األوالد بزوجة أبیھم؟ أول شيء ھذا الزوج ترك ماالً في البیت، أول 

ً وكرامة، دون أن یخفوا شیئاً، قالت لھم: إن زوجي وعدني شيء أعطوھا نصیبھا من ھذا المال  حبا

بالمال الفالني الذي عند فالن أنھ لِك، كالماً شفھیاً، قالوا: ھو لِك إذاً، أعطوھا تنازالً، ثم جاؤوا بمھرھا، 

 مبلغ عشرة آالف لیرة، بعد أن أعطوھا المھر عادوا علیھا بعد یومین أعطوھا تسعین ألفًا، قالت: لَم؟

قالوا: ألننا سألنا العلماء فقالوا: ھذا المھر بعملة قیمتھا قدیماً تساوي شیئاً ثمیناً، أما اآلن فال تساوي شیئاً، 

  فحسبوھا على الذھب، ھذا ھو المعروف.

  ﴿ فَِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِِإْحَساٍن ﴾

  ] 229[ سورة البقرة: 

  زوجي كلھا من الشیطان :التَُھم التي تلقى إذا ُوِجد خالف 

ل بالطرف الثاني، یحاول أن   ً یوكلون المحامین، وكل طرف یحاول أن ینَّكِ نحن إذا كان ھناك خالفا

یتفنن بإیقاع العذاب والخسارة بالطرف الثاني، أال یمكن أن نتفارق بالمعروف؟ أال یمكن أن نطلق 

یمكن أن نضبط ألسنتنا؟ قل: ال یوجد  بالمعروف؟ أال یمكن أن نعطي حقوق الزوجة بالمعروف؟ أال

نصیب، إذا صار الطالق تنشر الفضائح، وینشر الغسیل القذر على السطوح، وفي الشرفات، فال یوجد 

نصیب، المسلم بحاجة إلى كمال، فإذا كان الوفاق كان المدیح غیر معقول، أیضاً إن صار خالف كان 

 الصالحین، ثم بعد ذلك یقولون عنھ: إنھ یقع بالساعة، الذم غیر معقول، فیكون الزوج ولي من أولیاء هللا

الحمد �، خلصنا هللا منھ، رأساً یتھمونھ بصحتھ، یتھمونھ بشرفھ، أو بالعكس، ھذا كلھ من الجاھلیة، ھذه 

  التَُھم التي تلقى إذا ُوِجد عدم وفاق زوجي، أو صار الطالق، ھذا كلھ من الشیطان.
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  َداَوةَ َواْلبَْغَضاَء ﴾﴿ یُوقَِع بَْینَكُُم اْلعَ 

  ] 91[ سورة المائدة: 

  مھمات الشیطان :

أخواننا الكرام، الشیطان لھ مھمات وضحھا لنا ربنا، أول مھمة: التفریق بین المرء وزوجھ، وصدقوني  

أیھا األخوة، إن هللا ال یرضى عن الزوجین إال إذا كانا متفاھمین، وإال إذا كانا متعاونین، وإال إذا كانا 

متضامنین، وإال إذا كانا متسامحین، وإال إذا كان متباذلین، ھو یبذل، وھي تبذل، ھو یسامح، وھي 

تسامح، مھمة الشیطان عكس ما یرضي هللا عزَّ وجل، الخصومة، والكلمة القاسیة، والنظرة القاسیة، 

، كل إنسان یمتحن إیمانھ والعبارة النابیة لھا وألھلھا، والعبارة النابیة لھ وألھلھ، ھذا من عمل الشیطان

  في بیتھ، ھل ھو مطواع؟ ھل ھو سلس الِقیاد؟ رحیم، یقول علیھ الصالة والسالم:

  ((خیركم َخیركم ألھلھ، وأنا خیركم ألھلي))

  [الترمذي عن عائشة، وابن ماجھ عن ابن عباس]

  من یرفض أن تنصحھ زوجتھ إنسان جاھل :

  اآلن طلق: 

وھُنَّ ِلتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ َوإِْن ُكنَّ أُوَالِت  َحْمٍل فَأَْنِفقُوا ﴿ أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدكُْم َوَال تَُضارُّ

  ْم بَِمْعُروٍف﴾َعلَْیِھنَّ َحتَّى یََضْعَن َحْملَُھنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن لَكُْم فَآَتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ َوأْتَِمُروا بَْینَكُ 

ھناك عُرف، والعُرف مأخوذ من الفطرة، في بعض البالد األجنبیة شيء في القضاء اسمھ المحلَّفین،  

خمسون شخصاً من قارعة الطریق تعرض علیھم قضیة بحسب إدراكھم السلیم وفطرتھم السلیمة یعطون 

  رأیاً صحیحاً، العُرف قلما یخطئ، ربنا عزَّ وجل یقول:

  ُروا بَْینَكُْم بَِمْعُروٍف﴾﴿ َوأْتَمِ 

  فیھا معنى المشاركة، أي ھذا الذي یرفض أن تنصحھ زوجتھ إنسان جاھل: -َوأْتَِمُروا  -   

  ﴿ َوأْتَِمُروا بَْینَكُْم بَِمْعُروٍف﴾

أي علیك أن تأمرھا بالمعروف، وعلیھا أن تأمرك بالمعروف، ائمرھا بالمعروف واقبل أمرھا  

ا فكرة جاھلیة، أن الحق دائماً مع الرجل، ال، أحیاناً یكون الحق مع المرأة، فكما بالمعروف.. أحیاناً عندن

أنھ یجب أن تصغي إلى أمرك بالمعروف، هللا عزَّ وجل یأمرك أن تصغي إلى أمرھا بالمعروف، ھناك 

 امرأة مظلومة، والمرأة المظلومة قد یستمع هللا إلى شكواھا من فوق سبع سموات، إیَّاك أن تستضعف

مخلوقاً، إیَّاك أن تقل: ھذه الزوجة أھلھا مسافرون، والدھا متوفى، أخوھا مسافر، لیس لھا من یحمیھا، 
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أنا أتحكم فیھا، ھذا كالم الجاھلیة، كالم إنسان جاھل، هللا ربھا، وھو یدافع عنھا، وقد یسوق هللا الشدائد 

  تلو الشدائد لمن یظلم زوجتھ.

  ْعُروٍف﴾﴿ َوأْتَِمُروا بَْینَكُْم بِمَ 

ً الزوج ضعفت َصالتھ، إن نصحتھ زوجتھ ھل علیھ أن یغضب؟ نصحتھ   أي مرھا بالمعروف، فرضا

أن یصلي الفجر في وقتھ، فقال لھا: جزاك هللا خیراً، ھذه من أعظم النعم، أن تكون لك زوجة تأمرك 

تكسب الحرام، ھذه بالمعروف، إن رأت دخالً غیر مشروع فسألتك: من أین ھذا الدخل؟ أنا ال أرضى أن 

زوجة عظیمة، كما أنھ مأموٌر أن یأمرھا بالمعروف، ومأموٌر أیضاً أن یصغي إلى أمرھا بالمعروف إن 

  كانت صاحبة حق، ال تكن جاھلیاً، كن رحمانیاً، ال تكن مستبداً، كن َخیِریَّاً.

  القرآن الكریم جعل بدیل حلیب األم مرضعة :

  ُروٍف َوإِْن تَعَاَسْرتُْم ﴾﴿ َوأْتَِمُروا بَْینَكُْم بَِمعْ 

أي لو أن المرأة المطلقة التي أنجبت مولوداً جاء من یخطبھا إلى بلٍد بعید، ھل یستطیع الزوج أن یمنعھا  

  من الزواج والسفر؟ ال یستطیع، قال:

  ﴿ َوإِْن تَعَاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَھُ أُْخَرى ﴾

الشيء العجیب أن القرآن الكریم جعل بدیل حلیب األم ال توجد مشكلة، أما ھنا فھناك مشكلة اآلن، و 

  مرضعة، اآلن في العالم كلھ بدیل حلیب األم اإلرضاع االصطناعي.

  ال شيء یعادل حلیب األم و ھو أروع ھدیة من الرحمن :

أحدث بحث اطلعت علیھ وھو بحث مترجم، ھناك عالقةٌ وشیجةٌ جداً بین الذكاء واإلرضاع الطبیعي،  

ث كلَّف سنوات، أخذت عیِّنات من األطفال من شتى بقاع العالم، وفي بلد، وھو جزیرة في ھذا البح

المحیط الھادي وجد أن نسبة الذكاء بین أطفالھا أعلى نسبة في العالم، أمریكا التي تدعي أنھا في قمة 

، ألن حلیب المجتمع البشري، ترتیبھا سبعة عشر في الذكاء، األطباء عزوا ذلك إلى اإلرضاع الطبیعي

لھا إطالقاً، ال تستھلك  القواریر ھو حلیب البقر أو الغنم، فیھ مواد بروتینیة ال تستطیع أجھزة الطفل تحمُّ

منھا إال الخمس، واألربعة أخماس ال تستھلك، ھذه المواد البروتینیة، واألحماض األمینیة، تصبح عبئاً 

یب األم.. ودققوا فیما أقول: یتبدل تركیبھ في على جھاز الھضم والدوران في الطفل الصغیر، بینما حل

أثناء الرضعة الواحدة، في أول اإلرضاع نسب الماء ستون بالمئة، في نھایة اإلرضاع أربعون بالمئة، 

حلیب األم یتبدَّل كل رضعة، وفي أثناء الرضعة الواحدة، وفیھ مواد تمنع التصاق الجراثیم باألمعاء، 

مواد تعین على الھضم، وقد ثبت أن بعض اآلفات القلبیة والوعائیة والكلویة  وفیھ مناعة األم كلھا، وفیھ

  في مستقبل حیاة اإلنسان تَُردُّ إلى أنھ رضع من حلیٍب صناعي، ولم یرضع من ثدي أمھ.
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أنا أقول لكم حقیقة: لو أن أماً طلقت، وأنجبت ولداً، وسافرت مع زوجھا الجدید، ماذا نفعل؟ البدیل ما  

یل مرضعة أخرى، بھذا أمر القرآن، ھذا كالم هللا عزَّ وجل، ألن ال شيء یعادل حلیب األم، ھو؟ البد

وفي بعض البالد األجنبیة، بل في أكثرھا كل شركات حلیب األطفال أُِمَرْت أن تكتب: " ال شيء یعادل 

لورم الخبیث.. حلیب األم "، في الدرجة األولى، بل إن بعض أمراض الثدي، ومنھا األمراض الخبیثة.. ا

سببھ عدم اإلرضاع، فاألم التي ال تُرضع طفلھا لتحافظ على شكلھا قد یتسبب ذلك في إصابتھا بسرطان 

  الثدي، ألن ھذا من حق ابنھا..

  ﴿ أَلَْم نَْجعَْل لَھُ َعْینَْیِن* َوِلَساناً َوَشفَتَْیِن * َوَھَدْینَاهُ النَّْجَدْیِن ﴾

  ] 10-8[ سورة البلد: 

هللا، ھذا الحلیب حلیب الثدیین یجده الطفل الصغیر جاھزاً، معقماً، بارداً صیفاً، ساخناً شتاًء،  ھذه ھدیة 

  متوازناً، متعادالً، متدرجاً في نسبھ، فأروع ھدیة لھذا الطفل الصغیر حلیب األم.

  منعكس المص من آیات هللا الدالة على عظمتھ :

ر أن بعض الحیوانات و  لدت مولوداً صغیراً، بعد ثانیتین التقم حلمة الثدي رأیت في بحث علمي مصوَّ

ورضع منھا، من علَّمھ ذلك؟ ھناك شيء ال یغیب عن أذھانكم أن في اإلنسان ما یسمى منعكَس الَمص، 

ھذا المنعكس لواله لما كنا في ھذا المسجد، تصور مولوداً جدیداً ال یستطیع أن یأكل إال الحلیب، وال 

یموت، ال توجد طریقة، قد یقول أحدكم: نعلمھ، اآلن ھو ولد، نقول لھ: انتبھ یعرف كیف یمص ثدي أمھ، 

أیھا الطفل، ضع فمك على حلمة ثدي أمك، وأحكم اإلغالق، واسحب الھواء، مستحیل، ھذا المنعكس 

منعكس المص یولد مع اإلنسان، فقضیة الحلیب، وقضیة منعكس المص، شيء ال یكاد یصدق، یقال لك: 

، فالطفل حینما یولد هللا جلَّ جاللھ لحكٍم بالغة یجعل في كل جھازه الھضمي مواد شحمیّة اآللة بشحمھا

لتمنع التصاق األوعیة ببعضھا، فالمواد الشحمیة البدَّ من أن تزول قبل أن یأكل، فاألربع والعشرین 

ول أربع ساعة في أول إرضاع الطفل الصغیر ال یرضع حلیباً، یرضع مواد مذیبة شَّفافة صفراء، أ

وعشرین ساعة یخرج منھ شيء أسود ھو الشحم الذي كان في الجھاز الھضمي، تخطیط من؟ ُصنع من؟ 

  صنع هللا عزَّ وجل، فلذلك:

  ﴿ َوإِْن تَعَاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَھُ أُْخَرى ﴾

  معنى ذلك أن إرضاع اإلنسان من قِبل أمھ أو من قبل مرضعة. 

  یق :لیس منا من كلَّف نفسھ ما ال یط

  ثم یقول هللا عزَّ وجل: 

  ﴿ ِلیُْنِفْق ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِِھ ﴾



14 

7-6تفسیر اآلیتان    

  لھذا قال علیھ الصالة والسالم: 

  ((لیس منا من وسع هللا علیھ ثم قتر على عیالھ))

  [مسند الشھاب للقضاعي عن عائشة]

بالمقابل، لیس منا من كلَّف نفسھ ما ال یطیق، أي أكل ماالً حراماً لیوسع على عیالھ، هللا لم یأمرك بھذا،  

  وما كلفك ما ال تطیق.

﴾ ُ ا آَتَاهُ �َّ   ﴿ َوَمْن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ فَْلیُْنِفْق ِممَّ

  المظاھر ال قیمة لھا إطالقاً :

 أقول ھذا ألنني موافق علیھ.. كلف ستین ملیونًا، وتجد عرساً فوق سطح أحیاناً تجد عرساً.. طبعاً أنا ال 

، وفائدة، ووفاق زوجي، و سعادة كبیرة.   منزل، وفیھ تجّلٍ

ر، قلنا لكم مرة: فندق من الفنادق الكبیرة في   م وال تؤّخِ في الحیاة جوھر، وفیھا ظواھر، المظاھر ال تقّدِ

لمبالغ بالمالیین، عشرون، ثالثون، إلى الستین، أعلى رقم: دمشق التي تجرى فیھا عقود القران، وا

ستون ملیونًا، أراد ھذا الفندق أن یجمع الذین أجروا عقداً فیھ خالل ستة أشھر كي یكافئھم، أجري 

إحصاء، كانت العقود ستة عشر عقداً، فدعوا أصحاب العقود لیقیموا لھم حفالً تكریمیاً، ففوجئوا أن ثالثة 

  ھذه العقود قد آلت إلى الطالق، فلذلك المظاھر ال قیمة لھا، العبرة بالمخبر. عشر عقداً من

أحیاناً تجد حفالً فخماً یكلف المالیین، لكن ال یوجد فیھ وفاق زوجي، وأحیاناً تجد وفاقًا زوجی�اً في حفل  

ھا تجّلٍ و سرور، متواضع جداً لم یكلف شیئاً، وهللاِ سمعت أن بعض المساجد تجري فیھا عقود القران، فی

ع ضیافة، بكل بساطة، إذاً:   وإلقاء كلمات، ومدیح لرسول هللا، وتوزَّ

 ُ ُ َال یَُكلُِّف �َّ ا آَتَاهُ �َّ  نَْفًسا إِالَّ َما آَتَاَھا ﴿ ِلیُْنِفْق ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِِھ َوَمْن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ فَْلیُْنِفْق ِممَّ

 ُ   بَْعَد ُعْسٍر یُْسًرا ﴾َسیَْجعَُل �َّ

  ال أحد یتشاءم. 

  أحد أنواع التربیة اإللھیة أن یضیِّق على اإلنسان ثم ییسر لھ :

ُ بَْعَد ُعْسٍر یُْسًرا ﴾   ﴿ َسیَْجعَُل �َّ

العسر مقصود، والعسر تربوي، والعسر یھذِّب المشاعر، إذا اغتنى إنسان بعد افتقار تجده متواضعاً،  

وقیمة الفقراء، وقیمة األخالقیین، المالحظ أن اإلنسان إذا اغتنى بعد فقر عنده  ویعرف قیمة الناس،

تواضع شدید، إنسان ویعرف قیمة المال، ویعرف قیمة المحرومین، بالعكس إنسان قد یكون من أسخى 
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أن  الناس، أما الذي ینشأ في الغنى، ولم یذق طعم الفقر فھذا قد ال یحتمل، فأحد أنواع التربیة اإللھیة

  یضیِّق إنسان ثم یفتح.

ُ بَْعَد ُعْسٍر یُْسًرا ﴾   ﴿ َسیَْجعَُل �َّ

  بطولة اإلنسان أن یتزوج امرأةً ال یحتاج إلى تطلیقھا :

أیھا األخوة ھذا منھج هللا في العالقة الزوجیة، لكن كما قلت في بدایة أول ھذه السورة: تزوجوا وال  

حتاج إلى تطلیقھا، ألم أقل لكم مرةً: إن سیدنا معاویة سأل سیدنا تطلقوا، فالبطولة أن تتزوج امرأةً ال ت

عمرو بن العاص: ما بلغ من دھائك؟ قال لھ: وهللا ما دخلت ُمْدَخالً إال أحسنت الخروج منھ، قال لھ: 

  لست بداھیة، أما أنا وهللا ما دخلت مدخالً أحتاج أن أخرج منھ.

تطلیقھا، أما إذا كانت الدراسة سریعة، والقرار تّم على  اإلنسان یوفق بزوجة صالحة، فال یحتاج إلى 

عجل، دون تمحیص، في األحیان الكثیرة یحتاج اإلنسان إلى أن یطلق زوجتھ، أما البطولة فأن تتزوج 

وال تطلق، أي أن تدرس األمر دراسة متأنیة، وأن تبحث ملیاً عن األسرة، وعن أخالقھا، وعن مستواھا، 

  اتھا االجتماعیة، وعن طیبھا، وعن دخلھا، حتى یكون االختیار صحیحاً.وعن دینھا، وعن عالق

وفي درٍس قادم إن شاء هللا تعالى نتحدث كیف أن هللا بعد ھذه اآلیات التشریعیة ھناك آیات ردعیة، أو  

  فیما یسمى في القوانین المَؤیِّد القانون الذي یحمل الناس على طاعة هللا..

اَل یٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّھا َوُرُسِلِھ فََحاَسْبنَاَھا ِحَسابًا َشِدیًدا َوَعذَّْبنَاَھا َعذَابًا نُْكًرا*فَذَاقَْت َوبَ ﴿ َوَكأَیِّْن ِمْن قَرْ 

  أَْمِرَھا َوَكاَن َعاقِبَةُ أَْمِرَھا ُخْسًرا ﴾

 


