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 فاحتة القول !

 

أخي املؤمن ! ينبغي أن حتكمك تقوى اهلل تعاىل يف كّل شأن من 

وبخاّصة يف أمر الطالق الذي هو أبغض احلالل إىل  ،شؤون حياتك

. وإّنك ملوعوٌد من اهلل تعاىل أن جيعل لك فرجاً وخمرجاً من كّل ضيٍق ٍ .اهلل

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ .. ) :ل اهلل َتعاىليقو ،وهمّ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ .. )   (ۇ ۇ ۆ ۆ 

   (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

  .الطالق

 ،لقد تكّرر يف سورة الطالق وعد اهلل للمؤمنني واملؤمنات بالَعون

. ومن أرسار .. ملن يّتق اهلل.والرزق من حيث ال حيتسب ،وتيسري املخرج

 أّنه يف َحالة الطالق كثرياً ما يقع الظلم عىل :هذا التكرار واهلل تعاىل أعلم

 ىوختف ،واآلخر مظلوماً  ،فيكون أحد الطرفني ظاملاً  ،أحد الطرفني

 حلقائقا تلك أمامَ  صغريةً  سّيئاٍت  كانت رّبام ،نقائص وتربز ،حقائق

ومن وراءه أحلَن بحّجته من  ،د الطرفني ومن معهأح ويكون. .الكبرية

فتأيت هذه اآلية الكريمة  ،ويظلم الطرف اآلخر ،فيتجاوز حّده ،اآلخر

فهي خري  ،وحتّث عىل تقواه سبحانه ،لتصل القلوب باهللِ السميع العليم
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 ويبّدل ،حّده عند اإلنسانَ  ويقف ،وحيّسن العواقب ،ما يدَفع الظلم

وكم رأى الناس ـ واحلمد هلل ـ ما يصّدق هذه  ،. وكم رأينا.األحوال

. .هلموتقّلِب أحوا ،السنّة اإلهلّية يف حياة الناس االجتامعّية وعالقاهتم

 !.وإْن كان أكثر ما يقع الظلم عىل املرأة ولألسف

ــل موّجهة إىل  :مالحظٌة مهّمة ــالة وإن كانت يف األص هذه الرس

ــًا إىل املرأة  ،ويملكـه ،الزوج الـذي بيـده الطالق ولكنّهـا موّجهة أيا

فعليهم أن ال  ،إذ كثريًا مـا يكون للـب الطالق منهم ،وأوليـاء أْمرهـا

ــبـاب التي  ،ّق حيطلبوا الطالق بغري  وأن ينظروا بجـّد إىل هـذه األس

فـنن رأوهـا ال تطاهلم بمعانيها وحقائقها فال جناع عليهم  ،متنُعهم منـه

ــطّرينأن يلجأوا إىل الط ! ولكن ."آِخَر الدواء الكّي  "إذ إّن  ،الق ما

ه ألنّ  ،ينبغي أن يكوَن القراُر اجلـازم قراَرهـا بمحض إرادهتا ال قرارهم

ــريّي يف حيـاهتـا أو  ،وال ينبغي ألحٍد أن يّتخَذه بالنَيابِة عنها ،قرار مص

 .يفرَض عليها ما ال َتراه وَتعتقُدهُ 
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وأفال الصالة وأتّم التسليم عىل سّيدنا  ،د هلل رّب العاملنياحلم

عهم ومن تب ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،سّيد األّولني واآلخرين ،حمّمد

  ؛وبعد ،بنحسان إىل يوم الدين

 تشمل العامل اإلسالمّي بنسب عالية ،فهناك ظاهرة اجتامعّية مقلقة

يف بعض  %73ق بصورة تصل إىل هي ظاهرة ارتفاع نسبة الطال ،متقاربة

! ؟.؟ أم املرأة الزوجة.؟! أهو الرجل الزوج.. فمن املسؤول عنها.البالد

 ،؟ أم املجتمع بعاداته وأعرافه.؟ أم أهل الزوجة.أم أهل الزوج

ما أنزل و ،التي كثري منها خترج عن هدي اإلسالم ،ومواضعاته وتقاليده

لظاهرة هبذه الصورة يمكن أن تعّد ؟ وهل هذه ا.اهلل به من سلطان

أو  ،لرجل حّقهيامرس فيها ا ،كام يقول بعض الناس ،ظاهرة لبيعّية

 ،أو يدافع فيها أهل الزوجة عن حقوق ابنتهم ،بحّقهاتطالب فيها املرأة 

ولو كان من وراء ذلك وقوع أبغض احلالل إىل اهلل ؟ .وينترصون هلا

 . .تعاىل
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 ال ،الذي يمّثل رشخًا خطراً  ،هذا الوضعفأين يكمن اخللل يف 

ه اقم هذليكون من ورائه مزيد من تف ،يزال يتعّمق يف بنية املجتمع ويمتدّ 

 . .وما يتوّلد عنها من نتائج وآثار ،الظاهرة وجتّذرها

 ؤرّشاً م يعدّ  ،إّن تفاقم هذه الظاهرة هبذه النسب املرتفعة وامتدادها

 سرب إىل واملرّبني العلامء يدفع أن ينبغي ،تربوّي  خلل وجود عىل واضحاً 

 ططخ وضع إىل للوصول ،مقّدماته ومعرفة ،أسبابه وحتليل ،أغواره

اخللل قدر  تخفيف هذال ،وثالثة بعيدة ،وأخرى متوّسطة ،قريبةملعاجلته 

رة ثّم إذا ما وقع بنسبٍة قليلة متدّنيٍة مل يكن ظاه ،ومعاجلة آثاره ،املستطاع

 ..ة مقلقةسلبيّ 

 ،وأحسب أّن عىل رأس أولوّيات املعاجلة يأيت نرش العلم والتوعية

إعطاء األمّهّية الكربى لِقَيم اإلسالم و ،وإحكام خطوات العمل والرتبية

 ،ثمراهتا تؤيت حّتى. .ورعاية وتعّهداً  ،وتعليامً  غرساً  ،اخللقّية والسلوكّية

يم جهٍة مسؤولة يف املجتمع بتقد كّل  تعاون مع. .بربكاهتا الناس وينعم

 .ما تستطيع يف هذا السبيل

  :نظرٌة عاّمٌة عىل اآليِة وُمقارنة

أي لّيبوا  " :يقول اإلمام ابن كثري ـ رمحه اهلل ـ يف تفسري هذه اآلية

ّب كام حت ،بحسب قدرتكم ،وحّسنوا أفعالكم وهيئاتكم ،أقوالكم هلنّ 

ڳ ڳ ڱ ڱ .. ) :كام قال تعاىل ،فافعل أنت هبا مثله ،ذلك منها
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 :َقاَل َرُسوُل اهلِل  :وَعْن َعاِئَشَة َقاَلْت  ،البقرة   ( ۀ  .. ڱ

ُكْم ألَْهِل ) ُكْم ألَْهلِِه َوَأَنا َخرْيُ ُكْم َخرْيُ . ( .َخرْيُ
(1)

 وكان من أخالقه  ،

عهم يْوسو ،ويتلّطف هبم ،يداعُب أهَله ،دائم البرش ،أّنه مجيل الِعرشةِ 

ريض  ،حّتى إّنه كان يسابق عائشَة أّم املؤمننيَ  ،ويااحك نساَءه ،نفقته

 ،فسبقته ساَبقني رسول اهلل  " :قالت ،يتوّدد إليها بِذلك ،اهلل عنها

 ،ثّم سابقته بعدما محلت اللحم فسبقني ،وذلك قبل أن أمحل اللحم

ت لة يف بيت التي َيبِيوكان جيمع نساءه كّل لي ،( هذه بتلك)  :فقال

ثّم تنرصف كّل واحدة  ،فيأكل معهّن الَعشاء يف بعض األحيان ،عندها

ياع عن  ،ينام مع املرأة من نسائه يف ِشعاٍر واحدٍ  وكاَن  ،إىل منزهلا

إذا صىّل العشاء يدخل منزله يسمر  وكان  ،وينام باإلزار ،كتفيه الرداء

 :وقد َقال اهلل تعاىل ،بذلك يؤانسهم  ،مع أهله قلياًل قبل أن ينام

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )

األحزاب    (ی ی ی جئ
(2). 

                                                           

َهَذا َحد يٌث  :قَالَ / و 8383برقم/ رسول اهلل َعْن يف كتاب املناقب ّي مذ  الت َرَواُه  ـ( 1)
يحٌ   ./2697يف النكاح برقم / هوابن ماج ،َحَسٌن َغر يٌب َصح 

 ./2/422تفسري ابن كثري ( ـ 2)
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وهي املخالطة حّتى تكون  ،من الِعرشة "مفاعلة  "واملعارشة 

كام  ،أي اجعلوهّن من عشريتكم ،الزوجة أشبه بالعشرية وهم األهل

لَقد  :الَكريم يقول للرجل فكأّن القرآن .آخاه إذا جعله أخًا له :يَقال

 ،وأصَبحت جزءًا من قرابتك وأهلك ،اناّمت الزوجة إىل عشريتَك 

 ؟! .فكيَف تفّكر بعَد ذلَك يف فصلها عنك ومفارقتِها

ثّم إّن اآلية الكريمة تشري إىل أّن الزوجَة بطبيعتها منفعلٌة وليَست 

لة ف يف معادفِهي العنرص الاعي ،وليست مؤّثرة ،ومتأّثرة ،فاعلة

وسمّو العرشِة  ،فكان حّقًا هَلا عىل الزوِج حسن الرعاية ،الزواج

  .والعالقة

 إذ قد تكره النفوس " :وهذه اآلية الكريمة تشري إىل حكمٍة عظيمة

فبعُاه يمكن التوّصل إىل ما فيه من اخلري عند غوص  ،ما يف عاقبته خري

املقصوُد . و.لكنّه مل يظهر للناس ،وبعاه قد علم اهلل أّن فيه خرياً  ،الرأي

 ،وتغلغل الرأي يف عواقب األشياء ،اإلرشاد إىل إعامِل النظر :من هذا

وال بميل الشهوات إىل ما يف األفعال  ،وعدم االغرتار بالَبواِرق الظاهرة

 من لظاهرا حسن سالمة فيتحّقق ،الرأي بمسبار يسرَبه حّتى ،من مالئم

 "ِن البال َخفايا سوء
(3). 

                                                           

 ./8/137" التحرير والتنوير " للشيخ ابن عاشور  :ينظر تفسري( ـ 3)
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وهتّدئ من َفورة  ،ُتعّلق النفَس باهلل "إّن هذه اآلية الكريمة 

ون وحّتى ال تك ،حّتى يراجَع اإلنسان نفسه يف هدوء ،الغاب والكره

فهي مربولة الُعَرى بالُعروة  ،العالقة الزوجّية ريشًة يف مهّب الريح

 وهي ،هملؤمن وربّ العروة التي تربط بني قلب ا ،العروة الدائمة ،الوثقى

 . .وأبَقاها العرى أوثق

وينظُر  ،واإلسالم الذي ينظر إىل البيت بوصفه سكناً وأمناً وسالماً 

ةرصَة ويقيم هذه اآل ،إىل العالقة بني الزوجني بوصفها موّدًة ورمحًة وُأنساً 

 :هو الذي يقول لألزواج ،عىل التجاوب والتعالف والتحاّب 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى . .)

كي يستأيَن الرجُل  ،النساء (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

كَّ وكي يستمسَك هبا فال تنف ،فال تفصَم ألّوِل خالرٍ  ،بعقدة الزوجّية

فال  ،وكي حيفَظ هلذه املؤّسسة اإلنسانّية الكربى جّدّيتها ،ألّول نزوة

ّن . إ.ومحاقة املَْيل الطائر هنا وهناك ،جيعلها عرضًة لنزوة العالفة املتقّلبة

 ،وترفع االهتاممات ،العقيدة اإليامنّية هي وحَدها التي ترفع النفوس

لفارغ وتفاهة ا ،ولمع التاجر ،وترفع احلياة اإلنسانّية عن نزوة البهيمة
(4)

.  

                                                           

 ./2/939تصّرف واختصار يف ظالل القرآن ب( ـ 4)
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ل اهلل وهي قو ،وآية اجلهاد ،آية الطالق :مقارنة دقيقة بني اآليتني

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :تعاىل

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .البقرة   (ڤ

نسان حالة كراهة اإل :تنينالحظ يف آية القتال أّن اهلل تعاىل ذكر حال

آية  بينام يف ،ء وهو رّش لهاإلنسان ليشحّب حالة و ،ء وهو خري لهليش

عَل وجي ،وهي أن يكره اإلنسان شيئاً  ،الطالق مل يذكر سوى حالٍة واحدة

إلنسان وهي أن حيّب ا ،. فلَِم مل ُتذَكر احلالة الثانية.كثرياً اهللُ فيِه َخريًا 

 .؟! .وجيعَل اهلُل فيِه رّشًا كثرياً  ،شيئاً 

أّن الكراهة يف آية القتال هي  :واحلكمة يف ذلك واهلل تعاىل أعلم

ون ما كان لبعّيًا وقان ،بينام هي يف آية الطالق سببّية عارضة ،لبعّية ِجبّلّية

وما يرتّتب  بذكر احلالتني ،ًا هو املساواة يف احلكم بني لريف املعادلةِجبّليّ 

ه تكون لوأّما ما كان له سبب عارض فينبغي أن  ،عىل كّل واحدة منهام

 ،وليس من احلكمة أن جُيعل للسبب العارض قانوناً  ،جلة خاّصةمعا

تدخل فيه  ،. ألّنه رّبام كاَن سببًا نفسّياً .تذكر فيه املعادلة بني لرفني

. وحّقه عندئذ أن تلجم النفوس عن .األهواء وشهوات النفوس

وال يرتك هلا املجال لتصول مع  ،وحُتال إىل حكمة رهّبا ،أهوائها

. فالكاره لزوجته هنا لسبب عارض ليَس بحاجٍة أن يذكر له .رعوناهتا
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من  وهو حريص عىل أن جيد ،ألّن هواه فيه ،الطرف اآلخر من املعادلة

ه يف نفسه  . .يؤّيده الخّتَاذ قرار الطالق الذي ُيِِسّ

 ،فاسدعىل املوازنة بنَي املصالح واملالتي بني أيدينا تقوم اآلية وهذه 

 ،وهو من الفقه الدقيق لكتاب اهلل تعاىل ،والنظر إىل العواقِب واملآالِت 

ك تمّس واحلرص عىل ال ،الذي يقرص عنه كثري من املّتصفني بالتدّين

 وهذا ما يدفعنا إىل بيان أوجه اخلري الكثري الذي حتّدثت ،بالسنِّة النبوّية

 .َعنه اآلية الكريمة

ثّم إّن هذه األوجه التي حتجز املؤمن عن التِّسع يف اخّتاذ قرار 

الطالَق أبغض احلالل  هي َنوع من بيان الِّس يف اعتبار النبّي  ،الطالق

 طَّالُق َأْبَغُض احَلالِل إىَِل اهلِل َتَعاىَل ال)  : احلديثكام جاء يف ،إىل اهلل تعاىل

 )
(5)

. 

                                                           

يف كتاب النكاح برقم  هوابن ماج ،/2398كتاب النكاح برقم /أبو داود يف   ( ـ رواه5)
ناوي يف شرحه وقال امل ،/ وعزاه يف اجلامع الصغري إىل احلاكم والطربايّن والبيهقيّ 1333/
وحّل قيد  ،من حيث إنّه يؤّدي إىل قطع الوصلة :الطَّالُق أَبـَْغُض احَلالل  إ ىَل اهلل   :/2/76

نفسه فإنّه  ال من حيث حقيقته يف ،قّلة التناسل الذي به تكثر األّمةاملؤّدي إىل  ،العصمة
 ،آىل وطّلق وقد صّح أّن النيّب  ،وإّّنا حيرم أو يكره لعارض ،ليس حبرام وال مكروه أصالة

وهو عند اهلل  ،فيه أن بغض بعض احلالل مشروع :وقال الطييبّ  .ال يفعل مكروها   وهو 
فيه أّن  :وقال العراقيّ  ،والصالة يف مغصوب ،يف البيت بال عذر كصالة الفرد  ،مبغوض
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ومل أجد من املفِّسين ـ فيام اّللعت ـ من َحاول أن يستجمع أوجَه 

وإّنام هي إشاراٌت  ،الذي نّصت عليه هذه اآليُة الكريمة ،اخلري الكثري

ر تربوّي من أث مع ما يف التفصيل والبيان ،وكلامت موجَزة حمدودة ،عابرة

 ،يكون الطالق ألُعوبة  حيجزهم َعن أن  ،عميق يف نفس كّل مؤمٍن ومؤمنة

 . .أو أن ُتّتخَذ آيات اهلل هزوا  

 :فمن أوجه اخلري الكثري الذي حتّدثت َعنْه اآلية الكريمة

 ،قفهي ُتنّفُر من الطال ،حَتّقُق املؤمِن باالمتَِثال لآلية الكريمةـ  1

وحتّث املؤمن عىل أالّ يكوَن الطالق إالّ يف  ، ُموَجز ُمعِجزبأسلوب بياينّ 

ل ،هناية املطاف ه تكون دوَنه وقبلَ  ،وقرارًا هنائّيًا غري متهّوٍر وال متعجِّ

 وقد بنّي اهلل تعاىل تلك اخلطوات ،ثّم يكون ال مفّر منه ،خطوات كثرية

 ٹ. .) :يف موالن أخرى من كتابه العزيز منها قوله تعاىل

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

وال  ،النساء   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
                                                           

فدّل على  ،هلكونه وصفه باحلّل على إثبات بغضه ل ،بغض اهلل للشيء ال يدّل على حترميه
وأحّب  ،ماوأنّه ال تنايف بينه ،وكونه حالال   ،بغضه تعاىل للشيء :جواز اجتماع األمرين

 .كما جاء يف اخلرب  ،ريق بني الزوجنياألشياء إىل الشيطان التف
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وهي ظاهرة  ،جمال هنا لبيان اخلطوات التي نّصت عليها هذه اآلية

 .معلومة

لألمر اإلهلي بركاته عىل اإلنسان ال تعّد وال  والشّك أّن االمتَِثاَل 

  ..حتىص

ن إذ َوَعَد املؤمَن باخلري الكثري إ ،ومنها اليقنُي بَوعد اهلل تعاىلـ  2

ها وآثر املصالح العليا يف استبقاء عرا الزوجّية عىل قطعِ  ،صرب عىل زوجته

 .وانفصامها

، وهو القائل كام يف احلديث َعن َعاِئَشَة   ومنها التأِّسي بالنبيي ـ  7

ُكْم ألَْهلِِه َوَأَنا )  :َقاَل َرُسوُل اهللِ  :ـ ريض اهللُ َعنها ـ َقاَلت ُكْم َخرْيُ َخرْيُ

ُكْم ألَْهِل  . ( .َخرْيُ
(6)

(  ِخَياُرُكْم ِخَياُرُكْم لِنَِسائِِهمْ )  :والقائل  .
(7)

. 

إِْن َكِرَه ِمنَْها ُخُلقا  َرِِضَ  ،ال َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنَة  )  :أيااً  والقائل 

هُ  ،َخرَ ِمنَْها آ (  َأْو َقاَل َغرْيَ
(8)

. 

جيب عىل الرجل أن يتحّبب إىل أهل  " :وقال اإلمام مالك 

 ." حّتى يكون أحّب الناس إليهم ،داره

                                                           

يحٌ 8383املناقب /يف رواه التمذي ( ـ 6) ورواه  ،../ وقَاَل َهَذا َحد يٌث َحَسٌن َغر يٌب َصح 
 .أيضا   هابن ماج

 ./ َعْن َعْبد  اهلل  ْبن  َعْمرٍو 2693يف كَتاب النكاح برقم / هرَواه ابن ماج( ـ 7)

 ./ َعْن َأِب  ُهرَيـَْرَة 1971الرضاع برقم /رَواه مسلم يف كَتاب ( ـ 8)
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الذين كانوا عىل قدم النبّوة وهدهيا  ،ومنها التأِّسي بالصاحلنيـ  4

 ،هلنّ  ةوحسن الرَعاي ،والرفق هبنّ  ،والصرب عليهنّ  ،يف معاملة أزواجهم

  .وجهل بحّق الزوج وتفريط ،مَع ما يصدر َعنهّن من ضعف وقصور

فوقف  ،يشكو إليه خلق زوجته روي أّنه جاء رجل إىل عمر 

اكت ال يرّد وهو س ،فسمع امرأته تستطيل عليه بلساهنا ،ببابه ينتظره

 فإذا كان هذا حال أمري املؤمنني ! فكي " :فانرصف الرجل قائالً  ،عليها

  ."؟ .حايل

 ؟ .ما حاجتك :فناداه ،فرآه موّلياً  فخرج عمر 

يا أمري املؤمنني ! جئت أشكو إليك خلق زوجتي  :فقال

إذا كان هذا حال  " :فقلت ،فسمعت زوجتك كذلك ،واستطالتها علّ 

  ."؟ .أمري املؤمنني ! فكيف حايل

 "حتّملتها حلقوق هلا عّل  :فقال له عمر 
(9)

. 

 ،وتواضعه وتساحمه يف حّقه ،فانظر إىل سعة أخالق عمر 

يف  والشّدة ،وهو املعروف عنه الوقوف مع احلّق  ،والتامس العذر للنساء

  .دين اهلل تعاىل

                                                           

للشيخ عل الطنطاوّي وناجي الطنطاوي  "أخبار عمر وأخبار عبد اهلل بن عمر  " :انظر( ـ 9)

 ./292ص/
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ة الذي قامت عليه رابط ،ومنها الوَفاء باحَلّق وامليثاق الغليظـ  5

. .) :عاىلفقال ت ،غليظاً  فقد سّمى اهلل تعاىل عقَد الزواج ميثاقاً  ،الزوجّية

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

وبنّي سبحانه أّنه ُأِخَذ للزوجة عىل زوِجها ممّا يدّل عىل أّن  ،النساء (ڦ

ويقول اهلل  ،مع أّن حّق الزوج أجّل وأعظم ،رعاية حّق الزوجة أوجب

 .البقرة   ( يئ.  .ىئ ىئ ی ی.. ) :تعاىل

وال خيفى أّن َحّق األمومة  :ظهومنها مراعاة َحّق األمومة وحفـ  6

عّرض وهو م ،يف اإلسالم أعظم احلقوق عىل اإلنسان بعَد حّق اهلل تعاىل

والتفريِط الكبري عندما هتّدد احلياة الزوجّية بانفصام  ،للخطر الشديد

جانب حّق زوجتَِك  :وهذا احلّق يتناول جانبني ،ومتّزق روابطها ،عراها

  .انب حقِّ أّمك عليكوَج  ،يف أمومة ألفالك

فكن عونًا ألبنائك عىل بّر  ،ـ فأّما حّق زوجتَك يف أمومة ألفالك

ن وانفصام ُعرا الزوجّية م ،أّمهم باالستبقاء عىل عرا الزوجّية قائمة حّية

  .لكفال تكن سبباً لذ ،أعظم أسباب وهن الروابط بني األبناء واألّمهات

ومقتىض  ،فمن َحّق أّمك عليَك  ،ـ وأّما َجانب حقِّ أّمك عليك

أالّ تطّلق الزوجة التي خطَبْتها لك  :حرصك عىل بّرها وكسب رضاها

 ..واختارهْتا
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وما  :واحلرص عىل حسن رعايتهم ،ومنها مراعاة َحّق األوالدـ  3

مهام حاول اآلباء تدارك  ،أكثر ما يكون األوالد ضحّية فراق الزوجني

ة . فمن كان تعّز عليه لفول.اخللل الواقع وتعويض ،سلبّيات الفراق

ون وحيرص عىل مستقبلهم أن يك ،ويرجو أن تبقى سوّية نقّية ،أبنائه

فليحفظ هذا البنياَن َعن التصّدع  ،بعيدًا عن ردود الفعل السلبّية

 .واالهنيار

الذي  ،وال أحد يدري ما يكون من خري كثري من وراء هذا الولد

وقد قال  !.وال تفارق ،أّمه عىل عصمة أبيه ألجله يستحّق أن ُتستبقى

 ،فريزق منها ولدا   ،هو أن يعطف عليها " :يف هذه اآلية ابن عّباس 

 " ويكون يف ذلك الولد خرٌي كثري
(10)

عىل وجه التمثيل  وهذا منه  ،

وإالّ فنّن اآلية وصفت اخلري أّنه كثري بالتنكري ممّا جيعله أعّم  ،فحسب

 .وأشمل

 الزواِج فقد نّص عليه 
ِ
وحْيُث إّن الولد هو أهمُّ ما ُيبتغى من وراء

فلله دّرك يا ابن عّباس  ،وعّده أبرز مظاهر اخلري الكثري ،ابن عّباس 

 وتسليطك ،يا حرَب األّمة وترمجان القرآن ! يف دّقة فهمك هلذه اآلية

 ..وُبؤرة الاوء فيها ،الاوء عىل حمورها

                                                           

 ./2/422تفسري ابن كثري  :( ـ انظر10)
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ت يف وكان ،فولة هي أضعف عنرٍص يف بنيان األرسةوإذ َكانت الط

فنهّنا أكثر العناةرص تعّرضًا للخطر  ،مرحلة التشّكل والتكوين والنموّ 

. فمن ثّم فنّن حّقها يف الرَعاية واالهتامم كان أوجب حّق .والرضر

ياًل إالّ اللَذْين مل جيدا سب ،. بينام قال اهلل تعاىل يف حّق الزوجني.وآكده

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) :راقالف

  .النساء   (ڳ ڳ

 ،القصيد كام يقال يف هذا البحثَت كان هذا املوضوع ُيعّد بيوإذا 

. .لآثار الطالق السلبّية عىل األطفاعند  ،فالبّد لنا مْن وقفٍة ولو قصرية

 ،عىل واقع الطفولة ومستقبلها ،وهو موضوع عىل غايٍة من اخلطورة

ومن ثّم فهم ال  ،وال يبالون هبا ،يقّدرها أكثر الناس وهي خطورة ال

املوت و ،. بل قد يَقّدمون للطفولة السّم الناقع.حيسنون التعامل معها

 ..املعنوّي الزؤام

لة الاغط ووسي ،يف اجلاهلّية األوىل كانت الطفولة ضحّية التنازع

عوا السّيدة أّم فعندما أراد املرشكون أن يمن ،بني أهل األّم وأهل األب
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املدينة إىل  جرة مع زوجها أ ي سلمة سلمة ـ ريض اهلل عنها ـ من اهل

. .وُفّرق بني األّم ولفلها أكثر من سنة ،. خلعت يد الطفل.املنّورة
(11)

. 

د بني  ،ويف جاهلّية الغرب املعاةرصة تايع الطفولة وترَشّ

م شيئًا من املوّدة اللَذْين ال يعرف أحده ،ت الزوجني وتناحرمهاخالفا

ت والنزوا ،. وإّنام حتكمهم األنانّية الشخصّية.الرمحة نحَو صاحبهأو 

ولوال النظام الصارم  ،الشهوانّية
(12)

الذي حيكم جمتمعاهتم بغري هوادة  ،

 . .لكانت مأساة الطفولة يف أخطر صورها وأسوأها

لفاًل  ئكيف تنش " :يف كتابه "د  .ف ،لورانس إ شابريو "يقول 

نجد يف الغرب أكثر الكتب وأنفعها لأللفال  :"يتمّتع بذكاء عالفّي 

يب ويوّضح الطب ،"كَتاب األوالد والبنات عن الطالق  " :كتاب بعنوان

فيه أّن األلفاَل جيب أن يعتمدوا عىل  "ريتشارد أ جاردَنار  "النفيّس 

أّن  اضأفال من افرت ،أنفسهم للتعايش مع الطالق بني والدهيم

 اثاألبح وتفيد ،همومون دائاًم بننجاز ما فيه مصلحتوالدهيم سيق

  ."الواجب تبنّي هذه النصيحة  من أّنه احلديثة

 فانظر إىل أّي يشء قادهم اليأس من حتقيق مصلحة األلفال ؟! 
                                                           

 " حياة الصحابة " للشيخ حمّمد يوسف :ـ ينظر خرب ذلك بالتفصيل يف كتاب (11)
 ./2/853وّي الكاندهل

 .ا أحدال حيّس هب ،ةطفل ضحيّ ال نو كليني الطرفد ه أحيعل لتفّ ي ام ثركوما أـ  (12)



 تضيع الطفولةلئال             

 

 (21 ) 
 

/ لفاًل ملّدة ما يقرب من عرشين عامًا بعد  171بعد دراسة حالة / و

أّن اآلباء خيدعون  "جوديث والرستني  "وجدت  ،لالق والدهيم

يتّم حّلها بعد عام أو  ،أنفسهم باالعتقاد أّن الطالق يعّد أزمًة وقتّية

. إّن الطالق .بأّن هذا ليس هو احلال "جوديث  "ويفيد بحث  ،عامني

حّتى  ،له آثار ال تزول عن األلفال الذين يشعرون باألسى ملّدة لويلة

حّتى وإن مل َتكن هناك مشكالت خطرية واجهوها بل  ،بعَد أن يْكربوا

 ،"ّبط بالتأثري املث "إىل هذا بوصفه  "جوديث  "وتشري  ،عند الطالق

ولبقًا هلذه الدراسة َتعود العديد من هذه املشكالت التي تظّل لدى 

 .."املْثقل باهلموم  "األلفال أساسًا إىل تزامن ظهورها مع الطفل 

نجد أّن الوالدين ذهبا إىل املستشارة  " :ويف الكتاب نفسه

البالغة من  "ا تين "ملعرفة رأهيا يف كيفّية إخطار ابنَتهم  ،بمدرسة ابنَتهام

وقامت املستشارة بنعطائهام العديد  ،العمر سّت سنوات عن لالقهام

 ،وأفادهتام بالَعديد من األشياء التي يمكن أن تقال ،من الكتب ليقرآها

 "تينا  ". وأفادت املستشارة الوالدين بأّن .أالّ تقال وتلك التي جيب
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ستكون عىل ما يرام إذا ما حاوال دائاًم أن يعمال سوّيًا لتحقيق ما فيه 

. ومل يمّر أكثر من أسبوعني عىل اللقاء األّول بني الوالدين .مصلحتها

قد . ل.هر بني الوالدينومستشارة املدرسة حّتى بدأت األحداث تظ

وقام األب  ،روالدان ومها يصيحان كّل منهام يف وجه اآلخشوهد ال

 وكثريًا ما تّم استدعاء املعّلمة إىل ،بجذب ابنته ليخرجها من سّيارة أّمها

املدَرسة  إىل "تينا  "املنزل كّل مَساء ليستأذناها بخصوص إمكانّية عودة 

يتّم  يارة كانويف كّل ز ،وتكّرَرت زيارة الوالدين إىل املدرسة ،مّرة أخرى

حيث كان كّل من الوالَدين  ،اللقاء بني الوالدين ومستشارة املدرسة

شارة أن وأخريًا اقرتحت املست ،"تينا  "بابنته  هتامموااليظهر العقالنّية 

 ،علوقد حدث ذلك بالف ،نفسها يف كّل اجتامع "تينا  "يتّم اللقاء بـ 

ا تعّودت احلاور دون أن تنبس إالّ أهّن يف احلاور  "تينا  "ورغم ترّدد 

ذا إّنني ال أحّب أْن أفّكر يف ه " :ولكنّها قالت للمستشارة ،ببنت شفة

  "األمر 
(13)

. 

نّع والتص ،ونلحظ من هذا الكالم أن موقف املزايدة بنَي الزوجني

بالسلوك احلَاارّي هو الذي كاَن يدفعهام إىل متثيل هذا املوقف أمام 

                                                           

اء العاطفّي دليل اآلباء للذك ،" كيف تنشئ طفال  يتمّتع بذكاء عاطفيّ  :( ـ من كتاب13)
 .نشر مكتبة جرير ـ السعوديّة ،/ فما بعد213ص/ .د .ف ،لورانس إ شابريو :" تأليف
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ولكنّه مل يغِن عنهام شيئًا أمام احلقيقة التي تناح  ،مستشارة املدرسة

وكانت  ،فتكّرر موقف اجلاهلّية األوىل نفسه ،باألنانّية وتقديس الذات

 . .الطفولة هي الاحّيَة مّرًة أخرى

 ،لتزام. جهالة التفريط باال.ويف جهالة املسلمني املعاةرصة بدينهم

ولألسف ـ العجَب العجاب  ال جهالة املعرفة باألحكام نسمُع ونجُد ـ

واالستهتار بحّقها عند نشوب  ،من صور شّتى من ظلم الطفولة

فال  ،وبخاّصة عندما تؤّدي إىل فصم عرا الزوجّية ،اخلالفات الزوجّية

ى متّزق حتّ  ،الطرفني املَتنازعني املتناحرين يزال الشّد واجلذب بنيَ 

! .. وكال الطرفني ويا للعجب.ويدّمر كياهنا ،وُتَشّوه فطرهتا ،الطفولة

 .!.ه من اآلخريّدعي أّنه أرحم بطفل

يف  تعاىل أليس من أعجب العجب أن تكون األّمة التي أرشدها اهلل

. .ٺ ٿ.. ) :جمَال النساء بصفٍة خاّصة بقوله سبحانه

أبعَد ما تكوُن يف خالفاهتا ومشكالهتا الزوجّية عن هذه  ،النساء   (ڦ

؟! وأن يرىض األُب لطفله أو لفلته ـ ومن .رت هباالروِع التي أمِ 

املفروض أن يكون أرحَم الناس به ـ أن يكون ضحّيَة خالفِه مع زوجته 

 ؟! .هلا وتنغيص حياهتا بعد فراقه ،املطّلقة رغبًة منه يف مااّرهِتَا وإيذائها

 ومها يف مرحلة ،فمن اآلباء من حيبس الطفل أو الطفلة عن أّمهم

 ؟! .واحلاجة املاّسة لرعاية األّم وعطفها وحنّوها ،احلاانة
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ومنهم من استصدر حكاًم من القايض أالّ يرى ولده إالّ عن لريق 

ألّنه ال ثقة له بالتزام مطّلقته بنرسال ولده  ،ويف املحكمة ،املحكمة

ينظر إىل  وال ،وأّي قاٍض حصيف يقيض بمثل ذلك ،أْسبوعّيًا إىل بيته

و وه! .وتقدير مشاعره ،الذي حيَتاج إىل مراعاة جانبهجانب الطفل 

اه . لريى أب.ال ليشء إالّ نكاية بأّمه ،رجر كّل أسبوٍع إىل املحكمةجي

 !.! حتت رعاية القااء وبنرشافه.العاقل احلصيف

كّل ذلك عدا عن بّث روع احلقد والكراهية من كّل لرف جتاه 

الذين ُتقّدم هلم هذه  ،فال األبرياء. والاحّية هؤالء األل.الطرف اآلخر

ثّم نّدعي أّننا نخشى عليهم أن يكونوا شاّذين  ،السموم يف نشأهتم األوىل

 ! .أو جمرمني ناقمني ،يف املجتمع

 ،فليكن للمسلمني واملسلامت من تقوى اهلل تعاىل وخوف عقابه

 ،رشِعهما يقفهم عند حدود دينِه وآداِب  ،وتعظيم أحكام دينه وحرماته

والسعي يف مااّرة الزوج للزوجة أو  ،ويلجمهم عن الظلم والبغي

 . .أّدى إىل الطالقو ول ،كان بينهام من خالف هامم ،الزوجة للزوج

 ،اءبّرا  باألبن ،لن أطّلق :فليكن شعاُرك أّّيا الزوج واألب ! ؛وبعد

 ..وصونا  للطفولة الغّضة عن الضياع

وكثريًا ما يكون بني الزوجني  :ّق الرحمومنها مراعاة َح ـ  2

 أفليس من حّق ذلك عىل ،أو قرابة ولو كانت بعيدة ،صالت رحٍم سابقة
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فنّن  ،ولو مل يكن يشء من ذلك ،ويقّدر منزلته ،املؤمن أن يرعى جانبه

وحّق  ،الزوجّية التي قامت قد أثمرت صالت رحم ال ينبغي التفريط هبا

 .اء رعايتهاعىل أهل الرّب والوف

فللمجَتمع واألّمة حّق عىل  :ومنها مراعاة َحّق املجَتمع واألّمةـ  9

ومتاسك بنيان  ،كّل فرد من أبنائه أن حيرص عىل سالمة كيان األّمة

لهّم إالّ ال ،وال يستطيع أحد أن يّدعي أّن الطالق ال خيّل بذلك ،املجتمع

 .ل إىل اهلل تعاىلإن كان لرضورة تنفي عنه أن يكون أبغض احلال

وهي ليست قاةرصة عىل  :ومنها النَظُر إىل العواقب واملآالتـ  11

ل وما يّتص ،األرسة يف بنائها املحدود من الزوجة والبنني والبنات

وهو الذي هتّمه  ،وإّنام تبدأ من الزوج ،بسببهم من الرحم والقرابة

ّبام كان فر ،زوجته . فامذا ستكون عاقبته بعد أن يطّلق.مصلحته أّوالً 

 ،ههته وجاوبركة عليه يف سمع ،وجودها معه بركة عليه يف رزقه وماله

ه من ولينظر يف عواقب ألفال ،وبركة عليه يف عمله ومكانته االجتامعّية

وال تذهب به فورة الغاب  ،ونشأهتم ومآل أمورهم ،بنني وبنات
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 بُِضَعَفائُِكمْ  وَن َوُتْرَزُقوَن إاِلّ . َهْل ُتنَْصُ .) :. أمل يقل النبّي .العارضة

 )
(14). 

ّكر يف فقبَل أن تترّسع يف الطالق ف ،ومنها التفكري يف البديلِ ـ  11

سواء أكان  ،إّن كثريًا من الناس ال يفّكرون يف البديل ممّا هم فيه :البديلِ 

 أو يف جمال عالقته األرسّية مع الزوج أو ،يف جمال العمل أو الوظيفة

وتّدبر أمره ملا تِّسع  ،. ولو فّكر يف حاله وحال الطرف اآلخر.الزوجة

ثّم يظهر  ،وكأّنه يتعّجل أمرًا خيشى فوَته ،فقد يتعّجل الطالق ،وتعّجل

ومن هنا فنّننا نرى أكثر  ،له أّنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري

 ،امء واملشايخويسعى الزوج إىل العل ،يعقبها النّدمت الطالق حاال

  :. كام قال الشاعر.يلتمس منهم املخرج ممّا أوقع نفسه فيه من ورلة

 ةرصُت يف َغريه بكيت عليه     ُرّب يوٍم بكيُت فيه فلاّم 

ورّبام اندفع بعض الشباب إىل الطالق بدافع رغبته بمثالّية يف 

 ،رّبام ال جيدها يف هذه الدنيا إالّ عىل ندرة شديدة ،العالقة الزوجّية حاملة

. ومع أّن كثريًا من الدعاة يتحّدثون .وهو ليس يف درجة من درجاهتا

                                                           

َأ  رَ  :/َعْن ُمْصَعب  بن  َسْعٍد قَالَ 1932برقم/ اجلهاد والسريرواه البخارّي يف كتاب  (14)
 ..َأنَّ َلُه َفْضال  َعَلى َمْن ُدونَهُ  )بن أِب وقّاص( َسْعٌد 
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يطالب  فلامذا ال ،ولكنّهم يريدوهنا يف كال الطرفني ،وُيرّغبون هبا ،َعنها

 ؟! .الزوج نفسه بام يطلب من الطرف اآلخر

ولو فّكر الزوج يف أحوال كثري من الناس حوله لرأى نفسه يف نعمة 

ّبه ليعرف نعمة ر ،ولكن عليه أن ينظر إىل من هو أدنى منه ،حيسد عليها

 . .عليه وال يزدرهيا

بنّص هذه اآلية  :ومنها ابتغاء اخلرِي الذي وعد اهلل به عبادهـ  12

خلري وهو َيشمل ا ،من اهلل تعاىل للتحقيق "عسى  "إذ إّن كلمة  ،الكريمة

ورّبام كان من اخلري املاّدّي الَعاجل ما يفتح اهلل بِه عىَل  ،املاّدّي واملعنوّي 

ولوال زواجه هبا ملا كاَن  ،الزوج من خري عىل يد بعض أقارب زوجته

! واألمثلة .كة عىل زوجَها يف رزقه وماله. فكم من امرأة كانت بر.ذلك

. فليس البعد عن الطالق مراعاًة .االجتامعّية عىل ذلك كثرية مشهودة

رص عىل واحل ،. وإّنام فيه ابتغاء اخلري للنفس.حلّق الزوجة األّم فحسب

  . عنهاودفع الرّض  ،واإلنسان بطبعه حيّب جلب اخلري لنفسه ،مصلحتها

تكّرر يف سورة الطالق من وعد اهلل للمؤمنني ومثل ذلك ما قد 

. ويرزقه من حيث ال .واملؤمنات بأّن من يّتق اهلل جيعل لُه خمرجاً 

 أّن اإلنسان ُخلَِق  :. ومن أرسار هذا التكرار واهلل تعاىل أعلم.حيتسب

ثريًا ويف َحالة الطالق ك ،وتعصف به نزواته ،يستفّزه الغاب ،عجوالً 

 ـ وإْن كان ،واآلخر مظلوماً  ،فيكون أحد الطرفني ظاملاً  ،ما يقع الظلم
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ـ وختفى حقائق.أكثر ما يقع الظلم عىل املرأة ولألسف  ،ز نقائصوترب ،! 

حد . ويكون أ.رّبام كانت سّيئات صغرية أماَم تلك احلقائق الكبرية

 ،فيتجاوز حّده ،ومن وراَءه أحلن بحّجته من اآلخر ،الطرفني ومن معه

فتأيت هذه اجلملة من اآلية الكريمة لتصل  ،يظلم الطرف اآلخرو

قوى اهلل تعاىل فت ،وحتّث عىل تقواه سبحانه ،القلوب باهلِل السميع العليم

 ،. وكم رأينا.ويبّدل األحوال ،وحيّسن العواقب ،خري ما يدَفع الظلم

ـ ما يصّدق هذه السنّة اإلهلّية  ـ واحلمد هلل  ناس يف حياة الوكم رأى الناس 

 . .وتقّلِب أحواهلم ،االجتامعّية وعالقاهتم

إذا  ،ولعّلنا ال نبعد يف القول وال نشتطّ  :ومنها شْكر النعمةـ  17

رآها لو قّلب نظره فيها ل ،إّن أسوأ األحوال التي يشتكيها اإلنسان :قلنا

 هو ولكّن عيب اإلنسان دائامً  ،وخرياٍت كبرية ،تشتمل عىل نعٍم عظيمة

 وبخاّصة عندما يألف ،الغفلة واالنسياق وراء رعونات النفس وأهوائها

تقبل  ويظّن أهّنا ال ،وال يقدرها قدرها ،ويتقّلب فيها حّتى ينساها ،النعم

 . .التحّول والزوال

يف و ،يف املال والنفس والَولد والعمر ،ومنها التامس الربكةـ  14

من  وهو يؤخذ ،ان عىل حسب نّيته وقصدهوإّنام يعطى اإلنس ،كّل يشء

وقد سبق من احلديث  ،النساء (    وئ وئ ۇئ.. ) :قول اهلل تعاىل

  .الرشيف ما يؤّيد ذلك ويؤّكده
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فيام يشكو منها الزوج من  ،ومنها التامس العْذر للزوجةـ  15

 وَما إىل من خدمة البيت ،واخللل يف القياِم هبا ،التقصري يف أمور الدنيا

 ،يف تعامله مع النساء واخلدم وقد كان من أعظم َهدي النبّي  ،ذلَك 

َأَنُس  يقول ،أّنه ال يلوم عىل يشء من أمور الدنيا وال يعاتب وال يعاقب

َفاَم َأَمَرِِن بَِأْمٍر َفَتَواَنْيُت  ،َعْْشَ ِسننِيَ   َخَدْمُت النَّبِيَّ  " :بُن َمالٍِك 

َلْو َدُعوُه فَ  :َفإِْن الَمنِي َأَحٌد ِمْن َأْهِل َبْيتِِه إاِلّ َقاَل  ،ُه َفالَمنِيَأْو َضيَّْعتُ  ،َعنْهُ 

َر َأْو َقاَل  (  َلْو ُقِِضَ َأْن َيُكوَن َكانَ  :ُقدي
(15)

. 

َعْْشَ  اهللِ َخَدْمُت َرُسوَل )  :يقول وَعنْه يف حديث آخر 

ءٍ  ،ُأّفا  َقط   :َواهللِ َما َقاَل ِل  ،ِسننِيَ   ِِلَ َفَعْلَت َكَذا ؟ َوَهالّ  :َوال َقاَل ِل لََِشْ

(  َفَعْلَت َكَذا ؟
(16)

.  

َب َرُسوُل اهللِ)  :وَعْن َعاِئَشَة ـ ريض اهلل عنها ـ َقاَلْت    َما ََضَ

ا نِيَل مَ وَ  ،إاِلّ َأْن جُيَاِهَد يِف َسبِيِل اهللِ ،َوال اْمَرَأة  َوال َخاِدما   ،َشْيئا  َقط  بَِيِدهِ 

ٌء َقط  َفَينَْتِقَم ِمْن َصاِحبِهِ  ٌء ِمْن ََمَاِرِم اهللِ ،ِمنُْه ََشْ َفَينَْتِقَم  ،إاِلّ َأْن ُينَْتَهَك ََشْ

(  هللِ َعزَّ َوَجلَّ 
(17)

.  

                                                           

 ./21683رواه أمحد يف املسند برقم / ( ـ15)

 ./4269رواه مسلم يف كتاب الفضائل برقم / ( ـ16)

/ 4254داود يف األدب برقم / وأبو ،/4296الفضائل برقم /م يف كتاب رواه مسل ( ـ17)
 .يف النكاح هوابن ماج
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 املؤمن وذلَك أنّ  ،للنفس ومنها النظر بعني االبتالء والرتبيةـ  16

ه عقوبة له من يرى فيام يبتىل بيستطيع أن  ،الذي يدّقق يف حماسبة نفسه

وذلك من  ،جلّيًا كان أو خفّياً  ،وابتالء عىل كّل ذنب وتقصري ،اهلل تعاىل

إِّن  " :وقد قال بعض السلف ،مظاهر عناية اهلل سبحانه بعبده املؤمن

إّن  :اوال نبعد إذا قلن ،" ألعيص اهلل فأجُد ذلك يف خلق زوجتي وداّبتي

ط املرأة عىل أن تسلّ  :وتربية اهلل تعاىل لعباده ،نفسمن وسائل هتذيب ال

ملا وقع فيه من التقصري والتفريط يف جنب اهلل  ،زوجها بيشء من األذى

 . .أو ُيسّلط هو عىل زوجته كذلك ،تعاىل

 فعني الرضا تكرب ؛ومنها النظر للزوجة بعني احلّب والرضاـ  13

مى عن وتع ،ترى احلسناتبل  ،وتتااءل السّيئات ،فيها احلسنات

ال ترى ف ،وبعض عيون الرضا تطيش هبا العوالف وجتنح ،السّيئات

  :اعروما أحسن قوَل الش ،بل ترى السّيئات حسنات ،شيئًا من السّيئاِت 

 وعني الرضا عن كّل عيٍب كليلةٌ 

 كام أّن عني السخط تبدي املساويا

نريد منه أن يكون  ولكنّا ،وال نريد للمؤمن أن يكون كذلك بحال

وال بأس أن يرّجح يف نفسه جانب اإلجيابّيات  ،متوازنًا يف مجيع أموره

 ،وى تفاؤلهويق ،لتسعد حياته ،ويغلب عليه حسن الظنّ  ،عىل السلبّيات
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وعىل وجه اخلصوص مع من كان أقرب  ،باآلخرينحتسن عالقاته و

 . .هوقرابته وذوي َرمِحِ  ،الناس إليه من زوجه وأرسته

ي الناس فف ،أالّ تكون فتنة ملن َظلم يف طالقه وتعّسف :ومنهاـ  12

 ،مأو يكون عىل َشاكلتِه ،وهم يتلّمسون من يقتدون به ،أهل ظلٍم وبغي

وليخّف عليهم تقريُع ضمريهم  ،ليرّبروا ألنفسهم وللناِس ما هم عليه

 يف الليل والنهار ،وتأنيُبه
ٍ
 واخللوة عن الناس ،ممّا جيعلهم يف َشقاء

رع تف ،وحيّتجون بعمله ،. فعندما يرون من يتأّسون به.واحلاور

 . .ويقوى عليهم الشيطان أكثر ،نفوسهم األّمارة بالسوء وتطرب

الذي هو من  ،الوفاء بحّق الزوجّية :الَوفاء والتذّمم :ومنهاـ  19

لذّمة ملؤمن وفّياً ل. والتذّمُم الذي يعني أن يكون ا.أوثق احلقوق وأوجبها

. وتلك .عىل وجٍه ال يكون فيه أيُّ إخالٍل أو تفريطٍ  ،التي يؤمتن عليها

وما أقّل ذلك يف الناس يف هذا الزمان   ،من أرقى خالل الرجال وصفاهتم

  :. وقد قال الشاعر.! والوفاُء له رجاُل .وما أندَره

 ا سبِيُل ما إىل هذ :سألت الناَس عن ِخلٍّ  ويفٍّ فقالوا

 فنّن  احلّر  يف الدنيا  قليُل   متّسك إن ظفرت بذيل حّر 

يستشريه يف لالق  وقد روي أّن رجاًل جاء إىل سّيدنا عمر 

غري  ،ال يشء يا أمرَي املؤمنني :فقال ،عن السبب فسأله عمر  ،زوجته
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 ! وهل كّل البيوت ُتبنى عىل.وحيك " :فقال له عمر  ،أيّن ال أحّبها

  ."؟! .؟! فأين الرعاية والتذّمم.احلّب 

وسمعة  ،وسمعة الزوجة ،سمعة الزوج :ومنها حْفظ السمعةـ  21

 وضعاف ،فأكثر الناس يلومون عىل الطالق وال َيعُذرون ،أرستيهام

الذين اعتادوا عىل إلالق ألسنتهم يف أعراض الناس جيدون  ،النفوس

الّ وما أحسن أ ،وإلالق الشائعات ،الللقيل والق ،يف ذلك ماّدة خصبة

 ! .وعلل نفوسهم ،جيد هؤالء ماّدة ملرض قلوهبم

 فُمحّب  ؛وحّب اإلصالِح اهلل تعاىل  االحتساب لوجه :ومنهاـ  21

 رغبة يف مرضاة اهلل تعاىل ،اإلصالِع البّد له أن يتنازل عن بعض حّقه

ا يعني وخري م ،لقلوبوالتأليف بني ا ،وإيثارًا لرْأب الصدع ،وفاله

املؤمن عىل حتقيق ذلك أن يكون من أهل االحتساب لوجه اهلل تعاىل يف 

ن وال ينتظر من أحد م ،ويقّدم املعروف ،يبذل اخلري ،كّل ما يأيت وَيَذر

ۆئ  ..)  :. يقول اهلل تعاىل.الناس جزاًء عىل عمله وال شكوراً 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

  .هود  (مئ

ۉ ۉ ) :تعاىلثّم البّد لنا من وقفٍة عند قوله 

 ،وهي اجلملة الكريمة التي َتسبق ما نتحّدث عنه من ختام اآلية ، (ۇئ

 أهّم أوجه املعروف
ِ
 ،املطلوبة رشعاً وعرفاً  ،املأمور هبا ،وذلك الستجالء
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 ِت تؤ مل فنن ،ومحايةً  الزوجّية للحياة حصانة متّثل اجلملة هذه وكأنّ 

ناعّي الربهان اإلق "هتا يف حياة بعض الناس وسلوكهم يأيت منهج ثمر

  :الذي تتحّدث بلغته تتّمتها ،"

 ،فاملعروف رشعا  يقتِض منك أن ختتاَر الكلمة الطّيبةـ  22

ر ما ورّبام كان هلا من األث ،فالكلمة الطّيبة صدقة ،وتؤثرها عىل ما سواها

 ّلف اإلنسان إالّ أن جياهد نفسهوهي ال تك ،مل يدخل حتت حسبان برش

  .وأن يؤّدَب نفسه عليها ،عىل األخذ هبا

 :وقد قال الشاعر

    أحِسن إىل الناس َتستعبد قلوهَبُُم 

 فطاملا استعبد اإلنساَن إْحسانُ  

 ژ) :يقول اهلل تعاىل ،ومنها أن تدفَع بالتي هي أحسنـ  27

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

  .فّصلت   (ہ ہ ہ

 ،ومنها أن تعفَو وتصفح ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل وَعفوهـ  24

عن اإلنَفاق  كام قال اهلل تعاىل بمناسبة امتنَاع أ ي بكر  ،وصفحه ورمحته

 :بعدما تكّلم مع من تكّلم من أهل اإلفك ،عىل قريبِه مسطح بن أثاثة

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڍ ڌ 

 .النور   (گ گ گ گ

 ٺ ٺ ٺ) :وقال سبحانه يف بيان جزاء العافني عن الناس

ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڇ ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .آل عمران   (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 ،فضل واإلحسانالأن تكون من أهل ومنها أن حترص عىل ـ  25

ل وأهل الفا ،املحِسننِيورمحة اهلل قريب من  فاهللُ حُيِب  املُْحِسننِيَ 

ُله من . فاَم تنَا.واملعروف يف الدنيا هم أهل الفال واملعروف يف اآلخرة

  ..وَما هَتجره من هواك ،فال اهلل وَرمحته أجّل ممّا تبذُله من َنفِسك

 ،والصرِب واألَناة ،سَعة الصدرومنها أن تتحّقق باحللم وـ  26

وقد وعَد  ،فاحللم والصرُب واألَناة من اخلالل التي حيّبها اهلل ورسوله 

ىل ممّا يزيد ع ،وأرفع الدرجات وأعالها ،اهلل عليها أعظم املثوبة وأجزهلا

. .) :يقول اهلل تعاىل ،أجر النوافل من الطاعات والعبادات

فام أحرى املؤمَن أن جياهَد  ،الزمر ( ىث يث حج مج جح مح جخ

 . .نفَسه عىل التخّلق هبذه اخلالئق ليكون عنَد اهلل سعيدًا مرضّياً 
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 الصرب يف ،ومنها أن حترص عىل أن تكون للمّتقني إماما  ـ  23

 مكارم من ذكرنا ما وسائر ،اخللق وحسن والربّ  ،األذى واحتامل

محن ف اهلل تعاىل عباد الروص كام ،املعارشة يف اخلالل وحماسن ،األخالق

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) :يف كتابه

  .الفرقان   (ھ ھ ے ے ۓ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) :ثّم َقال تعاىل

   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

  .الفرقان

 ،واملعروف عرفا  يقتِض منك أن تراعَي العرَف االجتامعيّ ـ  22

 كمةاحلل حتت . فهو يدخ.وتقّدره بام ال يتعارض مع الرشع وال يأباه

 .ضاّلة املؤمن أّنى وجدها فهو أحّق هبا التي هي

أن تنافَس أهَل الدنيا فيام يدخل يف حسن  :وممّا يتطّلبه ذلكـ  29

وكثري من الناس حيسبون أّن مراعاة العرف االجتامعّي ممّا يأباه  ،اخللق

 فيف ،تعاىل اهلل بدين الفقه ضعف من وهذا ،الرشع وال يرتايه

وُمطّيٌب  ،راف االجتامعّية ما هَو مرتّشح من هدي اإلسالم وآدابهاألع

فام الذي يمنع من مراعاة األعراف واألخذ هبا إن  ،بروِع الدين ورحيانه
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؟! وخيطئ بعض الناس عندما يظنّون أّن ما مل يكن .كانت كذلك

. مع .هبل هو مرغوٌب عن ،منصوصًا عليه يف الرشع بذاته فليس مطلوباً 

  .الراسخة ومقاصدها ،ه يدخل حتَت أصول الرشيعة العاّمةأنّ 

فنّنه ليس كّل ما تكرهه النفس يكون اخلرُي هلا يف  ؛ـ وأخرياً  71

فرّبام كرهت ونفر لبعها عاّم فيه خرُيها وحسُن  ،كراهتِه واجتنابه

 ،فاحلّق أّن اخلري يف األشياء والرّش بجعل اهلل تعاىل وتقديره ،عاقبتها

أو  ،فدّل ذلك عىل أّن من وجد من زوجته ،يس لوصٍف هلا ذايتّ ول

وجدت من زوجها الرّش واألذى عليه أن يبتهل إىل اهلل تعاىل ليبّدل رّشها 

  .ومنكر أخالقها معروفاً  ،خرياً 

 ،اّّتُموا رأيكم " :حني َمْرَجعه من صّفني قال سهل بن ُحنيٍف 

رّد ي يوم صلح احلديبية ـ وَلو نستطيع أْن نـ أ ،جندلٍ  فلقد رأيتنا يوَم أيب

 :وقد قال اهلل تعاىل ،واهلل ورسوُله أعلم ،أمَره لرددناه  عىل َرُسول اهلل

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ . .)

البقرة    (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
(18).    

فلو أخذ كلُّ من أراد الطالق ببعض هذه احلقائق واملعاين  ؛وبعد

ّدي إىل ممّا يؤ ،وتوّقف كثريًا قبل إيقاعه ،الطالق بنذن اهلل المتنع عن

                                                           

 ./8/137" التحرير والتنوير " للشيخ ابن عاشور  :ينظر تفسري( ـ 18)
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معات وإعطاء الصورة احلسنة عن جمت ،ختفيض نسبته ختفياًا كبرياً 

 . .لتنسجم مع أحكام دينهم ومبادئه ،املسلمني وسلوكاهتم

ووجدت  ،فنن أبيت بعد كّل هذه احلَقائق واملعاين إالّ الطالق

 ،وال تطيق العمل هبا ،ـ لست أهاًل هلذه املعايننفسك ـ بكّل ةرصاحٍة 

 ،. فال أقّل من أن تكون يف لالقك أنموذجًا حسناً .وسلوَك سبيلها

وَترك أنسام الوّد ترفرف عىل تلك  ،وصورًة لّيبًة الصطناع املعروف

قًا ال ومتزي ،وَخْرَقًا ال يرقع ،التي أحدثت فيها جرحًا ال يندمل ،األرسة

. فام رّضك .وَكِْسًا يف القلوب رّبام ال ينجرب عىل مّر السنني واألّيام ،يرفأ

ي من فرت ،إن كنت ميسور احلال أن تدفَع من املاِل أكثَر ممّا ُيطلب منَك 

مل و ،مل تتعّمد إثامً  ،وَكَرٍم وفْال ،تفارقهم أّنك صاحُب مروءٍة وُنْبل

 . .جترع إالّ ماطّراً 

در اِل ففي املتعِة التي رشَعها اهلل تعاىل عىل قوإن مل َتكن ميسور احل

واالعتذار الرقيق ما يمسح جراع  ،َحاِل كّل إنَسان مع الكلمة الطّيبة

  :وَيغِسُل أوَضار النفوس عىل حّد قول الشاعر ،القلوب

    ال خيَل عندك هُتدهَيا وال ماُل 

 فلُيسِعد النطُق إن مل ُيسِعِد احلَاُل  

ون  ،عاِمُل الناس بأخالقك ومروءتكواعلم أّنك تُ  ال بام يستحقُّ

وما  ،وما هم عليه ،. فال تنظر لآلخرين.من ُمَعاملتك إذ يسيؤون إليك
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ندئذ . وع.وانظر إىل ما تريُد أن تكون عليه عند رّب العاملني ،يفعلون

 . .فلن تكون إالّ من أهل الرّب واإلحسان

  :ويف اخلتام

التي يمكن أن حتّقق أهداَف هذه  ،املهّمة أقّدم بعض التوصيات

التي أصبحت تشّكل  ،وتسهم يف احلّد من ظاهرة الطالق ،الرسالة

وعقدًة مزعجًة  ،هاجسًا مقلقًا لكّل مصلح غيور عىل جمتمعه وأّمته

 . .والشباب والفتيات عىل حدٍّ سواء ،لآلباء واألبناء
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  :هذا وأهّم التوصيات

 ،ورات تأهيلّية للشباب املقدمني عىل الزواجـ رضورة إقامة د 1

يقوم عليها فريق من العلامء  ،ومثلها للفتيات املقدمات عىل الزواج

 ،وتكون هلا برامج رشعّية وتربوّية واجتامعّية متنّوعة ،واملختّصني

  .وحيرص فيها َعىل التدريب العمّل بأساليب متطّورة

لألخذ بأيدهيم  ،الزوجاتـ إقامة دورات مشاهبة لألزواج و 2

يم الرأي وتقد ،لرفع مستوى تعاملهم الزوجّي  ،بعد قيام احلياة الزوجّية

ة عىل العقبات التي تعرتض حياهَتم الزوجّية واألرسيّ تغّلب لل ،واملشورة

  .بوجٍه عامٍّ 

ـ أن تقيم اجلهاُت احلكومّيُة املعنّيُة مكاتب لتقديم الرأي  7

 ،واملساعدة عىل حّل املشكالت الطارئة ،الزوجّية واملشورة ،الرتبوّي 

ثلها وتشّجعهم عىل افتتاع م ،وحتّث العلامَء واملختّصنَي يف الرتبية

 ،جهوَدهم وتدعم ،وأن تؤّيَد عملهم ،حمتسبني هلل تعاىل ناصحني ألّمتهم

  .ووقاية من سوء العواقب ،ليكون يف ذلك حتصني لألرسة واملجتمع
 

واحلمد وصمّى اهلل لمى سيّدنل حممّد ولمى آله وصَحبه وسمُّ  ، ععلىل علمُ هذا واهلل

  .هللِ ربّ العلملني
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                           املوضوع 

............................................................................تصدير

....... 
 

فاتحة 
 .........................................................................القول

 

مالحظة 
 ....................................................................مهّمة

 

.............................................................................مقّدمة

..... 
 

نظرٌة عاّمٌة على اآلية  
 ...........................................وُمقارنة

 

مقارنة دقيقة بني 
 .....................................................اآليتني

 

والنظر إىل  ،املوازنة بنَي املصاحل واملفاسد
 .......العواقب  

 

  .. ( .) أبغض الحالل :عليٌق مهمٌّ حول حديثت
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من أوجه الخير الكثير الذي تحّدثت َعْنه اآلية 
 :الكريمة

 

ـ حَتّقُق املؤمن  باالمت ثَال لآلية  2
 .....................الكرمية

 

ـ ومنها اليقني بَوعد اهلل  1
 ..................................تعاىل

 

  
 ـ ومنها التأسِّي بالنيبِّ  8

............................................. 
 

ـ ومنها التأسِّي  4
 ...............................................بالصاحلني

 

ـ ومنها الوفَاء باحَلّق وامليثاق  5
 ...............................الغليظ

 

ـ ومنها مراعاة َحّق األمومة  9
 ..............................وحفظه

 

ـ ومنها مراعاة َحّق األوالد وحسن  7
 ................رعايتهم
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ـ ومنها مراعاة َحّق  3
 ...............................................الرحم

 

ع ـ ومنها مراعاة َحّق اجملَتم 6
 ..................................واألّمة

 

ـ ومنها النَظر إىل العواقب  23
 ...........................واملآالت

 

ـ ومنها التفكري يف  22
 ..............................................البديل  

 

ـ ومنها ابتغاء اخلري  الذي وعد اهلل به  21
 ...............عباده

 

ـ ومنها شْكر  28
 ..................................................... ..النعمة

 

ـ ومنها التماس  24
 ...................................................الربكة

 

ـ ومنها التماس العْذر  25
 ......................................للزوجة
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ـ ومنها النظر بعني االبتالء  29
 ...........................والتبية

 

ـ ومنها النظر للزوجة بعني احلّب  27
 .................والرضا

 

أالّ تكون فتنة ملن ظَلم يف طالقه  :ـ ومنها 23
  ..وتعّسف

 

الَوفاء  :ـ ومنها 26
 ...............................................والتذّمم

 

ومسعة  ،ـ ومنها حْفظ السمعة مسعة الزوج 13
 .الزوجة

 

االحتساب لوجه اهلل تعاىل وحّب  :ـ ومنها 12
 اإلصالح  

 

ـ فاملعروف شرعا  أن ختتاَر الكلمة  11
 ..................الطّيبة

 

 هي ـ ومنها أن تدفَع باليت 18
 ................................أحسن

 

ـ ومنها أن تعفَو وتصفح ابتغاء مرضاة اهلل  14
 ....وَعفوه
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ـ ومنها أن حترص على الفضل  15
 .................واإلحسان

 

ـ ومنها أن تتحّقق باحللم وسَعة الصدر  19
 .........والصرب  

 

أن تكون للمّتقني  ـ ومنها أن حترص على 17
 .........إماما  

 

ـ واملعروف عرفا  يقتضي منك مراعاة  13
 ............العرف

 

  
ـ وأن تنافس أهل الدنيا يف حسن  16

 .....................اخللق
 

 ا  هه النفس يكون خري ـ ليس كّل ما تكر  83
 .................هلا

 

ويف اخلتام أهّم 
 ......................................................التوصيات

 

  ........................................................................:الفهرس
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 هذه الرسالة !

ّن رشيعة اهلل لكّها عدل ورمحة إ
وعبث العابث جيعل من الرمحة . .وحكمة

 ،. وييسء إىل دينه.ومن انلعمة نقمةً  ،ظلماً 
. وإباحة .جنسهكما ييسء إىل نفسه وبين 

ذلك لّحة إىل الطالق عندما تدعو احلاجة امل
الواقع ابلئيس ىلع هذا األمثلة من أظهر 
وهذه الرسالة ىلع . .ين واألّمةادلامليسء إىل 

للكشف عن  ،وجازتها حماولة جاّدة متدبّرة
 واليت تصدّ  ،أوجه اخلري الكثرية يف الزواج

ولعلّها . .اإلنسان عن الترّسع يف الطالق
 .  .املقلقةالظاهرة يف احلّد من هذه تسهم 
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 * صدر لممؤلّف *
 

 .ـ ضرب األمثلل يف القرآن عهدافه الرتبويّة وآثلره 1
 .جوب وحدة املسممنيـ و 2
 .ـ رسللة املعمُّ وآداب العلمل واملتعمُّ 3
 ! .يل بينّ ـ الرف نبيّك حممّداً  4
 .ـ ومضلت من هدي النيبّ اخللمت  5
 .ـ البيّنلت يف عفسري سورة احلجرات 6
 .ـ املنهج القويُ لمدالية احلكيُ 7
 .ـ مشلهد األعقيلء يف الصرب لمى االبتالء 8
 .للتلن يف الرتبيةـ رس 9
 .اجملمولة األوىل .ولرب من لطلئف القدر صورـ  11
 .اجملمولة الثلنية .ولرب من لجلئب القدر صورـ  11
 .ـ حديث القمب 12
 .ـ النصلئح الذهبيّة لرتبية األوالد ورلليتهُ 13
الشيخ عمحد  :ـ قبسلت من نور النبوّة لصلحيب الفضيمة 14

والشيخ لبد الفتّلح عبو غدّة رمحهمل   ،يلزّ الدين البيلنون
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ويف ختلمه  ،بعنلية د. لبد اجمليد البيلنوني .اهلل ععلىل
 ." " ومضلت من هدي النيبّ اخللمت  :رسللة

 .العلبد حبقوق املسلجد عذكرةـ  15
عسلليب عربويّة ومفلهيُ دلويّة من حيلة الشيخ عمحد ـ  16

 .لزّ الدين البيلنوني
يف العالقلت  ئز دلويّة من هدي النيبّ ـ ركل17

  .االجتملليّة
 ." يس " :ـ القول املبني يف عفسري سورة 18
ـ حمللت من حيلة الشيخ عمحد لزّ الدين البيلنوني وععريف  19

  دار القمُ  .مبؤلّفلعه
 .مع األطفلل عربويّة من هدي النيبّ  مواقفـ  21
  .لً متميّزاًـ مخس لشرة مهلرة جتعمك مربّي 21
  .ـ خطوة خطوة حنو الرتبية النلجحة 22
  .ـ معلمل عربويّة يف حيلة السمف 23
 ! .ـ ثالثون سببلً متنعك من الطالق 24
  .ـ إنّهل األنثى ! رؤى نقديّة لدلوى التمييز ضدّ املرعة 25


