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 األفكار األساسية الواردة في الخطبة األولى
 إذا لم ُتجد عالجات نشوز المرأة َنفًعا. 1
 َحَكما من أهله وأهلها. 2
 ملعوٌن من خبب امرأًة على زوجها. 3
 عندما يتولى السفهاء التحكيم. 4
 يريدا إصالحا يوف ِّق هللا بينهما.إن  5

 األفكار األساسية الواردة في الخطبة الثانية
 نشوز الرُجل وظلمه وتعاطي المرأة مع ذلك. 6
 التلطُّف واإلحسان؛ إياكِّ أن تهجري فراشه فيفكَّر في ُأخرى. 7
ة. 8  جواز أن ُتصلِّح المرأة متنازِّلًة عن بعض حقوقِّها في ظروف خاصَّ
يُلوا ُكلَّ اْلَمْيلِّ فتذروها كالمعلَّقة.َفاَل  9  َتمِّ
ل اإلصالح فسيكون الفِّراق. 10  تذكَّر: إذا فشِّ
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  الدليل. كرِّ معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذِّ مالحظة: ما بين 

 :الخطبة األولى
تدده أهددل  الحمددد ث مُددمَّ الحمددد ثد الحمددد ث مبَّددر بحكمتدده شددوون العبددامد وأواددَح بفوددله سددبيَل الرشددامد وقهددَر بُحجَّ

نامد أحمده  َعدُم رِّ ِّندا بالشدكر تد مامد وأشدهد أن    -سبحانه وتعالى  -العِّ إلده إ  هللا وحدده   شدريك لده وأشدكره ونِّ
ده رُِّّده بالمقدام المحمدوم والحدو   تن َّه عن األشباه واألندامد وأشهد أن سيدنا ونبيَّنا محمدًدا عبدُد هللا ورسدولهد خصَّ
المددوروم فددي يددوم الَمعددامد صددلَّى هللا وسددَلم وِّدداَرك عليدده وعلددى الدده الطي ِّبددين األسدديامد وأصددحابه الَبددَرَرة األمجددامد 

 ين ومن تبَِّعهم بإحساٍن إلى يوم التنامد وسلَّم تسليًما كثيًرا.والتابع

ددا بعددد إخددوة اإليمددان و زلنددا فددي سلسددلة األسددرة المسددلمةد وقددد كددان الحددديج فددي األسددبو  المااددي عددن عددالج  أمَّ
يددة أن يعددرِّف الرجددل موره المنددوم بدده وأن تعددرف المددرأة مورهدداد تحدددَّ  منا عددن أهم ِّ منا عددن المشددكالت األسددريَّةد فتحدددَّ

ددلنا كيفيَّددة اسددت دامها  منا عددن نشددوز المددرأة وعوارِّاددهد وذكرنددا ترتيددب العِّالجددات وفصَّ َقوامددة الرُجددل وأسددبابِّهاد تحدددَّ
ِِّ اَِّماا كما بيَّنتها اآليات الكريمة في سدورة النسداءد إذ قدال المدولى تبدارك وتعدالى:  ُ  َقواام اوَ  َلَلاى النَِّساا ))الرَِّجاا

ُا  اَ  ااَ   ُا  َفضا ااَ   ِِّ َِاااَا لِّْلَاْياابِّ اَِّمااا َح َتاااَا َحافِّ ااالَِّحاا  َقانِّ ْم َفالصا ااْه َأْمااَوالِّمِّ ااوا مِّ  ْ َِ ِم َوأَِّمااا َأْن ْم َلَلااى َاْعاا  ْعَضاام 
ََْعاَنك ْم َفاََّل تَ  ْ  َأ عِّ َواْضرِّأ وه ها َفاِِّ وه ها فِّي اْلَمَضاجِّ ِ وه ها َواْهج ر  وَزه ها َفعِّ تِّي َتَخاف وَ  ن ش  ها َسابِّيَّل  َوالَّلا ْبا اوا َلَلاْيمِّ

َ َكاااَ  َللِّي ااا َكبِّياار ا    ُا رتَّددب هللا الددوعَّ مددمَّ الهجددر فددي الموددجع مددمَّ الوددرط التدد ميبي بوددوابطه [ ... 34]النسدداء:إِّ ا 
منا عنها في اللقاء الماايد فدإذا لدم ُتجددِّ هدذه العالجدات ولدم تنفدعد فدإذا كاندال المدرأة    تنصدلح الكثيرة التي تحدَّ

دًقا يظلِّدم بندال  را فاسِّ بها أو كان الرجل سفيها طائشا   يعرف كيف ُيصلح شوون بيتهد أو كان الرُجل ظالًمدا فداجِّ
ل جحيما ويدوول ممداًرا؟ن نتركهمدا ونتدرك المشداكِّل  الناسد فما الحل حينها؟؟ أنتركهما وش َنهما ونترك البيال يتحوَّ

ل إلى طري  ٍق مسدوٍم   ُتجدي معه الحلول اإلصالحيَّة؟ن ...تتفاَقُم يوًما بعد يوٍم حتى تصِّ

هنا فيما لو لدم ُتجدد العالجدات السدابقة نفًعداد فقدال تعدالى:  اَ  أتال اآلية الكريمة التالية فوًرا لتوج ِّ اَْ ات ْم شِّ ِْ ))َوإِّْ  خِّ
يَدا إِّْص  ْه َأْهلَِّما إِّْ  ي رِّ ْه َأْهلِّهِّ َوَحَكم ا مِّ َما َفاْاَعث وا َحَكم ا مِّ اا َخبِّيار ا   َبْينِّمِّ َ َكااَ  َللِّيم  ُا َماا إِّ ا  ُا  َبْيَنم  ا ي َوفِّاقِّ  ََّلح 

 [.35]النساء:

دن أهلهدا؛  دن أهلده وحكًمدا مِّ ر الُمسلميند فابعثوا حكًمدا مِّ إن عجِّ  ال وجان عن الوصول إلى حل ف عينوهما معاشِّ
د هددذا أم دده ألن يكددون الحكمددان مددن األهددل فهددذا أمعددى للسددترِّ عددى لبددذل الجهددد وال ددوف علددى مصددلحة والشددر  وجَّ

ل تقيٌّ ذا ميدند فدال مدانع أن يكوندا مدن هيدر أهلهمداد فيسد  ن  األسرةد فإن لم يوجد من أهلهما من هو حكيٌم عامِّ
هين بمدددا ُيرادددي هللا تعدددالى...   كمدددا كدددان  هدددان للحدددلد ويحكمدددان بدددين الرجدددل وزوجتددده مدددوج ِّ بمقددددار الحاجدددة وُيج ِّ
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بقد كدانوا يودعون ُمحك ِّمدين ُسدفهاء قليلدي ميدٍن وخبدرة فيجعلدون األمدر تسدليًةد شدهدنا يحصل في المحاكِّم فيما سد
وسددمعنا كيددف كددان بعُوددهم يسدد لون عددن أمددوٍر   ُيسدد ل عنهددا و  ُيددتكلَُّم فيهددا... يسدد لون عددن ذلددك   لوددرورة 

م المددولىد  رِّ والتسددليةد ولهددذا لمددا قدددَّ ااْه َأْهلِّاااإلصددالحد بددل ألجددل التندددُّ ااا مِّ ااْه َأْهلَِّمااا  )َحَكم  ااا مِّ فهددذا أمعددى هِّ َوَحَكم 
اْه َأْهلَِّماا   للسترد اا مِّ اْه َأْهلِّاهِّ َوَحَكم  حكمداٌء عداقلوند أقرِّداء عطوفدوند واحدٌد يمث ِّدل الرجدل واآلخدر يمث ِّدل )َحَكم ا مِّ

بددرة فيمدد ا اتفقددا المددرأةد يسددمعان ويتفقدداند وقددال العلمدداء:    عبددرة فددي قددوٍل انفددرم بدده أحدددهما عددن اآلخددر... بددل العِّ
 عليه .

َمااا    ُا  َبْيَنم  ا ي َوفِّااقِّ  يااَدا إِّْصااََّلح  ااْه َأْهلَِّمااا إِّْ  ي رِّ ااا مِّ ااْه َأْهلِّااهِّ َوَحَكم  ااا مِّ إن أتيددا بنيَّددة اإلصددالح والتعدداون ))َحَكم 
 َُّ بدددين الرجدددل  ومسددداعدة أهدددلِّ هدددذا البيدددال لكدددي   ُي دددرط بنيدددانهم و  تتشدددتال أو مهدددمد ُيَوف ِّدددقِّ  َُّ َبْيَنُهَمددداد ُيَوف ِّدددقِّ 

وزوجتددده ببركدددة سدددعي الصدددالحيند إن أادددمر الحكمدددان نيَّدددة التوفيدددق واإلحسدددان واتفقدددا علدددى ذلدددك وتعاوندددا عليددده؛ 
َما.يوغط كلٌّ منهما على من يمثله محاوِّ  إقناعه بالتنازل عن بعض حق ِّهد حينها  ُا  َبْيَنم   ي َوفِّقِّ 

َما،  ُا  َبْيَنم  سن نيتهماد وسعيهما في ال يدرد أم دا إن تقمَّدل كدل واحدٍد منهمدا مور محدامي الددفا  ببركة حي َوفِّقِّ 
ل له مكاسبهد فهذان الحكمان حينها ُيفاقِّمان المشكلة و  يُحالنهانن  عن قريبهد يريد أن يبر ِّئ ساحته ويحص ِّ

ددددددددددددن ذلِّددددددددددددك وأشدددددددددددددُّ شددددددددددددر ا وأذيَّددددددددددددة لددددددددددددو تدددددددددددددخَّل السددددددددددددفهاء علددددددددددددى ال ددددددددددددط بدددددددددددددل الحكمدددددددددددداءنن؛  وأعظددددددددددددم مِّ
لال أمُّها وأمُّهد فبدل أن ُيقنِّعه وتقنَِّعها بالتندازل لشدريك الحيداةد تدرى السدفيه مدنهم يدنف  فدي  تدخل أبوه وأبوهاد تدخَّ
دالفد يدذُكر مثالدب الطدرف اآلَخدر وعيوَِّدهد  هللا لديٍ هدذا برُجدٍل  رأس ابنه أو ابنته كندافِّ  الكيدرد ُي كدي ندار ال ِّ

ن داد بشدهامة  عاقٍِّل ُيريُد الحلد و هللا ليسال تلك ب مٍ  عاقِّلدة تريدد اإلصدالحد بدل لديٍ أول دك مدن المدومنيند ليسدوا مِّ
َماا َأْو »:  -روحدي فدداه  –عنددما قدال  -صلى هللا عليه وسدلم-رسول هللا  نااا َماْه َخبااَب اْماَرَأة  َلَلاى َزْوجِّ ََ مِّ َلاْي

هِّ  ا َلَلى َسيَِّدِّ  والحديج صحيح رواه أبو ماوم في سننه.«. َلْبد 

َما""َليْ  ناا َمْه َخباَب اْمَرَأة  َلَلى َزْوجِّ نَّا من بغَّض زوجها إليها أو من بغَّوال إلى الرُجل امرأَته.ََ مِّ ٍَ مِّ  : َلْي

كددم مددن اآلبدداء واألمهددات؟ كددم مددن اإلخددوة واألخددوات والقددريبين والقريبددات والصددديقين والصددديقات يقعددون فددي هددذا 
رأتدده سددعيًدا علددى مددا كددان فيهدداد فين ددرون فددي رأسددهد وينَ ددْرَن فددي الددذنب العظدديم؟ن يددرون الرجددل مسددرورا مددع ام

ُر بعددض األمهددات  مون عددن مثالِّددب زوجتِّدده أمامددهد بددل وتَبددر ِّ رأسددهاد يتحدددمون أمامهددا عددن مثالِّددب زوجهدداد ويتحدددَّ
ي ولدهانن ة أنَّها توع ِّ رات ذلكد بحجَّ  الفاجِّ
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ه سدعيدا و  تنك ِّدد عليده حياتدهد كدجَّ زوجتدك عدن معيه وش نه سعيدا و  تنكددي عليده حياتدهد م  ولددك مدع زوجتِّد
الن ر في رؤوس أو مهدا وِّناتهدا... إن كندال رُجدال عداقِّال فعليدك أن تُكدفَّ وتودبط زوَجتَدك التدي ُتشديع المشداكِّل 

ها وِّناتِّها.  في بيال أو مِّ

قنن وِّعوددهم بعددض األمهددات واآلبدداءد يصددلون لمرحلددة يطُلبددون بهددا مددن ولدددهم أن يطل ِّددق زوجتدده بغيددر وجدده حدد
ر له؟نن  ًرا: ألم ي مر عمر بن ال طاط ولده أن ُيطل ِّق زوجته ولم ُيبر ِّ  يقول ُمبر ِّ

ددك أو أبددوك كُعَمددر بددن ال طدداطد الددذي ندد ل الددوحي مددن فددوق سددبع سددماواٍت  ددا تكددون أمُّ أقددول لددك أيهددا الُمسددلِّمد لم 
دن سدائر البشدر يعتريهمدا موي ِّدا رأيدهد عنددها أطدع أمَّدك وأبداك وطل ِّدق زوجتدكد مدن هيدرِّ سدبٍب تعرِّ  فدهد أم دا وهمدا مِّ

ا َلَلااى »الدنقل والهدوىد فدال وألددف  د بغيدر وجده حددقٍ  وعددل.  َماا َأْو َلْبااد  ناااا َماْه َخباااَب اْماَرَأة  َلَلااى َزْوجِّ ََ مِّ َلاْي
هِّ  ألصل فدي الحَكدم فكيف به إن كان حَكما يدَّعي اإلصالح بينهما ممَّ ُي ب ُِّب ُكال  منهما على اآلخرد فا.. «.َسيَِّدِّ

اااا أن يسدددعى فدددي اإلصدددالح ورأط الصدددد  مدددا أمكدددند  َ َكااااَ  َللِّيم  ُا َماااا إِّ ا  ُا  َبْيَنم  ا ي َوفِّاااقِّ  ياااَدا إِّْصاااََّلح  ))إِّْ  ي رِّ
عليمددددًا خبيددددرًا بمددددن يسددددعى ل صددددالحد وعليمددددا بمددددن   يريددددد اإلصددددالح؛ عليًمددددا بسددددبب ال الفددددات بددددين َخبِّياااار ا   

الم وعليًما بالمظلومد عليًما بما ُيصلح ش نكم أيَّها الناس فاتقوه وأطيعوه ُتفلِّحدوا وتسدعدوا فدي ال وجيند عليًما بالظ
رة.  الدنيا واآلخِّ

اللهم أصلح لنا ش ننا كلَّه واجعلنا من سعداء الداَرين ... أقول مدا تسدمعون وأسدتغفر هللا لدي ولكدم فاسدتغفروه فيدا 
 فوز الُمستغفرين.
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 :الخطبة الثانية

ااْد الحمددد ث وكفددى وصددالًة وسددالًما علددى عبددده الددذي اصددطفىد عبددام هللا خيددر الوصددايا وصددي ُة رط ِّ الَبرايددا:  )َوَلَْ
 َ ُا اوا  ْه َقاْبلِّك ْم َوإَِّّااام ْم َأ ِّ اتاْ  يَه أ وت وا اْلكَِّتاَب مِّ ْيَنا الاذِّ . فداتقوا هللا عبدام هللاد فبتقدوى هللا العِّصدمة [131]النسداء: َوصا

َحددند ومددا زال حددديثنا  مددن عددن المشددكالت األَسددرية أبعدددنا هللا و يدداكم  -أيهددا السددامة  –الفِّددتند والسددالمة مددن المِّ
 وهنا يحُورنا سوال سائلٍة قالال: تحدَّمال عن نشوز المرأة وكيفية التعاطي معهد ولكن أ  ينُش  الرُجل؟ن عنهاد

ثددل؟ أيكددون بددنفٍ الترتيددبد أ  ينُشددُ  الرُجددل ويسدديُء ويظلِّددم؟ كيددف يكددون التعدداطي م عدده مددن ال وجددة؟ أيكددون بالمِّ
 تعِّظه وتهجره وتورِِّّه أيوا؟ن

كمدة هللا تعدالى اقتودال لتمدام بنداء األسدرة وعمدارة األر  وتماسدك  فون: بد نَّ حِّ أقول  هللا المستعان على ما تصِّ
هم بعواد فمتى لم يكن لهم قيامٌة ورأٌس تنازعوا وفشِّ  اد وقدد المجتمع أن ينقام الناس لبعوِّ دد  لوا وانقلب سدعُيُهم اِّ

ددحها كالمدده الع يدد   -أتددال مشددي ة هللا تعددالى  بجعددل القوامددة والقيددامة فددي البيددال للرجددلد ولكددن هددذا    -التددي واَّ
مَّتدده فددي البيددالد وطبيعددة نفسدديَّته    ُيعطيدده الحددقَّ فددي الظلددم والتمددامي واإلسدداءد وفددي الوقددال نفسدده فددإنَّ طبيعددة ُمهِّ

تتعداطى معده حدال نشدوزِّه كمدا يتعداطى هدو معهدا حدال ُنشدوزِّهاد فتعداطي المدرأة مدع زوجهدا فيمدا تسمح للمرأة ب ن 
هدا  م ِّ َم إليه وتتقرَّط منهد فمتدى أحبَّهدا وتد مَّر بوِّ ر معها... يكون ب ن تنصحه وتتومَّ لو نَش  عنها أو ظلمها أو قصَّ

"الضاعي  متاى أرمار ضاعِه ا قالده الحكمداء: تغيَّر حاله معهاد فالنفوس تنقدام لمدن أحسدن إليهدا وتلدين لدهد وممد
تدوم ِّر فدي  -أيهدا السدامة -المدرأة  أرمر الكريم  كرمه، متى تمادى الضعي  اضعِه كا  مه الْاو َِّ كسار  رأساه"

هددا وعاطفتهدداد لكنَّهددا   تملددك أن تهجددره ولددو فددي الموددجعد و  تملِّددك أن تمتنددع مندده لقددول النبددي  مِّ -زوجهددا بتومُّ
اهِّ َفَلاْم َتِتِّاهِّ، َفَبااَا َاْضاَباَ  َلَلْيَماا، َلَعَنْتَماا الَمَّل َِّكاة  »:  -لمصلى هللا عليه وس ج    امَرأَتاه  إَِّلاى فَراشِّ إَِّذا َدَلا الرا

هدو فدي مصدلحةِّ المدرأةِّ لدو علِّمدالد  –أيهدا السدامة  –والحدديج فدي الب داري ومسدلمد وهدذا التوجيده « َحتاى ت ْصاب َ 
ةد سدتجعل ذهنده ينصدرِّف إلدى امدرأٍة أخدرى متدى هجدرت امرأتُده مودَجعهد فيكدون فطبيعة الرجل النفسيَّة والجسمي

 في ذلك ممار البيال   صالُحهد ب الف طبيعة المرأةد التي ستدفعها إلى استرااء زوجها لو أمار لها ظهره.

 أُيعَقددددددددددددددددُل أن توددددددددددددددددرِّط المددددددددددددددددرأةُ زوجهددددددددددددددددا؟ن –أيهددددددددددددددددا األحبَّددددددددددددددددة  –وكددددددددددددددددذلِّك الحددددددددددددددددال فددددددددددددددددي الوددددددددددددددددرط 
م السيامة والَقوامةد وينعكٍ شرُّ ذلك على ُكدل ِّ األسدرة فشدال كيَف ُيورط السي ِّ  ُد ممن هو تبٌع له؟نن حينها ستنعدِّ

واددياًعاد إذ لددم يبددق فيهددا سددي ٌد ُمهدداٌط ُمطددا ... فكيددف الحددلُّ إذن؟ن كيددف يكددون تعدداطي المددرأة مددع زوجهددا لددو 
 تمامى في ظلمِّه ونشوزِّه؟
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لستر المشاكِّل ومفنِّها فدي البيدالد فدال  -كما ُقلنا  –لحلد فاألولويَّة هنا تظهر أهم ِّية الحكمين عند العج ِّ عن ا 
يدري بها أحدد ولكن عندما تستعصي الحلولد عندما تتفداقم الُمشدكِّلةد عنددما يد مام الُظلدمد كيدف سُتصدلِّح المدرأة 

 زوجها؟ 

والهيبددة يرمعددان الرجددل  هنددا يكددون الحكمددان الحكيمددان الرفيقددان ال بيددراند عونددا لل وجددة المظلومددةد بحكددم المقددام
 وي جرانه فيما لو تبيَّن ُظلمه.

لددم يتجاهددل حالددة نشددوز الرجددلد فكمددا ذكددر هللا تعددالى فددي القددران الكددريم حالددة  -أي هددا السددامة  –والشددر  العظدديم 
 : َوإِّ ِّ ))نشدوزِّ المدرأةد ذكددر أيًودا حالدة نشددوزِّ المدرأةِّ فدي ُمحكددمِّ تن يلده فدي سددورةِّ النسداءد فقدال تعددالى وقولده الحددق 

ا ا َوالص  اْلح  َماا ص  َماا َأْ  َّ ْصالَِّحا َبْيَنم  َنااَ  َلَلْيمِّ ا َفاََّل ج  وز ا َأْو إِّْلَراض  ْه َاْعلَِّما ن ش  اَراِّ اْمَرَأَة َخاَفْت مِّ ْل   َخْياَر َوأ ْحضِّ
َ َكاَ  اَِّما َتْعَمل وَ  َخبِّير   ُا وا َفِِّ ا  ن وا َوَتتاْ  َ  الش  ا َوإِّْ  ت ْحسِّ  ِ  [.128]النساء:ا   اأْلَْن

هدال المدرأَة الصدالحة إلدى كيفيدة التعداطي معده مدن بدايتده أيًوداد  ذكرت اآلية نشوز الرُجدل و عراَاده ونفدورهد ووجَّ
ااا  فقددال المددولى سددبحانه:  ااوز ا َأْو إِّْلَراض  ااْه َاْعلَِّمااا ن ش  لددم ينُشدد  بعددُدد ولددم ينفِّددر عنهدداد ولددم  ))َوإِّ ِّ اْمااَرَأَة َخاَفااْت مِّ

بدددأت أعددرا  ذلددكد ف حددلَّ هللا لهددذه المددرأة العاقِّلددة الواعيددة التددي ت دداف هللاد أن تتنددازل عددن بعددض  يهُجرهدداد بددل
دنُّهاد أو نَفدَر منهدا زوجهدا  حقوقها لومان استمرار األسرة وعمارة البيالد فلعلَّها ُأصيبال بمدرٍ  مائدم أو كُبدرت سِّ

ده القدران المدرأ  تِّده وشدبابه وعافيتدهد فوج  ة إلدى التسدامح معده لدو تد وَّج بد خرىد بدل لدو ُخي ِّدرت لسبب ماد وهو في قوَّ
درت أم المدومنين عائشدُة اآليدةد ففدي  بين التندازل عدن بعدض حقوقهدا أو الطدالقد فلت تدر التندازل قلديالد وِّهدذا فسَّ

اوز ا أَ الب اري ِّ عنهاد راي هللا عنهاد أنَّها قالال في اآلية  ْه َاْعلَِّماا ن ش  اا  ))َوإِّ ِّ اْمَرَأَة َخاَفْت مِّ د قالدال : ْو إِّْلَراض 
َباار ا َأْو َاْيااَره ، » ب ااه  كِّ ااْه اْمَرَأتِّااهِّ َمااا َه َّ ْعجِّ اا   َيااَرى مِّ ج  ددن األو م[وفااي رواَّااة: ه َّسااتكثر منمااا  -ه اَو الرا  - ]أي مِّ

َْ َاْيا وا نِّاي ت اما َتاََ اْينِّي َوَه ت َطلِّْْ ُ : َأْمسِّ او ََ اَاْيرَهاا، َفَتْ  وا اْ.َت. َقاَلاْت: َفاَّل َفي رِّيد  فَِّراَقَما َوالاََ اْم لِّاي َماا شِّ رِّ ، َواْقسِّ
   «َاَِْس إَِّذا َتَراَضَيا...

المدددرأة الصدددالحة أيهدددا اإلخدددوة تسدددتعين بَحَكدددٍم حكددديمد   تسدددتعين بالسدددفهاءد تسدددتعين بحَكدددٍم حكددديم لكدددي يدددتكلَّم مدددع 
هدداد المددرأة الصددالِّحة   تدددفع زوجهددا إلددى الَحددرامد المددرأة الصددالحة تددتفهم حاجددة زو  هددا إلددى الدد واجد و  ُتنك ِّددد زوجِّ جِّ

ههدا القدران إلدى جدواز أن تتندازل عدن بعدض حقوقهداد لودمان  معيشتها ومعيشدتهد تسدعد بدد و مها وِّناتهداد بدل وجَّ
 استمرار ُبنيانهاد فبيُتهاد أو ُمهد أسرتها ُهم عِّ ُّها وكرامتهاد ذاك هو المشرو  األهم وتلك هي السعامة األنفع..

رًة لهمد فقال تعدالى: )) ومع ذلك أتال اآلية ِِّ َوَلاْو التالية منب ِّهًة للرجل وُمحذ ِّ ل وا َباْيَه النَِّساا يع وا َأْ  َتْعدِّ َوَلْه َتْسَتطِّ
َ َكاَ   ُا وا َفِِّ ا  ةِّ َوإِّْ  ت ْصلِّح وا َوَتتاْ  وَها َكاْلم َعلاَْ يل وا ك  ا اْلَمْي ِّ َفَتَذر  يم  َحَرْصت ْم َفََّل َتمِّ  [.129]النساء:ا   َاِ ور ا َرحِّ
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لو تنازلال لك تلك المرأة الصالحة عن بعض حقوقهاد لكي   ي َرط البيال ويتشرَّم األو مد فال تدذرها كالمعلَّقدة؛ 
 تظلُِّمها و  تقوم بحقوقها و  ت تيها إ  قليال.

يًمددداد يددا مدددن ترجددو م غفدددرة هللا اهفِّددر الددد  تِّ ُيغَفددر لدددكد يددا مدددن ترجدددو َو ِّْن ُتْصددلُِّحوا َوَتتَُّقدددوا َفددإِّنَّ  ََّ َكددداَن َهُفددوًرا َرحِّ
المسامحة من هللا سامِّح خلدق هللا وأو هدم بدذلك زوجتُدك وِّندوكد يدا مدن ترجدو رحمدة هللاد ارحدم تُدرحمد فدالراحمون 

 يرحمهم الرحمن ارحموا من في األر  يرحمكم من في السماء... 

فددإن عصدديُتم هللا وخددالفتم الرسددول ولددم ترحمددواد ولددم تعدددلواد ولددم تتسددامحواد ولددم تغفِّددرواد و ن لددم ُتجددد الحلددولد ولددم 
لون لطريٍق مسدوم بيَّنته اآليدة التاليدة بقولده تعدالى:  اَّل  ينفع تحكيم العقالءد فحينها ستصِّ ُا  ك  َقاا َّ ْااهِّ  را ))َوإِّْ  َيَتَِ

ُا   ْه َسَعتِّهِّ َوَكاَ   ع ا َحكِّيم ا  مِّ  [.130]النساء:  َواسِّ

دند  إن لم ُتجدِّ الحلولد و ن لم يكن الحكماء الناصحون معينين على الحلد إن لدم تغفِّدر و ن لدم ُتسدامِّح ولدم ُتحسِّ
إِّ  »عنددما قدال:  –كمدا قدال رسدول هللا صدلَّى هللا عليده وسدلَّم  –يكون الفِّراق ويكون الطالقد إن لم تستمتِّع بها 

َوَ، وإِّ  ذهبَت ت ْيم ما كسرَتما، وكسر ها ََّلق مااستمت  ]الب اري ومسلم[« عَت بما استمتعَت بما وأما لِّ

حينهدددا يكدددون أبغدددض الحدددالل الدددذي   يتسددداهل بنطقددده إ  السدددفهاءد يكدددون الطدددالق والفدددراق... وحكمدددة تشدددريع 
دده وُمصددابهد هددذا مددا سددنتحدَّ  عندده ددن ا مِّ إن أحيانددا هللا إلددى قابددلد نفعنددي هللا  الطدالق وامابدده وُسددننه والت فيددف مِّ

 و ياكم بالقران الكريم وِّالذكر الحكيم.

 اللهم أصلح ال وجاتِّ والذر ِّيَّةد واهدنا ل ير القول والفِّعل والنيَّة... إني ماٍ  ف م ِّنوا.


