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 الطالقحتى ال نقع في 
 للشيخ السيد مراد سالمة

 حائل. وبين العبادالتائب على العباد فليس بينه  سائل،الحمد لله المجيب لكل 

 زائل.المحالة  وكل نعيم لها،جعل ما على األرض زينة 

 وحبائل.حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ  

 الغافل.ومن استسلم لهواه فذاك الضال  العاقل،فمن أسلم وجهه لله فذاك الكّيُس 

 ال إله إال الله وحده ال شريك له تنزه عن الشريك وعن الشبيه وعن المشاكل. ونشهد أن

 من يرعى الجنين المريض؟يشفي  المائل؟ منومن يعدل  األمر؟باد غيره؟ ومن يدبر من للع

 في بطن الحوامل؟ 

 من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن استعصت على قدرته المسائل؟

 ؟والوسائلمن لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا األسباب 
ا ا ْْر ب س   سا ر لْْْا لْْر َا ا ل الرَّجر  َ لبِسْْْْْْْب

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْر    اا ارر 

ا

ساأرِل   ا اَلر مر َر َّ اأرشْْْب  َّاَِلرَاَلر  َ ا ر  مب

ا
اا ْْر   ْْس ب ا  َةِ  ْْ ْْ  ايِكالِكان سات ْْر ياا  َ ْْب ا ر  ل

ا

!رِم   ا اأتب َةِ ِاا ل ْْْع لريبِهاِل رشْْْب اتر َلنب ا ر

ا
ساا اير بلرم  ْْر َر ْْب ََّر اأر  ًاأ َل  ْْب ْْْْْْب  َّاَِلري اأرش

ا

لر   ا الر َر ا ر َو بب ساصْْر ل ر ساِلكاترلرَاِحمب اَلر

ا
بب!رِ َ اا اَل  َةِ ااِسل ْْْْْْع اارِ مب اَلْر رُّ ع ا ر ْر ب

ا

ْْر   ا ِهاا ْْب اَِلري ْْ  ا ب اَل نب اَلر َر ي َر سا ْْر اا ًر ْْب اَِلري

ا ! َخائَِّبة    ..فـََبْحُر ُجودَِّك يـَْروِّي ُكلَّ َمْن يَرُِّد!.َفََل تـَُردَّنَـَّها يَا َربِّّ

 ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
الْْْْ  ْْْْكا ايْْْْ ْْْْ اْْْْْْْْْك اَ اَلْْْْ ْْْْك

ا

اَلْْْْْْْكا انْْْس  ااْْْسلْْْ ما ْْْ  اَلْْْبَْْْ

ا
ارلْْْْس ْْْْكا اََ احْْْْيْْْْلْْْْ  ا َلْْْْسلْْْْك

ا

ا تفَّكاَ اتفَّ ا حسْْْْْنا ْكا

ا
َْْ اْْْساا ا لْْب الْْك الْْك اَلْْْْْيلْْْ  الْْ ْْز

ا

ا َلْْنا ال َْْْْْْْْْ ا أ َْْْاتْْلْْكاو 

ا
ا ْْْ َلْْكاتْْلْْيْْ ْْْسا الْْ َْْ الْْك اَو 

ا

ات ْْْ َْْْاأ سَللكا  َتَا ْْْْكا

ا
ا َ ْْكا ا لْْْْْْس ااْْكاَْْيَْْ َ ااْْ ْْن

ا

اي ااتْكا ْْْس اَ الز ا لْ الشَْْْْْْ

ا  { 201( ]آل عمران/201} يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن َآَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِّهِّ َواَل َتُموُتنَّ إِّالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسلُِّموَن )
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َها َزْوَجَها َوَبثَّ مِ  ا ا َوات َُّقوا اللَّ ََ ن ْ } يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ََ ِِر ًاا َوِن ََ ا رَِجا ًا  ََ ُه
اَن َعَلْرُكْم َرِقرب اا ) ََ ًَُلوَن ِب َِ َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللَّ ََ  ا ََ  []       1( ]النَاً/1الَِّذي َت

ًََّأُه اللَّ َُ  الَِّذيَن َآَذْوا ُموَسى فَ بَ  ََ اَن ِعْنَد اللَّ }يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ًَ َتُكونُوا  ا قَاُلوا َوََ ََّ ا )ِم ( يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا 96 َِ َوِجره ا
ا  []01-96]اْلحزاب/( 07) ات َُّقوا اللَّ ََ َوُقوُلوا قَ ْو ًا َسِديد ا

 أما بعد

 َللة،ضوشر األمور محدثاتها، وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة  eفإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد 
 النار.ضَللة في  وكل

 إىلذا نظرنا إ الطالق وعلى حد سواء انتشار ظاهرة  األمةو اجملتمع و  األسرةن و استقرار إن من املعضالت اليت تعصف بأمف

 مصر يف ارتفعت الطالق نسبة :كفافني مصطفى اإلعالمي ذكر -مثال–ففي مصر  و مدمر ، اخلطب جسيم إنلوجدنا  اإلحصائيات

 يف طالق حالة 004 مبعدل مطلقة، ماليني 0 إىل وصل مصر يف املطلقات عدد فإمجالي املاضية، عاًما 04الـ خالل %04 إىل %7 من

 مبشاركة سنوًيا، املصرية احملاكم تشهدها طالق قضية مليون 40 أصل من مصر، يف دقائق 0 كل طالق حدوث أي الواحد اليوم

 (4).مصر سكان ربع يعادل ما أي احملكمة، أمام شخص مليون 02

 مسجلة نفسها الفرتة خالل %00 بنسبة اململكة حماكم يف املسجلة الطالق حاالت ارتفعت «العدل» إحصاءاتجاء يف  ويف السعودية

 .جديدة زواج حاالت 44 كل مقابل طالق حاالت 7 معدل لتحقق طالق حالة 004074

 ه4040 العام خالل سجل عما %47 بنحو ه4040 العام خالل السعودية احملاكم لدى املسجلة النكاح فسخ دعاوى ارتفعت كما

 لدى املنظورة وإثباته اخللع دعاوى عدد أيضًا ارتفع حني يف الواحد، اليوم يف منظورة دعوى 01 مبعدل دعاوى 444001 لتبلغ

 دعاوى 0 ال قارب مبعدل دعوى 04444 لتبلغ سبقه الذي بالعام مقارنة %07 حنو بنسبة نفسها الفرتة خالل اململكة حماكم

 (0) العدل. وزارة إحصاءات حبسب يوميًا منظورة

 واملصلحني واملفكرين؟جتيش هلا جيوش الدعاة  أنليست هذه كارثة ينبغي أ

 -األمني صلى اهلل عليه وسلم وسنة النيبهلذه القضية من خالل القران الكريم رية حلوال جذ أضعنا لذا فأ

  وإليكم البيان:على ثالثة حماور  وتشتمل احللول

 قبل الزواج المحور األول: حلول
 االختيار حسن-1

 سيارة شرتيي أن يريد عندما فاإلنسان سعيدة أسرة ختطيط ملستقبل من الزوجية احلياة شراكة يف الدخول وللفتاة قبل للشاب البد 

 ال فلماذا عقبات وال لاكمش بدون بغريها يبدهلا أن له ميكن وتلك سيارة، وآمنها السيارات أجود ويدقق ويبحث عن لأيس نهإف

  األسرية والتخطيط للحياة االختيار حنسن

                                                           
 على شبكة اإلنرتنت  إعالمموقع - 4

 جريدة الرياض - 0
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 وسلم عليه اهلل صلى-اهلمام النيب وبينه لنا اإلسالم ليهإ أرشدنا وهذا ما {الطرفني كال من االختيار حس} احللول فأول لذا

 نهع اهلل رضي - هريرة أبي عن أسرتهيكون ذلك االختيار هو األساس الذي يبين عليه  ملتزمة وصاحلة  امرأةر الشباب أن خيتا

 اتبذ فاظفر ، ولدينها ، وجلماهلا ، وحلسبها ، ملاهلا:  ألربع املرأة تنكح: ))  قال ، - وسلم عليه اهلل صلى - النيب عن ، -

 . عليه متفق((  يداك تربت الدين

 التطبيقي هلذا األساس:  وإليكم الواقع

 ينيع - فالنة من إليك أشكو حممد، أبا يا: فقال رجل جاءه إذ عيينة بن سفيان عند كنت: النيسابوري حييى بن حييى قال

 !.وأحقرها عندها األشياء أذل ،أنا - امرأته

 !؟ عزا بذلك لتزداد إليها رغبت لعلك: فقال رأسه رفع ثم مليا، سفيان فأطرق

 !.حممد أبا يا نعم: فقال

 .دينال مع واملال العز له اهلل جيمع الدين إىل ذهب ومن بالفقر، ابتلي املال إىل ذهب ومن بالذل، ابتلي العز إىل ذهب من: فقال

 :فقال حيدثه أنشأ ثم

 وأنا، وإبراهيم، وعمران، حممد،: أربعة إخوة كنا

 فابتاله منه ماال أكرب هي من فتزوج احلسب، يف رغب يتزوج أن حممد أراد فلما أوسطهم، وكنت أصغرنا، وعمران أكربنا فمحمد

 قصة عليه وقصصت فشاورته، راشد بن معمر علينا فقدم أمرهما، يف فنقبت ،!شيئا يعطوه ومل يديه يف ما أخذوا بالفقر، اهلل

 :جعدة بن حييى حديث فأما عائشة، وحديث جعدة بن حييى حديث فذّكرني أخوي،

 :- وسلم عليه اهلل صلى – النيب قال

 ". يداك تربت الدين بذات فعليك ومجاهلا، وماهلا، وحسبها، دينها،: أربع على املرأة تنكح" 

 :قال- وسلم عليه اهلل صلى- النيب أن عائشة وحديث

 ". مؤنة أيسرهن بركة النساء أعظم" 

 .اهـ(الدين مع واملال العز لي اهلل فجمع- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول بسنة اقتداء املهر وختفيف الدين لنفسي فاخرتت

  عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال: هريرة أبى فقريا عن وإن كاناختيار الزوجة زوجا صاحلا  الزوج:

  فتنة تكن تفعلوا إال فزوجوه، وخلقه، دينه ترضون من إليكم خطب إذا"  وسلم:

    (4) ". عريضوفساد  األرض يف

 والمثاليةالعنترية  والبعد عن الواقعية-2
   واملثاليةالعنرتية  الظهور مبظهرالزوج والزوجة  واخلالفات بنييسبب املشكالت  وإن مما

 فإذااألحالم  نه فارسأ ويظهر للفتاة فوق طاقته واجلود والسخاء ويكلف نفسه فرتة اخلطوبة بالغنى ظهر نفسه يفالشباب ُي فكثري

و األسلوب الطعام باحلال غري احلال و الطعام غري  دهره، إذاحامت  و ،زمانهعنرت  أنهخميلتها ارتسم يف  وقد بزوجته  لما دخ

 فيما بينهما تفقد الزوجة املصداقية بالزوج و حيدث الشقاق  ذلك فعندهاو غري غري األسلوب 

                                                           
 400 ـ 0/400)  احلاكم و(  4107)  ماجه ابن و(  4/044)  الرتمذي أخرجه - 4
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 يإن اهلل رسول يا فقالت امرأة  وسلم عليه اهلل صلى  النيب إىل جاءت: "  قالت - عنها اهلل رضي- بكر أبي بنت أمساء  عن

 البسك يعط مل مبا املتشبع  وسلم عليه اهلل صلى  اهلل رسول فقال يعطين مل مبا زوجي من أتشبع أن جناح علي فهل ضرة على

 ( .0")زور  ثوبي

 َوَيَتَزيَّن ، النَّاس ِعْند َذِلَكِب َيَتَكثَّر ، ِعْنده َلْيَس َما ِعْنده َأنَّ َيْظَهر ِبَأْن ِعْنده َلْيَس ِبَما اْلُمَتَكثِّر َمْعَناُه:  اْلُعَلَماء َقاَل النووي وقال

 (.0) ُزور َثْوَبْي َلِبَس َمْن ُيَذّم َكَما َمْذُموم َفُهَو ِباْلَباِطِل

 المغاالة في الصداقثالثا عدم 
يس هو الرئ ومتزقت وكان سببهاسر قد تفككت ُأمن  والزوجة فكم الزوج واخلالفات بني املشكالت يسبب ممااملهور  يففاملغاالة 

كما يقولون )قيدته من يديه و رجليه(  ألنهاعلى الزوج  وتسلطهاتلك املغاالة يف حتكم الزوجة  أثرفبعد الزواج يظهر  املغاالة،

 الفراق و الطالق  إىل باألسرةفيحدث الشقاق و اخلالفات اليت تعصف 

 ِعْنَد َتْقًوى َأْو َيا،الدُّْن ِفي ْكُرَمًةَم َكاَنْت َلْو َفِإنََّها النَِّساِء، َصَداَق ُتَغاُلوا َلا: " اْلَخطَّاِب ْبُن ُعَمُر َقاَل: َقاَل السَُّلِميِّ، اْلَعْجَفاِء َأِبي َعْن

 اْثَنَتْي ِمَن َأْكَثَر َبَناِتِه ِمْن اْمَرَأٌة ِتُأْصِدَق َوَلا ِنَساِئِه، ِمْن اْمَرَأًة َأْصَدَق َما َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى ُمَحمٌَّد ِبَها َوَأَحقَُّكْم َأْوَلاُكْم َكاَن اللَِّه،

 (0)َنْفِسِه ِفي َعَداَوٌة َلَها َيُكوَن َحتَّى اْمَرَأِتِه َصَدَقَة َلُيَثقُِّل الرَُّجَل َوِإنَّ ُأوِقيًَّة، َعْشَرَة

 .فيها تسبب َمن تذكر كلما الزوج قلب حترق وناًرا الزوجية، السعادة طريق يف عقبة الديون تلك فتكون

 َصَداِقَها، َوَتْيِسرَي ْطَبِتَها،ِخ َتْيِسرَي: اْلَمْرَأِة ُيْمِن ِمْن ِإنَّ: )َقاَل-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اللَِّه َرُسوَل َأنَّ-عنها اهلل رضي- عائشة عن

 (7)( َرِحِمَها َوَتْيِسرَي

 َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه لَّىَص النَِّبيِّ ِإَلى َرُجٌل َجاَء:  َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي على من غاىل يف الصداق َعْن –صلى اهلل عليه وسلم  –وقد انك النيب 

 ؟ َشْيًئا اأَلْنَصاِر ُعُيوِن ِفي َفِإنَّ ، َلْيَهاِإ َنَظْرَت َهْل:  َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َلُه َفَقاَل.  اأَلْنَصاِر ِمْن اْمَرَأًة َتَزوَّْجُت ِإنِّي:  َفَقاَل ،

 َأَواٍق َأْرَبِع َعَلى:  َوَسلََّم َعَلْيِه للَُّها َصلَّى النَِّبيُّ َلُه َفَقاَل.  َأَواٍق َأْرَبِع َعَلى:  َقاَل ؟ َتَزوَّْجَتَها َكْم َعَلى:  َقاَل.  ِإَلْيَها َنَظْرُت َقْد:  َقاَل

 َفَبَعَث:  َقاَل.  ِمْنُه ُتِصيُب ْعث َب ِفي َنْبَعَثَك َأْن َعَسى َوَلِكْن ، ُنْعِطيَك َما ِعْنَدَنا َما!  اْلَجَبِل َهَذا ُعْرِض ِمْن اْلِفضََّة َتْنِحُتوَن َكَأنََّما! 

 . (2) . ِفيِهْم الرَُّجَل َذِلَك َبَعَث َعْبٍس َبِني ِإَلى َبْعًثا

 حلول ما بعد الزواجالمحور الثاني 
 حيب:ما  وتعريف علىتعرف على ما حتب  أوال:

رائع الذلك املشهد  إىل تأملفان ذلك جينب الشقاق و اخلالف املستقبلي و البناء  عنداألخر نهما نفسية يفهم كل واحد م أنو هو 

 َعَليَّ ُكْنِت َوِإَذا ، َراِضَيًة يَعنِّ ُكْنِت ِإَذا أَلْعَلُم ِإنِّي:  َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلِل َرُسوُل ِلي َقاَل:  َقاَلْت َعاِئَشَة َعْن الفهم ، لذلك

                                                           
 ،( 0104 رقم ، 0/0444) والبخاري ،( 00100 رقم ، 0/400) أمحد أخرجه - 0

 7/000 مسلم صحيح شرح - 0

 441 - 447/ 0 والنسائي ،(4404) والرتمذي ،(0440) داود أبو أخرجه - 0

 0040: اجلامع وصحيح ،4102: حديث حتت اإلرواء يف األلباني صححه - 7

 (4000) صحيحه يف مسلم - 2
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 َغْضَبى َعَليَّ ُكْنِت َوِإَذا ، ُمَحمَّد  َوَربِّ اَل َتُقوِلنَي: َفِإنَِّك َراِضَيًة َعنِّي ُكْنِت ِإَذا َقاَل: ؟ َذاَك َتْعَلُم َأْيَن ِمْن:  َفُقْلُت:  َقاَلْت َغْضَبى

 (1).اْسَمَك ِإالَّ َأْهُجُر َما َواللَِّه َأَجْل:  ُقْلُت ، ِإْبَراِهيَم َوَربِّ اَل:  َتُقوِلنَي

 من نهإ: فقلت علي، دخلت حتى يهدينها نساؤها أقبلت بها بنائي يوم كان فلما متيم بين من امرأة خطبت: "القاضي شريح قال

 هي فإذا فتوضأت، شرها، من ويتعوذ خريها من تعاىل اهلل ويسأل ركعتني، ويصلي يقوم أن زوجها على املراة دخلت إذا السنة

 .ميةأ أبا يا رسلك على: فقالت ناحيتها إىل يدي فمددت منها، دنوت البيت خال فلما بصالتي، هي فإذا وصليت بوضوئي،

 لي فبّين بأخالقك لي علم ال غريبة امرأة فإني: بعد أما وآله، حممد على وأصلي وأستغفره، أستعينه أمحده هلل احلمد: قالت ثم

 وقد عواًل،مف كان أمرًا اهلل قضى إذا ولكن مثلك، قومي يف ولي قومك يف منكح لك كان قد فإنه فأجتنبه، تكره وما فآتيه، حتب ما

 .{بإحسان تسريح أو مبعروف إمساك إما} به تعاىل اهلل أمرك ما فاصنع ملكت

 كذل يكن عليه ثبت إن كالمًا قلت فإنك.. بعد أما وصحبه، وآله حممد على وأسلم وأصلي وأستعينه، أمحده هلل احلمد: فقلت

 :فقالت فاسرتيها، سيئة من رأيت وما فبثيه، حسنة من رأيت وما كذا، وأكره كذا أحب عليك، حجة يكن تدعيه وإن لي، حظًا

 األهل؟ لزيارة حمبتك كيف

 فالن بنو: قلت أكرهه؟ تكره ومن له، آذن دارك يدخل أن جريانك من حتب فمن: قالت أصهاري، ميلين أن أحب ما: قلت

 رأس كان فلما أحب، ما إال منها أرى ال حواًل معي ومكثت ليلة بأنعم معها فبت: قال سوء، قوم فالن وبنو صاحلون، قوم

 وأهاًل مرحبًا: قلت حليلتك، فالنة أم: قالوا هذه؟، من: فقلت وتنهى، تأمر بعجوز أنا وإذا القضاء، جملس من جئت احلول،

 يفك: قالت وأهال، بك ومرحبًا السالم وعليك: فقلت أمية، أبا يا عليك السالم: فقالت العجوز، أقبلت جلست فلما وسهاًل،

 خريًا، اهلل فجزاك الرياضة، فأحسنت وريضت األدب، فأحسنت أّدبت لقد قرينة، وأوفق زوجة خري: قلت زوجتك؟ رأيت

 مريب رابك فإن زوجها، عند حظيت أو غالمًا، ولدت إذا: حالتني يف منها حااًل أسوأ منها يرى ال املرأة إن أمية، أبا يا: فقالت

 .املدللة الروعاء من أشر بيوتهم يف الرجال حاز ما فواهلل بالسوط، فعليك

 معي تفمكث الوصية، بتلك فتوصيين حول كل رأس يف تأتيين فكانت شاءوا، ما: قلت أصهارك؟ يزورك أن حتب كيف: قالت

 (44) ظاملا. وكنت هلامرة واحدة  إالشيئًا  عليها أعب مل سنة عشرين

 المعاملة:حسن ثانيا 
 وحسن املعاملة إال باإلحسانهذه الشراكة  وال تدوماحلياة الزوجية شراكة بينكما  أنالزوجة  وأنت أيتهاالزوج  واعلم أيها

 [41: النساء] {َكِثرًيا ْيًراَخ ِفيِه اللَُّه َوَيْجَعَل َشْيًئا َتْكَرُهوا َأْن َفَعَسى َكِرْهُتُموُهنَّ َفِإْن ِباْلَمْعُروِف َوَعاِشُروُهنَّ}تعاىل قال اهلل 

 {َيَتَفكَُّروَن ِلَقْوٍم َلآَيات  َذِلَك ِفي ِإنَّ ًةَوَرْحَم َمَودًَّة َبْيَنُكْم َوَجَعَل ِإَلْيَها ِلَتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأْنُفِسُكْم ِمْن َلُكْم َخَلَق َأْن آَياِتِه َوِمْن} وقال تعاىل

 [04: الروم]

                                                           
 (420 رقم ، 4/470) ومسلم ،( 0040 رقم ، 0/0040) أخرجه البخاري- 1

 (. 440-440) ص أحكام النساء البن اجلوزي - 44
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 عليه اهلل صلى} اهلل رسول قال هريرة أبي-وسلماهلل عليه  صلى-اهللرسول  وهي وصية أمانةزوجتك  أنتتذكر أيها الزوج  أن

 يزل مل تركته وإن كسرته تقيمه ذهبت فإن أعاله الضلع يف ما أعوج وإن ضلع من خلقت املرأة فإن خريًا بالنساء استوصوا {وسلم

 (44) بالنساء فاستوصوا أعوج

:»  -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىُّ َقاَل َقاَلْت َعْنَها اللَُّه َرِضَى َعاِئَشَة حسن معاملته لزوجته َعْنأخري الناس من  أنتذكر أيها الزوج 

 (40)«. أَلْهِلى َخْيُرُكْم َوَأَنا أَلْهِلِه َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم

 عليه اهلل صلى- النَِّبىِّ ِإَلى َرُجٌل َجاَء:  َقاَل َعْنُه اللَُّه َرِضَى اْلُخْدِرىِّ َسِعيد  َأِبى َعْنالزوجة تذكري عظم حقه عليك  أيتها أنتو 

«.  َأَباِك َأِطيِعى:»  -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىُّ َلَها َفَقاَل َتَزوََّج َأْن َأَبْت َقْد اْبَنِتى َهِذِه اللَِّه َرُسوَل َيا:  َفَقاَل َلُه ِباْبَنة  -وسلم

 َلُه َكاَنْت َلْو َأْن َزْوَجِتِه َعَلى زَّْوِجال َحقُّ:»  َقاَل َزْوَجِتِه َعَلى الزَّْوِج َحقُّ َما ُتْخِبَرِنى َحتَّى َأَتَزوَُّج اَل ِباْلَحقِّ َبَعَثَك ِذىَوالَّ:  َفَقاَلْت

 (44)«. َحقَُّه َأدَّْت َما َفَلِحَسْتَها ُقْرَحٌة

 سريا أأصبحت وصاياها منهجا تربويا و دستورا  األسريةو إليك دستور السعادة و فن املعاملة من خبرية يف الشؤون 

 :زفافها ليلة ابنتها توصي الشيباني احلارث بنت مامةأ

 نع استغنت امرأة أن ولو.. للعاقل ومعونة للغافل تذكرة لكنها و ، لِك ذلك لرتكت أدب لفضل تركت لو الوِصية إن: بنية أي

 .الرجال خلق وهلن خلقن للرجال النساء ولكن عنه، الناس أغنى كنِت إليها حاجتهما وشدة أبويها لغنى الزوج

 أصبحف ، تألفيه مل وقرين ، تعرفيه مل وكر إىل درجِت فيه الذي العش وخلفِت ، خرجِت منه الذي اجلو فارقت إنك:  بنية أي

 ..ذخرًا لك يكن عشرًا خصااًل له واحفظي.. وشيكا عبدًا لِك يكن أمة له فكوني ، ومليكا رقيبا عليِك مبلكه

 .والطاعة له السمع وحسن بالقناعة له فاخلشوع :والثانية األوىل أما

 ريح. أطيب إال منِك يشم وال قبيح على منِك عينه تقع فال... وأذنه. عينه ملوضع والرابعة: فالتفقد الثالثة وأما

 مغضبة. النائم وتنغيص ملهبة، اجلوع تواتر فإن .وطعامه منامه لوقت والسادسة: فالتفقد اخلامسة وأما

 حسن العيال ويف التقدير، حسن املال يف األمر ومالك ...وعياله حشِمه على واإلرعاء مباله فاالحرتاس :والثامنة السابعة وأما

 التدبري.

 أمينت مل سره أفشيت وإن صدره أوغرت أمره خالفت إن فإنك ....سرًا له تفشني وال أمرًا له تعصني فال :والعاشرة التاسعة وأما

 فرحًا كان إن يديه بني والكآبة مهتما كان إن يديه بني والفرح إياك ثم .....غدره

 األزماتفن إدارة ثالثا 
 أبو الدرداء رضي اهلل عنه  األمةالذي وضع حكيم هذه  األزمات وقانون إدارةشقاق بينكما فعليكما بفن  أو ما حدث خالف وإذا

 ضيتك،ر غضبى رأيتك وإن فرضين، غضبت رأيتين إذا: "هلا فقال زوجته عنه اهلل رضي الدرداء أبو اجلليل الصحابي أوصى لقد

 "نصطحب مل وإال

  تأخذ، أن قبل فتعطي ...حقوقًا. ولآلخرين حقًا، هلا أن تعرف اليت الطيبة الصحبة إنها ...نعم

                                                           
 (4002 رقم ، 0/4414) ومسلم ،( 4404 رقم ، 4/4040) البخاري أخرجه - 44

 (0477 رقم ، 1/020) حبان وابن.  صحيح غريب حسن:  وقال( 4210 رقم ، 0/741) الرتمذي أخرجه - 40

 اإلسناد صحيح:  وقال( 0707 رقم ، 0/040) واحلاكم ،( 0400 رقم ، 1/070) حبان ابن أخرجه - 44
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 أغضب حني سورتي يف وال تنطقي     مودتي تستدميي مين العفو خذي

 املغيب كيف تدرين ال فإنك      مرة الدف نقرك تنقريين وال

 تقلب القلوب و قليب يأباك و     بالقوى فتذهب الشكوى وال تكثري

 يذهب احلب يلبث مل اجتمعا إذا األذى    و القلب يف احلب رأيت نيإف

 فسمع، موسل عليه اهلل صلى النيب على يستأذن عنه اهلل رضي[ بكر أبو] جاء :قال عنهما تعاىل اهلل رضي[ بشري بن النعمان] عن

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على صوتها رافعة وهي عائشة

 ...فدخل بالدخول له فأذن

 سولر على صوتك أترفعني: وتناوهلا ؟ رومان أم ابنة يا عليها يغضب أو يهددها كأنه يعين ؟ رومان أم ابنة يا: بكر أبو أي فقال

 وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل

 فلما ،( نهع تعاىل اهلل رضي ، أبيها من خيلصها أن يريد خلفه جعلها كأنه يعنى) وبينهما بينه وسلم عليه اهلل صلى النيب فحال

 ."؟ وبينك الرجل بني حلت قد أني ترين أال: "هلا يقول يرتضاها هلا يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب جعل بكر أبو خرج

 اهلل سولر يا:" بكر أبو فقال بالدخول وسلم عليه اهلل صلى النيب له فأذن، يضاحكها فوجده عليه فاستأذن بكر أبو جاء ثم: قال

 " . حربكما يف أشركتماني كما سلمكما يف أشركاني

 اليت فضربت طعام فيها بصحفة املؤمنني أمهات إحدى فأرسلت نسائه بعض عند {وسلم عليه اهلل صلى} النيب كان قال أنس عن

 ثم الصحفة فلق {وسلم عليه اهلل صلى} النيب فجمع فانفلقت الصحفة فسقطت اخلادم يد بيتها يف {وسلم عليه اهلل صلى} النيب

 تهابي يف هو اليت عند من   بصحفة أتى حتى اخلادم حبس ثم أمكم غارت ويقول الصحفة يف كان الذي الطعام فيها جيمع جعل

 (40)كسرت اليت بيت يف املكسورة وأمسك صحفتها كسرت اليت إىل الصحيحة الصحفة فدفع

 وامرأة كاملةيوجد رجل كامل  رابعا: ال
 موسى أبيعن  ما استثنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  إالكاملة  امرأةو ال يوجد األنبياء و املرسلون  إالال يوجد رجل كامل 

 فرعون، امرأة آسية إال النساء من يكمل ومل كثري، الرجال من كمل: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه، اهلل رضي

 (40()الطعام سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل وإن عمران بنت ومريم

 بل املعاشرة باملعروف  وأنت كذلك ال تبحثني عن الكمال يف زوجكعن الكمال يف زوجتك  تبحثلذا فال 

- اللَِّه رسوَل َأنَّ :- عنه اهلل رضي- أبي هريرة الغالية، عن أيتهاكذلك  أنتو  أخرن كرهت منها أيها الزوج خلقا رضيت إف

 (40) مسلم. أخرجه. «آَخَر منها رضي ، ُخُلقا منها َكِره ِإن ، مؤمنة مؤمن َيْفَرْك ال»  قال -وسلم عليه اهلل صلى

 المهمالت سلةخامسا: 

                                                           
 (0107 رقم ، 0/0444) والبخاري ،( 44712 رقم ، 4/004) أمحد أخرجه - 40

 (آمنوا للذين مثل اهلل وضرب) تعاىل اهلل قول باب 40: األنبياء كتاب 04: يف البخاري أخرجه - 40

 ( . 04( )  4001)  0/472 مسلم:  أخرجه - 40
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ال  ماأللييضع فيها كال الزوجني ما دار بينهما من سوء تفاهم فاملاضي  وتلك السلة وعدم نسيانها، إعدادهاسلة املهمالت البد من 

 وكذلك الزوجةيذكرها به عند االختالف زن الزوج سقطات زوجته لفال حقد وال حسد وضغينة فال خي مكان له يف قلوب احملبني

  والتنقية للقلوبصفية تفالبد من ال

َااَليًا لحبيب اا ت! راَو  ا ل ثيَهاَلسس اهاتنالجس ز***ااََّلس

َاار ىا لشسل كال  اا اَلغيَهاتناصحيح ااا  ْسُّ***ااح اثس

انبيَهاألفكا  ح  ااا  ر ا***اامحَّا للهرااأ ااا لمخ!سرِااتن

 عند الخصام المحو الثالث: حلول
ام وما عكامللح الذي يوضع على الطعام فلو زاد عن حده ما قبل ذلك الط املنغصاتوتلك احلياة الزوجية ال ختلوا من منغصات 

 أحد  استساغة

 : وهو الطالقمن عدة أمور حتى ال نقع يف احملظور  واخلالف البدلذا فعند اخلصام 

 الطالق: سورةيف -تعاىل –قال اهلل اليت متنع كال الزوجني من الوقوع فيما يغضب الرب جل جالله أوال: تقوى اهلل 

ا ل َ يجعل الل َ يتق }ومنتعاىل:  قوله - ًج ا ًزق َ*  مخ  (3-2:الطالق) يحتَب{ ً حرث من وي
ل }ومن: سبحانه قوله -  (3:الطالق) حَب َ{ فهو الل َ على يتَو
ًه من ل َ يجعل الل َ يتق }ومن: وجل عز قوله -  (4:الطالق) يَ ًاا{ أم
 (5:الطالق) أج ًاا{ ل َ ويعظم سرئات َ عن َ يكفً الل َ يتق }ومن: تعاىل قوله -

ُوا َوًَ ) الل َبينكما قال  نكا واملعروف الذيلفضل ا اال تنسو املعروف:تذكروا ثانية  ََ َنُكمْ  اْلَفْضلَ  تَ ْن  (بَ ر ْ

ا لْسيس اا ماَلبَ  ا  للؤم***االَا  ا ل َ ماتلَا لَّلسءاَ 

ا إلََّ  اَل يعا للئيزا يَى***ااحسل ساا سشَالمنا ل َازا يَى

 نهماع اهلل رضي - العاص بن عمرو بن اهلل عبد-وسلماهلل تعاىل و امر سوله صلى اهلل عليه  بأمرام االلتزام فالواجب عندما اخلص

 فيه انتك منهن َخْصَلة فيه كانت َوَمْن. خالصا منافقا كان فيه ُكّن َمْن َأربع: » -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسوُل قال:  قال:  -

 .«فجر َخاَصم وِإذا. َغَدَر َعاَهَد وِإذا. َكَذَب َحّدث وِإذا ، َخاَن اْئُتِمن ِإذا:  َيَدَعَها حتى النَِّفاق، ِمَن َخْصَلة

كم ف مستقبل هؤالء مرتبط بارتباطكما والبنات وتذكروا أناألبناء  أذهانكمايغيب عن  أال واخلالف البد ماخلصا األبناء: عندتذكروا 

راء يف صح وترك األبناءكل واحد منهما اختار لنفسه طريقا  أنبسبب  ،صحراء احلياة بسبب الطالق وضاعوا يفمن أبناء شردوا 

 احلياة املدمرة 

 بالطالق؟؟ األبناء تأثر مظاهر هي ما
 :املظاهر تلك أهم ومن للمستقبل وترفقهم حياتهم جوانب كل وستغزو األبناء على الطالق تأثريات جليا ستظهر جالآ أم عاجال

  نفسية ألمراض الحقا تتحول قد الداخلي الصراع من حالة ويعيشون كبرية وعصبية نفسية ضغوطات إىل األبناء تعرض-4

  النجاح عدم يعين االستقرار عدم وبالتالي مستقرة غري حياتهم جيعل وإالم مما األب بني وتشتتهم األبناء ضياع-0

  شخصيته من الكثري حيطم قد رغباتهم عن للتعبري فرصة أي هلم يسمح أن دون األطفال على جديدة حياة فرض-4
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 يفقد وعندما واألب األم من مزدوجة مصادرها كانت إذا إال نافعة تكون أن هلا ميكن ال اليت والعاطفة للحب األبناء فقدان-0

  إنتاجا واقل صعوبة أكثر حياتهم وجيعلها على جدا األمر رؤثسي واحلب العاطفة األبناء

  أعينهم يف الباهتة الصفراء النظرة وستلحظون األبناء لدى قويا سيكون   واليأس باإلحباط الشعور-0

 كنف يف تربوا اللذين األبناء من األصعدة كافة على والقدرات اإلمكانيات يف اقل والديهم انفصال ظل يف يعيشون الذين األبناء-0

 الوالدين ظل املوحدة ويف األسرة

 إال وهو الطالق احلالل  أبغضكانت هذه بعض احللول اليت حتول بني الوقوع يف 

 سلم وصحبه و وعلى آله حممد سيدنا على وصل اللهم

 

 


