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ﭑ ﭒﭓ

يَسرُّ مَوْ ِقعَ مِريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن يُقَدِّمَ لَكُم تَسْجِيلًا

لسلسة حماضرات بعنوان

ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور

 -حفظه اهلل تعاىل -

يف مسجد السعيدي باجلهراء بالكويت نَسأَلُ اهللَ  -سُبحَانَهُ وَتَعَالَى َ -أنْ يَنْ َفعَ بِهَا
اَجلَمِيع.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن اتبع
هداه.
أما بعد:
الزلنا أحبتنا يف اهلل يف هذه السلسلة لبيان إصالح البيوت ،وأحكام ما يتعلق باألوالد
والزوجني والبيت وغري ذلك من املسائل ،يف هذه الليلة سنتكلم عن موضوع مهم يتعلق
بالزوجني ،فإننا قد تكلمنا ساب ًقا عن احلقوق الرشعية للزوج واحلقوق الرشعية للزوجة ،ثم إن اهلل
سبحانه وتعاىل -بني أحكا ًما رشعية ومسائل مهمة فيام إذا مل يتفق الزوجان فيام بينهام واجتها إىلأمر آخر وهو حصول الطالق والفرقة فيام بينهام ،نسأل اهلل -عز وجل -أن يصلح أزواجنا وبيوتنا
وأوالدنا ،فاهلل -سبحانه وتعاىل -بني أحكام الطالق ،وبينه نبينا -عليه الصالة والسالم.-
ومن املهم للزوج أن يعرف أحكام الطالق ،وأن يعرف أسبابه حتى يبتعد عنها ،وأن يعرف
كيف هي مداخل الشيطان يف قضية تفريق البيوت حتى يتم هذا البيت له بخري.
بني اهلل -عز وجل -أن الطالق مرشوع ،وأنه له حكمة عظيمة وهي قضية أنه إذا مل يؤدم بينهام،
ومل تكن العرشة صاحلة فإنه يفرق بينهام حتى يبحث كل منها عن سبيله الذي يريد ،لكن هذا احلل
وهذا السبيل وهذه الطريقة جعلها اهلل -عز وجل -آخر الطرق ،بني نبينا -صىل اهلل عليه وسلم-
][3

للشيخ خالد بن ضحوي الظفريي

نصائح يف إصالح البيوت

احل َالل إ َىل
أهنا آخر احللول ،وورد حديث ضعيف ال يصح لكن معناه صحيح وهو أنَ « :أ ْبغض ْ َ
اهللَ -ت َع َاىل -الط َالق»،
مورا به إال عند عدم احللول ،فهو كام يقال آخر احللول ،وآخر األمور التي يتجه
فالطالق ليس مأ ً
إليها املسلم ،لذلك إذا نظرنا إىل حكمة الرشيعة وجدنا أنه جعلل الطلالق بصلورة معينلة ووقلت
معني ،وهو قوله -عز وجل :-ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ الطالق ،١ :فبلني نبينلا -صلىل اهلل
عليه وسلم -هذه العدة،
ومعنى العدة هنا يف الطالق:
أن الرجل إذا نوى الطالق فإنه ال بد أن يطلق عىل السنة ،وال يطلق الطالق البدعي املحرم الذي
ال جيوز وطالق السنة من حكمته أنه جيعل هناك فرصة للمراجعة ،وفرصة للتفكر ،ليست املسألة
مسألة غضب ثم يقع الطالق ،ال ،البد أن تعرف احلكم الرشعي يف قضية الطالق ،ومتى يكون
طال ًقا رشع ًيا ليس فيه خالف ،وطال ًقا سنيا كام أمر به النبي -صىل اهلل عليه وسلم،-
هذا الطالق السني بينه -عليه الصالة والسالم -يف حديث ابن عمر :أنه ال بد «يف ط ْهر َمل ْ
جيام ْع َها فيه»  ،فأخرجنا قضية طالق املرأة احلائض والنفساء ال جيوز أن تطلقها ،وليس الكالم كالم
َ
طاهرا ال جيوز تطليقها بل
هل يقع أو ال يقع ،الكالم هل جيوز تطليقها أو ال جيوز ،املرأة التي ليست
ً
تنتظر حتى تَطهر ،وكذلك املرأة التي َطه َرت وبعد ذلك جامعتها ،فإنه ال جيوز لك تطليقها حتى
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تنتظر حيضتها ،ثم بعد ذلك تطهر ثم تطلقها ،فهذا حكمته عند اهلل -سبحانه وتعاىل -ويف الرشيعة
أنه جيعل فرصة للرجل تنتهي قضية اإلشكال ،ينتهي قضية الغضب ممكن أن تراجع املرأة نفسها
يراجع الرجل نفسه هذه كلها حكمة من الشارع ومن اهلل –سبحانه وتعاىل -أنه يصلح هذه البيوت
وتستمر هذه البيوت عىل خري وتنتهي هذه املشكالت التي فيام بينهام.
كذلك ننظر إىل ما ذكر يف القرآن والسنة أمر بحسن العرشة بني الزوجني قال اهلل –علز وجلل-
ﮋﯢ ﯣ ﮊ النساء ١١ :

لريا» وذكرنلا يف
وقال عليه الصالة والسالم «أوصيك ْم بالن َِّسلاء َخ ْ ً

درسني ماضيني ما الذي جيب عىل الزوج جتاه هذه املرأة التى هي أسرية عنلده كلام وصلفها نبينلا –
صىل اهلل عليه وسلم -وكذلك الواجبات عىل املرأة جتاه الزوج الذي عندها وهلو رُ بيتهلا ورُ
هذه األرسة فإذا حققوا هذه احلقوق وبادلوهم هذه الواجبات انتهت قضية وخف الطلالق ،ألننلا
ً
وناسا كثرية يسألون عن قضايا الطالق وقع الطالق ماذا نفعل يف الطالق حصل
نرى
أحواال كثرية ً
كذا ،هذا كله بسبب البعد عن سنة النبي –صىل اهلل عليه وسلم -يف معاملة الزوج لزوجته ومعاملة
الزوجة لزوجها.
كذلك من حكمة اهلل ننظر إىل إذا وقع الطالق اهلل –عز وجل -جعل فرصة أخرى طلق مرة
تسمى املرأة رجعية فتبقى رجعية.
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ومعنى مرأة رجعية :أي تبقى زوجة مدامت يف عدهتا فهي تسمى زوجة فمتى ما أراد إرجاعها
أرجعها وال يشرتط ذلك قبوهلا؛ ألهنا هي ً
أصال يف حقيقة األمر تعترب زوجة مادامت يف العدة أما
بعد العدة فالبد من عقد جديد.
ً
حامال تبقى
إذا طلقها وهي حامل تبقى زوجته حتى تلد فإذا ولدت انتهت عدهتا ،إن مل تكن
ثالث حيضات أو ثالثة أشهر كلها تسمى رجعية.
انظر إىل الرشع جعل ثالثة أشهر فرصة لإلنسان أن يعود إىل امرأته جعل فرصة قد تكون تسعة
أشهر وهي مدة احلمل قد ينظر يف أبنائه ويتفكر يف مستقبل هذا الولد جعل فرصة ملاذا؟ للمراجعة
زوجا غريه كام تعلمون.
إال إذا وقع الطالق البائن طلقها ثال ًثا فهنا ال ترجع إليه حتى تنكح ً
وكللذلك أمللر اهلل –عللز وجللل -باملعاجلللة قبللل الوصللول إىل الطللالق ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﮊ النسء ، ٤٣ :نشوزهم يعني  :عصياهنن ،ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ النسء  ٤٣ :بدأ
باملوعظة ﮋ ﭬ ﮊ واهلجر ال يكون خارج البيت بل يف البيت هجر املضجع
َ
قال :ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
٤٣

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ النساء :

لذلك ملا نرى يف جمتمعاتنا كثرة الطالق وكثرة التفرقة بني الزوجني ننظر يف أسباُ هذا الطالق،
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من أول األسباب هي :
قضية ا ختيار الزوج لزوجته وموافقة املرأة هلذا الزوج جيب أن يكون من جهة الويل ومن جهة
الرجل الزوج ومن جهة املرأة البد أن يكون هناك حسن ماذا؟ حسن اختيار لذلك قال النبي –
جل َامهلَا َولدين َها» ثم قال -عليه والصالة
حل َسب َها َو َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-تنْكَح املَْ ْر َأة ألَ ْر َبع ملَاهلَا َو َ
ت َيدَ َ
اك» أول ما يقدم املرء الدين؛ ألن اجلامل يذهب مع العمر
والسالمَ « :-فا ْظ َف ْر ب َذات الدِّ ين تَر َب ْ
واملال حتصل مشكلة تفتقر هذه املرأة.
مستمرا إال املرأة الصاحلة وهذا مجال الدنيا ،مجال الدنيا أن يرزقه اهلل -عز وجل-
فال يبقى معك
ً
يرزق الرجل املرأة الصاحلة كام بني -عليه الصالة والسالم.-
كذلك الويل خيتار ألبنائه أو لبناته من يكون عىل دين ليست املسألة مسألة ابن عم أو قريب أو
استحي منه إذا كان هذا املبدأ هو الذي يسري يف ذهنك وتسري عليه َفت ََحمل عواقب األمور بعد
ذلك ،ال شك أن صلة األرحام مطلوبة ،وإرضاء األقارُ مطلوُ ،لكن ال يكون عىل حساُ هذه
البنت املسكينة ،أو هذا الولد الذي بعد ذلك يعيش حيا ًة تعيسة بسبب كون هذه البنت فاسقة أو
أهنا معلومة بسوء األخالق ،إنام َأ َخذها لكوهنا قريبة أو كوهنا ذات منصب ومجال أو غري ذلك ،فإذا
حققنا هذا األمر َقل أسباُ الطالق و َقل أسباُ الفراق.
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كذلك من املسائل:
قضية قطع الطريق عىل الن ْظ َرة الرشعية ،النظرة الرشعية أ َم َر ِبا نبيُّنا – صىل اهلل عليه وسلم –،
ت إليْها ،فإنه َأ ْحرى أن ي ْؤ َد َم بينَكام»،
قال -عليه الصالة والسالم -جلابر« :أَ َفال َن َظ ْر َ
الن َظر إىل املرأة التي يريد أن يتزو َجها ليست املسألة مسألة ال َيراها إال ليلة الع ْرس هذا خالف
نت وليها فال ََتْن َْع َقضية النظرة الرشعية ،وهذه تكون
سنة النبي – صىل اهلل عليه وسلم  ،-فإذا ك َ
برشوط طب ًعا ،النظرة الرشعية أن ينظر إىل األمر الذي َخيْرج منها غال ًبا مثل يدهيا ،وجهها ،يعني
يشء من شعرها ،هذا الذي ينظر إليه ما َخيْرج منها غال ًبا ،وتكون بدون خلوة ،فإذا َن َظر يعني البد
أن يكون هناك حمرم جالس معهام ،فإذا نظر إليها هذا أوىل كام قال -عليه الصالة والسالم -فإنه
أحرى أن يؤدم بينهام ،يعني أوىل أن َيتم هذه احلياة ،وت َْستَقر هذه احلياة ،وتدوم هذه احلياة؛ ألنه
ويكره عليها وهذا من حك َْمة الرشيعة
جي َرب عليها
َ
أخذها عن رغبة وعن رضا ،بخالف املرأة التي ْ
اإلسالمية.
من أسباب الطالق:
ظ ْلم الرجل للمرأة ،ما َي ْعتَربها إال خادمة عنده ،وظ ْلم كذلك املرأة لزوجها فال ت َؤدي إليه
حقو َقه ،فهذا َبيناه يف درسني ماضيني يف قضية احلقوق املتَبادلة بني الزوجني.
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كذلك من أسباب الطالق:
وهو أ ْكثَر ما يكون يف هذا املجتمع هو قضية دخول أولياء الزوجة أو أولياء الزوج يف املشاكل
اخلاصة التي حتصل بني الزوجني.
يأيت الويل ينترص البنته عىل حساُ وإن كانت ظاملة ،وإن كانت هي املخطئة ،املسألة مسألة انرص
أخاك ظاملًا أو مظلو ًما ،نرص مط َلق من َغ ْري نظر إىل مصلحة األبناء ،ونظر إىل مصلحة الزوج ،ونظر
إىل مصلحة نفس البنت إذا ط ِّل َقت ووقفت بجانبها وهي ظاملة ثم َح َص َل الطالق أكثر ما يترضر من
هذا الطالق هو من؟ هو هذه املرأة املسكينة ،قد ال َيمر وال تشعر ِبذا ال ُّظلم مدة سنة سنتني ثم بعد
متزوجة يبدأ ع ْْس حياهتا و َنكَدها
عانسا ،والزالت َغ ْ َري َ
ذات َب ْعل وغري ِّ
َربت وال زالت ً
ذلك إذا ك َ
وب ْعدها عن الراحة وال ُّط َمأنينة ،تعيش غري م ْستَقرة ،فيجب عىل و ّيل األمر أن جي َع َل مهه هو
اإلصالح باملَعروف ،إن كانت هذه البنت ُمطئة يقول هلا :أنت ُمطئة واعتذري لزوجك وارجعي
مر باحلسنى ،فالدخول من َغري ما
أحسن و َب َ
ني َله األَ َ
إليه ،وإن كان الزوج ُمط ًئا َدعاه بالتي ه َي َ
دعوى يف اخلالفات بني الزوجني هذا من أسباُ انتشار أسباُ الطالق.
كذلك من أعظم أسباب الطالق هو:
الغضب ،لذلك أوىص نبيُّنا – صىل اهلل عليه وسلم – ملن جاءه يسأله عن الوصية والنصيحة قال
ب» كر َر النهي عن الغضب؛ ألن الغضب هو أعظم أسباُ الوقوع يف
بَ ،ال َت ْغ َض ْ
له ماذا؟ « َال َت ْغ َض ْ
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الفر َقة بني الزوجني ،وغالب من يأيت يسأل عن سبب الطالق يقول :كنت غضبان ،كنت زعالن،
َف َع َلت كذا فزعلت فغضبت،
لذلك هنَى نبيُّنا – صىل اهلل عليه وسلم – عن الغضبَ ،ف َف ْو َرة الغضب تأخذ اإلنسان إىل ما ال
ُي َمد عقباه ثم بعد ذلك يندم ،يقول :ياليتني مل أفعل ،ملاذا فعلت كذا؟ فيجب عىل اإلنسان واملسلم
ْ
أن َيت ََحكم يف َغ َضبه وأن يعود نفسه عىل التحكم بالغضب،
إذا جاءك الغضب استعذ باهلل من الشيطان الرجيم ،إذا جاءك الغضب اقض عليه بالوضوء
قائام اجلس غري هيئَتك هذا من
بالصالة بذكر اهلل – عز وجل -إذا كنت
جالسا قم ،إذا كنت ً
ً
أسباُ البعد عن ماذا ؟ عن الغضب.
وال يظن املسلم أنه إذا قال ووقع الطالق قال أنا غضبان ،هل هناك أحد يطلق زوجته وهو
يضحك وهو فرح إنام البد أن يكون هناك حالة غضب.
الغضب الذي مينع وقوع الطالق هو  :الغضب الذي يستحكم عىل اإلنسان بحيث أنه ال يعرف ما
يقع منه ،فإن سألته ماذا قلت يف ذلك الوقت يقول :ال أذكر شيئًا.
أما الغضب اليسري والغضب العادي فهذا ال عالقة له ىف الطالق منه يقع وهذا هو الصلحيح،
فينتبه املسلم من كلمة يقع فيها أو يقوهلا ثم بعد ذلك يندم ند ًما شديدً ا عىل وقوع هذه الكلمة منه،
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فيتعذُ بعد ذلك هو ىف نفسه ويعذُ هذه املرأة ويتعذُ بعد ذلك أوالده من مفارقة الوالدين هلام
وتشتتهام يف املنازل فيشعر الولد أنه مسكني وأنه ُيتاج إىل عطف ورمحة.
لذلك من املسائل املهمة يف هذا الباب:
أنه ال جيوز للمرأة أن تطلب طالقها من غريما بأس ،قال – صىل اهلل عليه وسلم :-أيام امرأة
تطلب أوتسأل طالقها من غريما بأس – يعني من غري عذر رشعي ماعندها سبب فقط للأمور
اجلنة».
دنيوية أو غري ذلك -قالَ « :مل ْ تَر ْح َرائ َح َة ْ َ
كل ذلك من الرشع قطع ألسباُ هذه الفرقة بني الزوجني.
وهنا مسألة أخرية خنتم بِها وهي مهمة:
وهي قضية االهتامم باأللفاظ ،مراعاة ألفاظ الطالق ال تتساهل فتحلف بالطالق ،ال تتساهل
عيل طالق ،ما دخل هذه املسكينة
فتقول حرام عيل كذا ،باحلرام أنا أفعل كذا ،إذا َف ْ
علت زوجتي ّ
بضيفك الذي جاءك أو ِبذه العطية التي تريد أن تعطيها ،أو تفعلها إن مل تفعل كذا فزوجتي طالق،
هذه مسألة قضية خطرية ،ال تظن أهنا دائ ًام ال تقع طال ًقا بل أحيانًا تقع طال ًقا وتفارق زوجتك وقد
ومرارا وقد تكون عليك حرام وأنت ال تشعر بسبب تساهلك يف لفظة
مرارا
ً
تكون تفعل هذا ً
الطالق أو لفظة التحريم.
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هي قد تقع يمني فيكون عليها كفارة يمني ،وقد تقع طال ًقا فام دام وجد االحتامل فهنا نقطع هذا
الباُ وال ندخله يف قضية ألسنتنا ونبعده عن هلجتنا.
عليل احللرام .لفظلة احللرام مللا
عيل الطالق ّ ،
كثري من الناس مبارشة ىف لسانه أوعىل لسانه ماذا؟ ّ
عيل مثل ظهر أمي هذا يسمى الظهار ،وهذا حكمله
عيل حرام ،أو يقول امرأيت ّ
يقول الرجل امرأيت ّ
يف الرشيعة أما أن يعتق رقبة ،وهذا ال يوجد مادام أنله ال يوجلد يصلوم شلهرين متتلابعني ،كلملة
واحدة سامها اهلل -عز وجل:-

ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ المجءدلة٢ :

حكمها أنه يصوم شهرين متتابعني ويف هذين الشهرين ال يأيت امرأته ،يعني املسألة مسألة خطرية
أم ليست خطرية؟ مسألة خطرية فينبغي عىل املؤمن أن يراعي ألفاظله وال يلدخل علىل لسلانه هلذا
الباُ.
ثم كثري من الناس يتساهل إذا وقع منه لفظة يف الطالق يذهب ويسأل أي إمام مسجد أي
شخص متدين أي رقم يأتيه إفتاء يسأله أنا قلت كذا ماذا أفعل؟ ال مسائل الطالق مسائل حساسة
تتعلق باألعراض وتتعلق هل هذه املرأة ُيل لك إتياهنا أو ال حتل لك؟
هل أوالدك بعد ذلك يكونوا أوالدك أو ليس بأوالدك؟
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مسائل الطالق مسائل عويصة ،حتتاج إىل علامء فإذا حصل – عافانا اهلل وإياكم – مثل هذه
املسائل ال تسأل عنها إال أهل العلم الكبار الذين هم متخصصون يف هذا الباُ.
أسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن يوفقني وإياكم لكل خري ،وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا ،وأن
يغفر لوالدينا ،واهلل أعلم ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم اهلل خريا.
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