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وعامل احملافظة عمى األشرة يف شٕرة الطالق
Features of Preserving The Family
in Al-Talaq Chapter
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املصتخمص
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا١ترسلُت ،أما بعد :ىذا البحث
عنوانو (معامل احملافظة على األسرة يف سورة الطالق ) ،وأىدافو الوصول بالقارئ اىل أحد مواضع
اىتمام القرآن الكرمي باألسرة ،كما ىو يف سورة الطالق ،وكيف بُت معامل احملافظة عليها ،سواء
كانت معامل قلبية كالتقوى والتوكل والوقوف عند حدود اهلل تعاىل ،أو ا١تعامل اٟتقوقية كالنفقة
والسكٌت ،وبيان اٟتكمة الظاىرة من عدم إخراج الرجعية من دارىا ،لعل اهلل تعاىل حيدث ٥ترجا
وفرجا ،وكيف أضاف اهلل تعاىل البيوت للرجعية ،وندب اىل اإلمساك دون ا١تفارقة ،بتقدديو عليها
يف معامل أخالقية ٖتث الزوجُت اىل أن يعود بعضهم على بعض با١تعروف ،وترك االستعجال ،وأال
يعمد الزوج اىل مضايقة زوجتو ا١تطلقة ا١تعتدة (الرجعية) حىت ٗترج من بيتها أو تفتدي نفسها قبل
انتهاء عدهتا ،فال يظلم نفسو وال حيملها وزرا ،وما أٚتلو علماء التفسَت يف ىذا عجيب ١تن
استخلص منو النافع يف ىذا الباب ،وقد انتهى البحث الذي اشتمل على مقدمة ،و٘تهيد فيو
مبحثان ،عن األسرة ،والتعريف ا١توجز بسورة الطالق ،وثالثة فصول ،فصل يف ا١تعامل القلبية
للمحافظة على األسرة ،اشتمل على عدد من ا١تباحث ،تتضمن بيانا لذلك ،وفصل يف ا١تعامل
اٟتقوقية ،وثالث يف ا١تعامل األخالقية ،وجاءت أىم النتائج بأمهية الوقوف عند حدود اهلل تعاىل،
والتقوى ،والتوكل عليو ،واالئتمار با١تعروف ،وعدم العجلة وإقامة اٟتقوق من السكٌت والنفقة ،وعدم
مضايقة الزوجة الرجعية فيها ،وكانت التوصية يف هناية البحث بعمل موسوعة األسرة القرآنية،
وتوسعة دآئرة البحث العلمي فيما يتعلق باألسرة يف القرآن الكرمي.
الكلمات الدالة( :معامل ،احملافظة ،األسرة ،الطالق ،القلبية ،اٟتقوقية ،األخالقية).
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 الجزء األول- ٔٛ٘  العدد- مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Abstract
All praise is due to Allah. Peace be upon Prophet Muhammad.
This thesis is entitled (Features of Preserving The Family in Al-Talaq
Chapter). Its objective is to take readers to where the Holy Quran is concerned
with the family and how it explains the ways of preserving it. The Holy Quran
takes good care of the features related to faith such as piety, trust in Allah and
refraining from what He forbids, and of the ones that deal with rights and
obligations such as homing and paying mandatory expenses. Moreover, the Holy
Quran shows the apparent reason why the divorced for the first time shouldn’t be
exiled from the house. It gives a way back for spouses to reconcile quietly. It
urges them to be patient and not to leave nor being forced to leave. The husband is
meant to refrain from harassing the wife once she is divorced for the fact that
there is still a chance for them to be together again. What scholars have stated on
this matter is highly insightful and thoughtful for those who seek further
elaboration.
The thesis consists of an introduction and a prelude of two aspects; the family
and a brief explanation of Al-Talaq Chapter. It also include three chapters; the
abstract features, which contains several aspects, spouse rights, and the moral
features.
The thesis conclude with the most important results that should be obtained
such as refraining from what Allah forbids, trusting Allah, piety, fulfilling
obligations, homing, paying mandatory expenses and others. Eventually, it
recommends that the family status should be elaborated and inspected thoroughly
and to expand the research on the family characteristics in the Holy Quran.
Key words: features- family - preserving - abstract - divorce - moral rights.
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املكدوة
اٟتمد هلل الذي أنزل كتابو ىدى للمتقُت ،وأخرب عباده بأنو النور ا١تبُت ،والصراط ا١تستقيم،
من اىتدى بو ىداه وأعزه ورفعو ،ومن ابتغى ا٢تدى بغَته أضلو وحرمو ،والصالة والسالم على خَت
بشَت ،وأعظم نذير ،ا٢تادي اىل الصراط ا١تستقيم٤ ،تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
أما بعد:
فإن االشتغال بكتاب اهلل تعاىل من أعظم القربات اليت تقرب العبد إىل اهلل تعاىل ،وكل ما
ربط العبد ما حيدث لو يف دنياه بالقرآن الكرمي ،وجعلو طريقاً للحفاظ على صالح آخرتو وصالح
دنياه ،مكررا النظر يف آياتو ،تفسَتاً وتدبراً واستنباطاً وتأمالً ،فانو سيجٍت ٙتاراً يانعةً وسيجد بركة
ذلك يف كل أحوالو ،وأعظم ما يصلح حال األسر ،ويسد باب ا٠تالفات فيها؛ أن تعمل األسرة
بكتاب اهلل تعاىل ،وأن تقف عند حدوده ،وتتأدب بآدابو ،وعند النظر والتأمل والتدبر يف سورة
وفصلت يف كثَت من أحوا٢تا ،وبيّنت كيف الطريق
الطالق؛ ٧تد أهنا أولت األسرة عناية فائقةّ ،
)
ٔ
(
١تشكلة ٍ
ٍ
قائمة،
للتعامل مع ا١تشكالت العارضة ،وجعلت ا١تطلقة ا١تعتدة ( الرجعية ) منوذجاً
وكيف يتعامل معها من ِ
ناحية أعمال القلوب من التقوى والتوكل وغَتىا ،ومن جانب إقامة اٟتقوق
كحق الرجعية يف السكٌت والنفقة وغَتىا ،وكيف يكون ذلك يف ضوء األخالق اإلسالمية اليت يلتزم
ٖتمل الوزر
فيها الزوجان بالتعامل با١تعروف الذي تظهر من خاللو الرٛتة وا١تودة والرفق بعداً عن ّ
وظلم النفس٦ ،تا ينتج عنو اٟتفاظ على األسرة على أمت وجوه السالمة وذلك سر من أسرار
سعادهتا ،وعلى ىذا جعلت عنوان البحث (معامل احملافظة على األسرة يف سورة الطالق).
أٔالً :أِىٗة املٕضٕع.
تتبُت أمهية ا١توضوع من خالل النقاط التالية:
شرف العلم بشرف موضوعو ،وكل موضوع يتعلق بكتاب اهلل تعاىل؛ فشرفو من شرف
وعظمة كتاب اهلل تعاىل.
ٔ -أمهية دراسة السور اليت تعٌت باألسرة ،للوقوف على بعض ما تتطلبو اٟتياة األسرية من شرائع
وأحكام وآداب.

(ٔ) الرجعية" وىي "من ديكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكٌت" ،عبد الرٛتن ا١تقدسي" ،العدة شرح العمدة".
ٖتقيق صالح عويضة( ،طٕ ،بَتوت :دار الكتب العلميةٕٔٗٙ ،ىـ.ٕ :ٙ٘ ،)ٕٓٓ٘-
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ٕ -سورة الطالق اشتملت على أحكام وآداب مهمة للمحافظة على األسرة ،فظهرت أمهية
دراستها.
ثاٌٗاً :أشباب اختٗار املٕضٕع:
ٔ -أمهية احملافظة على األسرة ،والوقوف على متطلبات ذلك من خالل القرآن الكرمي.
ٕ -ربط األسر بكتاب اهلل تعاىل ،وإفهامهم بأمهية الرجوع للقرآن الكرمي عند ا٠تالفات األسرية.
ٖ -فهم السور ا١تتعلقة باألسرة ،وتطبيقها واقعا يف اٟتياة العملية.
ثالجاً :أِداف املٕضٕع:
ٔ -أن يتضح للقارئ الشرائع واألحكام واألخالق اليت تضمنتها سورة الطالق للمحافظة على
األسرة.
ٕ -أن يتبُت للقارئ اىتمام القرآن الكرمي باألسرة ،وطريقة احملافظة عليها.
ٖ -إبراز اٞتانب السلوكي للتعامل بُت الزوجُت كما بينتو سورة الطالق.
رابعاً :وشلمة البخح:
الناظر اىل واقع البعض جيد استشرافاً كبَتاً للدراسات ا١تعاصرة للحياة األسرية ،وعلى النفع
الذي فيها ،إال أن ما يف القرآن الكرمي أنفع بكثَت١ ،تن نظر فيو وتأملو وتدبره وجعلو واقعا يف حياتو
اليومية ،ومن جانب آخر أن سورة الطالق ال تًتدد كثَتا على ا١تسامع كغَتىا من اآليات والسور،
فطرحت ىنا ألمهية ما ورد فيها من شرائع وأحكام وآداب تتعلق باحملافظة على األسرة.
خاوصاً :أشئمة البخح:
يتوقع من القارئ للبحث اإلجابة عن عدد من األسئلة منها:
سٔ :ما عدد اآليات اليت ورد فيها ذكر التقوى يف سورة الطالق؟
سٕ :ما سر إضافة البيوت اىل ا١تطلقات ا١تعتدات؟ و١تاذا هنى اهلل تعاىل عن إخراجهن من
بيوهتن؟
سٖ :ماذا تفهم من قول اهلل تعاىل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ (الطالق)ٔ:؟
سٗ١ :تاذا هنى اهلل تعاىل عن مضايقة الرجعية يف السكٌت؟
س٘ :بُت أمهية التوكل يف احملافظة على األسرة.
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شادشاً :الدراشات الصابكة:
مل أقف على دراسة سابقة؛ تعاًف ما مت معاٞتتو ومناقشتو وطرحو يف موضوع البحث ،والذي
أطلعت عليو إما متعلقاً بفقو األسرة أو تفسَتاً ٖتليلياً أو موضوعياً وما وقفت عليو من ذلك:
ٔ -تفسَت سورة الطالق واستنباط ما فيها من أحكام ،للباحث ٤تمد بن عمر عقيل ،جامعة اإلمام
٤تمد بن سعود اإلسالمية.
ٕ -فقو األسرة يف سورة الطالق ،للباحث فوزية إبراىيم يوسف ،جامعة األزىر.
وعلى الرغم ما فيها من فوائد إال أهنا مل تتناول سورة الطالق من جانبها الذي يتعلق ٔتعامل
احملافظة على األسرة.
شابعاً :حدٔد الدراشة:
البحث سيتناول (معامل احملافظة على األسرة من خالل سورة الطالق) ،وذلك لثالثة معامل
أساسية؛ وىي ا١تعامل القلبية واٟتقوقية واألخالقية ،من خالل ٙتانية من كتب التفسَت وىي( :تفسَت
الطربي ،تفسَت ابن عطية ،تفسَت ابن كثَت ،تفسَت زاد ا١تسَت البن اٞتوزي ،أحكام القرآن البن
العريب ،مفاتيح الغيب للرازي ،تفسَت السعدي ،تفسَت ابن عاشور).
ثاوٍاً :وٍّج البخح:
سيكون البحث ْتسب ا١تنهج االستقرائي التحليلي وفق العناصر التالية:
ٔ -تتبع أقوال ا١تفسرين يف تفسَت سورة الطالق ،والوقوف على ما يكون ىاما للمحافظة على
األسرة وبيانو.
ٕ -النقل عن ا١تفسرين حسب حاجة ا١توضوع أو العناصر ،وال يلزم فيو الًتتيب حسب تاريخ
الوفاة ،أو أي اعتبار آخر.
ٖ -تفصيل األحكام ليس من موضوع البحث ،ولذلك مل يُتعرض لو.
ٗ -التصرف اليسَت يف النقل عن ا١تفسرين يف بعض ا١تواضع ،وقد جيمع بُت أقوا٢تم فتذكر يف سياق
واحد.
٘ -سيكون عرض موضوعات البحث على ىيئة نقاط مرقمة( ،أوال ،ثانيا ،). . . ،وخالصة يف
هناية كل مبحث.
 -ٙتوثيق ا١تادة العلمية يف البحث على النحو التايل:
أ -عزو اآليات الواردة يف البحث إىل مواطنها يف ا١تصحف الشريف ،بذكر اسم السورة ورقم اآلية
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يف ا١تنت أمام كل آية.
بٗ -تريج األحاديث النبوية الواردة يف البحث من مصادر السنة ا١تعتمدة ،مع االكتفاء بتخريج
اٟتديث من الصحيحُت أو أحدمها ،إذا وجد فيهما ،وٗترجيو من بقية كتب السنة يف حال
عدم وجوده فيهما .واٟتكم عليو من حيث الصحة ،والضعف قدر ا١تستطاع.
ج -التعريف باألعالم غَت ا١تشهورين ،الوارد ذكرىم يف البحث تعريفا موجزاً يف اٟتاشية.
د -يف حال وجود (أماكن ،أو فرق وطوائف ،أو مصطلحات علمية ،أو كلمات غريبة) أعرفها
تعريفا ٥تتصرا يف اٟتاشية.
ه -توثيق أقوال العلماء بإحالتها اىل مواضعها من كتبهم بذكر اٞتزء والصفحة يف اٟتاشية.
ٔ -ختم البحث ٓتا٘تو ،فيها أىم نتائجو ،وتوصياتو.
تاشعاً :خطة البخح:
تشتمل ا٠تطة على مقدمة ،و٘تهيد ،وثالثة فصول ،وخا٘تة ،وفهارس ،وتفصيلها على النحو التايل:
ا١تقدمة ،وتشمل التايل :أمهية البحث ،أسباب اختياره ،أىدافو ،أسئلة البحث ،الدراسات
السابقة ،حدود الدراسة ،منهج البحث.
التمهيد ،وفيو مبحثان:
ا١تبحث األول :تعريف األسرة واىتمام القرآن هبا من خالل ما عرضتو سورة الطالق.
ا١تبحث الثاين :مدنية سورة الطالق ،وأٝتاؤىا.
الفصل األول :ا١تعامل القلبية للمحافظة على األسرة يف سورة الطالق ،وفيو ثالثة مباحث:
ا١تبحث األول :تقوى اهلل تعاىل وأثرىا يف احملافظة على األسرة.
ا١تبحث الثاين :التوكل على اهلل وأثره يف احملافظة على األسرة.
ا١تبحث الثالث :ا١توعظة وأثرىا يف احملافظة على األسرة.
الفصل الثاين :معامل حقوقية للمحافظة على األسرة كما ىي يف سورة الطالق ،وفيو ثالثة
مباحث:
ا١تبحث األول :إحصاء العدة ،وأمهيتو يف احملافظة على األسرة.
ا١تبحث الثاين :النهي عن إخراج الرجعية من بيتها ،وأمهيتو يف احملافظة على األسرة.
ا١تبحث الثالث :إسكان الرجعية حسب الوجد ،وأمهيتو يف احملافظة على األسرة.
الفصل الثالث :معامل أخالقية يف احملافظة على األسرة ،كما ىي يف سورة الطالق ،وفيو ثالثة
مباحث:
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ا١تبحث األول :اإلمساك ٔتعروف أو ا١تفارقة ٔتعروف ،وأمهيتو يف احملافظة على األسرة.
ا١تبحث الثاين :النهي عن مضايقة الرجعية يف السكٌت والنفقة ،وأمهيتو يف احملافظة على
األسرة.
ا١تبحث الثالث :الوقوف عند حدود اهلل ،وٕتنب ظلم النفس وٖتملها الوزر ،وترك
االستعجال ،وأمهيتو يف احملافظة على األسرة.
اخلامتة:

وفيها أىم نتائج البحث ،وتوصياتو.
الفهارس:
وٖتتوي أنواعا من الفهارس الفنية اليت تتناسب مع طبيعة البحث ،وتكشف عن مضمونو،
وىي على النحو التايل:
أ -فهرس ا١تصادر وا١تراجع.
ىذا وإين ألشكر اهلل جل وعال على فضلو وإحسانو ،واهلل ذو الفضل العظيم على أن يسر
يل ىذا البحث ،وأسألو سبحانو أن جيعلو عمال صاٟتا متقبال ،وصلى اهلل على ٤تمد وعلى آلو
وصحبو ،واٟتمد هلل رب العا١تُت.
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التىّٗدٔ ،فْٗ وبخجاُ:
املبخح األٔه :تعرٖف األشرة ٔاِتىاً الكرآُ بّا وَ خاله وا عرضتْ شٕرة الطالق.
أوالً :تعريف األسرة:
ُسَرةُ الرجل عشَتتو وأىل بيتو ورىطُو األ َْدنـَ ْو َن ألَنو يتقوى هبم(ٔ).
لغة ىي :أ ْ
اصطالحاً :تُطلق على عدة معان ،أقرهبا إىل موضوع البحث ،أهنا :اٞتماعة ا١تؤلفة من
الوالدين ،واألوالد (ٕ).
ثانياً :اهتمام القرآن باألسرة من خالل ما عرضته سورة الطالق
ديكن إٚتال بعض ما عرضتو سورة الطالق من بيان االىتمام باحملافظة على األسرة على عدة
مسائل:
أوالً :ربط ما شرعو اهلل تعاىل من شرائع وأحكام وآداب تتعلق باألسرة بتقوى اهلل تعاىل.
ثانياً :التوكل على اهلل تعاىل من أىم ما حيفظ األسرة.
ثالثاً :احملافظة على الزوجة حىت وإن كانت رجعية بعدم إخراجها من بيتها والقيام ْتقها من
السكٌت والنفقة من أىم ما عرضتو سورة الطالق.
رابعاً :أمهية التأين والتؤدة وعدم االستعجال لعل اهلل عز وجل يكتب ٥ترجا وفرجا للزوج
والزوجة عند حصول الطالق.
خامساً :جيب الوقوف عند حدود اهلل تعاىل ،وعدم تعديها وا٠تروج عنها عند وقوع الطالق
الرجعي ،حىت ال يقع الزوجان يف ظلم النفس وٖتميلها الوزر.

(ٔ) ٤تمد بن مكرم بن منظور " ،لسان العرب "( ،طٔ ،بَتوت ٔٗٔٗ :دار صادرٜٜٔٗ ،م).ٜٔ :ٗ ،
)ٕ( دٚ .تال صليبا" ،ا١تعجم الفلسفي "( ،بَتوت :الشركة العا١تية للكتابٔٗٔٗ ،هٜٜٔٗ-م).ٔ :ٚٛ ،
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وغَته.

املبخح الجاٌ٘ :ودٌٗة شٕرة الطالقٔ ،أمساؤِا.
أوالً :مدنية سورة الطالق :سورة الطالق مدنية بإٚتاع العلماء(ٔ)ء وهلل اٟتمد.
(ٖ)
ثانياً :أٝتاؤىا :تسمى سورة النساء ال ُقصرى(ٕ).كذا ٝتاىا ابن مسعود أخرجو البخاري
(ٗ)

فقال :ال أرى قولو ال ُقصرى ٤تفوظاً وال يُقال يف سورة من القرآن

وقد أنكره الداودي
قُصرى وال صغرى.
(٘)
قال ابن حجر وىو رد لألخبار الثابتة بال مستند والقصر والطول أمر نسيب وقد أخرج
البخاري(ٔ) عن زيد بن ثابت أنو قال طُّوىل الطوليُت وأراد بذلك سورة األعراف(ٕ)،
(ٔ) ٚتال الدين عبد الرٛتن بن علي اٞتوزي " ،زاد ا١تسَت يف علم التفسَت "( .طٔ ،بَتوت :دار الفكر،
ٔٗٓٚهٜٔٛٚ-م)ٛ :ٖٛ ،؛ وبدر الدين الزركشي " ،الربىان يف علوم القرآن "ٖ .تقيق أيب الفضل
الدمياطي( ،طٔ ،القاىرة :دار اٟتديثٕٔٗٚ ،هٕٓٓٙ-م)ٖٔٙ ،؛ وجالل الدين السيوطي" ،اإلتقان يف
علوم القرآن " .اعتٌت بو مصطفى شيخ مصطفى( ،طٔ ،بَتوت :مؤسسة الرسالة ناشرونٕٜٔٗ ،ه-
ٕٓٓٛم).ٖٗ ،
ِ
ِ
ِ
ت من
صُر يف كل شيء
ُ
ص ْر ُ
(ٕ) ال َق ْ
صراً خالف طال وقَ َ
صُر ق َ
صَر الشيءُ بالضم يـَ ْق ُ
خالف الطُّول ،وقَ ُ
صُر والق َ
ِ
صَرى بعد الطُّوىل
صراً وال َقصَتُ خالف الطويل ويف حديث ُسبَـْيـ َعةَ نزلت سورة النساء ال ُق ْ
صر قَ ْ
الصالة أَقْ ُ
ِ
ُّ
صر يريد سورة الطالق والطوىل سورة البقرة ألَن عدَّة الوفاة يف البقرة أَربعة أَشهر وعشر
ال ُق ْ
صَرى تأْنيث األَقْ َ
ض ُع اٟتمل وىو قولو عز وجل ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﭐﱠ ﲿ ،
ويف سورة الطالق َو ْ
ابن منظور " ،لسان العرب ".٘ :ٜ٘ ،
(ٖ) رواه البخاري ،يف كتاب التفسَت ،باب ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱠ برقم ٕٖ٘ٗٙ :ٖٚ ،؛ وباب:
ﱋ

ﲾ ﳀﳁﳂ
ﲿ
ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ برقم.ٙ :ٜٔٗ ،ٜٗٔٓ :
(ٗ) أبو جعفر أٛتد بن نصر الداودي األسدي ،من أئمة ا١تالكية با١تغرب ،وا١تتسمُت يف العلم ،اجمليدين للتأليف،
وكان فقيهاً فاضالً متفنناً مؤلفاً ٣تيداً ،ألّف كتاب القاضي يف شرح ا١توطأ ،والواعي يف الفقو ،والنصيحة يف
شرح البخاري ،وكتاب األموال ،وغَت ذلك ،تويف بتلمسان سنة اثنتُت وأربعمائة ،أبو الفضل القاضي عياض
بن موسى اليحصيب" ،ترتيب ا١تدارك وتقريب ا١تسالك ١تعرفة أعالم مذىب اإلمام مالك"ٖ .تقيق عبد القادر
الصحراوي( ،ا١تغرب :وزارة االوقاف ا١تغربية –مطبعة فضالةٖٔٗٓ ،هٜٖٔٛ-م)ٚ :ٕٔٓ ،؛ وعمر رضا
كحالة " ،معجم ا١تؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العربية "( ،بَتوت :مكتبة ا١تثٌت-دار إحياء الًتاث العريب،
.ٕ :ٜٔٗ ،)ٜٔ٘ٚ-ٖٔٚٙ
(٘) أٛتد بن علي بن حجر العسقالين " ،فتح الباري شرح صحيح البخاري " .ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي= ،
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وبُت الزركشي(ٖ) :أن سورة الطالق فيها بيان ١تا ورد ٣تمالً من أحكام الطالق يف مواضع
ّ
أخرى من القرآن الكرمي فقال رٛتو اهلل :وذكر اهلل الطالق ٣تمالً وفسره يف سورة الطالق.
الفصن األٔه :املعامل الكمبٗة لمىخافظة عمى األشرة يف شٕرة الطالق،
وفيو ثالثة مباحث:
املبخح األٔه :تكٕى اهلل تعاىل ٔأثرِا يف احملافظة عمى األشرة.
أوالً :ورد ذكر التقوى يف سورة الطالق يف ٜتسة مواضع ٦تا يدل على أمهيتها يف احملافظة
على األسرة ،وأن ما حيدث من خالفات أسرية حيتاج اىل التقوى يف التعامل معها ،وأن تقوى اهلل
تعاىل ٕتعل للزوجة والزوج ٥ترجا عند ا٠تالف ،وىي على النحو التايل- :
الموضع األول ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭼ ( الطالق.)ٔ :
ا١توضع الثاين ،قال تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ ( الطالق.)ٕ :
ا١توضع الثالث ،قال تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (الطالق.)ٗ :
ا١توضع الرابع ،قال تعاىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (الطالق.)٘ :
ا١توضع ا٠تامس ،قال تعالى :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﭼ (الطالق.)ٔٓ :
ثانياً :تعريف التقوى في اللغة واالصطالح:
التقوى لغة ىي :دفع شيء عن شيء بغَته ،ومعٌت اتق اهلل :توقو اجعل بينك وبينو كالوقاية،
ورجل تقي موق نفسو من العذاب وا١تعاصي بالعمل الصاٌف(ٗ).
التقوى اصطالحاً:
تعددت التعريفات للتقوى وىي مشهورة وواضحة يف كتب أىل العلم ،إال أن التعريف
= (طٔ ،الرياض :دار السالمٕٔٗٔ ،ه_ٕٓٓٓم).ٛ :ٖٛٗ ،
(ٔ) رواه البخاري ،يف كتاب الصالة ،باب القراءة يف ا١تغرب ،برقم ٗ.ٔ :ٜٔٗ ،ٚٙ
(ٕ) السيوطي " ،اإلتقان يف علوم القرآن ".ٕٔٗ ،
(ٖ) الزركشي " ،الربىان يف علوم القرآن ".ٖٜٗ ،
(ٗ) أٛتد بن فارس بن زكريا " ،معجم مقاييس اللغة "ٖ .تقيق عبد السالم ىارون( ،ط ،بَتوت :دار الفكر،
ٖٜٜٔىـ ٜٜٔٚ-م) ٙ :ٖٔ ،؛ اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل ا١تعروف بالراغب األصفهاين " ،ا١تفردات يف
غريب القرآن"ٖ .تقيق :صفوان عدنان داودى( ،ط ،دمشق :دار العلم الدار الشامية)ٕٔٗٔ ،ه)ٖ٘ٓ ،؛
ابن منظور " لسان العرب ".ٔ٘ :ٕٗٓ ،
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ا١تناسب ١توضوع البحث ،يدور بُت تعريفُت (ٔ):
األول :احملافظة على آداب الشريعة و٣تانبة كل ما يبعد ا١ترء عن اهلل تعاىل.
الثاين :ترك حظوظ النفس ومباينة ا٢توى.
ثالثاً :العالقة بين التقوى وصالح األسرة والمحافظة عليها
بيل للمحافظة
الذي ال شك فيو أن األسرة كل ما قامت على تقوى اهلل تعاىل فان ذلك س ٌ
عليها ،وعند النظر يف آيات سورة الطالق اليت ذكرت يف فقرة أوالً يتبُت أن ىناك جوانب مهمة يف
احملافظة على األسرة عرض ٢تا ا١تفسرون ديكن إٚتا٢تا يف التايل:
أوالً :خافوا اهلل أيها الناس ربكم فاحذروا معصيتو أن تتعدوا حده ،ال ٗترجوا من طلقتم من
نسائكم لعدهتن من بيوهتن اليت كنتم أسكنتموىن فيها قبل الطالق حىت تنقضي عدهتن ،قال تعاىل:
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭼ ( ،الطالق.)ٕ( )ٔ :
ثانياً :من اتق اهلل تعاىل جعل اهلل لو ٥ترجاً ،عن ٣تاىد ،أن رجالً سأل ابن عباس فقال :إنو
طلق امرأتو مائة ،فقال :عصيت ربك ،وبانت منك امرأتك ،ومل تتق اهلل فيجعل لك ٥ترجاً ،وقرأ
ىذه اآلية :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ ( الطالق ،)ٕ :فمن خيف اهلل فيعمل ٔتا أمره بو ،وجيتنب ما
(ٖ)
هناه عنو ،جيعل لو من أمره ٥ترجاً بأن يعرفو بأن ما قضى فال بد من أن يكون.
ثالثاً :أن ا١تطلق إذا طلق ،كما ندبو اهلل إليو للعدة ،ومل يراجعها يف العدة حىت انقضت ،مث تتبعتها
نفسو ،جعل اهلل لو ٥ترجاً فيما تتبعها نفسو ،بأن جعل لو السبيل إىل خطبتها ونكاحها ،ولو طلقها ثالثاً
مل يكن لو إىل ذلك سبيل ،قال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ

( ،الطالق.)ٗ()ٕ :
رابعاً :ومن خيف اهلل فرىبو ،فاجتنب معاصيو ،وأدى فرائضو ،ومل خيالف إذنو يف طالق
)ٔ( علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاين" ،التعريفاتٖ .تقيق إبراىيم االنباري( ،طٔ ،بَتوت :دار الكتب العلمية،
٘ٓٗٔه)ٙ٘ ،؛ وأٛتد بن اٟتسُت البيهقي " ،شعب اإلديان"ٖ .تقيق :د .عبدالعلي حامد( ،طٔ،
الرياض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ٕٖٔٗ ،ىـ  ٕٖٓٓ-م).ٚ :ٔ٘ٚ ،
)ٕ) ٤تمد بن جرير الطربي" ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن"( .طٔ ،بَتوت :دار الفكر،)ٜٔٛٛ-ٔٗٓٛ ،
.ٕٜ :ٖٔٚ
)ٖ( الطربي" ،جامع البيان".ٕٛ :ٕٜٔ ،
)ٗ) الطربي" ،جامع البيان".ٕٛ :ٖٔٚ ،
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امرأتو ،فإنو جيعل اهلل لو من طالقو ذلك يسراً ،وىو أن يسهل عليو -إن أراد الرخصة إلتباع نفسو
إياىا-الرجعة ما دامت يف عدهتا وإن انقضت عدهتا ،مث دعتو نفسو إليها قَ ِدر على خطبتها ،قال
تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ  ( ،الطالق.)ٔ()ٗ :
خامساً :إذا اشتد األمر على الناس يف عدم رجوع الزوجة؛ فإن اهلل سيجعل للزوج ا١تتقي يسراً
بتسهيل أمره ،وتيسَته عليو ،وجيعل لو فرجاً قريباً و٥ترجاً عاجالً؛ يعيد لو زوجتو من خطبتها ونكاحها ولو
بعد هناية العدة ،قال تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ ( الطالق.)ٕ()ٗ :
سادساً :من اتقى اهلل تعاىل يف طالقو وجرى ذلك على السنة؛ فإن اهلل عز وجل يُكفِّر عنو ما
يكون منو من تقصَت يف حق زوجتو فإن رجع ك ّفَر سيئاتو وعظّ َم أجره ،وإن مل يرجع كذلك ُكفِّرت سيئاتو
وعظُم أجره ،قال تعاىل :ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ ( الطالق.)ٖ()٘:
َ
سابعاً :عند التأمل يف آيات السورة الكردية؛ ٧تد أن الواجب على أىل العقول يف مثل ىذه
األحوال :أن خيافوا اهلل ،وحيذروا سخطو بأداء فرائضو ،وجيتنبوا معاصيو ،قال تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ( الطالق.)ٔٓ :
الخالصة
ومن ىنا تظهر أمهية التقوى يف احملافظة على األسرة يف أشد األحوال؛ وىو :الطالق ،فأمر
اهلل بالتقوى فيو ،وأن يكون على السنة؛ حىت حيفظ اهلل تعاىل لألسرة ٘تاسكها وكياهنا ،وجعل اهلل
وتعظيم لألجور؛
فيو ٥ترجاً ولو يسراً حىت وإن اشتد يف ظاىره على الناس ،ويعقبو تكفَتٌ للسيئات
ٌ
مهم حىت وإن ترتب على ذلك بعض التقصَت.
أمر ٌ
ألن بقاء األسرة ٌ

)ٔ( الطربي" ،جامع البيان".ٕٛ :ٔٗٗ ،
(ٕ) إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي" ،تفسَت القرآن العظيم " .صحح بإشراف خليل ا١تيس( ،طٕ ،بَتوت :دار
القلم) ،ٗ :ٖٖٗ ،بتصرف.
(ٖ) ابن اٞتوزي" ،زاد ا١تسَت" ،ٛ :ٖٗ ،بتصرف.
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املبخح الجاٌ٘ :التٕكن عمى اهلل عس ٔجن ٔأثرٓ يف احملافظة عمى األشرة.
أوالً :ورد ذكر التوكل يف موضع واحد من السورة ،وقد بُت اهلل تعاىل فيو أنو قد ق ّدر لكل
من الطالق والعدة قدره ،و١تا يًتتب عليها من الضيق والكرب أجالً ينتهي إليو ،فقال تعاىل ﭽﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼ (الطالق.)ٖ:
ثانياً :تعريف التوكل:
لغة :ىو إظهار العجز يف األمر واالعتماد على غَتك ،وا١تتوكل على اهلل :الذي علم أن اهلل
كافل رزقو وأمره فَتكن إليو وحده ،وال يتوكل على غَته(ٔ).
اصطالحاً :ورد عدة تعريفات للتوكل عند العلماء منها:
قال اإلمام أٛتد رٛتو اهلل تعاىل :وٚتلة التوكل تفويض األمر إىل اهلل جل ثناؤه ،والثقة بو (ٕ).
وقال ابن رجب رٛتو اهلل تعاىل :ىو صدق االعتماد على اهلل تعاىل يف استجالب ا١تصاٌف
ودفع ا١تضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها (ٖ).
وقال اٞترجاين :ىو الثقة ٔتا عند اهلل واليأس عما يف أيدي الناس(ٗ).
ثالثاً :العالقة بين التوكل وصالح األسرة والمحافظة عليها.
التوكل على اهلل تعاىل من ا١تعامل القلبية ا١تهمة اليت تُبٌت عليها احملافظة على األسرة ،وىو
عجيب يف استقرارىا ،وديكن إٚتال ما ذكره ا١تفسرون يف النقاط التالية:
أثر
ٌ
مصدر أمان ٢تا ،ولو ٌ
ُ
عجيب يف احملافظة على األسرة ،إذ تستقيم أحوال األسر وتستقر
أثر
لو
اهلل
على
كل
التو
:
ال
أو
ً
ٌ
ٌ
ٔتقدار توكلها على اهلل تعاىل يف كل أمورىا؛ إذ التوكل على اهلل يكون مصدراً ألمان األسرة يف كل
جوانبها االجتماعية واالقتصادية ،قال تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ ( الطالق.)٘( )ٖ :
ثانياً :من يتق اهلل يف أموره ،خاصة حياتو األسرية ويفوض أمره إىل اهلل تعاىل ويعلم يقينا أن
(ٔ)ابن فارس " ،معجم مقاييس اللغة"ٙ :ٖٔٙ .؛ والراغب األصفهاين " ،ا١تفردات ".ٖ٘ٔ ،
)ٕ( البيهقي" ،اٞتامع لشعب اإلديان" ٕٓ :ٖٜ؛ وابن اٞتوزي" ،زاد ا١تسَت".ٕ :ٕٗ ،
(ٖ) أبو الفرج عبد الرٛتن بن أٛتد" ،جامع العلوم واٟتكم "( ،طٔ ،بَتوت :دار ا١تعرفةٔٗٓٛ ،ه) .ٖٗٙ ،
(ٗ) اٞترجاين" ،التعريفات.ٚٗ ،
(٘) الطربي" ،جامع البيان"ٕٜ :ٖٜٔ ،؛ وابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم"ٖٖٖ ،ٗ :وابن اٞتوزي" ،زاد
ا١تسَت"ٜ :ٗٔ ،؛ والسعدي" ،تيسَت الكرمي ا١تنان".ٛٚٓ ،
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اهلل تعاىل قد جعل لكل شيء من الطالق والعدة وغَت ذلك حداً وأجالً وقدراً ينتهي إليو ،وأن اهلل
بالغ أمره بكل حال -توكل عليو العبد أم مل يتوكل عليو ،-فإن معٌت ذلك :الطمأنينة اليت ينتج عنها
االستقرار األسري ،قال تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
(ٔ)
﮹ ﭼ ( الطالق)ٖ :
ثالثاً :قد يتفاوت استعداد السامعُت لليقُت ٔتا تضمنتو اآلية للمتقي وا١تتوكل ،فيما خيص
اٟتياة األسرية فيقول :أين أنا من ٖتصيل ىذا؟ ،حُت يتبع نظره فَتى بوناً عن حصول ا١توعود
بسبب انعدام وسائلو لديو فيتملكو اليأس ،فوقع االستئناف البياين عقب الوعد تذكَتاً بأن اهلل علم
مواعيد الطالق والعدة ،وىيأ ٢تا مقادير حصو٢تا؛ ألنو قد جعل لكل ٍ
شيء قدراً ،قال تعاىل :ﭽ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ (الطالق.)ٕ()ٖ :
رابعاً :من وثق بربو فيما نالو كفاه اهلل تعاىل ما أمهو ،فاهلل ناف ٌذ أمره ،جعل لكل شيء توقيتاً وتقديراً،
أجل ينتهي
وىذا بيا ٌن لوجوب التوكل على اهلل تعاىل وتفويض األمر إليو ،فلكل شيء من الشدة والرخاء ٌ
ؤخر ،قال تعاىل :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
إليو؛ فقد ق ّدر اهلل تعاىل ميقات الطالق والعدة ال يُق ّدم وال يُ ّ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ (الطالق.)ٖ()ٖ :
الخالصة
أن ما دير باألسرة من الشدة والرخاء ينتهي إىل قدر اهلل تعاىل ،فاهلل تعاىل بالغ أمره ،وحىت
تستطيع األسرة ٕتاوز مثل ىذه األحوال ،جيب على كل أفرادىا صدق التوكل على اهلل ،ومن صدق
توكلو على اهلل فهو كافيو.

(ٔ) الطربي" ،جامع البيان"ٕٜ :ٖٜٔ ،؛ وابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم"ٖٖٖ ،ٗ :وابن اٞتوزي" ،زاد
ا١تسَت".ٜ :ٗٔ ،
(ٕ) ٤تمد الطاىر بن عاشور" ،التحرير والتنوير"( .طٔ ،بَتوت :مؤسسة التاريخ العريبٕٔٗٓ ،هٕٓٓٓ-م)،
ٔ.ٕٛ :ٕٛ
(ٖ) فخر الدين ٤تمد بن عمر التميمي الرازي" ،مفاتيح الغيب"( .طٔ ،بَتوت :دار الكتب العلميةٕٔٗٔ ،ه-
ٕٓٓٓ)ٖ :ٖٔ ،؛ وأ .د صاٌف بن عبد الرٛتن الفايز " ،التهذيب اٞتازي لتفسَت الرازي"( .طٔ ،الرياض:
مركز البصائر للبحث العلمئٖٗٙ ،ه).ٚ :ٕٓٙ ،
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املبخح الجالح :املٕعظة ٔأثرِا يف احملافظة عمى األشرة.
أوالً :ورد ذكر الوعظ يف سورة الطالق يف موضع واحد ،وقد جعلو اهلل تعاىل ختاماً لعدد من
األحكام؛ كإشهاد ذوي عدل منكم ،وإقامة الشهادة هلل ،واإلمساك با١تعروف وا١تفارقة با١تعروف،
فقال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ ( الطالق.)ٕ :
ثانياً :تعريف الوعظ:
ظ النُّصح والتذكَت بالعواقب وقد وعظَو من باب وعد ِ
ظ
وعظَ ًة أيضا بالكسر فاتـ ََّع َ
الو ْع ُ
ََ ُ
لغةَ :
(ٔ)
ظ بو غَته .
ظ بغَته و َّ
الش ِقي من اتـ ََّع َ
لسعِيد من ُو ِع َ
أي قَبِل ا١ت ْو ِعظَةَ يُقال َّ
َ
اصطالحاً :ىو التذكَت با٠تَت فيما يرق لو القلب (ٕ).
(ٖ)
أو ىو :التحذير ٦تا يضر والتذكَت ا١تلُت للقلوب
ثالثاً :العالقة بين الوعظ وصالح األسرة والمحافظة عليها
ربط اهلل عز وجل بُت ا١توعظة واإلديان باهلل واليوم اآلخر ،واشتملت السورة على ذكر ا١توعظة
صرحية بلفظ الوعظ ،وعند تتبع أقوال ا١تفسرين يف ىذا ا١تعٌت ٧تد أن الوعظ عنصر مهم يف احملافظة
على األسرة ،وديكن إٚتال ما ذكره ا١تفسرون يف النقاط التالية:
أوالً :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فإنو يعمل ٔتا وعظو اهلل تعاىل بو من أحوال الطالق
والعدة ،وما يًتتب عليهما من أوامر وأحكام ،وما جيب لبعضهم على بعض عند الفراق واإلمساك،
عظة من اهلل تعاىل لعباده ا١تؤمنُت بو وباليوم اآلخر ،قال تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (الطالق.)ٗ()ٕ :
ثانياً :إن ىذه األوامر اليت أمر اهلل تعاىل هبا من اإلشهاد وإقامة الشهادة؛ إمنا يأ٘تر هبا من
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر وأنو شرع ىذا ،ومن خياف عقاب اهلل يف الدار اآلخرة ،ويًتتب على
ذلك الرضى هبا ،فأما غَت ا١تؤمن فال ينتفع هبذه ا١تواعظ ،قال تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
)ٔ( ٤تمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي٥" ،تتار الصحاح "ٖ ،تقيق٤ :تمود خاطر( ،طٔ ،بَتوت :مكتبة
لبنانٔٗٔ٘ ،ه) .ٚٗٓ ،
)ٕ( اٞترجاين" ،التعريفات ".ٖٕٚ ،
(ٖ) ابن عاشور" ،التحرير والتنوير ".ٕٛ :ٕٜٚ ،
(ٗ) الطربي" ،جامع البيان".ٕٜ :ٖٔٚ ،
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(ٔ)

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ (الطالق)ٕ :
ثالثاً :تضمنت آية الوعظ :اإلشارة إىل ٚتيع ما تقدم من األحكام اليت فيها موعظة
للمسلمُت من قولو :ﭽ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭼ [الطالق ،]ٔ :إىل قولو:
ﱾﱠ  ،واٟتاجة ماسة إىل الوعظ؛ ١تا يًتتب على الطالق من الضيق والكرب
ﱡﭐﱼ ﱽ ﱿ
والغضب(ٕ).
الخالصة
الوعظ سواء ما يكون من الداخل بتذكر الزوجُت مراقبة اهلل ٢تما وٖتقيق معٌت التقوى ،أو
بالوعظ ا٠تارجي من الزوج لزوجتو أو من الزوجة لزوجها ،أو أن يكون الواعظ حكماً من أىل
أساس يف احملافظة على األسرة واستقامة أحوا٢تا ،وال ينتفع بذلك إال
الزوج وحكماً من أىل الزوجةٌ ،
من كان يؤمن باهلل تعاىل وعلم ٔتراقبتو فيتقيو ،ويؤمن بلقاء اهلل تعاىل و٤تاسبتو وعقابو فيحاسب
نفسو قبل أن حياسبو ربو ،فأي أسرة عملت ٔتبدأ الوعظ واعتقدت أنو وصية القرآن يتقرب هبا
عجيب من أسرار سعادة الزوجُت.
سر
ٌ
الزوجان اىل الرٛتن؛ فناتج ذلك ٌ

(ٔ) ٤تمد بن أٛتد القرطيب" ،اٞتامع ألحكام القرآن "ٖ .تقيق( ،ط٘ ،بَتوت :دار الكتب العلمية-ٔٗٔٚ ،
ٔٛ :ٔٓ٘ ،)ٜٜٔٙ؛ ابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم".ٗ :ٖٖٕ ،
(ٕ) ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".ٕٛ :ٕٜٚ ،
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الفصن الجاٌ٘ :وعامل حكٕقٗة لمىخافظة عمى األشرة كىا ِ٘ يف شٕرة الطالق
وفيو ثالثة مباحث:
املبخح األٔه :إحصاء العدةٔ ،أِىٗتْ يف احملافظة عمى األشرة.
قامت العالقة بُت الزوجُت سواء يف حالة اإلمساك أو التسريح على اٟتقوق ،وإقامة اٟتقوق
سبيل اىل احملافظة على األسرة وقد ذكر اهلل عز وجل حقوقاً بُت الزوجُت ،ورد بعضها يف سورة
ٌ
الطالق ومنها إحصاء العدة فعند تتبع بعض أقوال ا١تفسرين ٧تد عظم ىذا اٟتق سواءً للزوج أو
للزوجة واٟتديث عنو سيكون وفق ما يأيت:
أوالً :معٌت وأحصوا العدة :احفظوىا ،أي :احفظوا الوقت الذي وقع فيو الطالق ،وذلك
(ٔ)
للرجعة وإقامة حقوق الزوجُت ،قال تعاىل :ﭽ ﭘ ﭙﭚ ﭼ ( ،الطالق)ٔ :
ثانياً :ا١تخاطب باإلحصاء ىو الزوج والزوجة ملحقة بو ألن الزوج حيصي لَتاجع ،وينفق أو يقطع،
وليسكن أو خيرج ،وليلحق نسبو أو يقطع ،وىذه كلها أمور مشًتكة بينو وبُت ا١ترأة ،وتنفرد ا١ترأة ببعض ما
خيصها مثل :ما يكون ٢تا من حق الزواج بعد هناية عدهتا ،وكذلك اٟتاكم يفتقر اىل إحصاء العدة للفتوى
عليها وفصل ا٠تصومة عند ا١تنازعة فيو ،وقد يتوجو ا٠تطاب لوليها إن مل تكن الزوجة مكلفة؛ ويظهر من
ىنا فوائد اإلحصاء ا١تأمور بو للمحافظة على األسرة فعند إحصاء العدة ينتبو الزوجان لنهايتها فيكون يف
ذلك مدعاة للرجعة ،قال تعاىل :ﭽﭘ ﭙﭚ ﭼ (ٕ).
ثالثاً :األمر بضبط أيام العدة واإلتيان على ٚتيعها وعدم التساىل فيها ألن التساىل فيها
ذريعةٌ إىل أحد أمرين:
األول :التزويج قبل انتهائها فرٔتا اختلط النسب ،وإما تطويل ا١تدة على ا١تطلقة والذي يًتتب
عليو منعها من التزوج ،وألهنا يف مدة العدة ال ٗتلو من حاجة إىل من يقوم هبا.
الثاين :فوات أمد ا١تراجعة-إذا مل تضبط أيام العدة -إذا كان ا١تطلق قد ثاب إىل مراجعة
امرأتو ،وكل ذلك إضر ٌار باألسرة يتناىف مع احملافظة عليها سواء األسرة القائمة ،أو أسرة أخرى يراد
(ٔ) ٤تمد بن عبد اهلل بن العريب " ،أحكام القرآن "ٖ .تقيق عبد الرزاق ا١تهدي( ،ط ٔ ،بَتوت :دار الكتاب
العريبٕٔٗٔ ،هٕٓٓٓ-م)ٗ :ٕٓ٘ ،؛ والقرطيب" ،اٞتامع ألحكام القرآن".ٔٛ :ٕٔٓ ،
(ٕ) ابن العريب" ،أحكام القرآن"ٗ :ٕٓ٘ ،؛ القرطيب" ،اٞتامع ألحكام القرآن"ٔٛ :ٕٔٓ ،؛ السعدي "تيسَت
الكرمي ا١تنان".ٜٛٙ ،
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قيامها ،قال تعاىل :ﭽﭘ ﭙﭚ ﭼ (الطالق.)ٔ()ٔ :
رابعاً :أمر تعاىل بإحصاء العدة ١تا يلحق ذلك من أحكام الرجعة والسكٌت وا١تَتاث وغَت
ظاىر يف األحكام ا١تًتتبة على إحصاء العدة ،قال تعاىل :ﭽ ﭘ ﭙﭚ
ذلك ،واحملافظة على األسرة ٌ
ﭼ (الطالق.)ٕ()ٔ :
خامساً :إلحصاء زمن العدة فوائد ،منها :مراعاة زمان الرجعة ،وأوان النفقة ،والسكٌت،
وتوزيع الطالق على اإلقرار إذا أراد أن يطلِّق ثالثاً ،حىت يَعلم عدد الطلقات ،ولِيَـ ْعلَ َم أهنا قد بانت،
فيتزوج بأختها مثالً ،وأربع سواىا ،وىذه الفوائد ظاىر منها احملافظة على األسرة ،وأمهها زمن
ّ
(ٖ)
الرجعة ،وأوان النفقة ،والسكٌت ،قال تعاىل :ﭽﭘ ﭙﭚ ﭼ ( الطالق. )ٔ :
الخالصة
أن إحصاء العدة يقوم بو الزوج باعتبار حقو وواجبو يف احملافظة على األسرة ،والزوجة باعتبار
حقها وواجبها يف احملافظة على األسرة ،والويل باعتباره صاحب اٟتق يف تزويج موليتو ،واٟتاكم
باعتباره ا١تسؤول عن الفتوى وفصل ا٠تصومة عند ا١تنازعة يف العدة ،وللمسلمُت عامة سواء من كان
من العدول الشاىدين أو عامة ا١تسلمُت ،ويُظهر من خطاب اإلحصاء الذي أتى بلفظ اٞتمع
تبُت سابقاً.
اىتماماً بالغاً باألسرة واحملافظة عليها من قبل من مشلهم ا٠تطاب كما ّ
املبخح الجاٌ٘ :الٍّ٘ عَ إخراج الرجعٗة وَ بٗتّأ ،أِىٗتْ يف احملافظة عمى األشرة.
بقاء الرجعية يف بيتها مدعاة لتأمل الزوجُت يف حا٢تما وتكرر النظر بينهما وإظهار احملاسن
من قبلهما كل ذلك قد يكون سبباً يف الرجوع اىل اٟتياة الزوجية ا١تستقرة ،وعند التتبع ألقوال
ا١تفسرين ٧تد عظم البيان القرآين ٢تذا األمر وإظهار أمهيتو يف استقرار األسرة ونبذ ا٠تالف ،وديكن
إٚتال ما ذكره ا١تفسرون يف التايل:
أوالً :جاء التوجيو من اهلل تعاىل بيّناً يف النهي عن إخراج الرجعية من بيتها ،بل جعل منو أمر
وخياف اهلل تعاىل فيو ،وا١تعٌت :خافوا اهلل أيها الناس ربكم فاحذروا معصيتو أن تتع ّدوا حده ،ال
يُتقى ُ
أسكنتموىن فيها قبل الطالق حىت
بيوهتن اليت كنتم
لعدهتن من
ٗترجوا من طلقتم من نسائكم
ّ
ّ
ّ

(ٔ) ابن عاشور" ،التحرير والتنوير"ٕٙٚ-ٕٛ ،؛ وابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم".ٗ :ٖٖٓ ،
(ٕ) عبد اٟتق بن عطية األندلسي" ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز"ٖ .تقيق الرحالة الفاروق ،عبد اهلل
األنصاري ،السيد عبد العال إبراىيم٤ ،تمد الشاغي( ،طٕ ،بَتوت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-
قطر.ٛ :ٖٕٛ ،)ٕٓٓٚ-ٕٔٗٛ ،
(ٖ) ابن اٞتوزي" ،زاد ا١تسَت".ٜ :ٖٜ ،
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عدهتن ،وذلك ألن إخراجهن قد يكون سبباً يف عدم التمكن من الرجعة واٟترمان من
تنقضي
ّ
السكٌت ،قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭼ(.الطالق.)ٔ()ٔ:
ثانياً :قال ابن العريب مبينا خطورة إخراج ا١تطلقة ا١تعتدة من بيتها :جعل اهلل للمطلقة ا١تعتدة
السكٌت فرضاً واجباً وحقاً الزماً ىو هلل سبحانو وتعاىل ،ال جيوز للزوج أن ديسكو عنها ،وال جيوز ٢تا
أن تسقطو عن الزوج ،قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭼ (الطالق.)ٕ()ٔ :
ثالثاً :يف إضافة البيوت إىل ضمَت النساء إدياء إىل أهنن مستحقات ا١تكث يف البيوت مدة
العدة ،وىي إضافة إسكان ،وليست إضافة ٘تليك ،وعندما تسمع الزوجة مثل ىذا ا٠تطاب فإهنا
تستشعر حقها الباقي يف بيتها فيدعوىا ذلك ١تراجعة نفسها ،وكذلك الزوج يشعره ىذا النهي
الصريح ا١تقتضي للتحرمي أن زوجتو ما زالت على اتصال بو وما زال ديلك حق الرجعة فيدعوه ذلك
اىل مراجعة نفسو أثناء بقاءىا يف زمن العدة ،قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ ( الطالق.)ٖ()ٔ :
رابعاً :ألمهية أمر بقاء ا١تطلقة ا١تعتدة يف بيتها وأن يف ذلك سبيل للرجعة يف زمن العدة مل
خيتص النهي بالزوج دون الزوجة وال بالزوجة دون الزوج ،وإمنا جاء النهي ٢تما ٚتيعاً حفظاً ٟتق
األسرة بكام ل عناصرىا ،ففي مدة العدة للزوجة حق السكٌت على الزوج ما دامت معتدة منو،
أيضا ،قال تعاىل:
فليس للرجل أن خيرجها ،وال جيوز ٢تا أيضا ا٠تروج ألهنا معتقلةٌ ٟتق الزوج ً
(ٗ)
ﭽﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ (الطالق. )ٔ :
الخالصة
بقاء ا١تطلقة ا١تعتدة يف بيتها والنهي عن إخراجها منو أو خروجها ىي منو ،حكمتها ظاىرة
يف قضاء زمن العدة ١تراجعة النفوس والتأمل فيما تؤول إليو األحوال وكل واحد من الزوجُت يراجع
نفسو ،بل من قوة النص القرآين الذي نسب البيوت اىل ا١تطلقة ا١تعتدة يظهر اىتمام القرآن الكرمي
ببقاء األسرة متماسكة حىت يف أخطر حاالهتا وىو الطالق.
(ٔ) الطربي " ،جامع البيان "ٕٛ :ٕٔٛ ،
(ٕ) ابن العريب " ،أحكام القرآن ".ٗ :ٕٓٚ ،
(ٖ) ابن العريب" ،أحكام القرآن" ،ٗ :ٕٓٚ ،وابن عاشور" ،التحرير والتنوير " .ٕٛ :ٕٜٙ
(ٗ) ابن كثَت " ،تفسَت القرآن العظيم ".ٗ :ٖٖٔ ،
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املبخح الجالح :إشلاُ السٔجة حصب الٕجدٔ ،أِىٗتْ يف احملافظة عمى األشرة.
أمر اهلل عز وجل ظاىر بإسكان الزوجة ا١تطلقة وذلك إلقامة حقها كما أمر اهلل تعاىل بو
وألن يف ذلك طريقاً ١تراجعة النفس لكال الزوجُت ،وقد بُت ا١تفسرون ىذا األمر مفصالً ،والذي
يتعلق ٔتوضوع البحث ىنا ،كون ذلك سبباً يف استقرار األسرة واحملافظة عليها ،وبيان ذلك يف
التايل:
أوالً :قول الطربي بيـّ ٌن يف ىذا وىو أن اهلل تعاىل ذكره يقول :أسكنوا مطلقات نسائكم من ا١توضع
الذي سكنتم ﭽ ﭕ ﭖﭼ ( الطالق .)ٙ :يقول :من سعتكم اليت ٕتدون؛ وإمنا أمر الرجال أن يعطوىن
مسكنا يسكنّو ٦تا جيدونو ،حىت يقضُت عددىن (ٔ) ،وذلك للمحافظة على األسرة حىت يف حال العدة،
قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ( الطالق.)ٙ :
ثانياً :هنى اهلل تعاىل عن إخراج ا١تطلقات من البيوت يف بداية السورة ،وىنا أمر بإسكاهنن
وق ّدر اإلسكان با١تعروف ،وىو البيت الذي يسكنو مثلو ومثلهاْ ،تسب وجد الزوج وعسره؛ حفاظاً
على بقاء األسرة واىتماماً باستقرارىا ،قال تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ (الطالق.)ٕ()ٙ :
ثالثاً :جعل اهلل تعاىل السكٌت قضية ىامة للمطلقة ا١تعتدة؛ حىت تكون ىناك فرصة ١تراجعة
النفس والقرب بُت الزوجُت ،نقل ابن كثَت عن ابن عباس والسدي قوالً يدل على أمهية السكٌت مع
أحدىم ا١ترأة
كل األحوال حفاظاً على األسرة فقال رٛتو اهلل تعاىل :يقول تعاىل آمراً عباده إذا طلّق ُ
أن ي ِ
سكنَها يف منزل حىت تنقضي عدهتا ،فقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ( ،الطالق.)ٙ :
ُ
أي :عندكم ،ﭽﭕ ﭖﭼ  ( ،الطالق .)ٙ :قال ابن عباس ،و٣تاىد ،وغَت واحد :يعٍت َس َعتكم.
حىت قال قتادة :إن مل ٕتد إال جنب بيتك فأسكنها فيو(ٖ).
الخالصة
السكٌت للمطلقة ا١تعتدة واجبةٌ على الزوج ،وضابط ذلك :أن تكون من الوجد حسب سعة
الزوج فيُوسع يف السكٌت والنفقة إذا كان على سعة وإذا مل يكن على سعة فكما ّبُت اهلل تعاىل أنو
حسب الوجد ،ويف ذلك داللةٌ بينةٌ واضحةٌ على ما اشتملت عليو سورة الطالق من معامل مهمة
ٍ
عارض قد يكون سبباً يف زعزعتها فضالً عما ىو دونو.
للمحافظة على األسرة يف أشد
(ٔ) الطربي" ،جامع البيان ".ٕٛ :ٔٗ٘ ،
(ٕ) السعدي " ،تيسَت الكرمي ا١تنان ".ٛٚٔ ،
(ٖ) الطربي " ،جامع البيان "ٕٛ :ٔٗ٘ ،؛ وابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم ".ٗ :ٖٖ٘ ،
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الفصن الجالح :وعامل أخالقٗة يف احملافظة عمى األشرة ،كىا ِ٘ يف شٕرة الطالقٔ ،فْٗ
ثالثة وباحح:
املبخح األٔه :اإلوصاك مبعرٔف أٔ املفارقة مبعرٔفٔ ،أِىٗتْ يف احملافظة عمى األشرة.
احملافظة على األسرة أمر مهم يف اإلسالم ،والعشرة الزوجية تقوم على األخالق اٟتسنة ،وأن
كل من الزوجُت على صاحبو ٔتا يكون سبباً يف دوام ا١تودة واستقرار األسرة ،وقد ذكر ا١تفسرون
يعود ٌ
ٚتلة من ا١تعاين يف اإلمساك أو ا١تفارقة ٔتعروف ،وىنا ٚتلة من ذلك ،على النحو التايل- :
أوالً :إمساك من يرغب الزوج يف مراجعتها ٔتعروف ٔتا أمره اهلل بو من اإلمساك؛ وذلك
بإعطائها اٟتقوق اليت أوجبها اهلل عليو ٢تا من النفقة والكسوة وا١تسكن وحسن الصحبة(ٔ) ،ويظهر
من ىذا بيان الشريعة ٟتقوق من رغب الزوج يف إرجاعها؛ ألنو إذا أقام حقها كان ذلك سببا ظاىراً
يف األلفة وا١تودة بينهما ،قال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
(الطالق.)ٕ:
ثانياً :أمر اهلل تعاىل ْتسن العشرة يف اإلنفاق وغَت ذلك وىو ا١تقصود باإلمساك
با١تعروف(ٕ) ،فإذا كان اإلمساك با١تعروف كما أمر اهلل تعاىل بو ،فإن يف ذلك سراً عجيباً من أسرار
احملافظة على األسرة ا١تسلمة؛ ألن ا١تعاشرة با١تعروف ال تكون إال عن خلق كرمي حيملو الزوج ،قال
تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ ( الطالق.)ٕ :
ثالثاّ :بُت ابن عاشور يف تفسَته ا١تقصود با١تعروف يف حال اإلمساك ويف حال ا١تفارقة فقال
رٛتو اهلل تعاىل :ا١تعروف :ىو ما تعارفو األزواج من حسن ا١تعاملة يف ا١تعاشرة ويف الفراق.
فا١تعروف يف اإلمساك :حسن اللقاء واالعتذار ٢تا عما فرط والعود إىل حسن ا١تعاشرة.
وا١تعروف يف الفراق :كف اللسان عن غيبتها وإظها ِر االسًتاحة منها.
وا١تعروف يف اٟتالُت من عمل الرجل ألنو ىو ا١تخاطب باإلمساك أو الفراق.
وأما ا١تعروف الذي ىو من عمل ا١ترأة فمقرر من ٍ
أدلة أخرى ،كقولو تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﭼ (البقرة ،)ٖ( )ٕٕٛ :ويف ىذا داللةٌ واضحةٌ على أمهية معلم ا٠تلق والتعامل با١تعروف
(ٔ) الطربي " ،جامع البيان ".ٕٛ :ٖٔٙ ،
(ٕ) ابن عطية " ،احملرر الوجيز.ٛ :ٖٕٜ ،
(ٖ) ابن عاشور " ،التحرير والتنوير".ٕٛ :ٕٚٚ ،
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تعاىل ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

يف حسن ا١تعاشرة وا١تعاملة بُت الزوجُت ،قال
ﮇﭼ ( الطالق.)ٕ :
رابعا :تقدمي اإلمساك أعٍت ا١تراجعة على إمضاء ا١تفارقة ،إدياء إىل أنو أرضى هلل تعاىل وأوفق
ٔتقاصد الشريعة مع ما تقدم من التعبَت عن ا١تراجعة باإلمساك ،ففهم أن ا١تراجعة مندوب إليها(ٔ)،
وعندما تدل اآلية على الندب للمراجعة فإن فيها داللةٌ واضحةٌ على اىتمام القرآن -كما بينتو
سورة الطالق-باحملافظة على األسرة ،قال تعاىل ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ (
الطالق.)ٕ :
خامساً :كما أمر اهلل تعاىل باإلمساك با١تعروف أو الفراق با١تعروف ،أمر ٔتا ىو تابع لو فقال
تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ( ،الطالق ،)ٙ :ويف
اضح لكال الزوجُت أنو جيب عليهم يف كل أحوا٢تم ،أن يقبل بعضهم من بعض ما
يح و ٌ
أمر صر ٌ
اآلية ٌ
(ٕ)
أمرىم اهلل تعاىل بو من ا١تعروف اٞتميل ،وعند ا١تشاكسة وا١تضايقة تُرضع لو أخرى  ،فما أعظم
بيان القرآن ٠تلق ا١تعروف الالزم للمحافظة على األسرة.
الخالصة
قدم اهلل تعاىل ا١تراجعة على ا١تفارقة حفاظا على األسرة ،وأمر أن تكون با١تعروف يف حسن
العشرة وا١تعاملة؛ حىت يتم الوئام بُت الزوجُت ،فقيام خلق ا١تعروف بُت الزوجُت سر من أسرار
احملافظة على األسرة.
املبخح الجاٌ٘ :الٍّ٘ عَ وضاٖكة الرجعٗة يف الصلٍى ٔالٍفكةٔ ،أِىٗتْ
يف احملافظة عمى األشرة.
ينهى اهلل عز وجل الزوج عن مضايقة ا١تطلقة ا١تعتدة؛ حىت ال ٘تل فيكون ذلك سبباً يف
خروجهن قبل ٘تام العدة ،ألن بقاء ا١تعتدة يف بيتها ،قد يكون سبباً يف اإلمساك با١تعروف ،وىذا
اإلٚتال فصلو ا١تفسرون يف كتب التفسَت وديكن إٚتال ما ذكروه يف النقاط التالية:
أوالً :قال السدي :لتضيقوا عليهن مساكنهن حىت خيرجن(ٖ) ،فالنهي واضح ىنا عن
ا١تضايقة واٟتكمة من ذلك بينة حىت ال ٗترج من بيتها؛ ألن بقاءىا سبيل للرجعة واستقرار األسرة؛
(ٔ) ابن عاشور " التحرير والتنوير".ٕٛ :ٕٚٚ ،
(ٕ) القرطيب " ،اٞتامع ألحكام القرآن.ٔٛ :ٕٔٔ ،
(ٖ) الطربي " ،جامع البيان ".ٕٛ :ٔٗٙ ،
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ويظهر ىنا أمهية ا٠تلق اٟتسن ،وترك التعامل با٠تلق الذي يؤدي اىل ا١تشاحنة والبغضاء بُت
الزوجُت ،قال تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭼ ( الطالق.)ٙ :
ثانياً :قال تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ( الطالق)ٙ :؛ أي :ال تضاروىن عند سكناىن
بالقول أو الفعل؛ ألجل أن ديللن ،فيخرجن من البيوت قبل ٘تام العدة فتكونوا أنتم ا١تخرجُت ٢تن،
وحاصل ىذا أنو هنى عن إخراجهن ،وهناىن عن ا٠تروج ،وأمر بسكناىن ،على وجو ال حيصل
عليهن ضرر وال مشقة(ٔ)  ،وذلك ألن بقاءىن يف بيوهتن أقرب للرجوع فيجب على الزوج أن حيسن
معاملة زوجتو الرجعية وال يضيق عليها ،عسى أن يكون بينهما وفاق بعد شقاق.
ثالثاً :يشمل التضييق على الرجعية التضييق عليها يف النفقة ،ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ ،
عليهن يف ا١تسكن والنفقة(ٕ).
(الطالق .)ٙ :بالتضييق
ّ
رابعاً :قد يتخذ بعض األزواج أسلوب ا١تضايقة حىت جيعل الرجعية تضجر وتًتك بيتها
وتفتدي ٔتا٢تا ،وىذا ا٠تلق يؤثر عل استقامة األسرة و٘تاسكها ،فلعل اهلل تعاىل حيدث بعد ذلك
فرجاً و٥ترجاً وتعود األمور اىل حال أفضل ٦تا ىي عليو.
قال ابن كثَت :وقولو ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ ( الطالق.)ٙ :
(ٗ)
قال مقاتل بن حيان(ٖ) :يعٍت يضاجرىا لتفتدي منو ٔتا٢تا أو ٗترج من مسكنو .
خامساً :حيسن بالزوج أن يبادر ٔتراجعة زوجتو كما يفهم من ىذه اآلية الكردية؛ حىت ال
(٘)
ُّحى :ﭽ ﭗ
يزداد الشقاق والنفور بُت الزوجُت ،قال ابن كثَت رٛتو اهلل تعاىل فيما نقلو عن أيب الض َ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ ( ،الطالق )ٙ :قال :يطلقها ،فإذا بقي يومان راجعها)ٙ( .ويف ذلك ضرر
(ٔ) السعدي " ،تيسَت الكرمي ا١تنان ".ٛٚٔ ،
(ٕ) ابن اٞتوزي " ،زاد ا١تسَت " ٗٗ.ٜ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّث ،الثـِّ َقةُ ،أَبُو بِ ْسطَ َام النَّْب ِط ُّي ،البَـلْ ِخ ُّي،
العاملُ ،ا١ت َحد ُ
بن َحيَّا َن ب ِن َد َو َال ُد ْوَر أَبُو ب ْسطَ َام النَّْبط ُّي ،ا ِإل َم ُامَ ،
(ٖ) ُم َقات ُل ُ
ُ
ىرب من خراسان أ يام أيب مسلم صاحب الدولة ،إىل بالد كابل ،فدعاىم إىل اهلل ،فأسلم على يده خلق.
قال حيِت بن معُت :ثقة تويف يف حدود ا٠تمسُت ومائة٤ ،تمد بن أٛتد الذىيب" ،سَت أعالم النبالء"ٖ .تقيق.
شعيب األرناؤوط( ،طٖ ،بَتوت :مؤسسة الرسالةٔٗٓ٘ ،هٜٔٛ٘-م).ٙ :ٖٗٓ .
(ٗ) ابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم ".ٗ :ٖٖ٘ ،
ِ
صبَـْي ٍح ال ُقَرِش ُّي الكويف ،موىل آل سعيد بن العاصٝ ،تع :ابن عباس ،وابن عمر،
بن ُ
(٘) أَبُو الض َ
ُّحى ُم ْسل ُم ُ
والنعمان بن بشَت ،ومسروقاً ،وغَتىم ، .حدث عنو :مغَتة ،ومنصور ،واألعمش ،وفطر بن خليفة،
وآخرون ،وكان من أئمة الفقو والتفسَت ،ثقة ،حجة ،وكان عطاراً ،مات٨ :تو سنة مائة ،يف خالفة عمر بن
عبد العزيز ،الذىيب " ،سَت أعالم النبالء "٘ :ٚٔ ،
( )ٙابن كثَت " ،تفسَت القرآن العظيم".ٗ :ٖٖ٘ ،
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على الزوجة؛ ألن الزوج تعمد اإلضرار هبا فًتكها مدة العدة ومل يراجعها إال قبل يومُت من هنايتها،
فيًتتب عليو نفور من الزوجة.
الخالصة
إن األسرة ا١تسلمة بنيت يف كل أحوا٢تا على األخالق اٟتسنة بُت الزوجُت ،وعندما ينحى
الزوج منحى ا١تضايقة على الرجعية يف السكٌت والنفقة؛ حىت ٘تل فتخرج من بيتها فتقل فرصة
الرجوع ،هناه اهلل عز وجل عن ذلك ،ورغبة يف إرجاع زوجتو .فاحملافظة على األسرة وإرجاع الزوجة
الرجعية أمر ندب إليو اهلل عز وجل يف كتابو وهنى عن كل خلق يعثره أو دينع منو.
املبخح الجالح :الٕقٕف عٍد حدٔد اهللٔ ،جتٍب ظمي الٍفض ٔحتىمّا الٕزرٔ ،ترك
االشتعجاه يف بت الطالقٔ ،أِىٗتْ يف احملافظة عمى األشرة.
وقد ذكر اهلل عز وجل ىذه ا١تعاين متتابعة بلفظ يدل على أمهيتها كخلق يتخلق بو الزوجان
للمحافظة على حياهتم الزوجية حىت وإن شاهبا بعض الضيق والكرب ،وبُت ا١تفسرون ذلك يف
بعض أقوا٢تم على النحو التايل:
أوالً :إذا مل يقف الزوج عند شرائع اهلل تعاىل و٤تارمو و خرج عنها وٕتاوزىا إىل غَتىا ومل
يأ٘تر هبا ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭼ ( الطالق ،)ٔ :أي :بفعل ذلك ،وبُت اهلل لو اٟتكمة من ذلك فقال
سبحانو وتعاىل:ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
(الطالق ،) ٔ :أي :إمنا أبقينا ا١تطلقة يف منزل الزوج يف مدة العدة ،لعل الزوج يندم على طالقها
وخيلق اهلل يف قلبو َر ْج َعتَها ،فيكون ذلك أيسر وأسهل(ٔ) ،ولذلك حيسن بالزوجُت الوقوف عند
حدود اهلل تعاىل ،وعدم االستعجال وقد بُت اهلل أنو رٔتا يكون يف الًتيث والتدبر والتأمل خَتاً ،قال
تعاىل ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
(الطالق.)ٔ:
ثانياً :ينهى اهلل عز وجل الزوج أن ي ِ
كسب نفسو زوراً بتعدي شرائعو و٤تارمو ،فيصَت بذلك
ُ
(ٕ)
ِ
ظا١تاً ويقول لو ال تدري ما الذي َحيدث؟ لعل اهلل ُحيدث بعد طالقكم إياىن رجعة  ،قال تعاىل:
ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ (الطالق.)ٔ :
ثالثاً :قد يكون األمر الذي ُحي ِدثو اهلل أن يقلب قلبو من بغضها إىل ٤تبتها ،ومن الرغبة عنها
(ٔ) ابن كثَت " ،تفسَت القرآن العظيم ".ٗ :ٖٖٔ ،
(ٕ) الطربي " ،جامع البيان ".ٕٛ :ٖٔٙ ،
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إىل الرغبة فيها ،ومن عزدية الطالق إىل الندم عليو ،فَتاجعها ،وقال ٚتيع ا١تفسرين :أراد باألمر ىنا
الرغبة يف الرجعة .ومعٌت القول :التحريض على طالق الواحدة والنهي عن الثالث ،فإنو إذا طلق
ثالثاً أضر بنفسو عند الندم على الفراق والرغبة يف االرٕتاع ،فال جيد عند الرجعة سبيالً .وقال
ِ
ك أي بعد طلقة أو طلقتُت أ َْمراً أي ا١تراجعة من غَت خالف )ٔ( .وقد يُوقع اهلل يف
مقاتل :بـَ ْع َد ذل َ
(ٕ)
قلبو احملبة بعد الطلقة والطلقتُت قال تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ( الطالق.)ٔ :
رابعاً :شرع اهلل العدة ،وحدد الطالق هباٟ ،تكم عظيمة :فمنها :أنو لعل اهلل حيدث يف قلب
ا١تطلق الرٛتة وا١تودة؛ فَتاجع من طلقها ،ويستأنف عشرهتا ،فيتمكن من ذلك مدة العدة ،أو لعلو
يطلقها لسبب منها؛ فيزول ذلك السبب يف مدة العدة ،فَتاجعها النتفاء سبب الطالق(ٖ) ،قال
تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
(الطالق.)ٔ:
الخالصة
الوقوف عند شرائع اهلل و٤تارمو ،وعدم ا٠تروج عنها وٕتاوزىإ ،تنبا لظلم النفس وٖتملها
زوراً ،سبب رئيس للوئام بُت الزوجُت؛ وىو :ما بينو سبحانو وتعاىل يف قولو لعل اهلل ُحي ِدث بعد
ذلك أمراً ،وىو :ما قد يكون من الندم بعد الطالق وا١تودة واحملبة والرغبة يف ا١تراجعة ،وإذا كان ىذا
يف أشد ا١تشكالت الزوجية وىو الطالق؛ فمن باب أوىل أن يكون الوقوف عند حدود اهلل تعاىل يف
يسهل حلها ،فال داعي لالستعجال يف بت الطالق ،قال تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ
كل ا١تشكالت العارضة ّ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ( ،الطالق.)ٔ :

(ٔ) ابن العريب" ،أحكام القرآن"ٗ :ٕٜٓ ،؛ القرطيب" ،اٞتامع ألحكام القرآن".ٔٛ :ٔٓٗ ،
(ٕ) ابن اٞتوزي" ،زاد ا١تسَت".ٛ :ٗٓ ،
(ٖ) السعدي" ،تيسَت الكرمي ا١تنان".ٛٚٓ ،
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اخلامتة:
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا١ترسلُت سيدنا ٤تمد وعلى آلو
وصحبو أٚتعُت ،وبعد رحلة ٦تتعة مع سورة الطالق ،وما تضمنتو من البيان القرآين العجيب يف بيان
معامل احملافظة على األسرة ،أضع بُت يدي القراء والباحثُت نتائج وتوصيات ٥تتصرة أسال اهلل العلي
العظيم ،أن يتقبل ىذا البحث ،وأن جيعلو خالصا لوجهو ،وأن ينفع بو.
أوالً :النتائج:
ٔ) اىتمام القرآن باألسرة ظاىر وبُت من خالل اآليات ا١تتعددة اليت تتحدث عنها ،وٗتصيص
بعض السور يف ذلك كسورة النساء والطالق والتحرمي ،وغَتىا من اآليات والسور.
ٕ) الوقوف عند حدود اهلل تعاىل ،وعدم ا٠تروج عنها ،وتقوى اهلل تعاىل ،والتوكل عليو؛ من ا١تعامل
القلبية ا١تهمة اليت بينتها سورة الطالق يف احملافظة على األسرة.
ٖ) ما ندب اهلل تعاىل إليو من إمساك الرجعية ّتعلو مقدما على مفارقتها ،وما أوجبو من النفقة
عليها ،ومن إسكاهنا حىت مع ضيق اٟتال حسب الوجد؛ فيو داللة على ا١تعامل اٟتقوقية بُت
الزوجُت ،كما بينتها سورة الطالق ،واليت يظهر منها أمهية احملافظة على األسرة.
ٗ) عدم ظلم النفس وٖتميلها الوزر ،وعدم االستعجال ،والبعد عن مضايقة الرجعية لئال ٗترج من
بيتها أو تفتدي نفسها ،قبل هناية عدهتا؛ جعلها اهلل تعاىل آدابا عامة وأخالقا للتعامل بُت
الزوجُت ،كما ىو واضح من آيات سورة الطالق.
٘) إذا كانت سورة الطالق طرحت اٟتلول ا١تساعدة يف احملافظة على األسرة يف أكرب مشاكلها
وىي :الطالق؛ فمن باب أوىل :أن يعرض الزوجان ما دوهنا من معامل احملافظة على األسرة على
ما ورد فيها.
ثانياً :التوصيات:
ٔ) اشتملت سور القرآن الكرمي وآياتو على كثَت من اآليات ا١تتعلقة باألسرة عموما؛ فلماذا ال
تتبٌت بعض اٞتامعات أو ا١تراكز العلمية ا١تتخصصة يف علوم القرآن الكرمي عمل موسوعة لكل
ما يتعلق باألسرة يف القرآن الكرمي.
ٕ) حيسن بالباحثُت توسيع دائرة البحث العلمي اليت تربط كل ما يتعلق باألسرة بالقرآن الكرمي؛
لوجود حاجة ماسة لذلك.
ىذا ما يسر اهلل تعاىل بفضلو وكرمو وتوفيقو ،وأسال اهلل العلي العظيم أن يتقبلو عمالً صاٟتاً ،وأن
ينفع بو.
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املصادر ٔاملراجع

القرآن الكرمي.
ابن اٞتوزيٚ ،تال الدين عبد الرٛتن بن علي" ،زاد ا١تسَت يف علم التفسَت"( .طٔ ،بَتوت :دار
الفكرٔٗٓٚ ،هٜٔٛٚ-م).
ابن عاشور٤ ،تمد الطاىر "التحرير والتنوير"( .طٔ ،بَتوت :مؤسسة التاريخ العريبٕٔٗٓ ،ه-
ٕٓٓٓم).
ابن العريب٤ ،تمد بن عبد اهلل" ،أحكام القرآن "ٖ .تقيق عبد الرزاق ا١تهدي( ،ط ٔ ،بَتوت :دار
الكتاب العريبٕٔٗٔ ،هٕٓٓٓ-م).
ابن رجب ،أبو الفرج عبد الرٛتن بن أٛتد" ،جامع العلوم واٟتكم"( ،ط ،ٔ :بَتوت :لبنان،
ٔٗٓٛه).
ابن عطية ،عبد اٟتق بن عطية " ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز "ٖ .تقيق الرحالة الفاروق،
عبد اهلل األنصاري ،السيد عبد العال إبراىيم٤ ،تمد الشاغي( ،طٕ ،بَتوت :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية-قطر.)ٕٓٓٚ-ٕٔٗٛ ،
ابن فارس ،أٛتد بن فارس بن زكريا" ،معجم مقاييس اللغة"ٖ .تقيق عبد السالم ىارون( ،ط،
بَتوت :دار الفكرٖٜٜٔ ،ىـ ٜٜٔٚ-م).
ابن كثَت ،إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي " ،تفسَت القرآن العظيم " .صحح بإشراف خليل ا١تيس،
(طٕ ،بَتوت :دار القلم).
ابن منظور٤ ،تمد بن مكرم" ،لسان العرب"( ،طٔ ،بَتوت ٔٗٔٗ :دار صادرٜٜٔٗ،م).ٜٔ :ٗ ،
البخاري٤ ،تمد بن إٝتاعيل " ،اٞتامع الصحيح "( .طٔ ،القاىرة :دار الشعبٔٗٓٚ ،ه).
البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت " ،شعب اإلديان"ٖ .تقيق :د .عبد العلي حامد( ،طٔ ،الرياض :مكتبة
الرشد للنشر والتوزيع ٕٖٔٗ ،ىـ  ٕٖٓٓ-م).
اٞترجاين ،علي بن ٤تمد بن علي " ،التعريفاتٖ .تقيق إبراىيم االنباري( ،طٔ ،بَتوت :دار الكتب
العلميةٔٗٓ٘ ،ه).
الرازي ،فخر الدين ٤تمد بن عمر التميمي الرازي" ،مفاتيح الغيب"( .طٔ ،بَتوت :دار الكتب
العلميةٕٔٗٔ ،ه.)ٕٓٓٓ-
الرازي٤ ،تمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي٥ " ،تتار الصحاح "ٖ ،تقيق٤ :تمود خاطر( ،طٔ،
بَتوت :مكتبة لبنانٔٗٔ٘ ،ه).
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الراغب األصفهاين ،اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل " ،ا١تفردات يف غريب القرآن"ٖ .تقيق :صفوان
عدنان داودى( ،ط ،دمشق :دار العلم الدار الشامية)ٕٔٗٔ ،ه).
الزركشي ،بدر الدين بن ٤تمد " ،الربىان يف علوم القرآن "ٖ ،تقيق أيب الفضل الدمياطي( ،طٔ،
القاىرة :دار اٟتديثٕٔٗٚ ،ىـ.ٖٜٗ ،)ٕٓٓٙ-
السعدي ،عبد الرٛتن بن ناصر" ،تيسَت الكرمي الرٛتن يف تفسَت كالم ا١تنان "ٖ .تقيق عبد الرٛتن
اللوحيق( ،طٔ ،بَتوت :مؤسسة الرسالة.)ٕٓٓ-ٕٔٗٔ ،
السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ،جالل الدين " ،اإلتقان يف علوم القرآن"ٖ .تقيق شعيب
األرنؤوط( ،طٔ ،بَتوت :مؤسسة الرسالةٕٜٔٗ ،هٕٓٓٛ-م).ٕٔٗ ،
صليبا ،دٚ .تال صليبا " ،ا١تعجم الفلسفي "( .بَتوت :الشركة العا١تية للكتابٔٗٔٗ ،ه-
ٜٜٗٔم).
الطربي٤ ،تمد بن جرير" ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن"( .طٔ ،بَتوت :دار الفكر،
 ٔ .)ٜٔٛٛ-ٔٗٓٛالعسقالين ،أٛتد بن علي بن حجر " ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري " ،ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي( ،طٔ ،الرياض :دار السالمٕٔٗٔ ،ه_ٕٓٓٓم)،
ٖٗ.ٛ :ٛ
الفائز ،أ .د صاٌف بن عبد الرٛتن الفايز" ،التهذيب اٞتازي لتفسَت الرازي"( .طٔ ،السعودية :مركز
البصائر للبحث العلمئٖٗٙ ،ه).
القرطيب٤ ،تمد بن أٛتد" ،اٞتامع ألحكام القرآن "ٖ .تقيق( ،ط٘ ،بَتوت :دار الكتب العلمية،
.ٛ :ٕٙ ،)ٜٜٔٙ-ٔٗٔٚ
كحالة ،عمر رضا" ،معجم ا١تؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العربية"( ،بَتوت :مكتبة ا١تثٌت-دار
إحياء الًتاث العريب.)ٜٔ٘ٚ-ٖٔٚٙ ،
ا١تقدسي ،عبد الرٛتن بن إبراىيم بن اٛتد " ،العدة شرح العمدة "ٖ .تقيق صالح عويضة( ،طٕ،
بَتوت :دار الكتب العلميةٕٔٗٙ ،ىـ.)ٕٓٓ٘-
اليحصيب ،أبو الفضل القاضي عياض بن موسى " ،ترتيب ا١تدارك وتقريب ا١تسالك ١تعرفة أعالم
مذىب اإلمام مالك "ٖ .تقيق عبد القادر الصحراوي( ،ا١تغرب :وزارة االوقاف ا١تغربية –مطبعة
فضالةٖٔٗٓ ،هٜٖٔٛ-م).
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