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يا أَيها النِبي ِإذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ واتقُوا اللَّـه ربكُـم لَـا                 + 

  وِتِهنيِمن ب نوهِرجخاللَِّه               ت وددح دعتن يماللَِّه و وددح ِتلْكٍة ونيبٍة مِبفَاِحش أِْتنيِإلَّا أَن ي نجرخلَا يو 
  1فَقَد ظَلَم نفْسه لَا تدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمرا 

    ِبم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغفَِإذَا ب          ـنكُمٍل مـدع يوا ذَوِهدأَشوٍف ورعِبم نفَاِرقُوه وٍف أَورع
وأَِقيموا الشهادةَ ِللَِّه ذَِلكُم يوعظُ ِبِه من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجا                  

 يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَهو حسبه ِإنَّ اللَّه باِلغُ أَمِرِه قَد جعـلَ اللَّـه                  ويرزقْه ِمن حيثُ لَا    2
  واللَّاِئي يِئسن ِمن الْمِحيِض ِمن نساِئكُم ِإِن ارتبتم فَِعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهٍر واللَّاِئي لَم             3ِلكُلِّ شيٍء قَدرا    

 ذَِلك أَمر   4يِحضن وأُولَات الْأَحماِل أَجلُهن أَن يضعن حملَهن ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه ِمن أَمِرِه يسرا                
  5اللَِّه أَنزلَه ِإلَيكُم ومن يتِق اللَّه يكَفِّر عنه سيئَاِتِه ويعِظم لَه أَجرا 

سِكنوهن ِمن حيثُ سكَنتم من وجِدكُم ولَا تضاروهن ِلتضيقُوا علَيِهن وِإن كُن أُولَاِت حمٍل              أَ
ـ           عكُم ِبمنيوا بِمرأْتو نهورأُج نوهفَآت لَكُم نعضفَِإنْ أَر نلَهمح نعضى يتح ِهنلَيِإن فَأَنِفقُوا عوٍف ور

 ِلينِفق ذُو سعٍة من سعِتِه ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِمما آتاه اللَّه لَـا                6تعاسرتم فَسترِضع لَه أُخرى     
  7يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسٍر يسرا 

كَأَيا                وكْـرا نذَابا عاهنذَّبعا وِديدا شابا ِحساهنباسِلِه فَحسرا وهبِر رأَم نع تتٍة عين قَر8ن م 
أُوِلـي   أَعد اللَّه لَهم عذَابا شِديدا فَاتقُوا اللَّـه يـا            9فَذَاقَت وبالَ أَمِرها وكَانَ عاِقبةُ أَمِرها خسرا        

 رسولًا يتلُو علَيكُم آياِت اللَِّه مبينـاٍت لِّيخـِرج          10الْأَلْباِب الَِّذين آمنوا قَد أَنزلَ اللَّه ِإلَيكُم ِذكْرا         
           عيِمن ِباللَِّه وؤن يموِر واِت ِإلَى النالظُّلُم اِت ِمناِلحِملُوا الصعوا ونآم اٍت    الَِّذيننج ِخلْهدا ياِلحلْ صم

  11تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا قَد أَحسن اللَّه لَه ِرزقًا 
 اللَّه علَى كُلِّ    اللَّه الَِّذي خلَق سبع سماواٍت وِمن الْأَرِض ِمثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن ِلتعلَموا أَنَّ            

  _12شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما 
|     |     | 
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ويفصل فيها احلاالت الـيت مل تفصـل يف السـورة      ،  يبني اهللا فيها أحكامه   ،   هذه سورة الطالق  
كام احلاالت املتخلفة عـن     ويقرر فيها أح  ؛  اليت تضمنت بعض أحكام الطالق     " سورة البقرة  " األخرى

وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي ميكن أن يقع فيه الطالق الذي             . الطالق من شؤون األسرة   
  . .  " يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن:  " يقبله اهللا وجيري وفق سنته

ترة العدة ال خترج وال خترج إال       ف - وهو بيت مطلقها   -  وحق املطلقة وواجبها يف البقاء يف بيتها      
  . .  " ال خترجوهن من بيون وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة:  " أن تأيت بفاحشة مبينة

ما مل يكن الـزوج قـد راجعهـا         ،   وحقها بعد انقضاء العدة يف اخلروج لتفعل بنفسها ما تشاء         
ولكن لتعـود احليـاة     ،  ك ويعطلها عن الزواج   ال ليضارها ويؤذيها ذا اإلمسا    ،  وأمسكها يف فترة العدة   

وهذا  . .  " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف       :  " الزوجية بينهما باملعروف  
  . .  " وأشهدوا ذوي عدل منكم:  " مع اإلشهاد على اإلمساك أو الفراق

قروء مبعىن ثالث حيضـات     وهي ثالثة    -  ويف سورة البقرة بني مدة العدة للمطلقة ذات احليض        
وهنا بني هذه املدة بالنسبة لآليسة اليت انقطع حيضها          - أو ثالثة أطهار من احليضات على خالف فقهي       

والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعـدن ثالثـة أشـهر              :  " وللصغرية اليت مل حتض   
  . .  " والالئي مل حيضن

  . .  " محال أجلهن أن يضعن محلهنوأوالت األ:  "  وبني عدة احلامل
أسكنوهن من حيـث    :  "  مث فصل حكم املسكن الذي تعتد فيه املعتدة ونفقة احلمل حىت تضع           

وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن        . وال تضاروهن لتضيقوا عليهن   ،  سكنتم من وجدكم  
  . .  " محلهن

م على الرضاعة يف حالة اإلتفاق بينها وبـني  وأجر األ،  مث حكم الرضاعة لولد املطلقة حني تضعه  
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجـورهن      :  " ويف حالة إرضاعه من أخرى    ،  أبيه على مصلحة الطفل بينهما    

  . .  " وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى. وأمتروا بينكم مبعروف
لينفق :  "  وقدرته فجعله تابعا حلالة الزوج   ،  مث زاد حكم النفقة واألجر يف مجيع احلاالت تفصيال        

  . .  " ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا، ذو سعة من سعته



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

4

ومل تدع شيئا   ،  بأحكام مفصلة دقيقة  ،  وما يتخلف عنها  ،   وهكذا تتبعت النصوص سائر احلاالت    
 . يف رفق ويف دقة ويف وضوح     ،  كمهوبينت ح ،  من أنقاض األسرة املفككة بالطالق إال أراحته يف مكانه        

 . 
|     |     | 

وهـي  .  ويقف اإلنسان مدهوشا أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه احلالة ومتخلفاـا            
ووصل هذا األمـر  ،  والتعقيب على كل حكم   ،  حتشد لألمر هذه احلشد العجيب من الترغيب والترهيب       

. ويف الفرج والسعة ملن يتقونـه ، يف هالك العاتني عن أمرهوسنن اهللا ، بقدر اهللا يف السماوات واألرضني    
والتذكري بقدر اهللا يف    . واإلطماع يف اخلري  . وإيثار اجلميل ،  وتكرار األمر باملعروف والسماحة والتراضي    

  . . ويف اليسر والعسر، اخللق ويف الرزق
رض احلـديث عـن      يقف اإلنسان مدهوشا أمام هذا احلشد من احلقائق الكونية الكربى يف مع           

وهـو أمـر عـام      ،  بشخصه ع   حىت ليوجه اخلطاب إىل النيب     - الطالق أمام هذا االحتفال واالهتمام    
وأمـام هـذا    . زيادة يف االهتمام وإشعارا خبطورة األمر املتحدث فيه       ،  للمؤمنني وحكم عام للمسلمني   

وتقـوى اهللا يف    ،  مراعاتـه واألمر املشدد يف كل حكم بالدقة يف        ،  التفصيل الدقيق لألحكام حالة حالة    
إطالة تشعر القلب كأن هـذا      ،  واإلطالة يف التعقيب بالترغيب والترهيب    . ومراقبة اهللا يف تناوله   ،  تنفيذه

وتقف لتراقـب تنفيـذ     ،  وهو القضية اليت تفصل فيها السماء     ! وهو الدين كله  ! األمر هو اإلسالم كله   
وتوعد امللتوين واملتلكـئني واملضـارين      ؛  إليه املؤمن وتعد املتقني فيها بأكرب وأمسى ما يتطلع        ! األحكام

وتلوح للناس بالرجاء الندي واخلري املخبوء وراء أخذ األمـر بـاملعروف            ؛  بأعنف وأشد ما يلقاه عاص    
 . والسماحة والتجمل والتيسري

وتلك حدود اهللا ومـن يتعـد    . .  "  " واتقوا اهللا ربكم . .  "  ويقرأ القارئ يف هذه السورة    
وأشهدوا ذوي   . .  "  " ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا        . .  "  " د اهللا فقد ظلم نفسه    حدو

 . .  "  " ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر         . .  "  " عدل منكم وأقيموا الشهادة هللا    
 حسبه إن اهللا    ومن يتوكل على اهللا فهو     . . ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب          

ذلـك  .  "  " ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا        . .  "  " قد جعل اهللا لكل شيء قدرا     . بالغ أمره 
سـيجعل اهللا بعـد      . .  "  " ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا         "  " أمر اهللا أنزله إليكم   

  . .  " عسر يسرا
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وكأين من قرية عتت عن أمر را ورسـله         :  " صل كما يقرأ ذلك التهديد العنيف الطويل املف      
أعد . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا      . وعذبناها عذابا نكرا  ،  فحاسبناها حسابا شديدا  

  . .  " اهللا هلم عذابا شديدا
والتلـويح  ،  والتذكري بنعمة اهللا بالرسول وما معه من النـور        ،   يعقبه التحذير من مثل هذا املصري     

رسـوال يتلـو    : قد أنزل اهللا إليكم ذكرا    ،  فاتقوا اهللا يا أويل األلباب الذين آمنوا      :  " الكبريباألجر  
ومن يـؤمن  . عليكم آيات اهللا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من الظلمات إىل النور  
  . .  "  له رزقاباهللا ويعمل صاحلا يدخله جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا

اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن      :  "  مث يقرأ هذا اإليقاع اهلائل الضخم يف اال الكوين الكبري         
وأن اهللا قد أحاط بكل شيء      ،  لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير      ،  يترتل األمر بينهن  ،  األرض مثلهن 

  . .  " علما
كلـها  ،  من هذا الطراز  ،  ورة كاملة يف القرآن   وجيد س .  يقرأ هذا كله تعقيبا على أحكام الطالق      
وربطها هكذا بأضخم حقائق اإلميان يف اال الكوين        ! موقوفة على تنظيم هذه احلالة ومتخلفاا كذلك      

وهـي   . . ال لدولة  . . ألسرة . . وحالة انتهاء ال حالة إنشاء    ،  وهي حالة دم ال حالة بناء     . والنفسي
 ! إنشاء دولةتوقع يف احلس أا أضخم من 

 ؟  عالم يدل هذا
 إن له عدة دالالت جتتمع كلها عند مسو هذا الدين وجديته وانبثاقه من نبع غري بشـري علـى                   

 ! حىت لو مل تكن هناك داللة أخرى سوى داللة هذه السورة. وجه التأكيد
 :  إنه يدل ابتداء على خطورة شأن األسرة يف النظام اإلسالمي

يف ظله تلتقي النفوس على املودة والرمحـة        ،  البيت يف اعتباره مثابة وسكن     . فاإلسالم نظام أسرة  
ومنـه متتـد    ؛  وتدرج احلداثة ،  ويف كنفه تنبت الطفولة   ؛  والتعاطف والستر والتجمل واحلصانة والطهر    

 . وشائج الرمحة وأواصر التكافل
ويشيع ،  رف فيه الظالل  وت،  يشع منه التعاطف  ،   ومن مث يصور العالقة البيتية تصويرا رفافا شفيفا       

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعـل            :  " ويفوح منه العبري  ،  فيه الندى 
وهـي  ،  فهي صلة النفس بـالنفس     . .  " هن لباس لكم وأنتم لباس هلن      . .  "  " بينكم مودة ورمحة  
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وإن اإلنسـان لـيحس يف      . لتجملوهي صلة الستر وا   ،  وهي صلة املودة والرمحة   ،  صلة السكن والقرار  
وإا لتعبري كامل عن حقيقة الصلة الـيت        . ويستروح من خالهلا نداوة وظال    ،  األلفاظ ذاا حنوا ورفقا   

ذلك يف الوقت الذي يلحظ فيه أغراض ذلـك         . يفترضها اإلسالم لذلك الرباط اإلنساين الرفيق الوثيق      
ويعتـرف  ،  منح هذه األغراض كلها طابع النظافة والرباءة      في،  مبا فيها امتداد احلياة بالنسل    ،  الرباط كلها 

.  " نساؤكم حـرث لكـم    :  " ذلك حني يقول  . وينسق بني اجتاهاا ومقتضياا   ،  بطهارا وجديتها 
 . فيلحظ كذلك معىن اإلخصاب واإلكثار

سب وح. أو هذه املثابة بكل رعايته وبكل ضماناته      ،  أو هذا احملضن  ،   وحييط اإلسالم هذه اخللية   
بل يتبعها التنظيمات القانونية والضـمانات      ،  فإنه ال يكتفي باإلشعاعات الروحية    ،  طبيعة اإلسالم الكلية  

 . )1(التشريعية 
 والذي ينظر يف تشريعات األسرة يف القرآن والسنة يف كل وضع من أوضاعها ولكل حالة مـن                 

حتشاد الظـاهر حوهلـا بـاملؤثرات       ويف اإل ،  وينظر يف التوجيهات املصاحبة هلذه التشريعات     ،  حاالا
 . كما هو احلال يف هذه السورة ويف غريها       ،  ويف ربط هذا الشأن باهللا مباشرة يف كل موضع        ؛  واملعقبات

وهو جيمـع   ،  وقيمة هذا األمر عند اهللا    ،  يدرك إدراكا كامال ضخامة شأن األسرة يف النظام اإلسالمي        . 
يا أيها الناس اتقوا ربكـم      :  " رة النساء حيث يقول   وتقوى الرحم يف أول سو     - سبحانه - بني تقواه 

واتقوا اهللا الذي   ،  وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء       ،  الذي خلقكم من نفس واحدة    
كما جيمع بني عبادة اهللا واإلحسان للوالدين يف         . .  " إن اهللا كان عليكم رقيبا    . تساءلون به واألرحام  

وبني الشكر هللا    . .  " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا        " : سورة اإلسراء ويف غريها   
  . .  " أن اشكر يل ولوالديك:  " والشكر للوالدين يف سورة لقمان

 وإن هذه العناية القصوى بأمر األسرة لتتناسق مع جمرى القدر اإلهلي بإقامة احلياة البشرية ابتداء               
،  اهللا أن تكون أول خلية يف الوجود البشري هي أسرة آدم وزوجه            حني جرى قدر  ،  على أساس األسرة  

قادرا على أن خيلق املاليـني       - سبحانه - وكان اهللا . وأن يتكاثر الناس بعد ذلك من هذه اخللية األوىل        
ولكن قدره جرى ذا حلكمة كامنة يف وظيفة األسرة الضـخمة يف            . من األفراد اإلنسانيني دفعة واحدة    

وحيث ،  وحيث تنمي شخصيته وفضائله   ،  حيث تليب حياة األسرة فطرته واستعداداته     ،  خلوقحياة هذا امل  
منـهج اهللا األخـري يف    - مث جرت هذه العناية يف النظام اإلسالمي. يتلقى فيها أعمق املؤثرات يف حياته    

                                                 
 " . دار الشروق .  " إسالم البيت: فصل.  كتاب السالم العاملي واإلسالم)1(
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 اهللا بـال  كما هو الشأن يف تناسق كل ما يصدر عن  . مع القدر اإلهلي يف خلقة اإلنسان ابتداء       - األرض
 . تفاوت وال اختالف

ولالحتفال بشأن العالقات الزوجية والعائلية هذا االحتفـال يف         ،   والداللة الثانية لسياق السورة   
؛ هي اجتاه النظام اإلسالمي لرفع هذه العالقات اإلنسانية إىل مستوى القداسة املتصلة بـاهللا             ،  القرآن كله 

وعنـد  ،  ال كما كان ينظر إليها يف العقائد الوثنية        - لشعوريةواختاذها وسيلة للتطهر الروحي والنظافة ا     
 . البعيدة ذا التحريف عن فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها، أتباع الديانات احملرفة

ويرفعهـا عـن    ،  إمنا ينظمها ويطهرهـا   ،  إن اإلسالم ال حيارب دوافع الفطرة وال يستقذرها        " 
ي احملور الذي يـدور عليـه الكـثري مـن اآلداب النفسـية              ويرقيها حىت تصبح ه   ،  املستوى احليواين 

اليت جتعل مـن التقـاء      ،  ويقيم العالقات اجلنسية على أساس من املشاعر اإلنسانية الراقية        . واالجتماعية
، تربط بينهما حيـاة مشـتركة     ،  وبتعبري شامل التقاء إنسانني   . التقاء نفسني وقلبني وروحني   ،  جسدين

، ويتقابل يف اجليل اجلديـد  ،  يلتقي يف الذرية املرتقبة   ،  ومستقبل مشترك ،  ركةوآالم مشت ،  وآمال مشتركة 
 . 1 " الذي يقوم عليه الوالدان حارسني ال يفترقان، الذي ينشأ يف العش املشترك

 ويعد اإلسالم الزواج وسيلة للتطهر واالرتفاع فيدعو األمة املسلمة لتزويج رجاهلا ونسـائها إذا              
وأنكحوا األيـامى مـنكم     :  " قيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهري احلياة ورفعها      قام املال عقبة دون حت    

وليستعفف . إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله واهللا واسع عليم         ،  والصاحلني من عبادكم وإمائكم   
. ويسمي الزواج إحصانا أي وقاية وصـيانة       . .  " الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله        

 فيقول اإلمام علي  . ر يف أخالد املؤمنني أن البقاء بدون إحصان ولو فترة قصرية ال ينال رضى اهللا              ويستق
لقد خشيت أن   :  "  ع   وقد سارع بالزواج عقب وفاة زوجه فاطمة بنت الرسول         - كرم اهللا وجهه   -

وترتفـع  . ىل ربه فيدخل الزواج يف عرف املؤمن يف الطاعات اليت يتقرب ا إ           "  . . ألقى اهللا وأنا عزب   
 . هذه الصلة إىل مكان القداسة يف ضمريه مبا أا إحدى الطاعات لربه

 والداللة الثالثة لسياق سورة الطالق ونظائرها هي واقعية هذا النظام اإلسالمي ومعاملته للحيـاة     
داداا عن طريق اسـتع   ،  مع حماولة رفعها إىل ذلك املستوى الكرمي      ،  وللنفس البشرية كما هي يف فطرا     

وال يكتفـي   . ومن مث ال يكتفي بالتشريع الدقيق يف هذا األمر املوكول إىل الضـمري            . ومالبسات حياا 
 . ويستخدم هذا وذاك يف مواجهة واقع النفس وواقع احلياة. بالتوجيه

                                                 
 . 2489 ص 18جلزء ا.  يف ظالل القرآن)1(
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واإلسالم حييط هـذه الرابطـة بكـل    .  إن األصل يف الرابطة الزوجية هو االستقرار واالستمرار 
ويعـني  ،  ويف سبيل هذه الغاية يرفعها إىل مرتبة الطاعات       . اليت تكفل استقرارها واستمرارها   الضمانات  

ويفرض اآلداب اليت متنع التربج والفتنة كي تستقر العواطف         ،  على قيامها مبال الدولة للفقراء والفقريات     
وجيعـل  ؛  قـذف ويفرض حد الزنا وحد ال    ! وال تتلفت القلوب على هتاف الفتنة املتربجة يف األسواق        

 . للبيوت حرمتها باالستئذان عليها واالستئذان بني أهلها يف داخلها
ويقيم نظام البيت على أساس قوامة أحد الشـريكني      ،   وينظم االرتباطات الزوجية بشريعة حمددة    

إىل آخر الضمانات والتنظيمات الواقية      . . منعا للفوضى واالضطراب والرتاع   ،  وهو األقدر على القوامة   
 . وفوق ربط هذه العالقة كلها بتقوى اهللا ورقابته. فوق التوجيهات العاطفية.  كل اهتزازمن

 ولكن احلياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حاالت تتهدم وتتحطم علـى الـرغم مـن مجيـع                  
اعترافا مبنطق الواقـع الـذي ال       ،  وهي حاالت ال بد أن تواجه مواجهة عملية       . الضمانات والتوجيهات 

 ! ويصبح اإلمساك بالزوجية عبثا ال يقوم على أساس، نكاره حني تتعذر احلياة الزوجيةجيدي إ
. وألول بادرة من خالف   ،  واإلسالم ال يسرع إىل رباط الزوجية املقدسة فيفصمه ألول وهلة          " 

 . فال يدعه يفلت إال بعد احملاولة واليأس، إنه يشد على هذا الرباط بقوة
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهـوا شـيئا        ،  وعاشروهن باملعروف :  " إنه يهتف بالرجال   " 

ويفـتح هلـم    ،  فيميل م إىل التريث واملصابرة حىت يف حالة الكراهية         . .  " وجيعل اهللا فيه خريا كثريا    
فما يدريهم أن يف هـؤالء       " فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا        :  " تلك النافذة اهولة  

إن مل يكن ينبغـي هلـم أن        . فال جيوز أن يفلتوه   . وأن اهللا يدخر هلم هذا اخلري     ،  وهات خريا النسوة املكر 
وترويض الكـره  ،  وليس أبلغ من هذا يف استحياء اإلنعطاف الوجداين واستثارته        ! يستمسكوا به ويعزوه  

 . وإطفاء شرته
 أول خاطر يهدي إليه     فليس الطالق ،  فإذا جتاوز األمر مسألة احلب والكره إىل النشوز والنفور         " 
وإن خفتم شقاق بينـهما     :  " وتوفيق حياوله اخلريون  ،  بل ال بد من حماولة يقوم ا اآلخرون       . اإلسالم

إن اهللا كـان عليمـا      . وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما        ،  فابعثوا حكما من أهله   
فال جناح عليهما أن يصلحا بينـهما       . اوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراض        . .  "  " خبريا

  . .  " صلحا والصلح خري
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وال يستقر هلا   ،  وهناك ما ال تستقيم معه هذه احلياة      ،  فاألمر إذن جد  ،  فإذا مل جتد هذه الوساطة     " 
ومـن احلكمـة    ،  يزيدها الضغط فشـال   ،  وإمساك الزوجية على هذا الوضع إمنا هو حماولة فاشلة        . قرار

 . )1( " فإن أبغض احلالل إىل اهللا الطالق، إاء هذه احلياة على كره من اإلسالمو، التسليم بالواقع
 إمنا السنة أن يكون يف طهر مل يقع فيه وطء         .  فإذا أراد أن يطلق فليس يف كل حلظة جيوز الطالق         

 ويف خالل هذه الفترة قد تـتغري      . ويف هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب واالنفعال          . . 
 ! ويصلح اهللا بني املتخاصمني فال يقع الطالق، وتقر القلوب، النفوس

وفتـرة  . وثالثة أشهر لآليسة والصـغرية    . ثالثة قروء لليت حتيض وتلد    .  مث بعد ذلك فترة العدة    
ومـن رغبـة يف     ،  ويف خالهلا جمال للمعاودة إن نبضت يف القلوب نابضة من مـودة           . احلمل للحوامل 

 . حبل الزوجيةاستئناف ما انقطع من 
وحاالت ال بد أن تواجهها الشـريعة      ،   ولكن هذه احملاوالت كلها ال تنفي أن هناك انفصاال يقع         

ويف هذا كانـت تلـك األحكـام    . وتعاجل آثارها، وتنظم أوضاعها، فتشرع هلا، مواجهة عملية واقعية 
ورفعهـا  . عها دائما إىل األمام   مع دف ،  اليت تدل على واقعية هذا الدين يف عالجه للحياة        ،  الدقيقة املفصلة 
 . دائما إىل السماء

،  والداللة الرابعة للسورة وما فيها من الترغيب والترهيب والتعقيب والتفصيل الشديد والتوكيد           
وما كانت تالقيـه  ، هو أا كانت تواجه حاالت واقعة يف اجلماعة املسلمة متخلفة من رواسب اجلاهلية     

ومن التفصيالت  ،  وهذا احلشد من املؤثرات النفسية    ،   اقتضى هذا التشديد   مما،  املرأة من العنت واخلسف   
اليت ال تدع جماال للتالعب وااللتواء مع ما كان مستقرا يف النفوس من تصورات متخلفة عـن                 ،  الدقيقة

 . )2(ومن تفكك وفوضى يف احلياة العائلية ، عالقات اجلنسني
فكان وضع  . إمنا كان شائعا يف العامل كله يومذاك      ،   ومل يكن احلال هكذا يف شبه اجلزيرة وحدها       

فوق مـا كـان ينظـر إىل        . املرأة هو وضع الرقيق أو ما هو أسوأ من الرقيق يف جنبات األرض مجيعا             
 . وإىل املرأة كأا شيطان يغري ذه القذارة، العالقات اجلنسية نظرة استقذار

بالعالقات الزوجية إىل ذلك املسـتوى الرفيـع         ومن هذه الوهدة العاملية ارتفع اإلسالم باملرأة و       
 وأنشأ للمرأة ما أنشأ من القيمة واالعتبار واحلقوق والضمانات        . الطاهر الكرمي الذي سبقت اإلشارة إليه     

                                                 
 " . دار الشروق .  " 66 – 65 كتاب السالم العاملي واإلسالم ص )1(
 . 2825 – 2824 يراجع اجلزء الواحد والعشرون ص )2(
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وزوجة هلا حقوق الرعايـة فـوق   . وخمطوبة ال تنكح إال بإذا ثيبا أو بكرا     . وليدة ال توأد وال ان    . . 
  . .  هلا هذه احلقوق املفصلة يف هذه السورة ويف سورة البقرة وغريهاومطلقة. ضمانات الشريعة

ال ألن النساء يف شبه اجلزيرة أو يف أي مكان يف العامل حينذاك شـعرن               .  شرع اإلسالم هذا كله   
وال ألنه كان هناك احتاد     . وال ألن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع النساء        ! بأن مكان غري مرض   

وال ألن هاتفـا واحـدا يف       ! وال ألن املرأة دخلت دار الندوة أو جملس الشورى        !  عاملي نسائي عريب أو  
وإرادة . وعدالة السماء لألرض  . إمنا كانت هي شريعة السماء لألرض      . . األرض هتف بتغيري األحوال   

لـك  وأن تتطهر العالقات الزوجية مـن ت ، أن ترتفع احلياة البشرية من تلك الوهدة    . . السماء باألرض 
 . وأن يكون للزوجني من نفس واحدة حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان، الوصمة

وال حياربـه إال    ،  وال يعيبـه إال منكـوس     . ال يعرض عنه إال مطمـوس      . . هذا دين رفيع   . . 
 . فإنه ال يدع شريعة اهللا إىل شريعة الناس إال من أخلد إىل األرض واتبع هواه. موكوس

|     |     | 
بعد هذا االستطراد الذي ال يبعد كثريا عن جـو           - تعرض األحكام يف سياق السورة     واآلن نس 

واألحكام يف سياق السورة شيء آخر غري ذلـك      - هذا اجلزء وما فيه من تنظيم وبناء للجماعة املسلمة        
وهذا هو الفـارق    . وله إيقاع  . . وفيه إحياء . وفيه حياة . وفيه حركة . فيه روح . شيء حي . التلخيص

 . صيل بني مدارسة األحكام يف القرآن ومدارستها يف كتب الفقه واألصولاأل
|     |     | 

ال ،  واتقـوا اهللا ربكـم    ،  وأحصوا العدة ،  يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن        " 
ومن يتعد حدود اهللا    ،  وتلك حدود اهللا  . وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة      ،  خترجوهن من بيون  

  . .  " ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا. فقد ظلم نفسه
 . .  " يا أيها النيب   "  ع     هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم يوجه اخلطاب به إىل النيب            

فيـوحي هـذا     " اخل . . . إذا طلقتم النساء  :  "  ع   مث يظهر أن احلكم خاص باملسلمني ال بشخصه       
ينـادي اهللا نبيـه     ،  فهو أمر ذو بـال    . وتصوير اجلدية ،  وهو إثارة اإلهتمام   ،النسق من التعبري مبا وراءه    

وهي إحياءات نفسية واضحة الداللة على ما يراد ا         . كما يبلغه ملن وراءه   ،  بشخصه ليلقي إليه فيه بأمره    
 . من احتفال واحتشاد
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  . .  " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن " 
حدثنا حيـىي بـن     :  " لنص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه      وقد ورد يف حتديد معىن هذا ا      

أن عبد اهللا بن عمر أخربه أنه طلـق         ،  أخربين سامل ،  عن ابن شهاب  ،  حدثين عقيل ،  حدثنا الليث ،  بكري
مث ميسكها  ،  لرياجعها:  " مث قال  ع   فتغيظ رسول اهللا   ع   فذكر عمر لرسول اهللا   ،  امرأة له وهي حائض   

فتلك العدة اليت أمـر     ،  فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن ميسها         ،  مث حتيض فتطهر  ،  حىت تطهر 
  "  . . ا اهللا عز وجل

  "  . . فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء:  "  ورواه مسلم ولفظه
وأنه ليس للزوج أن يطلق حينما شـاء إال أن          ؛   ومن مث يتعني أن هناك وقتا معينا إليقاع الطالق        

وتفيد آثار أخرى أن هنـاك      . ومل يقع بينهما يف هذا الطهر وطء      ،  تكون امرأته يف حالة طهر من حيض      
واحلكمة يف ذلك التوقيت هـي      . وهو أن تكون الزوجة حامال بينة احلمل      ،  حالة ثانية جيوز فيها الطالق    

كن الفورة إن كانت    وقد تس ؛  أوال إرجاء إيقاع الطالق فترة بعد اللحظة اليت تتجه فيها النفس للطالق           
فقد ميسـك عـن     . كما أن فيه تأكدا من احلمل أو عدمه قبل الطالق         . طارئة وتعود النفوس إىل الوئام    

. فإذا مضى فيه وقد تبني محلها دل على أنه مريد له ولو كانت حامال             . الطالق لو علم أن زوجه حامل     
 احلمل هو ليكون على بصرية مـن        واشتراط تبني ،  فاشتراط الطهر بال وطء هو للتحقيق من عدم احلمل        

 . األمر
 . وحماولة دفع املعول عن ذلك البناء،  وهذه أول حماولة لرأب الصدع يف بناء األسرة

ولكنـه يكـون    . )1(فهو يقع حيثما طلق     .  وليس معىن هذا أن الطالق ال يقع إال يف هذه الفترة          
كفي يف ضمري املؤمن ليمسك به حىت يأيت        وهذا احلكم ي  . مغضوبا عليه من رسول اهللا    ،  مكروها من اهللا  

 . فيقضي اهللا ما يريد يف هذه املسألة. األجل
  . .  " وأحصوا العدة " 

ومضارة هلا مبنعها من الـزواج بعـد        ،   كي ال يكون يف عدم إحصائها إطالة لألمد على املطلقة         
رحم املطلقة مـن احلمـل      وهو التأكد من براءة     ،  أو نقص يف مدا ال يتحقق به الغرض األول        . العدة

                                                 
 . وهناك قول بعدم وقوع الطالق إال يف هذه الفترة.  هذا هو الرأي الفقهي الراجح)1(
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ومطالبـة  ،  ومراقبة السماء له  ،  مث هو الضبط الدقيق الذي يوحي بأمهية األمر       . املستكن حفظا لألنساب  
 ! أصحابه بالدقة فيه

 .  " وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة، ال خترجوهن من بيون. واتقوا اهللا ربكم " 
قبل األمر بعـدم    . وأول حتذير من اهللا وتقدمي تقواه      - بعد وهلة النداء األول    -  وهذا أول تنبيه  

وهي بيوت أزواجهن ولكنه يسميها بيون لتوكيد حقهن يف اإلقامة ا فتـرة              - إخراجهن من بيون  
وقد ورد أن هذه الفاحشة     . إال يف حالة وقوع فاحشة ظاهرة منهن      ،  ال خيرجن منها وال خيرجن     - العدة

ولـو   - وقد تكون هي النشوز على الزوج     . وقد تكون إيذاء أهل الزوج     :قد تكون الزنا فتخرج للحد    
ذلك أن احلكمة من إبقاء املطلقة يف بيت الزوج هـي إتاحـة الفرصـة               . وعمل ما يؤذيه   - أنه مطلق 
حيث تكون الزوجة بعيدة حبكم الطـالق  ، وذكريات احلياة املشتركة، واستثارة عواطف املودة ،  للرجعة

أو ! فأما حني ترتكس يف محأة الزنا وهي يف بيته        ! فيفعل هذا يف املشاعر فعله بني اإلثنني      ؛  قريبة من العني  
وال حاجـة إىل    . واستجاشة املودة الدفينة  ،  فال حمل الستحياء املشاعر الطيبة    ،  أو تنشز عليه  ،  تؤذي أهله 

 ! فإن قرا منه حينذاك يقطع الوشائج وال يستحييها. استبقائها يف فترة العدة
  . .  " ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه. وتلك حدود اهللا  "

! ؟  فأي مؤمن إذن يتعرض حلد حيرسه اهللا      . فاحلارس هلذا احلكم هو اهللا    .  وهذا هو التحذير الثاين   
ظلم نفسه لتعريضها هكذا لبـأس       . .  " ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه       . .  " إنه اهلالك والبوار  
فمـا  ،  وهي وهو من نفس واحـدة     . وظلم نفسه بظلم زوجه   . حدوده حيرسها ويرعاها  اهللا القائم على    

  . . مث . . يظلمها يظلمه كذلك ذا االعتبار
 .  " ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا " 

وأمـره  ،  فمن ذا الذي يعلم غيب اهللا وقدره املخبوء وراء أمره بالعدة          .  وهي ملسة موحية مؤثرة   
وقـد  . وقد يكون اخلري كله   . ويوصوص هناك رجاء  ،  إنه يلوح هناك أمل    . . ت يف بيون  ببقاء املطلقا 

والتسليم . ودائم األحداث ،  دائم التغيري ،  فقدر اهللا دائم احلركة   . تتغري األحوال وتتبدل إىل هناءة ورضى     
 ! وتقواه ومراقبته فيها اخلري يلوح هناك، والرعاية له أوفق، ألمر اهللا أوىل

 |     ||     
وقد تغلق عليها   ،  وما فيها من أوضاع ومالبسات    ،  والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة احلاضرة     

وأن مـا فيهـا مـن      ،  وأا باقية ،  وتشعر أا سرمد  ،  فتعيش يف سجن اللحظة احلاضرة    ،  منافذ املستقبل 
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 مـن  وهذا سجن نفسي مغلق مفسـد لألعصـاب يف كـثري      . . أوضاع وأحوال سريافقها ويطاردها   
 . األحيان

ودائما ينشئ مـا ال  ، ودائما يبدل، ودائما يغري،  فقدر اهللا دائما يعمل   .  وليست هذه هي احلقيقة   
. وبسط بعد قـبض   . وعسر بعد يسر  . فرج بعد ضيق  . جيول يف حسبان البشر من األحوال واألوضاع      

 . يبديه للخلق بعد أن كان عنهم يف حجاب، واهللا كل يوم هو يف شأن
ليظل تطلعهم إىل ما حيدثـه اهللا مـن األمـر        ،   أن تستقر هذه احلقيقة يف نفوس البشر        ويريد اهللا 

، ولتظل نفوسهم متحركة باألمل   . ولتظل أبواب األمل يف تغيري األوضاع مفتوحة دائمة       . متجددا ودائما 
 .  احلسبان واللحظة التالية قد حتمل ما ليس يف      . ال تغلق املنافذ وال تعيش يف سجن احلاضر       ،  ندية بالرجاء 

  . .  " ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا.  " 
، وأشهدوا ذوي عدل مـنكم    ،  فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف        " 

ومن يتق اهللا جيعل له خمرجـا       . ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر        . وأقيموا الشهادة هللا  
قد جعل اهللا لكـل     .  يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ أمره         ومن. ويرزقه من حيث ال حيتسب    

  "  . . شيء قدرا
وللزوج ما دامـت    . وبلوغ األجل آخر فترة العدة    .  وهذه هي املرحلة الثانية وهذا هو حكمها      

د أن يراجعها فتعود إىل عصمته مبجر      - على آجاهلا املختلفة اليت سبق بياا      - املطلقة مل خترج من العدة    
أو أن يدع العدة متضي فتبني منه وال حتل له إال بعقد جديد كالزوجة               - وهذا هو إمساكها   - مراجعتها
كأن يراجعهـا   ،  منهي عن املضارة بالرجعة   . وسواء راجع أم فارق فهو مأمور باملعروف فيهما       . اجلديدة

أو أن يراجعهـا ليبقيهـا      ! بال زواج قبيل انتهاء العدة مث يعود فيطلقها الثانية مث الثالثة ليطيل مدة بقائها             
وهو ما يزال يقـع     ،  وكان كالمها يقع عند نزول هذه السورة       - ويكايدها لتفتدي منه نفسها   ،  كاملعلقة

كـذلك هـو    . وهي الضمان األول ألحكامه يف املعاشرة والفراق      . كلما احنرفت النفوس عن تقوى اهللا     
فهذه الصلة تقوم بـاملعروف     ،   يف القول والغضب   منهي عن املضارة يف الفراق بالسب والشتم والغلظة       

لكلمة ،  فال تنطوي على ذكرى رديئة    ،  فقد تعود إىل العشرة   ؛  وتنتهي باملعروف استبقاء ملودات القلوب    
مث هو األدب اإلسالمي احملض الذي يأخـذ        . أو شائبة تعكر صفائها عندما تعود     ،  أو غمزة شائكة  ،  نابية

 . اإلسالم به األلسنة والقلوب



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

14

قطعـا  . شهادة اثنني من العـدول .  ويف حاليت الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذاك        
واإلسـالم يريـد   . فتثور شكوك وتقال أقاويـل ، فقد يعلم الناس بالطالق وال يعلمون بالرجعة      . للريبة

كـذلك  والرجعة تـتم و   . النصاعة والطهارة يف هذه العالقات ويف ضمائر الناس وألسنتهم على السواء          
ولكن اإلمجـاع أن ال بـد مـن         . الفرقة بدون الشهادة عند بعض الفقهاء وال تتم عند بعضهم إال ا           

 . الشهادة بعد أو مع الفرقة أو الرجعة على القولني
 :  وعقب بيان احلكم جتيء اللمسات والتوجيهات تترى

  . .  " وأقيموا الشهادة هللا " 
. وهو جيزي عليهـا   ،  وهو يراقب استقامتها  ،  هو يأمر ا  ،  والشهادة فيها هللا  ،   فالقضية قضية اهللا  

 ! والتعامل فيها معه ال مع الزوج وال الزوجة وال الناس
 .  " ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر " 

إنه يعظهم مبا هو    : فهو يقول هلم  .  واملخاطبون ذه األحكام هم املؤمنون املعتقدون باليوم اآلخر       
، وهذا هو حمك إميـام    . فإذا صدقوا اإلميان به وباليوم اآلخر فهم إذن سيتعظون ويعتربون         . ممن شأ 

 ! وهذا هو مقياس دعواهم يف اإلميان
  . .  " ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب " 

، ريـر عـام   وهـو تق  . ورزقا من حيث ال يقدر وال ينتظر      ،   خمرجا من الضيق يف الدنيا واآلخرة     
ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطالق يوحي بدقة انطباقها وحتققها عندما يتقي املتقون اهللا             . وحقيقة دائمة 

، وهو الشأن الذي ال ضابط فيه أحس وال أدق من ضابط الشعور والضمري            . يف هذا الشأن بصفة خاصة    
 . ال يقف دونه إال تقوى اهللا وحساسية الضمري، فالتالعب فيه جماله واسع

  . .  " إن اهللا بالغ أمره، ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه " 
! وقد تؤدي حماولة اتقاء الكيد إىل الكيـد ، ومسالكه كثرية،   فمجال الكيد يف هذه العالقة واسع     

فما قـدر   . فاهللا بالغ أمره  . وهو كاف ملن يتوكل عليه    ،  والتوكل على اهللا  ،  فهنا إحياء بترك هذه احملاولة    
البـالغ مـا    . الفعال ملا يريد  . وقوة القاهر ،  فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر     ؛  شاء كان وما  ،  وقع
 . يشاء
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 بالنسبة إلرادة اهللا وقدره   ،  واملقصود به هو إنشاء التصور اإلمياين الصحيح يف القلب        .  والنص عام 
 . ولكن وروده هنا مبناسبة أحكام الطالق له إحياؤه يف هذا اال وأثره. . 

  . .  " قد جعل اهللا لكل شيء قدرا"  
، وليس شيء مصادفة  . وبنتائجه وأسبابه ،  ومبالبساته،  ومبكانه،  وبزمانه،   فكل شيء مقدر مبقداره   

وهي حقيقة ضخمة يقوم عليهـا     . . ويف نفس اإلنسان وحياته   ،  يف هذا الكون كله   . وليس شيء جزافا  
وخلق كـل   :  " يث عنها عند استعراض قوله تعاىل     وقد فصلنا احلد  [ . جانب كبري من التصور اإلمياين    

يف  . .  " إنا كل شيء خلقنـاه بقـدر      :  " وعند قوله تعاىل  . يف سورة الفرقان   " شيء فقدره تقديرا  
والعـدة  ،  ولكن ذكر هذه احلقيقة الكلية هنا يربط ا ما قدره اهللا عن الطالق وفترتـه              . ]سورة القمر   

. والناموس الكلـي العـام    ،  ع هذه األحكام بطابع السنة اإلهلية النافذة      ويطب. والشهادة وإقامتها ،  ووقتها
 . ويوقع يف احلس أن األمر جد من جد النظام الكوين املقدر يف كل خلق اهللا

|     |     | 
. فعدن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن      - إن ارتبتم  - والالئي يئسن من احمليض من نسائكم      " 

ذلك أمر اهللا أنزلـه     . ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا       . ن يضعن محلهن  وأوالت األمحال أجلهن أ   
 .  " ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، إليكم

والـاليت مل   ،  يشمل اللوايت انقطع حيضـهن    .  وهذا حتديد ملدة العدة لغري ذوات احليض واحلمل       
قبل يف سورة البقرة كانت تنطبـق علـى ذوات          ذلك أن املدة اليت بينت من       . حيضن بعد لصغر أو لعلة    

فأما  - حسب اخلالف الفقهي يف املسألة    . وهي ثالث حيضات أو ثالثة أطهار من احليضات        - احليض
فجاءت هـذه   ؟  كيف حتسب عدا  : اليت انقطع حيضها واليت مل حتض أصال فكان حكمها موضع لبس          

الشتراكهن يف عدم احليض الـذي      ،  ؤالء وهؤالء وحتدد ثالثة أشهر هل   ،  اآلية تبني وتنفي اللبس والشك    
ولو كان  . طال الزمن بعد الطالق أم قصر     . أما احلوامل فجعل عدن هي الوضع     . حتسب به عدة أولئك   

. فـال حاجـة إىل االنتظـار      ،  ألن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة     . أربعني ليلة فترة الطهر من النفاس     
وهي غري قابلة للرجعة إليـه      ،  فال حكمة يف انتظارها بعد ذلك      ،واملطلقة تبني من مطلقها مبجرد الوضع     

 . فليس هناك حكم إال ووراءه حكمة. وقد جعل اهللا لكل شيء قدرا. إال بعقد جديد على كل حال
 :  هذا هو احلكم مث جتيء اللمسات والتعقيبات

  . .  " ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا " 
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وإا لنعمة كربى أن جيعل اهللا األمور ميسرة لعبد مـن           . رجوه إنسان  واليسر يف األمر غاية ما ي     
ويناهلا بيسر يف   . يأخذ األمور بيسر يف شعوره وتقديره     . فال عنت وال مشقة وال عسر وال ضيقة       . عباده

حىت يلقـى   ،  ويعيش من هذا يف يسر رخي ندي      . ويرضاها بيسر يف حصيلتها ونتيجتها    . حركته وعمله 
 ! ه إلغراء باليسر يف قضية الطالق مقابل اليسر يف سائر احلياةأال إن . . اهللا

  . .  " ذلك أمر اهللا أنزله إليكم " 
أنزلـه  . فقد أنزله اهللا   . . ملسة اجلد واالنتباه إىل مصدر األمر     .  وهذه ملسة أخرى يف جانب آخر     

 . وحلقيقة الصلة بينهم وبني اهللا، فطاعته حتقيق ملعىن اإلميان، للمؤمنني به
 :  مث عودة إىل التقوى اليت يدق عليها دقا متواصال يف هذا اال

  . .  " ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا " 
فهو الفيض املغري    . . والثانية تكفري للسيئات وإعظام لألجر بعد التكفري      .  فاألوىل تيسري لألمور  

ويغمر القلـب   ،  خيلع على موضوع الطالق ظالله    ولكنه  . وهو حكم عام ووعد شامل    . والعرض املثري 
 ؟ فما له إذن يعسر ويعقد واهللا يغمره بالتيسري واملغفرة واألجر الكبري. بالشعور باهللا وفضله العميم

|     |     | 
وإن كن أوالت   . وال تضاروهن لتضيقوا عليهن   ،  أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم      " 

، وأمتروا بينكم مبعـروف   ،  فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن    . نمحل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محله     
، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتـاه اهللا        ،  لينفق ذو سعة من سعته    . وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى    

  . .  " سيجعل اهللا بعد عسر يسرا، ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها
على اختالف   - واإلنفاق يف فترة العدة   ،  لبيوت وهذا هو البيان األخري لتفصيل مسألة اإلقامة يف ا        

ومـا  ،  ال أقل مما هم عليه يف سـكناهم       . فاملأمور به هو أن يسكنوهن مما جيدون هم من سكىن         . مدا
غري عامدين إىل مضارم سواء بالتضييق عليهن يف فسحة املسكن          . يستطيعونه حسب مقدرم وغناهم   

 - مع وجوب النفقة لكـل معتـدة       - ات األمحال بذكر النفقة   وخص ذو . أو مستواه أو يف املعاملة فيه     
. أو بزيادة عنـه إذا قصـرت مدتـه        ،  لتوهم أن طول مدة احلمل حيدد زمن اإلنفاق ببعضه دون بقيته          

 . وهو موعد انتهاء العدة لزيادة اإليضاح التشريعي، فأوجب النفقة حىت الوضع
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فما دامت ترضع الطفل املشترك     . م بال مقابل   مث فصل مسألة الرضاعة فلم جيعلها واجبا على األ        
وهـذا  ،  فمن حقها أن تنال أجرا على رضاعته تستعني به على حياا وعلى إدرار اللنب للصغري              ،  بينهما

ويف الوقت ذاته أمر األب واألم أن يأمترا بينهما باملعروف يف شأن            . منتهى املراعاة لألم يف هذه الشريعة     
فال يكون فشلهما مها يف حيامـا       ،  وهو أمانة بينهما  ،  أمره ورائدمها مصلحته  ويتشاورا يف   ،  هذا الوليد 

 ! نكبة على الصغري الربيء فيهما
، فأما إذا تعاسرا ومل يتفقا بشأن الرضـاعة وأجرهـا         .  وهذه هي املياسرة اليت يدعومها اهللا إليها      

 ودون تعطيل حلق الطفل     دون اعتراض من األم    . .  " فسترضع له أخرى  :  " فالطفل مكفول احلقوق  
 ! بسبب تعاسرمها بعد فشلهما، يف الرضاعة

فمـن  . وال تتعنت هي  ،  ال جيور هو  . فهو اليسر والتعاون والعدل   .  مث يفصل األمر يف قدر النفقة     
ومن ضيق  . سواء يف السكن أو يف نفقة املعيشة أو يف أجر الرضاعة          . وسع اهللا عليه رزقه فلينفق عن سعة      

، فهو املعطـي  . فاهللا ال يطالب أحدا أن ينفق إال يف حدود ما آتاه          ،  فليس عليه من حرج    ،عليه يف الرزق  
، فليس هناك مصدر آخر للعطاء غـري هـذا املصـدر          . وال ميلك أحد أن حيصل على غري ما أعطاه اهللا         

  . .  " ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاها:  " وليست هناك خزانة غري هذه اخلزانة
 : لالثنني على السواء، وإفساح الرجاء، اء مث ملسة اإلرض

  . .  " سيجعل اهللا بعد عسر يسرا " 
فأوىل هلما إذن أن يعقدا بـه األمـر   . واليسر بعد العسر،  فاألمر منوط باهللا يف الفرج بعد الضيق 

. ابض الباسط الق. وهو املانح املانع  . وأن يراقباه ويتقياه واألمر كله إليه     ،  وأن يتجها إليه باألمر كله    ،  كله
 . والشدة والرخاء، والعسر واليسر، وبيده الضيق والفرج

|     |     | 
وتتبع كل أثر من آثاره حىت انتهى إىل        ،   وإىل هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطالق ومتخلفاته        

ه ومل يترك بعـد   ،  ومل يدع من البيت املتهدم أنقاضا وال غبارا ميأل النفوس ويغشى القلوب           ؛  حل واضح 
 . وال قالقل تثري االضطراب، عقابيل غري مسترحية بعالج

فتمنعها من السـماحة    ،   وكذلك يكون قد عاجل مجيع الوساوس واهلواجس اليت تثور يف القلوب          
فأبعد أشباح الفقر والضيق وضياع األموال من نفس الزوج إذا هـو أسـكن              . والتيسري والتجمل لألمر  

أو تطمـع يف    ،  ومن نفس الزوجة اليت تضيق بنفقة اإلعسار      . لدهوأنفق ووسع على مطلقته أو مرضعة و      
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والرزق ،  والضيق بعد الفرج  ،  فأكد اليسر بعد العسر ملن اتقى     . زيادة ما تصيب من مال زوجها السابق      
 . وفوق رزق الدنيا رزق اآلخرة واألجر الكبري هناك بعد التكفري، من حيث ال حيتسب

من غيظ وحنق ومشادة وغبار     . الشقاق اليت أدت إىل الطالق     كما عاجل ما ختلفه حالة اخلالف و      
؛ ونسم عليه من رمحة اهللا والرجاء فيه      ،  فمسح على هذا كله بيد الرفق والتجمل       . . يف الشعور والضمري  

 . ومن ينابيع املودة واملعروف اليت فجرها يف القلوب بلمسات التقوى واألمل يف اهللا وانتظار رضاه
 . . وهذا التوكيد الوثيق املتكـرر ، وهذه اللمسات املؤثرة العميقة ،  مل الكامل  وهذا العالج الشا  

فليس هناك ضابط إال حساسية     . هذه كلها هي الضمانات الوحيدة يف هذه املسألة لتنفيذ الشريعة املقررة          
وإن كال الزوجني ليملك مكايدة صاحبه حىت تنفقـئ مرارتـه إذا كانـت              . الضمائر وتقوى القلوب  

فـاألمر بعـدم    . وبعض األوامر من املرونة حبيث تسع كل هـذا        ! ! ز هي فقط حواجز القانون    احلواج
. يشمل النهي عن ألوان من العنت ال حيصرها نص قانوين مهمـا اتسـع              " وال تضاروهن :  " املضارة

وإىل استجاشة حاسة التقوى وخوف اهللا املطلع علـى         ،  واألمر فيه موكول إىل هذه املؤثرات الوجدانية      
وخباصـة يف   . وإىل التعويض الذي يعده اهللا للمتقني يف الدنيا واآلخرة        . احمليط بكل شيء علما   ،  السرائر

وتندية اجلفاف الـذي    ،  ألا عامل مهم يف تيسري املوقف     ،  مسألة الرزق اليت تكرر ذكرها يف صور شىت       
  . . تنشئه حالة الطالق

، ويف قلوما بذور للود مل متـت     - جيهاتيف ظل تلك األحكام والتو     -  وإن الزوجني ليفارقان  
ذلك إىل األدب اجلميل الرفيع الذي يريد اإلسالم أن يصبغ بـه             . . ونداوة قد حتيي هذه البذور فتنبت     

 . ويشيع فيها أرجه وشذاه، حياة اجلماعة املسلمة
|     |     | 

، وا عن أمر رم ورسـله      فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العربة األخرية يف مصري الذين عت            
تذكرهم باملصري البائس الذي ينتظر مـن ال        ،  وعلق هذه العربة على الرؤوس    . فلم يسمعوا ومل يستجيبوا   

 : كما تذكرهم بنعمة اهللا على املؤمنني املخاطبني بالسورة والتشريع. يتقي وال يطيع
. عذبناها عذابا نكرا  فحاسبناها حسابا شديدا و   ،  وكأين من قرية عتت عن أمر را ورسله        " 

فاتقوا اهللا يا أويل األلباب     . أعد اهللا هلم عذابا شديدا    . وكان عاقبة أمرها خسرا   ،  فذاقت وبال أمرها  
رسوال يتلوا عليكم آيات اهللا مبينات ليخرج الذين آمنـوا          : قد أنزل اهللا إليكم ذكرا    ،  الذين آمنوا 
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 ويعمل صاحلا يدخله جنات جتـري مـن         ومن يؤمن باهللا  . وعملوا الصاحلات من الظلمات إىل النور     
  . .  " قد أحسن اهللا له رزقا. حتتها األار خالدين فيها أبدا

ووعده ،  كما أنه تذكري عميق بنعمة اهللا باإلميان والنور       .  وهو إنذار طويل وحتذير مفصل املشاهد     
 . باألجر يف اآلخرة وهو أحسن الرزق وأكرمه

وكأين من قرية عتت عن أمر      :  "  يسلم لرسله هو سنة متكررة      فأخذ اهللا ملن يعتو عن أمره وال      
وتفصيل أخذها وذكر احلساب العسري     .  " را ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا       

 .  " فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا      :  " مث تصوير العاقبة وسوء املصري    ،  والعذاب النكري 
كـل هـذا     . .  " أعد اهللا هلم عذابا شديدا    :  " ه العاقبة اخلاسرة يف اآلية التالية     مث تأخري صورة هذ   . 

وهي طريقة من طرق األسلوب القرآين يف تعميـق األثـر يف            . إلطالة املشهد وتفصيل خطواته ومراحله    
 . )1(احلس وإطالة مكثه يف األعصاب 

 بعد واحدة كلما عتت عن أمـر         ونقف حلظة أمام هذا التحذير فنرى أن اهللا أخذ القرى واحدة          
فريتبط الطالق وحكمه ذه    ،  وجند أن هذا التحذير يساق هنا مبناسبة الطالق وأحكامه         . . را ورسله 
إمنا هو أمر األمة املسـلمة      . ويوحي هذا االرتباط أن أمر الطالق ليس أمر أسر أو أزواج          . السنة الكلية 

أو  - وخمالفتها عن أمر اهللا فيـه     . ؤولة فيه عن شريعة اهللا    وهي املس . فهي املسؤولة عن هذا األمر    . كلها
هي عتو عن    - أو هذا املنهج اإلهلي املتكامل للحياة     ،  خمالفتها عن أمر اهللا يف غريه من أحكام هذا النظام         

لـيت  وا،  إمنا تؤاخذ به القرية أو األمة اليت تقع فيها املخالفة         ،  ال يؤاخذ به األفراد الذين يرتكبونه     ،  أمر اهللا 
وليهـيمن علـى    ،  ولينفذ كله ،  فقد جاء هذا الدين ليطاع    . تنحرف يف تنظيم حياا عن ج اهللا وأمره       

فقد تعـرض ملـا      - ولو كان هذا يف أحوال األفراد الشخصية       - فمن عتا عن أمر اهللا فيه     . احلياة كلها 
 . تعرضت له القرى من سنة اهللا اليت ال تتخلف أبدا

ذاقته يف هذه األرض قبـل يـوم         . . مرها وكان عاقبة أمرها خسرا     وتلك القرى ذاقت وبال أ    
وحنـن  . ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأمم وشعوب عتت عن منـهج اهللا يف األرض             . احلساب األخري 

وحياة مفزعة ال  ،  وظلما وجورا ،  وفقرا وقحطا ،  ذاقته فسادا واحنالال  . نشهد وأسالفنا شهدوا هذا الوبال    
 ! ويف كل يوم نرى مصداق هذا النذير. ال طمأنينة فيها وال استقرارو، أمن فيها وال سالم

                                                 
 " . دار الشروق " .  " ير الفين يف القرآن التصو:  " يف كتاب" التناسق الفين "  يراجع فصل )1(
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:  "  وذلك فوق العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر اهللا وجه يف احلياة حيث يقـول اهللا                
 . واهللا أصدق القائلني . .  " أعد اهللا هلم عذابا شديدا

جاء لينشىء مجاعة    -  سورة الصف  كما أسلفنا احلديث يف    -  إن هذا الدين منهج نظام مجاعي     
، ومن مث فاجلماعة كلها مسؤولة عنه     . وجاء ليصرف حياة هذه اجلماعة كلها     . مسلمة ذات نظام خاص   

ولن ختالف عن هذه األحكام حىت حيق عليها هذا النذير الذي حق على القـرى               . مسؤولة عن أحكامه  
 . اليت عتت عن أمر را ورسله

الذين هدم ألبام   .  ومشاهده الطويلة يهتف بأويل األلباب الذين آمنوا        ويف مواجهة هذا اإلنذار   
وجيسم هذا   . .  " قد أنزل اهللا إليكم ذكرا    :  " يهتف م ليتقوا اهللا الذي أنزل هلم الذكر       . إىل اإلميان 

رسوال  " : أو بدال منه يف العبارة    ،  فيجعل شخصه الكرمي هو الذكر     ع   الذكر وميزجه بشخص الرسول   
  . .  " يتلو عليكم آيات اهللا مبينات

  . .  وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دالئل منوعة
 إن هذا الذكر الذي جاء من عند اهللا مر إليهم من خالل شخصية الرسول الصادق حىت لكـأن                  

 . مل حتجب شخصية الرسول شيئا من حقيقته، الذكر نفذ إليهم مباشرة بذاته
فهي صورة جمسـمة  ، قد استحالت ذكرا  ع    النص هو أن شخصية الرسول      والوجه الثاين إلحياء  

وهكذا  ع   وكذلك كان رسول اهللا   . وهو ترمجة حية حلقيقة القرآن    . هلذا الذكر صنعت به فصارت هو     
وهكذا كـان القـرآن يف خـاطره يف          "  . . كان خلقه القرآن  :  " وهي تقول  ل وصفته عائشة 
 ! اجه احلياةوكان هو القرآن يو. مواجهة احلياة

وتذكري بـأن   . وعد بنعيم اجلنات خالدين فيها أبدا     ،  وفوق نعمة الذكر والنور واهلداية والصالح     
وهو الرازق   . .  " قد أحسن اهللا له رزقا    :  " فال يقاس إليه رزق األرض    ،  هذا الرزق هو أحسن الرزق    

 . تيار احلق الكرميواختياره لألحسن هو االخ، ولكن رزقا خري من رزق، يف الدنيا واآلخرة
إىل جانـب رزق  ، ويهون ذه اإلشارة من رزق األرض ،   وهكذا يلمس نقطة الرزق مرة أخرى     

  . . بعدما وعد يف املقاطع األوىل بسعة رزق األرض أيضا. اجلنة
|     |     | 
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 بقدر  فريبط موضوع السورة وتشريعاا وتوجيهاا    ،   ويف اخلتام جييء ذلك اإليقاع الكوين اهلائل      
 : يف اال الكوين العريض، وعلم اهللا، اهللا وقدرة اهللا

لتعلموا أن اهللا علـى     ،  يترتل األمر بينهن  ،  اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن        " 
  . .  " وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء قدير

فقد . وكذلك األراضي السبع  .  والسماوات السبع ال علم لنا حبقيقة مدلوهلا وأبعادها ومساحاا        
وقد يكون معـىن مثلـهن أن هـذه         . تكون أرضنا هذه اليت نعرفها واحدة منهن والباقيات يف علم اهللا          

وعلى أية حال فال ضرورة حملاولة       . . األرض من جنس السماوات فهي مثلهن يف تركيبها أو خصائصها         
حىت نقـول علـى وجـه       ،   حييط بالكون  ألن علمنا ال  ،  تطبيق هذه النصوص على ما يصل إليه علمنا       

ولن يصح أن نقول هكذا إال يوم يعلم اإلنسان تركيب الكون كله علما             . هذا ما يريده القرآن   : التحقيق
  . . ! وهيهات . . يقينيا

ويف إنشاء التصور اإلمياين الكـوين      ،   فننتفع بإحياء هذه اإلشارة إىل تلك احلقيقة يف جماهلا النفسي         
 . الصحيح

يهول احلس ويقف    . .  " سبع مساوات ومن األرض مثلهن    :  " شارة إىل هذا الكون اهلائل     واإل
، تصغر أمامه هذه األرض كلـها     ،  وسعة ملكه ،  القلب وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة اخلالق        

فضال على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل       . فضال على حادث من أحداثها    ،  فضال على بعض ما فيها    
 ! ها الزوجةعن

ومنه هذا األمر الـذي      -  وبني هذه السماوات السبع واألرض أو األرضني السبع يترتل أمر اهللا          
حىت مبقاييس البشر وتصورام يف املكان والزمان بقدر        ،  فهو أمر هائل إذن   . هم بصدده يف هذا السياق    

ويتسامع بـه   ،  ماوات واألرضني واملخالفة عنه خمالفة عن أمر تتجاوب به أقطار الس        . ما يطيقون التصور  
ال يقدم عليهـا ذو     ،  فهي خمالفة بلقاء شنعاء   . املأل األعلى وخلق اهللا األخرون يف السماوات واألرضني       

ليخرجه مـن الظلمـات إىل      ،  ويبني له هذا األمر   ،  جاءه رسول يتلو عليه آيات اهللا مبينات      ،  عقل مؤمن 
  . . النور

لينشئ يف قلب املؤمن عقيدة أن اهللا على كل شـيء           ،  رض وهذا األمر يترتل بني السماوات واأل     
فال يند عن علمه شيء مما يكون يف ملكه         ؛  وأنه أحاط بكل شيء علما    . فال يعجزه شيء مما يريد    ؛  قدير

 . وال مما يسرونه يف حنايا القلوب، الواسع العريض
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 :  وهلذه اللمسة قيمتها هنا من وجهني
فقد أنزهلا وهو حيـيط     . ء علما هو الذي يأمر ذه األحكام       األول أن اهللا الذي أحاط بكل شي      

؛ فهي أوىل باالتباع ال يلتفتون عنها أدىن التفـات        . بكل ظروفهم ومالبسام ومصاحلهم واستعدادام    
 . وهي من وضع العليم احمليط بكل شيء علما

اطالعه على كل شيء    فالشعور بعلم اهللا و   ،   والثاين أن هذه األحكام بالذات موكولة إىل الضمائر       
 . يف شأن ال جيدي فيه شيء إال تقوى اهللا العليم بذات الصدور، هو الضمان حلساسية هذه الضمائر

|     |     | 
. بقدر ما حيرك القلوب لتخبت وتطيـع      ،   وهكذا ختتم السورة ذا اإليقاع الذي يهول ويروع       

 ! روبالعليم مبا فيها من املنحنيات والد، فسبحان خالق القلوب
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله له ، وإبداءالسالم، وإظهار مواالة التوحيد وأه

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار        من معينه الصايف   دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكني قُلْ +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . ملسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلملتحرير ا وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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