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 : مقاصد انحالل الرابطة الزوجيةدسةساالالمحاضرة 
 20الجزء: 

 الطالق. تشريع من الجزئية رابعا: المقاصد

أشرنا من قبل إىل املقاصد العامة للطالق، واملقاصد اخلاصة، وبقيت لنا املقاصد اجلزئية، وكثري من 
 لطالقلالتساؤالت حول بعض املسائل اجلزئية هذه يدور الكالم حوهلا، فأول ما ينبغي أن يعرف هو أن 

 هن:، حناول هنا أن نبني ثالث جزئيات هي من األمهية مبكان، و جزئية عديدة مقاصد
 مقاصد اختصاص الرجل بالطالق، -
 ومقاصد حتديد عدد التطليقات بالثالث، -
 ومقاصد العدة. -

 نشرع بتفصيل ذلك.
 بالطالق. الرجل اختصاص مقاصد -1

 الزواج، وتقديرًا على حفاظا العقد يف شريكة أهنا من بالرغم الزوجة بيد ال الزوج بيد الطالق جعل
 عادة يكون الزوجة والبيت على وأنفق املهر دفع الذي الرجل ألن متئد؛غري  سريع بنحو إهنائه ملخاطر

 بإعطائه املرأة من أوىل فهو ضررًا كبريًا، به يُلحق تصرف يف الطيش عن وأبعد األمور، لعواقب تقديرًا أكثر
 التطليق ألمرين: حق

 أوقعت فرمبا التطليق، ملكت فإذا الرجل، من بالعاطفة تأثرًا أشد غالباً  املرأة األول: إن
 .الزوجية احلياة هدم تستحق ال بسيطة ألسباب الطالق

 التكاليف املالية وهذه واملتعة، العّدة، ونفقة املهر، مؤجل دفع من مالية أمورًا الطالق الثاين: يستتبع
 هو من يف يد جعله واملصلحة ير اخل من فيكون الطالق، إيقاع يف الرتوي على الرجل محل شأهنا من

 تأثّرها سرعة إيقاعه بسبب يف ترتوى فال بالطالق، مالياً  تتضرر فال املرأة وأما ،الزوجية على أحرص
 .وانفعاهلا

 الزواج تنهي أن بالزوج تضررت إن وهلا الرجل، بيد الطالق أن على الزواج املرأة قبلت إن مث
منّفر،  مرض بسبب الزواج القاضي فسخ طريق عن أو اخلُلع، طريق عن ماهلا من شيء بذل بواسطة

 .اإلنفاق لعدم أو حبسه، أو الزوج لغيبة أو واإلضرار، العشرة لسوء أو
 شرعاً، وألن املقرر ملصادمة فائدة؛ ذات القاضي بيد الطالق جعل إىل املعاصرة الدعوة وليست

 ذلك القاضي، وليس حكم انتظار دون احلرمة حدثت الطالق، أوقع فإذا له، احلق أن ديانة يعتقد الرجل
 الطالق أصبح إعالهنا، فإذا ير اخل من ليس سرّية ألسباب يكون قد الطالق ألن ؛نفسها املرأة مصلحة يف
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 وقد سجالت القضاء، يف  أسبابه وتسجيل ، احلكم بنشر الزوجية احلياة أسرار انكشفت القاضي بيد
 أخالقي. وتباين طبيعي لنفور األسباب إثبات يعسرُ 

 . بالثالث التطليقات عدد تحديد مقاصد -0
 يراجع نفسه، قال ابن عابدين:" ومنها شرعه ثالثا أَلن النفس   لكي للزوج فرصة إعطاء

 كذوبة رمبا تظهر عدم احلاجة إليها مث حيصل الندم فشرع ثالثا ليجرب نفسه أوال وثانيا".
 الثالث تؤدي وفوق عدد مثايل: فاملرة الواحدة واالثنان قد ال تكفي املسرّع، الثالث عدد 

 من وزجره ،جهةمن  للزوج الفرصة إعطاء بني جيمع الثالث فعدد، االنزجار وعدم سيبّ  وال التالعب إىل
 .غريه زوًجا تنكح حىت عليه حّرمت الثالث بلغ إذا أنه حيث أخرى جهة

 يف كانوااملسلمني   أنوالفقه  واحلديث التفسري أهل روى فقد ؛املرأة على الواقع الضرر رفع 
 راجعها مث العدة ءتهاان شارفت إذا حىت يدعها مث املرأة الرجل يطلق ؛حمدد عدد بغري قونيطلّ  أول اإلسالم

 أول الثالث ألن ؛الثالث الطلقات على اهلل فقصرهم، فالِعدَّة موجودة لكنها بغري عدد حمدد، ضرارًا طلقها
 عليه دلت كما حترميه يقتضي الدليل لكان الطالق إىل داعية احلاجة أن ولوال حد القلة، وآخر رةثالك حد

 .أحيانا إليه حلاجتهم بعباده منه رمحة أباحه تعاىل اهلل ولكن واألصول؛ اآلثار
 واملراد باحلاجة هنا ما بينته كتب الفقه من أسباب الطالق اليت تعترب  للحاجة،ُشرِع  الطالق

؛ إذ هو فرصة للحاجة أبيح ما مقدار: هي" الثالث، أما العدد " من األعذار الشرعية إليقاع الطالق
للمراجعة والتصحيح بني الزوجني، فإن مل يتمكنا من إعادة النظر يف حياهتما املشرتكة فليس هناك من 

 كما بغري عدد الطالق أبيح لو، فدسبب لبقائهما جمتمعني، وهذه الفرصة يف الرتتيب واعتبار األسرة واألوال
 الناس نلكالكان نواع من العبث باألسرة وأمنها واستقرارها، ومصري احلياة الزوجية، و ، األمر أول يف كان

، الطالق عن الزوجني يزجر، وهو كاف لالختالل واالضطراب يف األسرة، وليس هناك ما دائما يطلّقون
 .رمةاحل وجبال ينكره عاقل وهو كاف ألن ي ما والفساد الضرر من ذلك يفو 

 القرآن املقصد من ذلك يف حتقيق احلياة األسرية والزوجية، فقال الطالق الثالث قد بني 
[، يقول الرازي رمحه 222املوىل عز وجل:" الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان"]البقرة:

 اهلل:" ومعىن اإلمساك باملعروف هو أن يراجعها ال على قصد املضارة، بل على قصد اإلصالح والنفع".
حسان هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها املالية، وال يذكرها بعد املفاقرة بسوء وال يُنّفر واملراد باإل

 الناس عنها.
فالكرامة اإلنسانية ال ينبغي املساس هبا حىت يف أخص العالقات اإلنسانية، فال ميكن للرجل أن 

يهني زوجته يف معيشتها معه، وال هي تنغص عليه حياته إذا كانت معها، فاإلمساك باملعروف يقيم احلدود 
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ر بينهما د، وخلق جو أسبينهما، ويدمي التآلف والتقارب بينهما، وميّكنهما من الرتبية السليمة لألوال
 لألوالد. 

إرادة الدوام املعروف بني الزوجني واستمرار اخلري واإلحسان بينهما، فليس جمرد اخلصام واملنازعة 
مؤذن برفع املعروف إىل املنكر، والتنكري والتنكيل بينهما، بل البد من التفكري يف استمرار ما كان بينهما، 

مة اإلمساك والتسريح، قال الشيخ الطاهر رمحه اهلل:" وجيوز إن يكون وهذا املعىن مستفيد من الرفع لكل
إمساك وتسريح مصدرين، جعال بدلني من فعليهما، على طريقة املفعول املطلق اآليت بدل من فعله، 

نيابة فيكون مفيدا معىن األمر، بالإلفادة معنى الدوام... وأصلهما النصب، مث عدل عن النصب إىل الرفع 
 ومفيدا الدوام بإيراد املصدرين مرفوعني، والتقدير: فامسكوا أو سرحوا" عن فعله،

 مقاصد العدة. -3
 .هلا فراقه أو زوجها، وفاة بعد التزويج عن ومتتنع املرأة فيها تنتظر اليت الزمنية املدة: هيالعّدة 
: احلكمة من الرجعة اليت تثبت يف العدة، والتسريح بإحسان توسعة  الزواج نعمة على األسف إظهار

على الناس لريتأوا بعد الطالق ما يليق حباهلم وحال نسائهم، فلعلهم تعرض هلم ندامة  بعد ذوق الفراق، 
 تدري الوحيسوا ما قد يغفلون عن عواقبه حني إنشاء الطالق عن غضب أو عن ماللة، كما قال اهلل تعاىل:" 

" فالنعمة ال تعرف إال بعد فقدها، فالزوج أو الزوجة ال تعرف النعمة الزوجية اهلل يحدث بعد ذلك أمرا لعل
اليت كانا فيها، فيحسان هبا بعد زواهلا، وبعد ذلك يعرفان قدرها وقيمتها مما خيلق يف نفسيهما أو أحدمها 

مة تلك النعمة، وهو سبب كاف ألن الندامة على ما أقدم على فقعله، والندامة على نسيان أو إغفال قي
 يرتاجع كل واحد منهما، وعما كان يفعل مستشعرا للنعمة، وحمرتما هلا .

 
لرجعة أن :" احلكمة يف إثبات حق ا: يقول الرازي رحكمه اهللاختبار وتقدير مدى الصلة بين الزوجين

هر، فلو فإذا فارقة فعند ذلك يظ اإلنسان مادام يكون مع صاحبه ال يدري أنه هل تشّق عليه مفارقته أو ال؛
جعل اهلل الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت املشقة على اإلنسان بتقدير أن تظهر احملّبة بعد املفارقة، 
مث ملا كان كمال التجربة ال حيصل باملرة الواحدة، فال جرم أثبت اهلل تعاىل حق املراجعة بعد املفارقة مرتني، 

نسان نفسه يف تلك املفارقة وعرف حال قلبه يف ذلك الباب، فإن كان األصلح وعند ذلك قد جّرب اإل
إمساكها أمسكها باملعروف، وإن كان األصلح له تسرحيها سّرحها على أحسن الوجوه، وهذا التدريج والرتتيب 

 يدل على كمال رمحته ورأفته بعبده".
، ومن احلكم اليت يذكرها ببعض بعضها األنساب ختتلط ال حىت الرحم براءة معرفة: حفظ النسب

اهل العلم يف تشريع العدة، هو محاية النسب من االختالط، فاملرأة املعتدة عّدهتا، فهي فرتة كافية من معرفة 
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خلو رمحها من اجلنني أو ال، ويف تلك احلالة فال ميكن أن تتزوج إن كانت حامال حىت تضع الولد، ألهنا 
هتا إىل عدة احلامل، فال تنقضي عدهتا إال بعد الوضع، وهذا كاف ألن بعد معرفتها أهنا حامل تنتقل عد

يُعرف أبوه وينسب إليه، أما لو مل يكن هلا هذا االنتظار الشتبه معرفة والد الطفل هل هو من طلقها او من 
 تزوجها بعد ذلك؟

ات قيام سوهذا من حماسن الشريعة اإلسالمية يف تشريع العدة، ومحايتها للنسب الذي هو من أسا
 احلضارات، وسالمة الروابط العائلية من االختالط والفساد واالندثار.

رتك فيها " وهذه التسمية اشميثاقا غليظا: اهلل تعاىل مساه يف القرآن:" تعظيم شأن عقد الزواج
عض كم إلى بوكيف تأخذونه وقد افضى بعضالزواج مبا كّلف اهلل به األنبياء واملرسلني، فقال يف الزواج:" 

[، وامليثاق الغيظ هو: العهد املؤكد الذي يربط الرجل باملرأة 22" ]النساء: وأخذن منكم ميثاقا غليظا
 بأقوى رباط وأحكمه، وهو ما أمر به اهلل تعاىل من إمساك مبعروف أو تشريح بإحسان.

مساك إففقد روي عن قتادة وغريه أن هذا امليثاق هو ما أخذ اهلل للنساء على الرجال بقوله:" 
[، قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح، فقال: اهلل 222" ]البقرة:بمعروف أو تسريح بإحسان

 عليك لتمسكن مبعروف أو لتسرحن بإحسان.
 بالشهود، إال ينعقد ال أنه فكما ،هذا العقد شأن بتعظيم التنويهوالعدة من بني ما شرعت له هو 

 .الساعة يف يُفك مث ينّظم الصبيان لعب مبنزلة لكان ذلك ولوال األمد طويل بانتظار إال ينحل ال
فناسب هذا التعظيم للعقد أن جيعل له مدة كافية مرارا للرتوي والنظر واالعتبار فيه من كل أحد من 

 الزوجني، فإن األمور العظيمة ال حتل منا حتل البسيطة احلقرية.
امة الناس لغفلتهم وجهلهم حلقائق الكر : من األمور اليت ال يتنبه كثري من حفظ كرامة الزوجين

اإلنسانية وكرامة احلياة الزوجية وعظم امرها، أن الرجل الذي ال يراعي حدود اهلل ودخول وخروج النساء إىل 
بيتهم من أفسد الصور، وأشتم األوصاف له، كما ان املرأة اليت تدخل بيتا مث ما تلبث حىت خترج منه لتدخل 

الزانيات والعاهرات، فالشريعة صانت كرامة ومسعة وعرض املرأة املسلمة من كل  بيتتا آخر لعمري هو فعل
 مبجرد رائحة غادية البيت من خبروجها عنها للتحدث حمال تكون ال حىتهذه األقاويل وهذه الصفات، و 

 . الفراق
بعدما كان  ا: هذه احلكمة تظهر جليا يف عّدة الوفاة، املرأة اليت تويف عنها زوجهإظهار الوفاء للزوج

بينهما ألف ووفاق، حب ورمحة ومودة، ال حيسن أن تقوم مبجرد الوفاة بنسيانه وعدم اعتبار له أي قيمة، 
 وتنسى لفضل احلياة املشرتكة بينهما، وكأهنا مل تكن شيئا.
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 التأثر وإظهار وأقاربه، الزوج حق رعاية العدةتشريع  من رادي الوفاة فرقة يففالشريعة اإلسالمية 
ار . وهو أمر تفتقد له كل تلك القوانني الوضعية، غذ مل تعترب له أي اعتبلزوجها الزوجة وفاء وإبداء قده،لف

 لتلك العشرة بينهما، وذلك الفضل الذي عقد من اجله العقد إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان.
التعبد للموىل عزو جل: خنتم مقاصد الشريعة يف العدة باألمر الذي من اجله خلق اهلل اإلنس 

[ ، فاملسلم كل أمره وشأنه ما علم منه 65" ]الذاريات:وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدونواجلن:" 
ال ليتعبد به اهلل، ما إ املقصد أو مل يعلمه فهو متعبد بشرع اهلل له، يف أوامره ونواهيه، ففي كل شيء يقوم به

 مل يكن منهيا عنه من الشرع، ويبقى النهي يف امتثاله تعّبد.
وليس غريبا أو بعيدا أمر العدة اليت جعلها اللهو وتعلى بعد الطالق، فلو مل يكن منها إال هذه 

فيه مصلحة إال و احلكمة لكفت كل املسلمني وغريهم، ملا يف عقيدة املسلمني أن ما من أَْمٍر أََمَر به الشرع 
ظاهرة أو خفية، وما من هني ورد منها إال وفيه مفسدة يريد الشارع أن يدرأها عن الناس، ويبعدهم عنها، 

 ملعىناعلمها من علمها وجهلها من جهلها. فالشريعة كما هو حمقق باالستقراء أهنا جاءت ملصلحة العباد. ف
 وهو عنده، وفبالوق جدير معىن احلقيقة يف وهذا ،وجلّ  عزّ  اهلل ألمر االنصياعمثل يف يت الذي التعبدي

 .أنواعها بكل العّدة يناول
 خامسا: مقاصد تشريع الخلع.

مل حتصر الشريعة طرق احنالل الرابطة الزوجية يف طرف واحد، بل جعلت لكل طرف من أطراف 
 تشريع اخللع الشريعة يف وتظهر مقاصدالعقد مسلكا للخروج من الرابطة اليت أنشأها، واليت من بينها اخللع. 

 ما ميكن أن نشري إليه هنا، واهلل أعلى وأعلم.
مع التنبيه أن مقاصد تعدد طرق احنالل الرابطة الزوجية تتضمن مقاصد اخللع، وقد أشرنا يف كل 

 منها على ذلك، مبا يسمح لنا املقام.
 .العدل بين الزوجين تحقيق -

أة ن هبتانا وزورا على احكام الشريعة أهنا ال تعطي للمر هذا املقصد كثري من املعادين لإلسالم يكذبو 
، يقولون -اذا باهللعي-حقها، وال تعتربها عبدا كما اعتربت الرجل، حىت أن بعضهم يعتربها شريعة ذكورية 

 زورا وهبتانا من دون علم.
ن تعدد افالشريعة قد عدلت بني الرجل واملرأة يف التحلل من الرابطة الزوجية، كما ان سبق يف بي

 واملودة، السكن، على إال تقوم ال الزوجية احلياةملا علمتنا أن  وذلكطرق االحنالل للرابطة الزوجية، 
 الرجل يكره أن حيدث قد لكن ،قحقو  من عليه ما الزوجني من كل وأداء املعاشرة، وحسن والرمحة،
 حقوقه، من حق وهو الطالق، فبيده الرجل، جهة من الكراهية كانت إنزوجها، ف هي تكره أو زوجته،
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 أن اإلسالم هلا أباح فقد املرأة، جهة من الكراهية كانت وإن اهلل، شرع ما حدود يف يستعمله أن وله
 .اخلُلع بطريق الزوجية من للحتت

فلم تكتف بأن جعلت الطالق فقط بيد الرجل، وال حتلل من تلكم الرابطة إال بإرادته هو، ملا قد 
علم اهلل تعاىل ما يف الرجال، وأهنم ليسوا على أتقى قلب رجل، بل منهم التقي ومنهم الفاجر، منهم من 

ها ومنهم من يهضم يراعي احلقوق ومنهم من خيفر احلقوق، منهم من جيعل للزوجة حرمة ومكانة وقيمة،
 حقها.

ع اليت ال تتحكم باإلسالم يف هذه احلياة، كما هو احلال يف وجد يف اجلاهلية والشرائوالعضل 
السيحية، وقد جرّبت البشرية ويالت العضل ومرارته، ومدى الظلم الذي يعيشه من وقع يف حقه/ ومن 

 ع.الوجه املشرو  أجل ذلك أعدلت بينهما يف التخلص من الرابطة على
ومن العدل بني الزوجني أن الشريعة مل تنس حقوق الزوج املالية، فهو الذي أنفق على العرص، 

 منه أخذت قد كانت ما الزوج تعطيوأعطى للزوجة مهرها، وأنفق ما أنفق، فلما شرع هلا اخللع أمرها أن 
ا مِّم ُخُذواتأ َأن   ُكم  لَ  َيِحل   َواَل :" وتعاىل سبحانه هّ  الل يقول ذلك ويف ، هبا عالقته لينهي، الزوجية باسم

تم   فِإن   الَلهِّ  ُحُدودَ  يِقيَما َأاَل  َيخاَفاَ  َأن   إاَل  َشي ئا   آتي تُموهن    عَلي هَما ُجناَحَ  فاَلَ  الَلهِّ  ُحُدودَ  يَماقي َأاَل  ِخف 
 وبذل املهر أعطاها الذي هو أنه إذ وإنصاف، عدل   الفدية الزوج أخذ ويف [222"]البقرة:بهِ  اف تَدت   فِيَما

 من فكان الفراق، وطلبت باجلحود، كله هذا قابلت اليت وهي عليها، وأنفق والزفاف، الزواج، تكاليف
 . أخذت ما إليه ترجع أن اإلنصاف
 . تمكين المرأة من إزالة الضرر عن نفسها -

ما أروع التشريع الرباين الذي جيعل مصلحة العباد هي املقد من أي تشريع، فاخللع شرعته الشريعة 
من باب متكني الزوجة من التحلل من حياة الضرر، ومتكينها من إزالته ودفعه عنها، حىت تعيش كرمية عزيزة 

وكذا جنب  ق، مع إضراره هلا،يف شرع رهبا، ويظهر األمر جليا هنا يف تلك احلالة اليت يرفض الزوج الطال
خاصة –أولياء الزوجة من دفع الضرر عنها، هتربا من رجوعها إىل بيت أبيها، فكثريا ما يتهر أهل الزوجة 

من هذه األحوال االجتماعية اليت ال تستقيم يف نظرهم أن تطلق اختهم ، وهتربا من  -بعد وفاة األبوين
 االنفاق والعول عليها.

ضنكا، فال مفر هلا إال يف شرع رهبا، فجعل اهلل هلا أن تدفعه عن نفسها غري  فالزوجة تعيش حياة
 هو اخللع شريعتآهبة بإرادة الزوج إال أن تدفع له بدل اخللع، على وفق ما قررته أحكام الشريعة. فيعلم أن 

 قيامه لعدم أو له، لبغضها زوجها، وبني بينها النكاح بقاء بسبب الزوجة عن الضرر إلزالة األول املقام يف
 ، أو غريها من األسباب واألضرار اليت ال تقرها الشريعة.حبقوقها
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 حسن من للزوجني هاحدّ  اليت اهلل حدود تعدي من للتوقي هو اخللع تشريع: احترام حدود اهلل
 مبا ةالزوج وقيام احلقوق يف املماثلة مالحظة مع اآلخر، حقوق من عليه مبا منهما كل وقيام املعاشرة،
 .داألوال وتربية البيت بأمور قيام من يلزمها وما املرأة، على الرجل قوامة وتستلزمه تستدعيه

هذه كلها من صور التعدي حلدود اهلل، فعلى الواقع فيها التوبة والرجوع إىل اهلل تعاىل، واملرأة ملا 
تعرف اهنا ال ميكنها القيام هبذه الواجبات ، فأحسن مسلك هلا هو التحلل من مسؤوليتها واخلروج منها 

ها من تشريع اهلل ة وحظ النفس، لكنعلى الوجه املشروع، فهو ليس هتربا وتركا وإلقاء للمسؤولية بدافع الشهو 
 تعاىل، وإباحته.

فحدود اهلل تعاىل أوىل باالحرتام والتقدير يف نفس املسلم، فليس له أن يستمر يف اخرامه هلا 
وتعديده عليها، مسلم يفعله املسلم السليم، بل العاقل أن يتصرف حبكمة، والشريعة مل جتعل له من امره 

اه اهلل تعاىل:" وما اتذاك احلرج والعنت، بل فتحت كل السبل اليت هبا يكون العبد طائعا على قدر وسعه 
 .[87" باحلج:وما جعل عليكم في الدين من حرج

هذه املقاصد وغريها جعلت الشريعة اخللع حلكمة وغاية علم ذلك أولوا العلم من اهل الشريعة، 
 وجهل وطمست أعني الذين يتبعون الشهوات ومييلون بأنفسهم فمالوا كل امليل عن جادة الصواب.

ينصف التشريع الرباين للخلع، ولو نظرت إىل احكامه بعني الرضا وكل عاقل من الناس من 
 واإلنصاف ملا حاد عنها عاقل، لكن عميت قلوهبم، وصرفت عقوهلم، فقالوا يف حق اهلل شططا.

ويف اإلسالم توجيه للزوجات أن ال تطلب إحداهن الطالق أو اخللع أو التفريق بينها وبني زوجها 
أيما امرأة سألت زوجها الطالق  :"دفعها إىل دلك، فقد قال رسول اهلل إذا مل يكن عندها سبب قوي ي

ألن الزوجة الفاعلة لذلك ال يكون منها إال تعديا وظلما  1" .في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
وكفرانا بالعشرية، ونسيانا للفضل. فكما حرم على الزوج الطالق بغري سبب كذلك حرم على الزوجة اخللع 

 غري سبب.ب
وهذا لو يستشعرؤ به كثري من نساء هذا العصر، وكذا احملامني الفاسدين الذي يدلون الزوجات على 
طرق اخللع بغري وجه حق، يظنون أن إجازة القانون وتطبيق قواعده من أمر اهلل تعاىل، جاهلني أنه ليس من 

 أمر اهلل تعاىل يف شيء.
ألسباب الشكلية ملا تتخذه بعض املختلعات من أسباب فالوسائل املادية واملربرات الواهية، وا

 ومربرات تقنع القاض تظن اهنا مربر شرعا عند اهلل.

                                 
 رواه امحد وأبو داود وابن ماجة  -1
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فكم من خمتلعة يتمت أوالدها كما يّتم الرجل أوالده، وشّردوهم وأضاعوا حياهتم، حرموهم من 
 حنان األبوة واألمومة، انتهكوا حرمات األوالد بفقدهم حنان عش الزوجية.

 يقف العاقل يف ترٍو وتبّصٍر ليعرف ما يثمر فعله من مفاسد يف حق نفسه ويف حّق غريه.فهال 
 

 وآخر ما خنتم به هو: صالتنا على احلبيب املختار... اجملتىب سيد األطهار.. الشافع املاحي للكفران
 


