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افتتاحـيـة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل
آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة

البح��وث » أن تق�دِّ م ه�ذا اإلصدار «آداب الطلاق» يف ٍ
ثوب جديد يف
َّ
وش�ذبه ،وزاد في�ه بعض الفوائد
الطبع�ة الثاني�ة ،بعد أن ن َّق َحه مؤلفه
واملالحظات املهمة ،وهو بذلك يكتسب أمهية خاصة ،ملا يتضمنه من
التذكري أن الطالق قد يكون بداية حلياة جديدة سعيدة ،يتخلص فيها
الطرفان من املش�كالت الس�ابقة ،ملتزمني هبدي اإلسلام ،وحم ّققني
مقاص�د الرشع من إيقاعه يف بعض األحي�ان ،ذلك هو مضمون هذا
املهم الذي تشتد احلاجة إليه يف كل املجتمعات،
الكتاب ذي املوضوع ّ

موضوع «آداب الطالق».
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وه�ذا اإلنج�از العلم�ي جيعلن�ا نقدم عظي�م الش�كر والدعاء
ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حت�ب العل�م وأهل�ه،
وت�ؤازر قضاي�ا اإلسلام والعروب�ة بكل متي�ز وإق�دام ،ويف مقدمتها
صاح�ب الس�مو الش�يخ حمم�د ب�ن راش�د ب�ن س�عيد آل مكت�وم،
نائ�ب رئي�س الدول�ة ،رئيس جملس ال�وزراء ،حاكم ديب الذي يش�يد
جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه ُ
وطالبه.

راجين من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق
والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.
َّبي
وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العاملنيَ ،
وصَّل�ىَّ اهلل عىل الن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

مدير إدارة البحوث
د .سيف بن راشد اجلابري
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقديم
احلم�د هلل الواحد اخلالق ،فالق الس�بع الطباق ،ومقدر اآلجال
واألرزاق ،رشع الن�كاح م�ع الوئ�ام والوف�اق ،ورشع عن�د عدم�ه
الطالق؛ ليتفرقا عىل وفاق ،ويغني اهلل كال من سعته بعد الفراق..
وأصيل وأسلم عىل سيدنا حممد املبعوث بمكارم األخالق.
وبع�د ...ف�إن أبغ�ض يشء إىل احلياة األرسية الس�عيدة ما يفرق
مجعها ،ويشتت شمل أبنائها ،ويبدل أنسها وحشة ،وألفها بغض ًا..
إال أن مث�ل ه�ذا احلال قد يكون عالج ًا ملرض عضال ،يستس�اغ
عند زمانة املرض ،وال يكون هناك بد منه كام قالوا:

إذا مل تكن إال األسنة مركباً

فام حيلة املضطر إال ركوبهـا

نعم قد يركب الرجل الذي بنى وأس�س ،وشيد وجصص؛ هذه
األس�نة ،وهي حادة جترح وتؤمل ،لكنه قد يستسيغها إذا كان هناك من
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ينغص حيات�ه ،ويؤرق مضجعه لي ً
ال وهن�ار ًا ،ورس ًا وجهار ًا ،فام قيمة
احلي�اة الزوجية مع ذل�ك؟ وقد كان يريد أن يرب�ع ويرتع ،ويعيش يف
جو هادئ ،وأرسة سعيدة..
إذن فالطلاق يف هذا احلال خري وس�يلة ،وهو من باب ارتكاب
أخف الرضرين ،وأهون الرشين كام قالوا:

خوف جميعـه كذلك بعض الرش أهون من بعض
رضيت ببعض الذل َ
لقد رشع اإلسلام الطالق يف مثل هذه احلال�ة؛ رأفة بالزوجني،
ورمحة بالبنني والبنات الذين قد تكون حياهتم تعيسة مع خصام دائم،
�م ُمالزم ،ولكن رشعه بام جيعل�ه دوا ًء مطلوب ًا ،وليس جرحا مؤمل ًا
َ
وه ٍّ

عىل جرح س�ابق ،فجعله مرتب ًا بمقدمات نافعة ،تتبعها نتائجه حم ِّققة،
فل�و أن الناس اتبعوا هذه اآلداب لكانوا بني خيارين كالمها نافع غري
ضار ،إما صالح واس�تقامة ،أو فراق بال ندامة؛ حيث كان بمقدمات
أوصل�ت إىل نتائ�ج بقناعة ،فإن مل يفع�ل الناس ذلك تعب�وا وأتعبوا،
فيك�ون أحده�م كما قال اب�ن عب�اس ريض اهلل تعاىل عنهما« :ينطلق
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أحدك�م فريك�ب احلموقة ،ثم يقول :يا بن عباس ي�ا بن عباس ..وإن
اهلل تعاىل قال ﴿:ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(س�ورة الطالق )2 :وإنك مل
تتق اهلل ،فلم أجد لك خمرج ًا ،عصيت ربك ،وبانت منك امرأتك» كام
أخرجه أبو داود.
وهك�ذا يق�ال ل�كل من تسرع ومل َّ
يتأن الت�أين املطل�وب ،بلزوم
اآلداب الرشعية يف الطالق.
وبني يديك أهيا القارئ الكريم هذا الكتاب املخترص املفيد الذي
د ّبج�ه يراع أخينا الفاضل الدكتور س�يف بن راش�د اجلابري  -مدير
إدارة البح�وث وعض�و هيئة كبار العلامء بدائرة الش�ؤون اإلسلامية
والعم�ل اخليري وممثل دولة اإلم�ارات لدى جممع الفقه اإلسلامي
العاملي بجدة؛ ليكون مرشد ًا معين ًا عىل التحيل هبذه اآلداب اإلسالمية
الت�ي حيتاجها املس�لم أش�د حاج�ة لتس�تقيم حياته عىل منه�اج النبوة
وعب عنه بأس�لوبه
الكام�ل ،والرشيع�ة الغراء ،مجع�ه من مص�ادره ،رَّ

الطي�ب ،فكان زاد ًا ثقافي ًا للمتزوجين ممن هيمون الدخول يف أبواب
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الطالق الضيقة املخارج ،ليكون خروجهم من عش الزوجية السعيد
غري جارح وال مؤمل.
ول�و أن كل زوج تثق�ف بمث�ل ه�ذه الثقافة ألراح نفس�ه وأراح
وادع ملن
غيره ،وها هي الثقافة تصل إليك س�هلة فاهنل م�ن معينهاُ ،
أوصلها إليك بجهد ،وبذهلا لك بمحبة.

فش�كر اهلل صنيع�ك يا أبا حممد على هذا الكت�اب النافع ،وأعاد
علي�ك خيره يف الدارين وجعلن�ا مجيع ًا م�ن الذين يس�تمعون القول
فيتبعون أحسنه.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه.

كبري مفتني – مدير إدارة اإلفتـــاء
الدكتور  /أحمد بن عبد العزيز الحداد
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املقدمـة
احلمد هلل ال�ذي أنعم عىل عباده بنعمة الزواج ،وس�كن النفس،

وجع�ل بينهم م�ودة ورمحة ،وأمحده س�بحانه الذي جع�ل يف الطالق
خمرج� ًا وح ً
ال لعقد الزواج وامليثاق الغلي�ظ ،عندها يكون التفرق فيه

خير ومنافع كام قال س�بحانه وتع�اىل﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ (سورة النساء.)130 :

والصالة والسالم عىل رسول اهلدى حممد صىل اهلل عليه وسلم،

وضح لنا أمهية الزواج ومنافعهَّ ،
وحذر من الطالق وآثاره ،وما
الذي َّ

يرتت�ب عليه من أفع�ال وأقوال فقال ﷺ«:إن أبغ�ض احلالل عند اهلل
الطالق» (((.

أما بعــد:
فباس�م اهلل تع�اىل أب�دأ (بس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م) وعىل س�نة

رس�وله حمم�د ﷺ أس�تند للدخول يف موض�وع هذا البح�ث (آداب

الطلاق) الذي ال بد له من مدخل ألن�ه جديد يف طرحه وموضوعية

( )1أخرجه أبو داود يف « سننه» (  ، ) 2177 / 254 / 2وأخرجه احلاكم يف «املستدرك»
(  ،) 196 / 2وعنه البيهقي يف «السنن الكربى» ( .)322 / 7
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موجه إىل اإلنس�ان ذك�ر ًا كان أم أنثى؛ ألنه حمور
بحث�ه؛ ومدخيل هذا ّ
البحث وسأستش�هد في�ه باحليوان وبع�ض طبائعه وعادات�ه لتقريب
م�راد البح�ث إىل الفهم؛ ألن األصل يف اإلنس�ان التعايش واالتفاق،
والطارئ عليه االختلاف ،لذلك كان األصل هو الزواج ،والطارئ
علي�ه ه�و الطلاق ،واألصل يف اإلنس�ان ال�ذي خلقه اهلل يف أحس�ن
تقويم هو التس�امح واملودة والرمحة ،والطارئ عليه العداوة ،بخالف
احلي�وان الغالب يف طبعه العداوة واهلجوم عىل بني جنس�ه ،والطارئ
عليه األلفة.
وامل�راد من هذه املقدمة توضيح معنى كبير ،وتنبيه مهم للحذر
من الغفلة التـي يقـع فيهـا األزواج وعائـالهتـم وما يرتتب عىل ذلك
من خسارة مشرتكة لسائر أطراف القض ّية.
ول�و نظرنا إىل قضية احليوان وتعامله مع بني جنس�ه نجده جيهد
نفس�ه إلشباع بطنه من فريس�ته فإذا شبع تركها لغريه .أما اإلنسان إذا
حق�د عىل أخيه اإلنس�ان فإنه يفكر بالليل والنهار كيف يش�في غليله
م�ن أخيه ويبحث عن املكائد لالنتقام منه بأي وس�يلة ،وليذيقه الذل
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واهل�وان مهما كلفه األمر م�ن بذل اجله�د أو املال ،ينصب ل�ه العداء
عسى أن تسنح له فرصة االنتقام من أخيه اإلنسان وباألخص رشيك
احلياة (الزوجة) أو (الزوج) ،ونالحظ أن الزوجني بعداوهتام بعضهام

لبع�ض ينكران كل خري تقدم بينهام ٌ
وكل حي�اول إخفاء ما قدم له من

إحس�ان وجيح�ده ،ويف املقاب�ل ينرش كل ما ه�و يسء متع ّلق بمن كان
وحت�ول يف فرتة ما إىل احتس�ابه العدو املبارش،
تربط�ه به مودة ورمحة،
ّ
الذي ال بد أن يسعى لنرش كل ما يعرفه عنه من أخطاء؛ إلشباع هوى

نفسه ،وبسط كيده ضد من كان حينو عليه يف يوم ما.
ه�ذا حال كثري م�ن األزواج الي�وم عندما خيتلف�ون ،ولعل أكثر

الن�اس اطالع� ًا عىل مثل ه�ذه األح�وال واألهوال هم أه�ل القضاء
واملحامون واملستشارون األُرسيون.

واآلن بع�د هذه املداخلة القصرية م�ا رأيكم يف ترصف احليوان
الذي يس�عى إلش�باع غريزت�ه دون أن يتعدى! ،وبني اب�ن آدم املكرم
كيف يس�عى يف إش�باع رغبته ،وإنزال كيده بأقرب شخص إليه وهي
زوجته ،والزوجة التي بنيت حياهتا عىل الطاعة واالحرتام املتبادل مع
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فترة الزواج؛ جيب أن تصان تلك الفرتة التي كانت بينهام مهام حصل
من طالق وخالف.
وب�دالً من ذلك الف�راق البغيض كان جيب على الزوج أن يوفر

هل�ا احلياة الكريمة وكذلك على الزوجة أن تلتمس له العذر يف بعض
احلاالت وأن ترىض بنصيبها وحتتسب عند اهلل ما حيدث وأن يتذكروا

أهنم برش ،وأن اإلنس�ان يتغري بطبعه وس�لوكه حسب معطيات احلياة
مر ب�ه الزمن وهذا من ل�وازم الفطرة،
وال ب�د لإلنس�ان أن يتغري كلام ّ

لذلك نجد كثري ًا من األزواج – رجاالً كانوا أو نسا ًء – قد ندموا عىل

فراق أزواجهم بسبب شهوات شيطانية ونزوات إنسانية ،وأوهامهم

يف البحث عن األفضل عىل حس�ب بعض األف�كار حمدودة االعتبار،

والوساوس الشيطانية التي ال تريد سعادة لإلنسان.

ولتل�ك األس�باب أويص األزواج والزوجات بالصبر والتأين،

وعلى ال�زوج إذا مل جيد ح ً
ال إال الطالق فال يس�تعجل بل هناك حلول
أخرى ،كالصرب عليها قدر املس�تطاع ،والسعي يف إصالح النفس َّ
لعل
حاهل�ا ُيصل�ح ويتغير وترىض بالعيش�ة مع�ه؛ ألن الرجل عن�ده عدة

خيارات يف مس�ألة اإلصالح ،لذلك عىل الزوجة أن تتمس�ك بزوجها
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وأن تطيع�ه الس�تمرار احلياة ،ولو كان ضعيف ًا جي�ب عليها بذل اجلهد
والسعي ملساعدته وتقوية شوكته حتى تعيش معه عيشة رضية يف ضوء

قي�م الدِّ ين العظيم ،وتكون أرسهتام جامع�ة ألحكام الرشيعة والعمل
هبا ،وهو بالنتيجة يؤثر إجيابي ًا يف إصالح وإسعاد النفس ومن حوهلا.

أهيا الزوج انطالق ًا من هذا العنوان (آداب الطالق) أقول لك :ال

تطلق إال إذا مل يكن منه بد؛ ألن اتباع طريق الرشيعة يف قضية اآلداب
والت�درج فيه مراعاة للصبر والرتفع عن اخلطايا والصرب عىل الزوجة

وأنه مهام متتعت هبا سوف تتمتع هبا وهي عوجاء ،وذلك للفطرة التي

ُخلقت عليها.

أطلب منك أهيا القارئ الكريم أن ال تبخل عىل نفسك بالتمعن

يف مع�اين آداب الطالق؛ ألهن�ا يف هناية املراد تعطيك فرصة للمراجعة

والصبر عىل احلي�اة الزوجية وتصحي�ح الوضع من ش�قاق إىل مودة
ورمحة ،والنظر يف حماس�ن احلياة التي عن�د الزوجة ألن كل امرأة فيها

مؤمن مؤمن� ًة إن كره منها
خص�ال ع�دة كام ق�ال النبي ﷺ«:ال َيف�رك
ٌ

ريض منها» ((( ،وقوله ال يفرك :أي ال يكره.
ُخلق ًا َ

( )1مسند أمحد بن حنبل ( ،)8165صحيح مسلم (.)2680
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مبن�ي على الترايض بني اثنين ذكر
وال ش�ك أن عق�د ال�زواج
ٌّ

وأنثى ،وال ينعقد إال بقبول بعضهام لبعض يف جملس العقد من خالل
احلضور املبارش ،أو عن طريق الويل أو الوكيل أو القايض.
فال�زواج له آداب�ه وأحكامه والعم�ل به منترش بين الناس وهو
مشهور ومعلوم ومعلن ،ولكن حل عقد الزواج أي (الطالق) يفتقد
الن�اس إىل تطبي�ق آداب�ه وأحكامه وتنفي�ذ قوانينه وتوابع�ه؛ ألن عقد
الزواج يبدأ بآدابه املعروفة من جتمل وصالح وخطبة وفرح وتكريم،
لكن الطلاق يفتقد قيمه الدينية وأحكام�ه الرشعية وآدابه املجتمعية
وأصبح اليوم يف يد من ال يعرف قيمته وآدابه وأحكامه ،ومن املعلوم
أن عق�د ال�زواج مبني على موافقة الطرفين ،وأما عق�د الطالق فهو
مبني على َم ْن يملكه ،وهو أحد طريف العقد وهو الرجل الذي يكون
زم�ام األمور يف يده باعتب�ار القوامة ،وهو الذي يملك احلق يف إنفاذه

متى أراد بنا ًء عىل أسبابه.
أم�ا بعض احل�االت اخلاصة التي متن�ح أحقية الطلاق للمرأة،
فهي متكنها من تطليق الرجل متى أرادت إذا اشترطت ذلك يف عقد
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الزواج واتفقا عليه ،أو إذا اختارت اخللع ببذل العوض الذي يتفقان
عليه.
وبام أن عقد الزواج مبني عىل املكارمة كان ال بد أن يقوم الرجل
عند الزواج بإكرام زوجته بمختلف اهلدايا واحلاجات ،ليظهر حبه هلا
بمزيد من التكريم واهلدايا وإكرام أهلها.
ولك�ن إذا أراد أن يفارقها َغيرَّ أس�لوبه م�ن إكرامها إىل إهانتها،

وذلهِّ�ا ،وهذا هو اخلط�أ يف قضية فهم الطالق ال�ذي نريد أن نوضحه
من خالل هذا الطرح «آداب الطالق».
وأمهي�ة تقدي�م اآلداب على الطلاق ل�ه دالل�ة واضح�ة ،ألن

أس�لوب املعاجل�ة والدخول يف احلي�اة الزوجية يب�دأ أوالً باآلداب بام
يس�مى آداب ِ
اخلطبة ،ثم بعد ذلك تأيت األحكام يف وقت عقد القران

ومتامه.
وال بد من العلم أن مسألة الطالق ليست باجلديدة عىل البرش بل
هي من احللول النهائية ملش�كالهتم ،وإذا حتقق للطالق النجاح وكان

يتحول إىل
طالق ًا س�لمي ًا حضاري� ًا حافظ ًا العتب�ارات الطرفني فإن�ه ّ
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بوابة حلياة جديدة قد تكون أس�عد من س�ابقتها ،ولذلك ولغريه تن ّقل
متنوعة،
الطالق كمفهوم وس�لوك وما يرافقهام من آداب يف مسارات ّ

و ُأ ّطر ُبأطر ومفاهيم معتربة لدى الشعوب ،ومحلة الديانات يف السابق
ومر بأطوار خمتلفة عند غري املس�لمني ،وسوف نتناول هذا
والالحقّ ،

املوضوع املهم «آداب الطالق» عند املسلمني مع ذكر بعض املقدمات
عن�د غريه�م؛ لنبّي�نّ عظي�م ما وص�ل إليه الفه�م اإلنس�اين يف ظالل

املعنى القرآين والنبوي واألُطر اإلسلامية اجلامعة ملحاس�ن النهوض
بالبرشية نحو حياة راش�دة ،وفق آليات ومقومات حكيمة ورش�يدة،

وصوالً إىل أقوال وأفعال س�امية سديدة ،ويمكننا عرض هذه الفكرة
والتنويه إىل معانيها من خالل عدّ ة وقفات ،نستعرضها يف الصفحات
اآلتية من هذا الكتاب بإذن اهلل تعاىل.
***
* **

***
*
***
*
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***
** *

الوقفة األوىل
معنى األدب وأوقات التزامه ،وفيها:
معنى األدب:

األدب عب�ارة ع�ن معرفة ما حيرتز به عن مجيع أن�واع اخلطأ .أما

نقي�ض االدب فهوالبذاء ،وهو الفحش يف القول والفعل وهو متعلق
بسلوك اإلنسان وحاله ،وثمرة من ثامر صنعه .فاملكر من جانب احلق
العز مع
تع�اىل هو إرداف النّعم م�ع خمالفة العبد ألوامره ،وإبقاء حال ّ
س�وء أدب العبد ،وإظهار الكرامات عليه من غري جهد .ومن جانب
ِ
والناعط
العب�د :هو إيصال املكروه إىل اإلنس�ان من حيث ال يش�عر.
ِ
األدب يف أكله ومروءته
والناط�ع كاملاكر من بني البرش :وهو الس�يئ
او َزة احلدِّ  ،ومنه ّ
أن َم ْن زاد
�و ُر ومجُ َ
جل ْ
و َعطائ�ه .وكذا ال ُّظلم الذي هو ا َ

األدب
�ص على ما ج�اء يف الرشيعة فقد أس�اء و َظ َل َم أي َأس�ا َء
َ
أو َن َق َ
ِ
السنَّ َة والت ََّأ ُّد َب َبأ َد ِ
ب الشرَّ ْ ِع .
بترَ ْ كه ُّ
وج��اء يف األثر( :ال ترفع عصاك عن أهلك) ،ومل ُيرد العصا التي

يضرب هب�ا ،وال ينبغي أن يفهم ذلك؛ ب�ل أراد األدب بالوعظ ،وأن
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خيليهم مما يكون مانع ًا من الفساد.
وأصل العصا

(((

االجتماع واالئتالف ،ومنه قيل للخوارج :قد

ش ُّقوا عصا املسلمني ،أي َّفرقوا مجاعتهم .

والنتيج��ة  :ف�األدب كل رياضة حممودة يتخرج هبا اإلنس�ان يف

فضيل�ة من الفضائل؛ وم�ن هذا :األَ َدب الذي َيت َ
ديب من
َ�أ َّد ُب به األَ ُ

ِ
الناس إِىل املحامد وينهاهم عن املقابح،
�م َي َأ َدب ًا ألَنه َي ْأد ُب َ
الناس؛ ُس ِّ
س والدَّ ْر ِ
واألَ َد ُب َأ َد ُب النَّ ْف ِ
َّناو ِل.
س واألَ َد ُب ال َّظ ْر ُ
وح ْس ُن الت ُ
ف ُ

ِ
الناس َمدْ عا ٌة
للصنيع ُيدْ َعى إليه ُ
وأَصل األَ ْد ِب  :الدُّ عا ُء ومنه قيل َّ

ِ
يب وقال َأبو زيدَ :أ ُد َب
و َم ْأ ُد َب ٌة يقالَ :أ ُد ْب ُت آ ُد ُب َأ َدب ًا حس�ن ًا و َأنت َأد ٌ
ِ
الر ُ
يب و َأ ُر َب َي ْأ ُر ُب َأ َراب� ًة و َأ َرب ًا يف ال َع ْق ِل فهو
ج�ل َي ْأ ُد ُب َأ َدب ًا فه�و َأد ٌ
َّ
ِ
يب من ق�وم ُأ َدبا َء و َأ َّدبه َفت َ
َ�أ َّدب َع َّلمه
ي�ب  .و َأ ُد َب بالض�م فهو َأد ٌ
َأ ِر ٌ

واس�تعمله الزج�اج يف اهلل عز وجل فقال :وهذا م�ا َأ َّد َب اهلل تعاىل به
است َْأ َد َب بمعنى ت ََأ َّد َب(((.
نَبِ َّيهﷺ ،وفالن قد ْ

( )1قلت :هذا التعبري جمازي ،جاء يف أس�اس البالغة« :ومن املجاز :ش�ق فالن
عصا املسلمني» .فالعصا :لفظ أصيل لآللة املادية ،جمازي يف املعنويات.
( )2انظر لسان العرب ،مادة (أدب).

18

ب -أوقات التزام األدب حلل املشكالت ،وفيها:
* آداب املسلمني وآليات تعاملهم قبل الطالق.
* التزام اآلداب بعد الطالق.

مما علمه البرش ظاهر ًا من حكمة اهلل تعاىل ّ
أن عقد الزواج رباط
مق�دّ س ،يراد ب�ه  -وفق مقتضيات�ه -أن ت�دوم اآلرصة الزوجية مدة
املرجوة من السكن والطمأنينة،
حياة الزوجني؛ كي يؤيت الزواج ثامره
ّ
ورعاي�ة األوالد ،ولذلك نلحظ كيف جعل اهلل س�بحانه عقد الزواج
م�ن أقدس العق�ود ،وسّم�اّ ه امليثاق الغلي�ظ ،أي العه�د الوثيق حيث

يق�ول س�بحانه﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ (سورة النساء.)21 :

هيون من أمر هذا العقد بغيض إىل اهلل ،فقد يكره الرجل
وكل ما ّ
زوجت�ه ،ويرغب يف فراقها فيس�مع الن�داء الكريم بحس�ن املعارشة،
والوع�د باخلير إن أبقى على آرصة الزوجي�ة قائمة بين�ه وبني صنوه

املرأة ،ق�ال تع�اىل﴿ :ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ (سورة النساء.)19 :
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وينه�اه رس�ول اهلل صلى اهلل علي�ه وس�لم عن كرهه�ا ،ألهنا إن
قرصت يف يشء فقد أحس�نت يف أش�ياء ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه
ق�ال :قال رس�ول اهللﷺ«:ال يف�رك مؤمن مؤمنة ،إن ك�ره منها خلقا
ريض منها آخر ،أو قال غريه»(((.
أم�ا س�لوك الصحابة رض�وان اهلل عليه�م؛ فقد كان�وا يعتربون
طالق املرأة ملجرد عدم حبها أمر ًا من الصغائر التي جيب الرتفع عنها،
إذ ج�اء رج�ل إىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وقال له :أريد طالق
زوجتي ،فقال له :ومل؟ قال :ألين ال أحبها ،فقال له رضوان اهلل عليه:
احلب؟ فأين الرعاية؟ وأين الذمم؟.
أوال تبنى البيوت إال عىل ّ

وقد تس�تهني امل�رأة باحلي�اة الزوجي�ة ورباطها ،فتس�أل زوجها

الطلاق بلا س�بب ،فلتس�تمع إىل حتذير الرس�ول الكريم؛ ّ
ب�أن التي
تفعل ذلك لن تش�م رائحة اجلنة ،فعن ثوبان ريض اهلل عنه أن رس�ول
اهللﷺ ق�ال« :أ ّيام امرأة س�ألت زوجه�ا طالق ًا يف غري م�ا بأس فحرام
عليها رائحة اجلنة»(((.

( )1صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب ال يرض مؤمن مؤمنة.

( )2سنن أيب داود ،باب يف اخللع ( ،)235/2برقم(.)2228
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وقد حياول البعض إفساد زوجة عىل زوجها ،فيجد التحذير من
الرس�ولﷺ كام أخرج اإلمام أمحد يف مس�نده عن أيب هريرة ريض اهلل
عنه قال :قال رس�ول اهللﷺ« :من خ ّبب خادم ًا عىل أهله ،فليس منا،
ومن أفسد امرأة عىل زوجها فليس هو منا»(((.
وق�د تطل�ب امرأة طالق ام�رأة أخرى لتخلي عصمتها من هذا
الزواج فتس�تأثر هي بالزوج وحتل حملها ،فلتستمع النهي من الرسول
الكري�مﷺ ،والدع�وة إىل الزواج من غري ه�ذا الرجل ،فلكل واحدة
نصيبه�ا ،وعليه�ا أن ت�رىض بقدره�ا؛ فع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عنه
أن رس�ول اهللﷺ قال«:ال تس�أل امل�رأة طالق أختها لتس�تفرغ ما يف
صحفتها ،ولتنكح ،فإن هلا ما قدر هلا»(((.
يف ه�ذا احلديث الرشي�ف دالالت وإش�ارات ولطائف عظيمة
حترك الوازع اخلفي يف اإلنسان وتدله عىل اإليامن واليقني ،حيث وضح
لناﷺ هنا معنى عظيام وهنى عن فعل ليس من عالمات الرىض واإليامن،
( )1أبو داود رقم (( ،)2177ج.)220/2

( )2البخاري( ،)6227باب وكان أمر اهلل قدرا (ج.)2453/2
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فقوله (ال تسأل) أي عىل املرأة التي تزوج عليها زوجها بزوجة أخرى،
أن ال تق�وم إحداهن أو إحدى الزوجات بطلب الطالق ألختها ،أي
تقول طلق فالنة (لتستفرغ ما يف صفحتها) أي تكون املعارشة الزوجية
هلا وحدها دون أختها ،فيوجه الرسول الكريمﷺ (فإن هلا ما قدر هلا)
أي ل�كل زوجة م�ا قدر هلا من املعارشة والول�د وغري ذلك من رزق.
فه�ذا احلدي�ث إجاب�ة على رف�ض التع�دد ،وأن الزوج�ة مت�ى
اقترن زوجه�ا بزوج�ة أخ�رى محلت ل�واء طل�ب اخلل�ع والطالق،
فج�اء احلدي�ث ليصل�ح م�ا يفس�ده الش�يطان م�ن عق�ل بن�ي آدم
وحيمل�ه على ج�ادة الطري�ق الصال�ح ال�ذي في�ه مرض�اة اهلل تعاىل.
***
* **

***
*
***
*
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***
** *

آداب املسلمني وآليات تعاملهم قبل الطالق:
أوالً  -آداب وآليات يف سبيل اإلصالح الفردي قبل الطالق :

ق�ال تع�اىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﭰ﴾ (سورة النساء.)34 :

لق�د وض�ح احل�ق س�بحانه وتع�اىل ضاب�ط اإلصلاح للزوجة

الت�ي ختاف�ون نش�وزها :وهذا النش�وز يوض�ح داللة مهم�ة وهي أن

فس�وى ،فكان هناك التامث�ل واالختالف ،فأم�ا التامثل فإنه
اهلل خل�ق
ّ
خلق اإلنس�ان يف أحس�ن تقويم ،أما االختالف فهو من طبيعة البرش،

واالختلاف ال�ذي نتحدث عن�ه هو :اختلاف الفهم بين األزواج

وقدراهت�م العقلي�ة ،لذلك ج�اءت اآلية تعالج اإلصلاح عىل ثالث
مراحل بسبب النشوز من الزوجة.

تعريف النشوز :

النش�وز قد يكون قوالً ،وقد يكون فعلاً ،فالقول مثل أن كانت

تلبيه إذا دعاها ،وختضع له بالقول إذا خاطبها ثم تغريت ،والفعل مثل
أن كان�ت تق�وم إليه إذا دخل عليها ،أو كانت تس�ارع إىل أمره وتبادر
إىل فراش�ه باستبشار إذا التمس�ها ،ثم إهنا تغريت عن كل ذلك ،فهذه

أمارات دالة عىل نشوزها وعصياهنا ،فحينئذ ظن نشوزها ،ومقدمات

23

هذه األحوال توجب خوف النش�وز .وأما النشوز فهو معصية الزوج
والرتفع عليه باخلالف (((.

ولعل�م اهلل الس�ابق يف خلق�ه أن�زل هل�م الق�رآن ليحتكم�وا إليه

وضب�ط هلم م�ن خالله ف�ن التعام�ل وآداب اإلصالح بينه�م ،وبعد

ظه�ور عالم�ات النش�وز م�ن الزوج�ة وضح احل�ق س�بحانه وتعاىل
للزوج طرق اإلصالح التي متر بعدة مراحل:

* املرحلة األوىل (العظة) :

كما يف قوله تع�اىل﴿ :ﭫ﴾ :واملوعظة هن�ا هي الكلمة

الطيبة والرتغيب يف فعل األفضل واألكمل لنيل األجر والثواب.

وه�ذا دور الرج�ل يف كيفية حل مش�كلته مع زوج�ه من خالل

احل�وار اهلادف الذي يتخذ يف خطوات احلل ألي مش�كلة تعارضه يف

سيرته احلياتية األرسية ،فبعد أن يستعمل وس�ائل الرتغيب بالكلمة
الطيب�ة واهلدية ،يتبني ف ُّن قبول الزوجة هلذه املوعظة ،فإذا مل تس�تجب
حتول إىل الرتهيب ،والرتهيب هنا أن يبدأ الزوج بإثبات وجود نفس�ه
وهتيئته�ا ويعدها إع�داد ًا جيد ًا ألن معنى الرتهي�ب أن خيافك عدوك

من جاهزيتك وقوتك ،وهنا عىل الرجل أن يش�عر الزوجة بأنه قوي،
( )1الفخر الرازي (سورة النساء اآلية.)34 :
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وعن�ده اجل�اه وامل�ال ،وأن يغلظ هل�ا بالقول أهنا إذا مل تعد إىل رش�دها
فس�وف خيتل�ف احل�ال ،وهك�ذا حي�اول تك�رار املوعظ�ة بالرتغي�ب
والرتهيب.
ويوضح هذه املسألة يف الوعظ فيقول هلا ":اتقي اهلل فإن يل عليك
حق�ا وارجعي عام أنت عليه ،واعلم�ي أن طاعتي فرض عليك ونحو
هذا"(((.
وإذا م�ا صلح احلال اس�تمرت العالقة عىل خير ،وإال حتول إىل
املرحلة الثانية.

* املرحلة الثانية (اهلجر) :

وه َّن ىِف المَْ َض ِ
اجعِ﴾ (سورة النساء.)34 :
﴿و ْاه ُج ُر ُ
كام يف قوله تعاىلَ :

مما ال شك فيه أن العزيز احلكيم سبحانه له يف خلقه شؤون .ولكن لكل
إنس�ان طريقة إصالح ،وقد أنزل احلق سبحانه القرآن الكريم ليكون

دلي ً
لا واضح ًا يف إصالح حياة الناس ،ومنهم األزواج ،فعند اخلالف
وض�ع ُطرق العالج فبدأها بالكلم�ة ،وهنا حتول إصالح الزوجة من

الكلم�ة إىل الفع�ل وهو اهلجران ،ملاذا؟ ألن النس�اء ختتلف طبائعهن
( )1املصدر السابق نفسه.
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فمنه�ن من تكفيه�ا الكلمة ،ومنه�ن من يزعجها اهلج�ر ،ومنهن من
حتتاج إىل التأديب اجلس�دي الذي ال ي�ؤذي وإنام من باب التخويف،
لذلك أمر اهلل باهلجران ،واهلجران هنا ال يكون خارج املنزل بل هو يف
ف�راش الزوجية وغرفة النوم ،وهذه احلال�ة تكون صعبة عىل املرأة أن
ين�ام بجنبها زوجها وهي متهيئة وهو يصدّ عنها ،فتتأمل لذلك وتش�عر

بتأني�ب الضمري وأهنا أخطأت يف حق زوجها فتعتذر وتعود لرش�دها
وتعود احلياة كام كانت وتستمر.
وق�ال الش�افعي ريض اهلل تعاىل عن�ه :وال يزيد يف هجره الكالم

شق ذلك
ثالث ًا ،وأيض ًا فإذا هجرها يف املضجع فإن كانت حتب الزوج ّ
عليها فترتك النش�وز ،وإن كانت تبغض�ه وافقها ذلك اهلجران ،فكان

ذل�ك دلي ً
ال على كامل نش�وزها ،ومنهم م�ن محل ذلك على اهلجران
يف املب�ارشة ،ألن إضاف�ة ذل�ك إىل املضاج�ع يفيد ذلك ،ث�م عند هذا
اهلجران إن بقيت عىل النشوز رضهبا(((.

* املرحلة الثالثة (الرضب) :

وإذا مل تنج�ح الطريقت�ان الوع�ظ واهلجران يتح�ول إىل الطريقة

( )1املصدر السابق نفسه.
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التالية يف قوله تعاىل﴿:ﭯ﴾ (سورة النساء.)34 :
ومعن�ى الضرب هنا بط�رف الثوب ،أو بالس�واك مم�ا ال يكرس
عظ ًام وال يش�ـق حلمــ ًا وليـس كجـلد العبيــد كام قـال ﷺ« :عـال َم

يضـ�رب أحدكـم امرأته رضب العـبد ث�م جيامعها يف آخر اليوم»(((،
فقد قالﷺ«:واستوصوا بالنساء خريا»(((.

لذلك جاء يف تفسريه ﷺ...« :فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضب ًا

غري مربح»(((.
والضرب غري املربح هو بالس�واك ونحوه كام فسره ابن عباس
ريض اهلل عنهما ،وه�و للتأدي�ب وأن ال يص�ل إىل الوجـه ،وال يكرس
عظ ًام ،وال يـؤذي مكـانه ،وهــذا النــوع مـن التـأديب مفيـد كمــا
ذكـ�ره أ.د .أمح�د الكبيسي حيث يق�ول :وتالقي عقوب�ة الرضب -
رضب الرجل لزوجته  -اعرتاض ًا من بعض املتحذلقني الذين يدعون
ألنفس�هم من صفات النخوة والفروسية ما ال يملكوهنا ..وقد رأيت
( )1البخاري برقم ( )4908باب ما يكره من رضب النساء (ج.)1907/5
( )2البخاري ( ،)3331مسلم ( .)1486

( )3أخرجه مسلم يف احلج برقم (.)2212
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أن أفس�ح األس�طر التالية ل�رد العالمة العقاد عىل ه�ؤالء فهو أبلغ ما
يك�ون حين يتعلق األم�ر بخواط�ر الفكر ون�وادر العق�ل ،فيقول يف
اعتراض ه�ؤالء« :وهو  -فيام يبدو أليرس نظ�رة  -اعرتاض متعجل
يف غير فهم وعىل غري جدوى ،وليس هذا االعرتاض باجلائز إال عىل
وجه واحد ،وهو أن العامل مل ختلق فيه امرأة تستحق التأديب البدين ،أو
يصلحها هذا التأديب ،وإنه لسخف جيوز أن يتحذلق فيه من شاء عىل

حس�اب نفس�ه ،إظهار ًا لدعوى النخوة والفروسية يف غري موضعها،
وليس باجلائز أن يتحذلق به عىل حساب الرشيعة أو الطبيعة ،وال عىل
حساب كيان األرسة وكيان احلياة االجتامعية.

إن املق�ام  -لي�س مق�ام انتق�ام  -ب�ل مق�ام العقوبة بع�د بطالن

النصيحة وبطالن القطيعة ،ومل خيل العامل اإلنس�اين رجاالً ونس�ا ًء ممن
يعاقب�ون بام يعاق�ب به املذنبون ،فما دام يف هذا العامل ام�رأة تصلحها

العقوب�ة البدني�ة ،فالرشيعة التي يفوهتا أن تذكره�ا ناقصة ،والرشيعة
وض�ارة ،واللغط هبذه احلذلقة
الت�ي ت ُْؤثِ ُر عليها ه�د َم األرسة ُمقصرِّ ة
ّ

نفاق رخيص ،والتامس للس�معة الباطلة بأخبث أثامهنا ،وقد أجازت
الرشائ�ع عقوبة األب�دان للجنود ،وهل�ا مندوحة عنها بقط�ع الوظيفة
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وتأخري الرتقية واحلرمان من اإلجازات واحلريات ،فإذا امتنع العقاب
بغريها لبعض النس�اء ،فال غضاضة عىل النساء مجيعا يف إباحتها ،وما
يقول عاقل :إن عقوبة اجلناة تغض من األبرياء ،وإال لوجب إس�قاط
مجي�ع العقوبات م�ن مجي�ع القوانين ..وأن العقوبة البدني�ة يف حكم
اإلسلام ج�د كرهية ،وم�ا أبيحت إال التق�اء ما هو أك�ره منها ،وهو
الطالق(((.
ه�ذا وقد تكل�م املفسرون يف آي�ة عقوبة املرأة الناش�ز بما يقيم
احلدود أمام الزوج كي ال يتامدى وال يتجاوز.
قال القرطبي عند قول�ه تعاىل((((« :وارضبوهن) أمر اهلل أن يبدأ

النساء باملوعظة أوالً ،ثم اهلجران ،فإن مل ينجحا فالرضب ..والرضب

يف ه�ذه اآلي�ة هو رضب األدب غير املربح ،وهو ال�ذي ال يكرس هلا
عظ ًام وال يشني جارحه كاللكز ونحـوها ،فان املقصــود منه الصالح
ال غري ،فقال ﷺ« :ارضبوا النساء إذا عصينكم يف معروف رضبا غري
( )1موس�وعة عباس حممود العقاد اإلسلامية( ،)518-517/4وفلسفة نظام
األرسة يف اإلسالم .د .أمحد الكبييس.
( )2انظر :اجلامع ألحكام القرآن.
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مبرح» .قال عطاء :قلت البن عباس« :ما الرضب غري املربح ؟ قال:
«بالسواك ونحوه».
وق�ال اآلل�ويس(((( :وق�د نص بع�ض أصحابن�ا ،أن للزوج أن

يضرب امل�رأة على أربع خص�ال  -أي وال جي�وز أن يرضهب�ا يف غري
ذل�ك  -ترك الزينة والزوج يريدها ،وترك اإلجابة إذا دعاها لفراش�ه
 إال لع�ذر  -وترك الصالة والغس�ل ،واخلروج م�ن البيت إال لعذررشعي).
وق�ال اإلمام حممد عبده يف تفسيره( :الضرب أمر حيتاج إليه يف

حال فساد البيئة وغلبة األخالق الفاسدة ،وإنام يباح إذا رأى الرجل،
أن رجوع املرأة عن نش�وزها يتوقف عليه ..ونحن مأمورون عىل كل
ح�ال بالرف�ق بالنس�اء واجتناب ظلمه�ن ،وإمس�اكهن بمعروف ،أو
ترسحيهن بإحسان)(((.
وأق�ول :الذي يدل عليه أنه تعاىل ابتدأ بالوعظ ،ثم ترقى منه إىل
اهلج�ران يف املضاج�ع ،ثم ترق�ى منه إىل الرضب  ،وذل�ك تنبيه جيري
( )1انظر :روح املعاين لآللويس.
( )2فلسفة نظام األرسة يف اإلسالم ،د .أمحد الكبييس(ص.)110-109
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جم�رى الترصيح يف أنه مهما حصل الغرض بالطري�ق األخف وجب
االكتفاء به ،ومل جيز اإلقدام عىل الطريق األشق إال إذا تعذر األخف.
وم�ن ناحي�ة أخ�رى لدينا ش�اهد من الس�نـة املبارك�ة من فعـل
رس�ـول اهللﷺ يف ه�ذا املوض�وع حي�ث إن النب�يﷺ مل�ا غضب من
زوجات�ه وهجره�ن من�ع أصحابه أب�ا بكر وعم�ر ريض اهلل عنهام من
رضب ابنتيهمـ�ا عائش�ة وحفصـ�ة ريض اهلل عنهام م�ع إن العرف يف
ذل�ك الوق�ت ضـرب الرجـل للمـ�رأة ومع هذا العرف الس�ائد منع
الرس�ولﷺ آب�اء أزواجــ�ه من رضهب�ن ،وصح ذلك عن�د قولهﷺ
لعائش�ــة ريض اهلل عنه�ا «:ي�ا عائش�ة ،كي�ف رأيتن�ي أنقذت�ك م�ن

الرجل»(((.

ويق�ول العالم�ة عبد احلي عم�ور( :يتأكد الق�ول برضورة فهم

النص القرآين عىل أضواء س�لوكه وس�نته صىل اهلل عليه وسلم ،وكذا
يف سياقه العام ،مع اعتبار ثقافة العرص والواقع املجتمعي الذي تعيش
فيه املرأة ،وترتيب النص القرآين عىل هذا الواقع حيث يصبح العرف
أساس�ا يف فهم النص مما جيعله معلق التنفيذ النتفاء رشوطه .ومع كل
( )1صحيح البخاري ( ،)3662وصحيح مسلم (.)2384
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م�ا قلناه فهناك من العلامء من يتمس�ك بظاهر الن�ص القرآين وداللته

الرصحي�ة عىل الرضب بمعناه احلقيقي ،ولكنه يعتربه غري وارد يف حق
املرأة الس�وية ذات الفطرة السليمة ،وإنام هو وارد يف حق املرأة الشاذة

التي يتسرب إليها نزوع نح�و التمرد والعصيان يبلغ حد االس�تهانة

بحق ال�زوج ،وبعد مرحلتي الوعظ والنصح واهلجر يف املضجع عند

النوم((().

ف�إذا ق�ام الرج�ل بكل ه�ذه الوس�ائل ومل تنجح مع�ه حتول من

اإلصالح الفردي إىل اإلصالح األرسي.

قي:
ثاني ًا  -آداب اجلهات ذات الصلة باملط َّل نْ
(آداب اإلصالح األرسي).
ق�ال تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ﴾(سورة النساء.)35 :

إن الناظ�ر يف س�ياق هذه اآلي�ة الكريمة يقف إجلاالً لعظمتها

يف إصلاح النفوس املختلف�ة ،ويتبني رضورة التدرج يف أدب احلوار
( )1جتديد فقه املرأة بني الرشع والعقل ،عبد احلي عمور ،رئيس املجلس العلمي
بفاس(ص.)61-60 :
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واإلصلاح؛ فبع�د ب�ذل اجله�ود يف اإلصلاح الف�ردي بين الرجل

وزوجته ويف حال الفش�ل وظهور ع�دم رغبة الصلح فعىل األرسة أن

تتعاون يف حل اخلالف�ات الزوجية وتقوم بالدور األرسي يف إصالح

ذات البين ،وتق�وم مق�ام ال�زوج ال�ذي مل يس�تطع إيص�ال املعلوم�ة
وليس�ت عن�ده احلكمة يف معاجل�ة اخلالف مع زوجت�ه ،وعىل األرسة

أو احلَكَ�م من أهل الطرفني مهمة ضبط احلوار بني الزوجني من أجل

الوص�ول إىل ما يصلح حاهلام تنفيذ ًا ألمر اهلل تعاىل يف آداب اإلصالح

األرسي ال�ذي يتض�ح يف قوله تع�اىل ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﴾(سورة النساء.)35 :

س�بحان اللطيف اخلبير الرؤوف هب�ذه األمة كيف جع�ل بينها

التواصل ،وهذه اآلية اس�تكامالً ملا سبق من أحكام ولينصت احلكامن
لنداء احلق سبحانه ،ملاذا ؟

حلك َُم الثاين حجة
حلك َُم حج�ة الزوج كاملة ،ويس�مع ا َ
ليس�مع ا َ

الزوج�ة كامل�ة ،ثم يلتق�ي احلَكَمان ،ويكونا أمينين يف نقل الصالح

والتق�ارب بين الزوجين ،وع�رض مش�كلتهام مع� ًا ،والس�عي يف
اإلصلاح بينهما ،هذا األدب العظي�م يف هذا األمر ل�ه حكمة وعظة

تغي�ب ع�ن كثري من الن�اس أن احلكمة من هذه املقدم�ات يف الصلح
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عند االختلاف هو ختفيف االحتقان النفيس والفكري لدى الطرفني
قب�ل أن يصل إىل آخ�ر مرحلة وهي مرحلة الطلاق ،فيكون الطالق

عن تراض وقناعة وأنه ليس هناك طريق آخر ،لذلك يس�عى احلكامن

يف الصل�ح  ،ف�إذا تعسر ومل يقب�ل أح�د الزوجين باحلك�م حتول من
املحكمني إىل القضاء.

ولقد ذكر الفخر الرازي يف تفسريه مسائل عدة عن هذا املوضوع

فقال :وأجاب سائر املفرسين بأن وجود الشقاق وإن كان معلوم ًا ،إال

أن�ا ال نعلم أن ذلك الش�قاق صدر عن هذا أو ع�ن ذاك ،فاحلاجة إىل
احلكمني ملعرفة هذا املعنى.

ويمك�ن أن يقال :وجود الش�قاق يف احلال معلوم ،ومثل هذا ال

حيص�ل منه خ�وف ،إنام اخل�وف يف أنه هل يبقى ذلك الش�قاق أم ال؟
فالفائ�دة يف بعث احلكمني ليس�ت إزالة الش�قاق الثابت يف احلال فإن

ذلك حمال ،بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق يف املستقبل(((.

للشقاق تأويالن:
أحدمها :أن كل واحد منهام يفعل ما يشق عىل صاحبه.

والثاين :أن كل واحد منهام صار يف شق بالعداوة واملباينة.

( )1مفاتيح الغيب ،التفسري الكبري /الرازي (606هـ) تفسري سورة النساء ،آية.35
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وقوله تعاىل{ :ﮀ ﮁ} معناه :شقاق ًا بينهام ،إال أنه أضيف
املص�در إىل الظ�رف ،وإضافة املص�ادر إىل الظروف جائ�زة حلصوهلا
فيها ،واملخاطب بقوله{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} من هو؟
فيه خالف :قال بعضهم إنه هو اإلمام أو من ييل من قبله ،وذلك
ألن تنفي�ذ األحكام الرشعية إليه ،وق�ال آخرون :املراد كل واحد من
صاحلي األمة وذلك ألن قوله{ :ﭿ} خطاب للجميع وليس محله
على البعض أوىل من محله على البقية ،فوجب محله على الكل ،فعىل
هذا جيب أن يكون قولهَ { :فإِ ْن ﭿ} خطابا جلميع املؤمنني .ثم قال

{ﮂ} فوج�ب أن يكون هذا أمر ًا آلح�اد األُمة هبذا املعنى ،فثبت
أنه سواء وجد اإلمام أو مل يوجد ،فللصاحلني أن يبعثوا حكام من أهله
وحكما م�ن أهلها لإلصلاح .وأيضا فهذا جيري جم�رى دفع الرضر،
ولكل أحد أن يقوم به....
و روى ابن سيرين عن عبيدة أن�ه قال جاء رجل وامرأة إىل عيل
ريض اهلل عنه  ،ومع كل واحد منهام مجع من الناس  ،فأمرهم عيل بأن
يبعث�وا حكام من أهل�ه وحكام من أهلها  ،ثم ق�ال للحكمني :تعرفان
م�ا عليكما ؟ عليكما إن رأيتام أن جتمع�ا فامجعا  ،وإن رأيتما أن تفرقا
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ففرق�ا ،فقالت املرأة :رضيت بكتاب اهلل تع�اىل فيام عيل ويل فيه .فقال
الرج�ل :أم�ا الفرقة فال ،فقال عيل :كذب�ت واهلل حتى تقر بمثل الذي
أقرت به...
ثم قال تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾،
يف قول�ه{ :ﮉ ﮊ} وج�وه :األول :إن ي�رد احلكمان خير ًا
وإصالح� ًا يوف�ق اهلل بني احلكمني حتى يتفقا عىل م�ا هو خري .الثاين:
أن ي�رد احلكمان إصالح� ًا يوف�ق اهلل بني الزوجين .الثال�ث :إن يرد
الزوج�ان إصالح ًا يوفق اهلل بين الزوجني .الراب�ع :إن يرد الزوجان
إصالح� ًا يوف�ق اهلل بني احلكمني حتى يعمال بالصالح ،وال ش�ك أن
اللفظ حمتمل لكل هذه الوجوه.
أصل التوفيق املوافقة ،وهي املساواة يف أمر من األمور ،فالتوفيق
اللط�ف الذي يتفق عنده فعل الطاعة ،واآلية دالة عىل أنه ال يتم يشء
من األغراض واملقاصد إال بتوفيق اهلل تعاىل ،واملعنى أنه إن كانت نية
احلكمني إصالح ذات البني يوفق اهلل بني الزوجني(((.
( )1انظر تفسري الرازي (سورة النساء اآلية.)35 :
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ثالث ًا  -االلتزام باحلكم القضائي لفصم ميثاق الزوجية:

ّ
إن الدِّ ين اإلسالمي امتاز بصالحية ترشيعاته لكل زمان ومكان،

وهي يف الوقت نفس�ه تش�هد بمرونت�ه العظيمة يف عالج املش�كالت
العام�ة واخلاص�ة ،ويتض�ح ذل�ك مل�ن فه�م أحكام�ه ،وتد ّب�ر معاين
أرساره ،وت�ذوق حلاوة حكمت�ه يف س�ائر ترشيعاته ،والس�يام ذات

الصلة باألرسة ومحايتها ،وما يعينها عىل االس�تقرار واس�تمرار احلياة
الس�عيدة ،وعلاج املش�كالت إذا تفاقم�ت يف األرسة ،أو ظهر ّ
تعذر
اس�تمرار احلياة الزوجية ،وهلذا ولغريه نلحظ ظهور احللول الفاصلة

لتلك املشاكل ،وتندرج سائر أحكام األحوال الشخصية القضائية يف
جمتمعات املس�لمني يف ضوء رشيعة اإلسالم اخلامتة ،وما جاء فيها من

تقري�ر حلقوق وواجبات كال الطرفين  -اخلاطب واملخطوبة ،الزوج
والزوج�ة ،املط ِّل�ق واملط َّلق�ة ،امل ّي�ت واألرمل�ة -قبل تأس�يس احلياة

الزوجي�ة وأثناءه�ا وبعد انتهائه�ا باملوت أو الطلاق؛ ونلحظ هنا أن
اآليات الكريمة التي نتناوهلا يف موضوعنا هذا إنام جاءت لبيان كيفية

انفص�ام ميثاق الزوجية يف حال اس�تغالق احللول النفس�ية والعرفية؛
وأن�ه يكون بالطلاق ،وتظهر للق�ارئ واملطلع على تفاصيل رشيعة
ومرت بمراحل خمتلفة
املسلمني أهنا جاءت من خالل منهجية منظمةّ ،
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حت�ى وصلت إىل احلكم القضائي امتثاالً لقول احلق﴿:ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾(سورة النساء.)130 :

ق�ال الرازي« :واعلم أنه تعاىل ذكر ج�واز الصلح إن أرادا ذلك

فإن رغبا يف املفارقة فاهلل س�بحانه بينّ جوازه هب�ذه اآلية أيض ًا ،ووعد

هلام أن يغنى كل واحد منهام عن صاحبه بعد الطالق ،أو يكون املعنى
أنه يغنى كل واحد منهام بزوج خري من زوجه األول ،ويعيش أهنأ من

عيشه األول(((».

وهن�ا حيكم القايض بينهام بالطالق وامله�م هنا أن يكون التعامل

ب�األدب بعد الطلاق ،ألن الزواج باألدب واملحبة م�ن حيث اخلطبة
ث�م العقد ثم الدخول كلها كان�ت مبنية عىل اآلداب ..وعليهم كذلك

االفتراق باألدب التزام ًا بقول احلق س�بحانه( :فإمس�اك بمعروف أو

ترسيح بإحس�ان) ويتحوال من زوجني إىل أخوين كام قال تعاىل( :إنام
املؤمنون إخوة) ،وكام قال رس�ول اهلل ﷺ« :املس�لم أخو املس�لم».

وال ينس�يا الفض�ل بينهما كام قال س�بحانه وتع�اىل( :ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ) ،ألن�ه كان�ت هناك املصاه�رة وقد يك�ون األوالد هم
يف حاج�ة إىل رعاي�ة م�ن األبوين فاالفتراق باحلس�نى واألدب يديم

( )1تفسري الرازي ،سورة النساء (آية.)130:
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التعاون يف تربية األوالد وهذا هو املقصد العظيم من الزواج وكذلك
الطالق ،حلل اخلالف باآلداب.

* التزام اآلداب بعد الطالق:

ال ش�ك أن التزام األدب بعد الطالق ،هو توجيه إهلي ،وسلوك

نبوي يف عالج مثل هذه املش�كالت االجتامعية؛ قال تعاىل﴿:ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ﴾(((.

أخ�ي ال�زوج هذه رس�الة موجه�ة إليك م�ن خالل ه�ذه اآلية

العظيم�ة ،وأقول لك ال تطلق إال إذا أيقنت أن هذا الزواج تس�تحيل
معه احلياة ،وأن العرشة بينكام ال يمكن أن تس�تمر حتت فراش واحد،

وال بد لنا أن نقف ونتدبر اآلية السابقة الذكر وندخل يف عمق مرادها

لنفهم مراد احلياة الزوجية منها ،وذلك ألن البرش يمكن هلم التعايش
والتجان�س والتفاه�م م�ع بعضهم ،وإن كل إنس�ان حيم�ل جانب ًا من
اخلري وجانب ًا من الرش ،ولو غلب جانب اخلري يف نفس�ه نجد أن سمته
اخلريية تزيد وبمقابله يضعف الرش ،أما إذا غلب جانب الرش يف نفسه

فيظهر ضعف جوانبه اخلرية ،وكل ذلك يرتاءى بحس�ب فهم وإدراك
( )1اآلية ،21 :سورة النساء.
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معاين اآلية الكريمة ّ ،
العز ،وجيمع شامئل
وإن اإلنس�ان حيقق سمات ّ

الس�عادة إذا فهم وأدرك معاين اآلية وصرب يف س�بيل ذلك  ،وحرص
عىل إضعاف جانب الرش يف نفسه ،وعندها سينال ما يصبو إليه ،وإال
فغري ذلك.

ولع ّلنا نلحظ ّ
أن احلق س�بحانه من خلال اآلية التي خاطب هبا

عباده ،ن ّظم الس�لوكيات الفكرية والفعلية يف احلياة الزوجية  ،وأسس

هل�ا قواع�د رصين�ة يف الوجدانية فق�ال تع�اىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾(ال�روم )21 :أي خلقك�م وهذه آية من آيات

قدرته يف اخللق واإلجياد بأنه سبحانه خلق آدم من غري أب وال أم ،بل
خلقه س�بحانه ونفخ في�ه الروح ثم خلق حواء م�ن ضلع آدم أي من

رج�ل وباعتباره أب ًا من غري أم ،لذلك كان�ت آية ثانية يف عظمة اخللق
واإلجي�اد بعد خل�ق آدم ،وبعد ذلك جعل بينه�م الزواج ،لذلك نجد

أن كل رجل يس�عى أن يكون له زوجة تش�اركه حياته وأن الرجل بال
زوج�ة يش�عر بالنقص من دوهنا .مل�اذا؟ ألن الزوجة تكم�ل له حياته

وبدوهن�ا تكون حياته ب�دون طموح وال عط�اء وال إنجاب وال تربية
وغري ذلك من مناحي س�نة احلياة ،وكذلك الزوجة بل هي تفكر أكثر

يف زوج لتستقر حياهتا معه.
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{ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} :وإذا نظرن�ا ومتعن�ا يف كلم�ة

م�ودة نجدها هي الرابط القوي بني الزوجني ملا حتمله من أرقى أنواع

السلوك وفهم كل منهام لآلخر ،ألن لكل منهم دوره يف هذه احلياة ثم
يرتكه لغريه وهكذا تكون دورة احلياة لبرش.

ث�م تلته�ا كلمة (رمحة) :وه�ي تعني بالتعامل وكيفي�ة أن يعامل

كل منه�ا اآلخر برف�ق وعطف وأن يفهام كيفية احلفاظ عىل هذه احلياة
وف�ن التعامل بينهام ،وأنه ال يوجد كامل يف البرش ولكن يوجد ضابط

للحرك�ة البرشية من خالل الرشيعة اإلسلامية لذلك أن جيد الرجل
زوج�ة كاملة فه�ذا طلب يف غري مكانه ،وكذل�ك أن جتد املرأة الزوج
املالك فهذا أيض ًا حمال .ال بد للزوج أن ينظر بعني البصرية هلذه الزوجة
ٍ
وواجبات وجيب أن حترتم وختدم ألن مس�ألة القوامة
وأن هل�ا حقوق� ًا

للرجل كام قال تعاىل﴿ :ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(((  ،أي الزوج يقوم
بخدمة زوجته ومراعاهتا.

وعلي�ه :فال بد من حفظ حقوق املط َّلقة بعد الطالق بالتزام كافة

( )1اآلية ،19 :سورة النساء.
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األلفاظ الالئقة يف احلوار معها ،وحتري السلوكيات املنضبطة جتاهها،
ومنحها مت�ام حقوقها الرشعية والعرفية ،والتعامل معها عىل أس�اس
أخوة الدين ،وجتنّب ذكرها وأهلها وأرحامها بسوء ،وإحسان الصلة
ّ
العامة هبا وال سيام إذا كان بني املط ّلقني رابط ذر ّية ،وعدم التغافل عن
حقوقها وأبنائها ،ويعمد إىل مراجعة سائر األحكام املب ّينة هلا.

أ ّم�ا املط َّلق�ة فعليه�ا مث�ل ما على املط ّل�ق م�ن رضورة التعامل

احلس�ن ،وع�دم ذكره وأهله بس�وء ،ويض�اف إليها التزام�ات ما بعد
الطالق الواردة يف الترشيع اإلسالمي؛ كالعدة ،والرضاع ،واحلضانة.
وإنما ُجعل�ت العدّ ة وهي اس�م ألجل ضرُ ب النقض�اء ما بقي

م�ن آث�ار ال�زواج ،وقد قال الش�افعية((( :هي اس�م مل�دة ترتبص فيها
املرأة ملعرفة براءة رمحها ،وقد نزلت فيها آيات كثرية ،مثل قوله تعاىل:

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} لعم�وم املط ّلق�ات .أم�ا

الت�ي تط ّل�ق وهي حامل فق�د جاء يف حقه�ا{ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ} .وال شك ّ
أن العدّ ة إنام ترتبت عىل املرأة من جانب
أديب وس�لوكي؛ فهي إم�ا للتأكد من براءة الرح�م أي عدم محل املرأة
( )1الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج.197 /5
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املط ّلق�ة ،وإما للتفجع عىل ال�زوج امليت واحلزن عىل ما فاهتا من نعمة
الزواج ،وإما للتعبد وهو الغالب فيها ألنه يمكن التأكد من عدم محل

املرأة بقرء واحد أو أهنا رشعت حلفظ األنساب من االختالط.

ث�م ييل ذلك احلضانة والرض�اع الذي يعد متم ًام للحضانة؛ وهو

ح�ق الول�د أوجبه اهلل له بن�ص القرآن ،ق�ال تعاىل{:ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ} البق���رة .٢٣٣ :والذي

عليه مجهور الفقهاء أن اإلرضاع واجب عىل األم حفظ ًا للولد ،وإبقا ًء

ل�ه ،وه�ذا يف ح�ال عدم وج�ود من يرضع�ه غريه�ا؛ أو أن الطفل ال
يقب�ل بغريها ،حال قيام الزوجية ،وإىل هذا ذهب املالكية يف املش�هور
واحلنابلة والش�افعية ،وأما احلنفية فقد قرروا أنه واجب عليها قضا ًء

يف احل�االت الس�ابقة ،لقول�ه تع�اىل{:ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} ،ويف
احلالة العامة هو واجب ديان ًة.
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أم�ا إن كانت األم مط ّلقة بائن ًا ،أو كانت ناش�ز ًا؛ فإن الراجح أن
ُيعطى هلا أجر ذلك لقوله تبارك وتعاىل { :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}(س�ورة الطالق)6:؛ وألن

الرض�اع يلزم األب م�ن النفقة الواجب�ة لولده ،فليس ل�ه إجبار األم
عىل ذلك ،وقوله تعاىل{ :وعىل املولود له رزقهن وكس�وهتن}«يبني أن

أجرة الرضاعة ليس�ت أجرة خالصة ،أي ليس�ت عوض� ًا خالص ًا؛ بل
هي مؤونة ونفقة».

أ ّما احلضانة فتعترب مكم ً
ال حلق الرضاع ،فالش�ارع الذي أوجب

على األم إرض�اع ولدها ،بالضرورة أوجب أن يكون حت�ت رعايتها
وحضانته�ا وق�ت الرض�اع ،وعن�د الن�زاع وانف�كاك ع�رى األرسة

خصوص� ًا« ،فاألم أح�ق بحضانته لفضل حنوها وش�فقتها» يف املدة
الت�ي ال يس�تغني فيها الوليد عن أم�ه يف العادة ،إىل أن يش�ب فيتخىل
عن حضنها إىل حمضن الرتبية االجتامعية ،فبعدها تقوم األرسة جمتمعة
بدورها يف تربية النشء ورعايته.

وال ش�ك أن اس�تثارة هذه احلق�وق وإحلاقها ُبأطره�ا الرشعية،

وتبويبه�ا يف احلق�وق والواجب�ات ك ّله مما خيدم املحافظة عىل النس�ل،
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وحيرض عىل إلقاء الضوء عىل أهم معامل ما بعد انتهاء رابطة الزوجية،
ّ
وحترير أهم قواعد الرعاية املتع ّلقة هبا.

 -وم�ن آداب الطلاق أن يك�ون رجعي� ًا ،أي طلق�ة واحدة فال

جيم�ع بني الثالث ألن الطلقة الواحدة تفيد املقصود بعد انتهاء العدة،
ويس�تفيد هب�ا الرجعة إن ندم يف الع�دة  ،وجتديد الن�كاح إن أراده بعد

العدة.

 -وأن يقع الطالق يف حالة هدوء ال غضب فيه وال شقاق.

 -وأن يق�ع يف ُطه�ر مل يقع فيه مجاع ف�إن مل تكن الزوجة كذلك،

فاصرب حتى تطهر ثم إن ش َئت ط ّلقتها وإن ش َئت أمسكْتها.

 -وال يغل�ظ هلا القول بل يتلطف يف النط�ق بالطالق ،ويلتمس

األعذار املسببة له ،ويطلب به سعادة الطرفني.

 -وال خيرجه�ا م�ن بيته إال إذا أمت�ت العدّ ة ،وتبني له من نفس�ه

بانقضائها صدق رغبته يف طالقها واإلرصار عىل فراقها ،قال تعاىل:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾(سورة الطالق.)1 :
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 وأن يتلطف يف التعليل بتطليقها من غري تعنيف أو استخفاف،م�ع إبقائه عىل وده�ا وتطييب قلبه�ا هبدية عىل س�بيل اإلمتاع واجلرب
خلاطره�ا مل�ا فجعها به م�ن أذى الطالق ،يق�ول اهلل تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾(سورة البقرة.)236 :
 أن ال يبخس�ها أي ح�ق من حقوقها ،يق�ول اهلل تعاىل ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾(سورة النساء.)20 :
 أن يتجنّ�ب إيذاءه�ا يف املعامل�ة بع�د الطلاق وكذل�ك ه�يوترض
ويتنزهان عن اخلوض بأسباب تؤذي سمعتهام
تتجنّب إيذاءهّ ،
ّ
بش�خصيهام ،وال س�يام م�ا ييسء إليهما بح�ق أو بباط�ل ،وال ُي ِ
لجئها
إىل املحاك�م يف س�بيل احلص�ول عىل حقوقه�ا من نفق�ة ،أو حضانة؛

امتث�االً لق�ول اهلل تع�اىل﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ﴾(سورة البقرة .)237

رس صاحبه يف
 -وأن حيرص�ا أش�د احل�رص على أال يفشي أحدمه�ا ّ

مرحل�ة احلياة الزوجية ،وبع�د انتهائها يف مرحلة الطالق وبعده؛ فقد
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ج�اء يف الصحي�ح ّ
أن النبيﷺ ،ق�ال «:إن من أعظ�م األمانة عند اهلل

ي�وم القيامة :الرجل يفضي إىل امرأته وتفيض إليه ،ث�م َينْشرُ رسها».
هم بطالق امرأته
وهنا نتذكّر س�لوك ًا ألحد الس�لف يرمحهم اهلل وقد ّ

فقيل له :ما الذي يريبك فيها؟ فقال :العاقل ال هيتك سرت امرأته ،فلام

طلقها قيل :مل طلقتها ؟ فقال :مايل وملرأة غريي.

وعمد آخر إىل طالق زوجته ،فس�أله أحد الناس عن الس�بب يف

طالقه�ا؟ فق�ال :كنت أصون لس�اين عند ذكر عيوهب�ا وهي زوجتي،

فكيف أستبيح ذلك وقد صارت غريبة عني؟

أم�ا حق�وق املط ّلقة املالية؛ فلها حق النفقة ،والس�كنى كام أرشنا

س�ابق ًا ،ق�ال تع�اىل{:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ }

(سورة الطالق ،)6 :فإذا كان الطالق رجعي ًا وجب عليه نفقتها وإسكاهنا

ألهن�ا يف معاين الزوجات إىل أن تنقيض عدهت�ا ...فالزوج متمكن من
االس�تمتاع هبا متى ش�اء بعد الرجع�ة .وأما املبتوت�ة فذهب اجلمهور
إىل أن الس�كنى واجب هلا -حائ ً
ال كانت أو حامالً ،-وأما النفقة فإن

ال مل جتب هلا ،وإن كانت حام ً
كان�ت حائ ً
لا وجبت .خالف ًا لألحناف
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الذين قالوا :إن احلائل هلا النفقة والسكنى مع ًا.
وال ش�ك ّ
أن اهلل تع�اىل أم�ر بالس�كن ومل يبينّ ق�دره ،فينبغي أن

يكون الرجوع فيه للعرف والعادة...

وكذلك ليس للمط ِّلق  -الزوج س�ابق ًا -أن يس�كن مع املط ّلقة،
بل ينتقل عنها سواء كان معها حمرم أو مل يكن؛ ألنه حيرم عليه االجتامع
معها.
ه�ذاّ ..
وإن م�ا تقدّ م�ت اإلش�ارة إليه لينتف�ع به كل َم� ْن كان له

قلب أو ألقى الس�مع وهو ش�هيد ،وهي مجلة من اآلداب اإلسلامية
فلو أن كل مطلق التزم هبا وط َّبق النصوص الرشعية يف آداب الطالق

لرأينا مش�اهد حضارية يف جمتمعاتنا تدلل عىل احلرص عىل اإلنس�انية
ومش�اعرها وسعادهتا ،وملا رأينا تلك املشاهد املؤملة يف ساحات احلياة
اليومي�ة ،ولكنّ�ا أكثر حرص� ًا عىل اس�تمرار التطور يف احلي�اة اخلاصة
والعام�ة وفق رؤية ش�املة تقف عىل األس�باب واملس�ببات ،وتعالج
اآلث�ار والنتائ�ج ،وتعني الطرفني على إصالح حياهتام بع�د الطالق،

ولتحول الطالق إىل عامر بدل أن يتسبب يف دمار ُأرسنا وجمتمعاتنا.
ّ
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الوقفة الثانية

معنى الطالق ومفهومه وسلوكياته وأنواعه ،وفيه:
أ -معنى الطالق:
الطالق يف اللغة:

ُّ
احل�ل ورفع القيد ،وهو لفظ جاهيل ورد اإلسلام بتقريره .وكانوا يف
اجلاهلي�ة يقولون يف الطلاق « :اذهبي فال أنده رسب�ك» فتطلق هبذه

الكلم�ة .ومن�ه قوهلم« :اذه�ب فال أن�ده رسب�ك» ،أي ال أرد إبلك،
تذهب حيث شاءت ،أي ال حاجة يل فيك .ويقال للمرأة :أنت َخ ِل َّية،
كناية عن الطالق؛ ألنهّ ا إذا ُط ّلقت فقد َخ َل ْت عن بعلها.

وقال اجلرجاين :الطالق يف اللغة هو إزالة القيد والتخلية.

ويف الرشع :إزالة ملك النكاح.

ب -مفهوم الطالق وسلوكياته عند غري املسلمني:
م�ن املعلوم إن قضية ال�زواج والطالق قضية أزلي�ة مع بني آدم

وهلا ضوابطها املختلفة عىل حس�ب الزمن الذي عاشته كل ُأمة ،وهنا
نركز احلديث عن األمم السابقة عىل اإلسالم ،وننظر إىل تلك الفرتات

بنظ�رة فاحصة إىل ما كان علي�ه الطالق عند اليهود أو النصارى أو يف
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اجلاهلية ،لتوضح بجالء أن ما جاء يف القرآن الذي أنزله اهلل تعاىل عىل
رس�ول اإلنسانية سيدنا حممد ﷺ هيدف إىل إسعاد البرشية وختليصها
م�ن متاعبه�ا وقيودها التي كان�ت عليها ومن هنا نتط�رق إىل الطالق
عند كل ممن يرد ذكرهم:

 - 1عند اليهود:
فق�د كان الطلاق عند اليه�ود من ح�ق الرجل وح�ده ،وليس
للم�رأة أن تطل�ب ،ول�ه أن يطلق ألي عيب جيده يف املرأة ،ففي س�فر
التثني�ة  -اإلصحاح الراب�ع والعرشون (إذا أخذ رج�ل امرأة وتزوج
هب�ا ،ف�إن مل جيد نعم�ة يف عينيه ،ألنه وج�د فيها عي�ب يشء ،كتب هلا
كتاب طالق ودفعه إىل يدها وأطلقها من بيته).

والعيوب عندهم نوعان:
َ
(خ ْلق ّية) جسمية :كالعمش واحلول والبخر واحلدب والعرج والعقم.

ُ
(خ ُل ِق ّية) :كالوقاحة والثرثرة ،والنهمة ،والبطنة ،واإلرساف ،والزنا،

وتكفي فيه اإلشاعة.
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 - 2عند النصارى:
واملذاهب املسيحية يف أمر الطالق فريقان-:

أ  -الكاثولي��ك ،وه�ؤالء ال يبيح�ون الطلاق ألي س�بب كان

حتى الزنا ،وكل ما يبيحونه عند ثبوت الزنا هو التفرقة اجلس�دية بني
الزوجني ،وال حيل ألحدمها أن يتزوج من آخر.

ب  -األرثوذك��س والربوتس��تنت ،وه�ؤالء يبيح�ون الطلاق يف

حيرمون ،على كل من الرجل
ح�االت حمدودة ،منه�ا الزنا ،ولكنه�م ّ
واملرأة أن يتزوج بعد ذلك.

ولي�س بخ�اف عىل أحد ما يف ه�ذا الترشيع من العنت واملش�قة

مم�ا يقطع بأن�ه ليس ترشيع ال�رؤوف الرحيم س�بحانه ،ونظ�ر ًا ملا فيه

م�ن صعوبات ومتاعب فاألقباط يف مرص بس�بب هذا الترشيع وتأثر ًا
بالبيئة اإلسلامية ،أقر جممعهم املقدس وجملس�هم الع�ام مبدأ التفرقة
بني الزوجني ،فجعلها جائزة لألسباب اآلتية-:
 - 1وقوع أحد الزوجني يف الزنا.

 - 2خروج أحدمها عن الدين املسيحي.

 - 3غيبة أحدمها مخس س�نوات ،متتالية بحيث ال يعلم مقره وال

حياته أو موته.
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 - 4احلكم عىل أحدمها باألش�غال الشاقة أو احلبس سبع سنوات

فأكثر.

 - 5اجلن�ون املطب�ق ال�ذي ال يقب�ل الش�فاء إذا مضى عليه مخس

سنوات.

 - 6العن�ة الت�ي ال تقب�ل الش�فاء ،إذا حصل�ت قب�ل مضي مخس

سنوات عىل الزواج وخشيت املرأة من الفتنة.

 - 7حماول�ة أحدمه�ا االعتداء عىل حي�اة اآلخر ،أو اعتي�اد إيذائه

حسي ًا فيعرض صحته للخطر.

 - 3يف الجاهلية:
ويف اجلاهلي�ة :كان الطلاق م�ن حق الرجل يطل�ق زوجته متى

شاء ،وقد حيرم عليها الزواج من غريه وقد يشرتط عليها أال تتزوج إال
بإذنه ،فإذا تقدم أحد خلطبتها ،فإن أرضته أذن هلا ،وإال منعها ،كام كان

منه�م من هيمل زوجته فال يراجعه�ا ،وال يطلقها حتى تدفع له ماالً،
وه�ذا هو العضل الذي هنى عن�ه اهلل عز وجل يف كتابه احلكيم بقوله:

﴿ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ﴾ (سورة النساء.)21 :

52

كان الطلاق يف اجلاهلي�ة بال عدد ،ففي س�نن الرتم�ذي عن أم
املؤمنني عائش�ة ريض اهلل عنها قالت :كان الرجل يطلق امرأته ما شاء
أن يطلقه�ا ،وهي امرأت�ه إذا راجعها وهي يف العدة  -وإن طلقها مائة
مرة أو أكثر  -حتى قال رجل المرأته واهلل ال أطلقك فتبيني مني ،وال

آوي�ك أبدا ،قالت :وكيف ذل�ك؟ قال :أطلقك ،فكلما همَ ْت ِعدَّ ت ِ
ُك
َّ
أن تنقضي راجعتــ�ك ،فذهب�ت امل�رأة حت�ى دخل�ت عىل عائش�ــة
فأخربهتــا ،فسكتت حتى جاء النبي ﷺ ،فأخربته فسكت النبي ﷺ،

حتى ن�زل الق�رآن﴿:ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ (سورة النساء.)19 :
قالت عائش�ة :فاس�تأنف الناس الطالق مستقب ً
ال من كان طلق،
ومن مل يكن طلق ،أي التزمــوا بالثــالث ،حتى ملن س�بق له التطليق
قبل ذلك.
فبع�د هذه الف�وىض وذاك الظلم العظيم الواق�ع عىل املرأة ،جاء
اإلسلام فشرع الطلاق عىل نح�و حيف�ظ للم�رأة حقه�ا وكرامتها،
وحيمي األنفس من اهلالك ،واألعراض من الدنس .
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ج  -مفهوم الطالق وأنواعه عند املسلمني:
تق�دّ م معن�ا بيان معن�ى األدب والطلاق عند الع�رب وغريهم

واستعامالت ألفاظهام؛ ورأينا كيف فهمه غري املسلمني واستعملوه يف
حياهتم ودس�اتريهم؛ وإذا أردنا بيان مفهومه عند املس�لمني فالبد من
العودة إىل املصدر األصيل يف استقاء املعاين وبناء املفاهيم وهو القرآن
الكريم وش�ارحته الس�نّة النبوية املطهرة؛ وعليه كانت لنا هذه البارقة

مع املقاص�د القرآنية والنبوية والفقهية التي توضح للقارئ ش�يئ ًا من
مفهوم الطالق يف اإلسلام وكيفية التزام مقاصده والسلوكيات املثىل
الواردة فيه:

* مفهوم الطالق وكيفية التزام آدابه يف ضوء تعاليم القرآن

الكريم ومقاصد سوره:

لق�د جاء ذكر الطالق يف بعض س�ور الق�رآن الكريم وهنا نقف

عند بعض اآليات التي ذكرت مس�ألة الطالق ،وما قاله أهل التفسري
فيها ،وآراء العلامء يف احلكمة واملراد من هذا الطالق ،وال سيام الوارد
ذكره يف سوريت البقرة واألحزاب ،ثم سورة الطالق التي حتمل اسمه
وأظهرت مقاصد الطالق واحلكمة منه:
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أوالً  :سورة البقرة.
ق�ال اهلل تع�اىل ﴿:ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮ﴾(سورة البقرة.)229 :

لقد جاء يف سبب نزول هذه اآلية ما رواه مالك يف جامع الطالق

من املوطأ :عن هش�ام بن عروة عن أبيه أنه قال :كان الرجل إذا طلق
ألف
امرأت�ه ثم ارجتعها قبل أن تنقضي عدهتا كان له ذلك وإن طلقها َ
فعم�د ُ
رجل إىل امرأت�ه فطلقها حتى إذا ش�ارفت انقضاء عدهتا
م�رةَ ،
راجعه�ا ث�م طلقها ثم ق�ال :واهلل ال آويك وال حت ِّلني أب�د ًا ،فأنزل اهلل
تعاىل ﴿:ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ﴾(سورة البقرة:

 )229فاس�تقبل الناس الطلاق بنظام جديد من يومئ�ذ َم ْن كان ط َّلق
منهم أو مل يط ِّلق.

(فإن قلت هال قيل فإمس�اك بإحس�ان أو ترسيح بمعروف قلت
عادهت�م جييبون بأن املعروف أخف من اإلحس�ان إذ املعروف حس�ن
العشرة وإعط�اء حقوق الزوجية ،واإلحس�ان أال يظلمه�ا من حقها
فيقتيض اإلعطاء ،وبذل املال أش�ق عىل النفوس من حس�ن املعارشة،
فجعل املعروف مع اإلمساك املقتيض دوام العصمة ،إذ ال يرض تكرره
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وجعل اإلحسان الشاق مع الترسيح الذي ال يتكرر)(((.

وق�ال اهلل تع�اىل ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ﴾ (سورة البقرة.)231 :
واملعروف :هو ما تعارفه األزواج من حسن املعاملة يف املعارشة
واالعتذار هلام عام
ويف الفراق .فاملعروف يف اإلمس�اك :حس�ن اللق�اء
ُ

فرط والعود إىل حسن املعارشة.

كف اللس�ان ع�ن غيبته�ا أو ذكر ظاهر
واملع�روف يف الف�راقّ :
عيوهبا ومساوئها.
واملع�روف يف احلالين م�ن عم�ل الرج�ل ألن�ه ه�و املخاط�ب
باإلمساك أو الفراق.
فمقر ٌر م�ن أدلة أخرى
وأم�ا املعروف الذي هو م�ن عمل املرأة َّ

كقول�ه تعاىل﴿:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(من س�ورة البق�رة،)228 :
ويف قول�ه تع�اىل﴿:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾(م�ن س�ورة الطلاق،)6 :
واملراد بالتضييق :التضييق املجازي وهو احلرج واألذى.
( )1التحرير والتنوير البن عاشور (ج.)407-403/2
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واللام يف «لتضيق�وا عليه�ن» لتعليل اإلرضار وه�و قيد جرى
على غالب م�ا يعرض للمطلقني من مقاصد أه�ل اجلاهلية ،كام تقرر
يف قول�ه تع�اىل﴿:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ وإال ف�إن اإلرضار
باملطلقات منهي عنه وإن مل يكن لقصد التضييق عليهن.
وقوله تع�اىل﴿:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ ترصي�ح بمفهوم
﴿ﭖ ﭗ﴾ إذ الرضار ضد املعروف ،وكأن وجه عطفه
مع استفادته من األمر بضده التسوية بذكر هذا الضد ألنه أكثر أضداد
املع�روف يقص�ده األزواج املخالفون حلكم اإلمس�اك باملعروف ،مع
م�ا فيه م�ن التأكيد ،وقول�ه﴿ :واتقوا اهلل ربكم﴾ حتذير من التس�اهل
يف أح�كام الطالق والع�دة ،ذلك أن أهل اجلاهلي�ة مل يكونوا يقيمون

للنس�اء وزن ًا وكان قرابة املطلقات ق ّلام يدافعن عنهن ،فتناس�ى الناس
تل�ك احلق�وق وغطوها فلذل�ك كانت ه�ذه اآليات ش�ديدة اللهجة
يف التح�دي ،وعبر عن تلك احلق�وق بالتقوى وبح�دود اهلل ولزيادة
احل�رص على التقوى اتبع اس�م اجلالل�ة يوصف ربك�م للتذكري بأنه
حقيق بأن يتقى غضبه.

وهذا التأكيد الذي ذكر يف السورة آنف ًا يتضح عند معنى عظيم حيث
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ّ
ح�ث اهلل علي�ه ليتحم�ل الزوج هذا الفه�م من املقص�ود من الطالق
وآدابه حيث ذكر سبحانه فأمسكوهن بمعروف أي عليك أهيا الزوج
إن أمس�كت زوجتك عليك اإلمس�اك بمعروف ،فهو معنى عظيم يف
الرمح�ة واملودة التي يتامش�ى هب�ا األزواج ،وأم�ا إذا أردت الفراق أهيا
الزوج هلذه الزوجة بأي سبب عليك أن ترسحها أي تطلقها وتفارقها
بمعروف كذلك ألنه من مكارم األخالق واآلداب إذا تعرست احلياة
بينك�م أن تتفرقا بإحس�ان كام بدأت�م احلياة الزوجية برض�اء اهلل تنهي
كذل�ك عالق�ة الزواج برشع اهلل (ال رضر وال رضار) س�واء كان هذا

الف�راق قبل الدخول بالزوج�ة أو بعدها .ﭧ ﭨ ﴿ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ (سورة البقرة.)237 :
(والفضل هنا بمعنى :زيادة الرتغيب يف العفو بام فيه من التفضل
الدني�وي ،ويف الطباع الس�ليمة حب الفضل ،وأمره�م بأن يتعاهدوا
الفضل وال ينسوه ،ألن نسيانه يباعد بينهم دينه فيضمحل هبم)(((.
( )1التحرير والتنوير (ج/2ص.)465-464
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وق�د ي�راد هب�ذا التوجيه الرب�اين العظي�م املحافظة على الفضل

الكائ�ن بين أهل الزوجين والقبيلتين وهو اإلبق�اء عىل لمَ ِّ الش�مل،

وكذل�ك بني الزوجني اللذي�ن مها مناط األمر بداية .ثم هناك إش�ارة
لطيف�ة وه�ي التق�ى التي تك�ون مقص�د التكامل بني الن�اس ألن من
مفاهيم التقوى املتعدية إىل اإلنسان املحافظة عىل خوفه من اهلل تعاىل،
والعم�ل بم�كارم رشيعت�ه واتباع س�نة نبيه حمم�د ﷺ ،وذاك ألن اهلل
سبحانه عليم بام يصدر من البرش؛ وما جتول به صدورهم.

ثانياً :سورة األحزاب.
ﭧ ﭨ ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾(سورة األحزاب.)28 :
وال ب�د م�ن الوق�وف عن�د مف�ردات اآلي�ة لنتع�رف بعمق عىل
آداب الطلاق لته�دأ النف�وس البرشية املضطرب�ة ألن معرفة اآلداب
حي�ول العقاب إىل مودة ورمحة ،لذلك ال بد من النظر يف بعد اخلطاب
ّ
الرباين للنبي ﷺ يف كيفية اس�تعامل األدب الرباين يف مس�ألة الطالق،

لذل�ك ج�اءت التوجيهات هبذه املف�ردات اجلميلة ،عن�د قوله تعاىل:
﴿ ﯘ ﯙ ﯚ﴾.
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والرساح :الطالق .وهو من أسامئه وصفاته وصيغه.

والجميل :احلس�ن بمعنى القبول عند النف�س وهو الطالق دون

غض�ب وال كراهية ألنه طالق مراعى فيه اجتناب تكليف الزوجة ما
يشق عليها ،وليس املذكور يف اآلية من قبيل التخيري والتمليك اللذين
مه�ا من تفويض الطالق إىل الزوجة ،وإنام هذا ختيري املرأة بني ش�يئني
يكون اختيارها أحدمها داعي ًا زوجها ألن يطلقها إن أراد ذلك(((.

إن الناظ�ر يف خط�اب القرآن الكري�م يدرك حس�ن تعليم احلق
تع�اىل لنبيه حممد ﷺ وهو تعلي�م لألمة كلها وتفهي�م للمنهج الرباين
القويم ودعوة إىل سلوك رصاط اهلل املستقيم.
وه�و ن�داء خياطب به النب�ي ﷺ ،أن أخرب زوجات�ك الاليت جاء
بعضه�ن بام يضيق ب�ه صدرك من أمور الدنيا ،وه�و ختيــري بني قبول
ه�ذه احليـاة الزوجية القائمـة م�ع النبـي ﷺ ،أو الرساح اجلميل عند

قوله تعاىل ﴿:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ (سورة األحزاب.((( )28 :
وضحته اآلية الس�ابقة أن للزوجة أن ختتار لنفسها الترسيح
ومما َّ

بإحسان.

( )1اآلية ،28:سورة األحزاب ،التحرير والتنوير البن عاشور (ج.)21
( )2التحرير والتنوير البن عاشور (ج.)22
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التخيري هو البت��ات ،ومعنى الترسي�ح كذلك البت�ات ،والترسيح
بإحسان هو الطلقة الثالثة(((.

ﭧﭨ ﴿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﴾(سورة األحزاب.)49 :

مس�هن أن ال
ج�اءت ه�ذه اآلي�ة ترشيع ًا حلك�م املطلق�ات قبل ِّ

تلزمه�ن عدة بعد ح�دوث الطالق ،والرساح اجلمي�ل هو اخلايل عن
األذى واإلرضار مع توفية مجيع احلقوق.
وم�رة أخرى يأيت بلاغ رباين عظيم وخطاب كري�م ولكن هذه
امل�رة موجه مبارشة للمؤمنني يوضح هلم أمهية النكاح وإذا تم الفراق
والطالق نتيجة اخلالف الذي هو من طبع البرش ،يقول احلق سبحانه
وتع�اىل لألمة عموما واملؤمنني خصوص ًا ألهنم هم أهل اهلل وخاصته

والعامل�ون بتقواه م�ن خالل تنفيذ أوام�ره واجتن�اب نواهيه ،ومجع

هل�م كلمة موجه فيها اخلري الكثري حيث الكلمة وجهها أوالً لرس�وله
وحبيب�ه حمم�د ﷺ وق�ال ل�ه يف عتابه لزوجات�ه ،يف قوله تع�اىل...﴿:
( )1جامع البيان للقرطبي ،املجلد الرابع اآلية ،28 :سورة األحزاب.
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ﯘ ﯙ ﯚ﴾ (سورة األحزاب. ((( )28 :

وكذلك خص املؤمنني وعلمهم يف قوله تعاىل ...﴿:ﮕ

ﮖ ﮗ﴾ (سورة األحزاب.)49 :

م�ا أمج�ل ه�ذا اجلمع ال�ذي يص�ب ملصلح�ة النس�اء خصوص ًا

واألرسة عموم� ًا لتنع�م األرس بع�د الفراق والطالق بحس�ن األخوة
اإليامنية عند قوله تعاىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ( ﴾...سورة احلجرات.)10 :

إن الناظ�ر يف التوجي�ه الرب�اين يف اآليتين الس�ابقتني بج�د فيهام نعمة
الدين واحلياة الكريمة املبنية عىل حس�ن املعارشة ،وحس�ن الصحبة،
وحسن الفراق كذلك ،والذي حيمل يف طياته ماضيا ال ينسى ،لذلك
كان التوجي�ه الرباين للرس�ولﷺ وهو األمني ألنه املرشع واملبلغ عن

اهلل تعاىل فقال اهلل سبحانه وتعاىل عىل لسان رسوله ﷺ (:ﯘ
ﯙ ﯚً).
وأم�ا اخلط�اب للمؤمنين فإن�ه خط�اب األم�ر إىل املكل�ف يف طريقة
تنفي�ذ األمر فق�ال اهلل تع�اىل للمؤمنني يف حطاهب�م ألزواجهم ...﴿:
ﮕ ﮖ ﮗ﴾ (سورة األحزاب.)49 :
( )1التحرير والتنوير البن عاشور (ج.)22
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ثالثاً :سورة الطالق.

ق�ال تع�اىل ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙﭚ ﴾ (سورة الطالق.)1 :

وردت كلمة «الطالق» يف القرآن الكريم  4مرات.

س�ورة الطالق من الس�ور املدنية ،وعدد آياهتا ( )12اثنتا عرشة

آي�ة ،وقد عُدّ ت السادس�ة والتس�عني يف ترتيب نزول الس�ور ،نزلت
بعد س�ورة اإلنسان وقبل سورة البينة ،واس�مها الطالق نسبة لورود

لف�ظ الطلاق يف أوهلا وقيل تس�مى س�ورة (النس�اء) الصغرى ألهنا

تتعلق بأحكام الطالق ،وقصدها هو :تقدير حس�ن التدبري يف املفارقة
واملهاج�رة بتهذي�ب األخلاق بالتق�وى ال س�يام إن كان ذل�ك عن�د

الشقاق والطالق وحتى ال يكون الفراق عىل نحو القطيعة والتصادم
واخلصوم�ة الدائمة .بل ينظ�ر إىل الطالق بأنه حل ملش�كلة وبذهاب

املشكلة تبقى األخوة التي هي أقوى عرى اإلسالم ،وقد حازت هذه
السورة مقاصد كثرية نذكر منها:

 -املقصد األول:

كلمة الطالق ،هذا االس�م حيمل معاين كثيرة متعلقة باألحوال

الش�خصية للمتزوجين جعل�ه اهلل عنوان ًا لس�ورة كاملة ،مم�ا يفيد أن
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املس�ألة هل�ا مدل�والت كثيرة يف موضوع الطلاق ،وألمهي�ة الطالق

وأحكام�ه جعل�ه اهلل عنوان� ًا لس�ورة من س�ور قرآنه حتم�ل يف ثناياها

أحكام� ًا جليل�ة الس�تقامة احلياة الزوجي�ة واس�تقرارها ،وإذا مل يكن
الوف�اق مكان الطالق كذلك اس�تقرار األرسة والترايض عىل قضية
تربية األوالد واحلقوق املشرتكة.

ومن هنا نتعرف عن قرب عىل هذه الس�ورة «الطالق» التي بينّ

وفصل فيها احلاالت التي مل تفصل يف س�ورة البقرة
اهلل فيه�ا أحكام�ه َّ
التي تضمنت بعض أحكام الطالق ،وقد تضمنت هذه الس�ورة بيان

الوق�ت ال�ذي يمكن أن يقـ�ع فيه الطــلاق الذي جيـري وفق س�نة
اهلل تعـ�اىل .وم�ن جهة أخ�رى ،إن العن�وان دائ ًام يدل على املضمون

ليكون هناك توافق يف عالقة الس�ورة باس�مهـا ولتوضيـح أغراضهـا
املتعـ�ددة ،وه�ي أح�كام وترشي�ع الع�دة ،والنه�ي ع�ن اإلرضار

باملطلق�ات ،أوالتضيي�ق عليهن وإىل رضورة اإلش�هاد على التطليق،
وكذل�ك املراجعة ،وإرضاع املطلق�ة ابنها بأجر إنام يكون عىل الزوج،
واألمـر بالتش�اور بني األبوين يف ش�أن أوالدمه�ا ،وختلل ذلك األمر
املحافظة عىل الوعد وبأن اهلل تعاىل يؤيد من يتقه ويلتزم بحدوده ،وأنه

تعاىل سيجعل له من أمره يرس ًا ،ويك ّفر عنه سيئاته وأن اهلل تعاىل وضع
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كل يشء بحكمة ،وكل يشء خاضع حلكمه ثم وضع س�بحانه وتعاىل
يف ختام الس�ورة حال األمم الذين عتوا عن أمر اهلل ورس�له ،ويف هذا
حث للمس�لمني عىل العمل بام أمرهم به اهلل ورسوله ﷺ ،لئال ينطبق

عليهم وصف العتو عن األمر.

 -املقصد الثاين:

م�ن املعلوم أن احلياة ف�ن التمكني ،لذلك وضح احلق س�بحانه

لألمة اإلسلامية أن�ه من يؤمن باهلل ويعمل صاحل� ًا يدخله اهلل جنات
جت�ري من حتته�ا األهنار ،وقد وس�ع ل�ه اهلل يف جنات النعي�م ،فاتقوا

اهلل يا أصح�اب العقول الراجحة ،واحذروا عقابه الش�ديد واعتربوا

بمن س�بقكم من األمم ،واعلموا أن عالج القرآن ملش�اكلكم إنام هو

عالج اخلبري البصري س�بحانه وتعاىل ،ولو متسكنا بعالج القرآن ملا كنا
يف حاج�ة إىل ه�ذه املحاكم الكثرية ،والقضاي�ا التي ال تعد ،ولكن كام

ورد يف األث�ر :م�ا يأيت عىل الناس عام إال أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه

س�نة((( ،وهكذا حت�ى مل يبق لن�ا إال القليل يف التعام�ل الظاهري بني
املسلمني ،وإذا أردنا أن نعرف كم ابتعدنا عن أحكام الطالق وطريقة

الس�نة فيها فلنذه�ب إىل املحاكم لنرى كثرة اخلالف�ات بني األزواج،
ولكن لو كل رجل اتقى اهلل وكل امرأة رضيت بقسمة اهلل ملا كان هذا

( )1املطالب العالية ،عن ابن عباس ريض اهلل عنهام .برقم (.)3036
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الك�م اهلائل من املش�اكل التي مزقت أمور األرس ،وش�تتت األوالد،
وضيعت األمانات.

 -املقصد الثالث:

وال شك أن عنوان سورة الطالق له أمهيته ومكانته ،ولذا جعل

عنوان ًا للس�ورة ليتعرف عىل ما يف حمتواه ،ال نظلم أنفسنا بجهلنا فعىل
كل إنس�ان أن يطلع عىل هذه الس�ورة ،القصرية بتعداد آياهتا ،الكثرية
يف معاين رشحها ،املؤكدة عىل أحكام الترشيع الذي مل يرتك لنظريات
البشر واجتهاداهت�م ،بل وض�ع من عند اهلل تعاىل حت�ى ال خيتلف فيه

العب�اد ،ألن�ه متى علم ذلك س�قطت كل حجة دون الق�رآن الكريم،
ومت�ى جعلنا ه�ذا القرآن وهذه األحكام نصب أعيننا عش�نا س�عداء
وملئت بيوتنا باحلب واحلنان والرمحة(((.
ْ

 -املقصد الرابع:

أغراضها :الغرض من آيات هذه الس�ورة حتدي�د أحكام الطالق

وما يعقبه من العدّ ة واإلرضاع واإلنفاق واإلسكان .وإمتام ًا لألحكام

املذكورة يف سورة البقرة.

ث�م إىل حكم�ة رشع الع�دة ،والنه�ي ع�ن اإلرضار باملطلق�ات

( )1مقاصد أسامء سور القرآن الكريم ،د .سيف اجلابري ،سورة الطالق.
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والتضييق عليهن.

واإلش�هاد على التطليق وعلى املراجعة ،وإرض�اع املطلقة ابنها

ٍ
بأجر عىل الزوج.

واألمر والتشاور بني األبوين يف شأن أوالدمها.

وختلل ذلك األمر باملحافظة عىل الوعد بأن اهلل يؤيد من يتقي اهلل

ويتبع حدوده وجيعل له من أمره يرسا ويكفر عنه سيئاته.

وأن اهلل وضع لكل يشء حكمة ال يعجزه تنفيذ أحكامه.

وأعق�ب ذل�ك باملوعظ�ة بح�ال األمم الذي�ن عتوا ع�ن أمر اهلل

ورسله وهو حث للمسلمني عىل العمل بام أمرهم به اهلل ورسوله ﷺ
لئال حيق عليهم وصف العتو عن األمر.

 -املقصد الخامس:

إباح��ة الطالق :والطالق مباح حس�ب الرضورة للأزواج فإن

الزوجين ش�خصان مج�ع اهلل بينهام وص�ارت بينهم عشرة فيكثر أن
حي�دث بينهما بعد الزواج خلاف يف بعض نواحي احلي�اة وقد يكون

ش�ديدا ويعرس تذليل�ه ،فيمل أحدمه�ا وال يوجد س�بيل إىل إراحتهام
م�ن ذل�ك إال التفرقة بينهما فأحله اهلل ألن�ه رضوري ،ولكنه ما أحله
إال لدف�ع الضر ،فلا ينبغ�ي أن جيع�ل اإلذن في�ه ذريع�ة للنكاية من
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أح�د الزوجني باآلخر،أو من ذوي قرابتهما ،أو لقصد تبديل املذاق.

ولذلك قال النبي ﷺ«:أبغض احلالل إىل اهلل الطالق»(((.

وهبذه املقاصد تتضح مس�ألة مهمة للغاي�ة وهي أن الطالق أمر

فطري وتعرتيه األحكام وتوجبه الرضورة.

فعىل املط ِّلق أن يراعي مش�كالت احلياة ومسائلها ،وأن ال جيعل

الطلاق س�بب ًا لقطيع�ة الرحم أو وس�يلة إلش�اعة اخلصام والش�قاق
يف املجتم�ع؛ ب�ل جي�ب أن يكون على اآلداب مثل ما ب�دأه يف مرحلة
اخلطوب�ة ث�م ال�زواج ك ّله يرع�ى ب�األداب واملكارم�ة وينتهي كذلك
باآلداب واملودة (((.

( )1حدي�ث من أحاديث النبي صىل اهلل عليه وس�لم ،رواه أب�و داود واحلاكم وصححه
السيوطي وضعفه األلباين ،ويف القرآن الكريم حث للزوج عىل أن يمسك زوجته
ول�و كرهه�ا ،قال تعاىل( :فإن كرهتموهن فعس�ى أن تكرهوا ش�يئ ًا وجيعل اهلل فيه
خير ًا كثري ًا)[النس�اء ]19:م�ع العل�م أن الطلاق تعرتيه األحكام اخلمس�ة ،وقد
فصل ذلك ابن قدامة يف املغني فقال( :والطالق عىل مخسة أرضب :واجب ،وهو
طالق املويل بعد الرتبص إذا أبى الفيئة ،وطالق احلكمني يف الشقاق إذا رأيا ذلك،
ومك�روه :وهو الطالق من غري حاج�ة إليه…والثالث :مب�اح ،وهو عند احلاجة
إليه لس�وء خلق املرأة ،وس�وء عرشهتا والترضر هبا من غير حصول الغرض هبا،
والراب�ع :من�دوب إليه ،وهو عند تفريط املرأة يف حق�وق اهلل الواجبة عليها ،مثل:
الصلاة ونحوها وال يمكنه إجبارها عليها ،أو تكون له امرأة غري عفيفة…» وأما
املحظور فالطالق يف احليض أو يف طهر جامعها فيه ،أمجع العلامء يف مجيع األمصار
وكل األعصار عىل حتريمه ).أ.ه.ـ

( )2مقاصد اسامء سور القرآن الكريم :د .سيف اجلابري.
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وعلى ما تقدم م�ن توضيح ورشوحات ملقاصد س�ورة الطالق
وأهنا أخذت هذا االس�م إليضــاح دالالت وإشـــارات يف عظمـة
اتب�اع املنهج القــ�رآين يف قضية حل عقـد ال�زواج ،وذلك ألن عقـد
الـزواج يبنى عىل املكارمة ،وأما عقد الشـراكة فمبنى عىل املشــاحة،
لذلك كان لعقد الـ�زواج قيمة مادية ومعنـوية ،وكذلك وجب عنـد
فس�خه أن تكـ�ون ل�ه قيمـ�ة أدبيـة وماديـ�ة كام فعل رس�ول اهلل ﷺ
حينـام طلق .كام سيأيت ذكـره.
فعىل املسلمني اليوم إعادة فهم أنفسهم يف تنفيذ مقاصد الرشيعة
وأن يلتزم�وا األوام�ر وجيتنبوا النواهي ويتبع�وا أحكامها يف رضاهم
ويف غضبه�م ،وه�ذا هو جوهر اإليمان والعمل الصالح للمس�لمني
وعليه�م أن يتبع�وا رس�ول اهلل ﷺ يف س�نته يف هذه املرحل�ة املهمة يف
إهن�اء عقد ال�زواج والتوجـه إىل الفراق أي الطـلاق امتثــاالً لقـول

احلـق س�بحانه وتع�اىل﴿:ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ (س�ورة األح�زاب،)28 :

وهذه سنة رسول اهلل ﷺ يف موضوع الطالق.
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* مفهوم آداب الطالق وسلوكه يف ضوء الهدي النبوي:

ذكرن�ا فيام تقدّ م بعض الس�لوكيات واإلرش�ادات النبوية احلا ّثة

على الت�زام األدب قب�ل وبعد الطالق ،وأنّه كان من سمات س�لوكه
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم يف عالج املشكالت الزوجية ،وهنا نستشهد
بحسن األدب النبوي يف مسألة الطالق ،ملا هلا من آثار يف حفظ حقوق
اآلخر عند عدم الرغبة يف استكامل مسرية احلياة الزوجية.
إذ رضب رس�ول اهلل ﷺ للبرشي�ة مث ً
ال عظي ًام يف حس�ن الطالق
وآداب�ه ،وجاءت يف الس�نّة نماذج تع ّلم األمة كيف حت�ذو حذوه ﷺ،
وهذه بعضها:

النموذج األول  :ما جاء يف الصحيح من حديث اجلونية أسامء أو

أميمة بنت شرُ حبيل الكندية أن رسول اهلل ﷺ تزوجها ،وأنه ملا دخل
يبن�ي هب�ا قالت له« :أعوذ ب�اهلل منك ،فقال :قد ع�ذت بعظيم .احلقي
بأهل�ك» .وأمر أبا أس�يد الس�اعدي أن يكس�وها ثوبين وأن يلحقها
بأهله�ا ،وه�ذا من بالغ كرمه ﷺ وعظيم خلق�ه وإال فإن الطالق من
قبل الدخول ال تستحق فيه شيئ ًا غري شطر الصداق.
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معاملة الرسول ﷺ يف مرحلة الطالق:

أن النب�يﷺ وإن كره الطلاق وعابه كام ّ
يظه�ر للقارئ ّ
دل عىل

ذل�ك قولهﷺ« :ما َّ
أحل اهلل ش�يئ ًا أبغض إليه من الطلاق» ،ويف رواية:

«أبغض احلالل إىل اهلل الطالق»(((  ،إال أنه يعلم أن ثمة حاالت ال يكون
من�ه ُب�دٌ ؛ إذا مل يب�ق للحياة الزوجية اهلادئة حظ باس�تفحال الش�قاق،

وحلول اخلصام حمل الوئام كام تقدمت اإلشارة إىل ذلك.

جلون َّ
(الشق َّية
وهو ما حدث لرسول اهلل ﷺ بالفعل مع ابنة أيب ا َ

كما كانت تعبر عن نفس�ها)(((  ،فإهن�ا بمقولته�ا املتقدّ مة اس�تح ّقت
الطلاق م�ن رؤية برشي�ة نبوية ؛ فابن�ة أيب اجلون ه�ذه  -وهي أميمة
تزوجها
بن�ت النعامن بن رشحبي�ل  -كان أبوها عظي ًام يف قوم�ه ،وقد َّ

النب�يﷺ بن�ا ًء عىل رغبة أبيها ،وطلبه من النب�يﷺ حيث قال له«:أال

أزوج�ك أمج�ل أ ِّي�م يف الع�رب ،كانت حتت اب�ن عم هلا فت�ويف وقد رغبت
( )1أخرج�ه أبو داود يف الطلاق ،باب يف كراهية الطالق برقم ،2177و2178
م�ن حديث حم�ارب بن دثار عن اب�ن عمر موصوالً ومرسلاً ،واحلاكم يف
املس�تدرك  196/2وصححه ،قال الذهبي :عىل رشط مس�لم ،وابن ماجه
يف الطلاق برق�م  ،2018وق�ال احلافظ ابن حج�ر يف التلخيص،205/3
رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم من حديث حمارب بن دثار عن ابن عمر،
ورواه أب�و داود والبيهقي مرس ً
لا ليس فيه اب�ن عمر قال :ورجح أبو حاتم
والدارقطني يف العلل والبيهقي املرسل.
( )2انظر السمط الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني (ص.)217
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في�ك؟ فق�ال له النب�ي ﷺ :نعم ،ق�ال :فابعث م�ن حيملها إلي�ك ، (((»...

لكن ملا دخل عليها رس�ول اهلل ﷺ ورأت تواضعه وبس�اطة عيش�ته،
ربت ،ملا كانت فيها من بواقي اجلاهلية ،فكأهنا اس�تبعدت
أنف�ت وتك َّ
أن تت�زوج م�ن غير َم ِلك دني�وي ،وج�اء يف خربه�ا :أن النبي ﷺ ملا
دخل عليها قال هلا« :هبي نفس�ك يل» قالت :وهل هتب امللكة نفس�ها

للس�وقة((( ،فأهوى بيده الرشيفة يضعها عليها لتسكن ،فقالت :أعوذ
ُّ
باهلل منك ،فقال« :قد عذت بمعاذ».

قال راوي احلديث :أبو أسيد  -ريض اهلل عنه  :-ثم خرج علينا
فقال« :يا أبا ُأسيد اكسها ِ
رازق َّيي((( وأحلقها بأهلها»(((.
َ ْ
( )1انظر طبقات ابن سعد (.)143/8
( )2ق�ال اب�ن املنري( :هذا م�ن بقية ما كان فيه�ا من اجلاهلية ،والس�وقة عندهم:
م�ن ليس بملك كائن ًا من كان ،فكأهنا اس�تبعدت أن يتزوج امللكة من ليس
بمل�ك ،وكان النبي ﷺ قد ُخيرِّ أن يكون مل�ك ًا نبي ًا ،فاختار أن يكون عبد ًا
نبي� ًا تواضع� ًا من�هﷺ لرب�ه ،ومل يؤاخذها النب�ي بكالمها مع�ذرة هلا لقرب
عهدها بجاهليتها)اهـ ،فتح الباري (.)17/20
( )3ب�راء ث�م زاي ثم ق�اف بالتثنية صفة موصوف حم�ذوف للعلم ب�ه ،أي :ثياب ًا
رازقي�ة ،وهي ثياب من كتان بي�ض طوال ،قاله أبو عبيدة ،ونقله احلافظ يف
الفتح (.)17/20
( )4أخرج�ه البخ�اري يف الطلاق ،ب�اب م�ن طلق وه�ل يواجه الرج�ل امرأته
بالطالق (.)53/7
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هل ترى من خري يف بقاء مثل هذه املرأة التي بلغت من الفظاظة

أن ختاط�ب النبي ﷺ بمثل هذا اخلط�اب الفظ الغليظ ،إن عالج مثل
هذه املرأة هو املفارقة الفورية لرتحيها وتستريح منها ،فال خري ُيرجى

حيها خري من إمساكها.
ممن كان حاهلا كذلك ،فترس ُ

ولكن ينبغي أن يكون الترسيح عىل النحو الذي فعله النبي ﷺ،

من اإلحس�ان واإلمجال حيث إن�ه فارقها قبل الدخول ،وهو الذي ال
جيب فيه س�كنى وال نفقة وال عدّ ة ،بل إن س�مى هلا مهر ًا فنصفه فقط

متاع ًا حس�ن ًا كما أمر اهلل تع�اىل بذلك حيث ق�ال ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾(سورة األحزاب.)49 :

فهذه ص�ورة من صور إنصاف النبي ﷺ وعدله وإحس�انه عند

الفراق.
النم��وذج الثاين :قص�ة زواجه ﷺ من َرحيانة بن�ت زيد بن عمرو

م�ن بن�ي النضري؛ وه�ذه صورة أخ�رى توضح فعل النب�ي ﷺ وأدبه
يف الطلاق عىل وفق م�ا ندب إليه أمته صىل اهلل عليه وس� ّلم من عدم

التسرع يف الطالق ،والرتوي فيه ،وأن يكون طلقة واحدة ال طلقات
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ثالث؛ ليكون الطالق رجعي ًا ،وليتدارك املرء نفسه يف مراجعة زوجته
أحب ذلك بعد أن جيدا أمل الفرقة.
إن ّ

وج�اء ذل�ك يف قصة زواج�ه ﷺ من َرحيانة بنت زي�د بن عمرو

م�ن بن�ي النضري ،وق�د كانت مما أف�اء اهلل تعاىل عليه م�ن بني النضري،
حي�ث وقع�ت يف الس�بي ،فخيرَّ ها رس�ول اهللﷺ بني اإلسلام وبني
دينها ،فاختارت اإلسلام فأعتقها رس�ول اهللﷺ وتزوجهـا ورضب
عليهــ�ا احلجاب ،فغــارت عليه غرية ش�ديدة ،فط ّلقها تطليقة وهي
يف موضعها مل تربح ،فشق عليها وأكثرت البكاء ،فدخل عليها رسول
اهللﷺ وه�ي عىل تل�ك احل�ال فراجعهــا ،فكانت عن�ده حتى ماتت
عنــده قبل أن يتوىف ﷺ.
فانظر كيف اس�تطاع النبي ﷺ أن يرحم تلك املسكينة ملا ندمت
على ما ب�در منه�ا ،وكاد البكاء يقط�ع قلبها ،وحتقق ذل�ك من خالل
الطلاق الرجع�ي ،ولو كان بائن� ًا حلالت بينونته ع�ن رمحتها وتدارك
اخلط�أ الذي نش�أ منها ،ويف ه�ذا درس ألمته ﷺ لتحفظ�ه فتطيعه يف

وس�عه
س�اعة اختيار الفراق ،حتى ال يض ّيق أبناؤها عىل أنفس�هم فيام ّ

اهلل عليهم ،ولئال يعذبوا أنفسهم بينام رزقهم اهلل ما هو رمحة هلم.
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* مفاهيم وآليات فقهية للطالق وآدابه وسلوكياته:
فالطالق يف اللغة :احلل ورفع القيد(((.
والطالق يف عرف الفقهاء هو :رفع قيد النكاح يف احلال أو املآل
بلفظ خمصوص أو ما يقوم مقامه(((.

 -وعرف�ه املالكية :الطالق صفة ُحكمي�ة ترفع ِحل ّية متتع الزوج

بزوجته موجب ًا تكررها مرتني زيادة عن األوىل للتحريم(((.

 وعرفه الشافعية :أن الطالق ّحل عقد النكاح بلفظ ونحوه(((.
وع�رف احلنابل�ة الطلاق :فقال�وا ه�وّ :
ح�ل قيد الن�كاح أو
ّ -

بعضه(((.

( )1املصباح املنري وخمتار الصحاح.
( )2الدر املختار( ،)3/226-227وانظر الرشح الكبري(.)2/247

( )3مواه�ب اجللي�ل رشح خمتصر خلي�ل( ،)4/18رشح الزرق�اين عىل خمترص
خليل  -وتعليق العاملة حممد البايب عىل الرشح .)40/112( -

( )4هذا هو التعريف املش�هور للش�افعية ،وهناك تعري�ف آخر أورده النووي يف
التهذي�ب وه�و أن الطالق :تصرف مملوك للزوج حيدثه بال س�بب فيقطع
الن�كاح .ذل�ك كله يف أس�نى املطال�ب وحاش�ية الرملي( ،)7/59ومغني
املحتاج(.)3/379

( )5منتهى اإلرادات( ،)4/221وحاشية الروض املربع(.)6/482
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 -فق�ال األحن�اف ه�و :رف�ع قيد الن�كاح ح�االً أو م�االً بلفظ

خمصوص(((.

وأحس�ن الطالق عند احلنفية هو أن يطلق الرجل امرأته يف طهر
مل جيامعه�ا في�ه و يرتكها حت�ى تنقيض عدهتا .وق�ال اجلرجاين :طالق
األحس�ن هو أن يطلقها الرجل واحدة يف طهر مل جيامعها ويرتكها من
غير إيق�اع طلقة أخرى حت�ى تنقيض عدهتا .و طلاق البدعة هو أن

يطلقها ثالث ًا بكلمة واحدة أو ثالث ًا يف طهر واحد  .وطالق الس�نة هو
أن يطلقها الرجل ثالثا يف ثالثة أطهار.
وعلى ما تقدم م�ن مفاهيم فإن ل�ه توابع مثل اخللع ،والفس�خ،
والتطليق للرضر أو عدم القدرة عىل النفقة.

وإذا اعتربنا ّ
أن الطالق يمثل انفصام رابطة الزواج بإرادة الزوج

أو الزوجة ،وأنه من املباحات املب َغ َضة يف اإلسلام؛ بل أبغض احلالل

َّخ ُّل ِ
إىل اهلل ،وق�د شرُ ِ َع للت َ
ٍ
زواج مل يتحقـق مقصو ُده الرشعي؛
ص م�ن
ِ
اس�تمرار
اس�تِ ْحكام اخلالف بني الزوجني ،واس�تحالة
وال س�يام عند ْ
ويتحول إىل منفعة للطرفني.
الزواج؛ فعند ذلك تتأكد رضورته،
ّ

( )1الفتاوى اهلندية(.)1/348
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(تضييق أسباب الطالق):
تعم�ل الرشيع�ة اإلسلامية على تضييق س�بل إيق�اع الطالق،
وتعقي�د إجراءات�ه وتعدّ دها ،وحترص عىل اس�تدامة ال�زواج وجتنّب
اس�تحكام اخلالف بني الزوجني ،وأوردت لتحقيق هذا اهلدف آليات
ووسائل متعددة مبسوطة يف األحكام الرشعية.
وبام أن عقد الزواج مبني عىل املكارمة عىل عكس عقود املشاركة
الت�ي تبن�ى على املش�احة أي املطالبة بالرب�ح والزيادة ،وق�د أوجبت
الرشيع�ة اإلسلامية إعطاء الزوج�ة املط ّلقة عطا ًء مادي ًا يس�مى املتعة
بقدر َي َسار الزوج.

* التطلــيق للضــرر:

إذا وق�ع عىل الزوجة رضر م�ن زوجهاّ ،
يتعذر معه دوام العرشة

بين أمثاهلما ،كان هل�ا احلق يف طلب الطلاق ،فإذا امتن�ع زوجها عن
طالقه�ا رفعت أمرها إىل الق�ايض ،فإذا ثبت الرضر قىض هلا بالتطليق
م�ن زوجه�ا ،والتطلي�ق للضرر يقع بائنً�ا بينون�ة صغرى ،فلا ّ
حتل
مكم ً
ال للثالث.
لزوجها إال بعقد ومهر جديدين إذا مل يكن الطالق ّ
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* التطليق لعدم اإلنفاق أو َ
للغ ْيبة املنقطعة:

للزوج�ة حق طلب الطالق إذا امتنع زوجها عن اإلنفاق عليها،

أو غ�اب عنه�ا َغ ْيب�ة بعي�دة منقطع�ة أو كان مفقو ًدا أو مس�جونًا مدة
طويل�ة ،ومل يكن له م�ال ظاهر تنفق منه ،أو له م�ال ولكنها ترضرت

م�ن ُب ْع ِده عنها ،وذلك و ْفق الضوابط والشروط الواردة يف األحكام
الرشعية.

* اخللـع:

إذا أبغض�ت امل�رأة زوجها وأصاهب�ا النفور منه دون س�بب من

جانب�ه يتوافر به موج�ب الطالق للرضر ،ومل تُطِ ْق صبر ًا عىل اإلقامة
مع�ه ،كان هلا احلق يف طل�ب الطالق مقابل التنازل عن حقوقها املالية
املرتتب�ة عىل الطالق وأن تر ّد إليه ما قدّ مه هلا من مهر وهدايا .ويقال:
ختالع الزوجان؛ إذا اتفقا عىل الطالق بفدية.

ه�ذا الن�وع م�ن الطلاق يع�رف باخللع ،وه�و يت�م يف األصل
تعس ًفا ،رفعت
باالتفاق بني الطرفني ،فإذا مل يتفقا أو مل يستجب الزوج ّ

الزوجة أمرها إىل القايض ليحكم بتطليقها من زوجها طالق ًا بائن ًا.
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* فســخ عقــد الزواج:

ٍّ
حق طلب التفريق بينهام ،إذا وجد يف
ل�كل من الزوج والزوج�ة ّ
اآلخر عي ًبا مس�تحك ًام ال يمكن الربء من�ه ،أو يمكن بعد زمن طويل،
وال يمكن العيش معه إال برضر ،وذلك برشط عدم العلم بالعيب إذا

كان قائًم�اً قب�ل العقد ،وعدم الرضا به رصاحة أو ضمنًا إذا وقع العلم
أو حدث املرض بعد العقد.

وق�د ح�دد الفقهاء العي�وب التي تتيح لكل من الزوجني فس�خ
الن�كاح ألجله�ا ،وإذا حدثت عيوب� ًا أخرى منفرة ومعدية فيس�تعان
بأه�ل اخلربة يف حتديد العيوب املوجبة للتفريق ،وتعترب الفرقة فس�خ ًا
لعقد الزواج ال طالق ًا.
وبالنتيجة  :فإنّه يف ضوء ما تقدم من رشح خمترص هلذه الوقفات؛

نشير إىل رضورة أن يتأدب املط ِّلق بأحكام الرشيعة اإلسالمية ،ويتبع
سنة خري الربية سيدنا حممد ﷺ يف ذلك ما استطاع؛

فالرشيع�ة اإلسلامية توج�ب على الزوجني الصبر والتحمل

إىل أبعد مدى تس�تمر فيه احلياة الزوجية ألن اإلنس�ان يتغري بحس�ب
الزم�ان وامل�كان والظروف املحيطة به ،وكم ش�هدنا حاالت ندم غري
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تعجل أصحاهبا يف ضياع األرسة
متدارك عىل قرارات مل تكن صائبة ّ ،
ومتزي�ق وحدة كياهن�ا؛ لذلك وجب التنبيه إىل هذه املس�ألة  -مس�ألة

آداب الطـلاق ،-وبحثهـ�ا وتوضيـ�ح ُأ ُطرهـ�ا أمـ�ام املقدمني عىل
يصححون املسار ،ويتداركون
الطـالق ،أو السائرين يف طريقه لعلهم
ِّ
أنفسهم بأقرب خمرج حيفظ كياهنم األرسي.

* الطالق السني والطالق البدعي والفرق بينهام:
لق�د تأثر املجتمع املس�لم من عوملة العلامني�ة وأصبحوا يف حالة
يرثى هلا من عدم فهم ضوابط الرشيعة وبخاصة األحوال الشخصية،
ومنه�ا الطالق ال�ذي تناول البح�ث آدابه ،ومن ضم�ن هذه اآلداب
معرف�ة نوع ه�ذا الطالق ،وما املقصود من الطالق الس�ني والبدعي،
وألن معرف�ة هذين النوعين من الطالق يوفر أرض� ًا طيبة لإلصالح
بين الزوجين ويقلل اخللاف ،وهل�ذا كان ﷺ ّ
حيث أمته على التزام
السنَّة يف طالقها ،وهو أن يطلق الرجل طلقة واحدة يف طهر مل جيامعها
ُّ
فيه؛ وذلك لتتسنى له املراجعة عندما جيد الصالح يف ذلك.
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وإلي�ك أخي املس�لم بع�ض هذه التوجيه�ات النبوية يف مس�ألة
تعم الفائدة م�ن اآلثار النبوية ،وكيف
الطالق الس�ني والبدعي حتى ّ

كان�ت عالجاته صىل اهلل عليه وآله وس� ّلم للمش�كالت االجتامعية؛
نذكر هنا بعض األمثلة:
 - 1ق�ال ﷺ لثاب�ت ب�ن قي�س مل�ا أرادت امرأت�ه أن ختتل�ع منه

باحلديقة التي كان قد أمهرها هبا« :اقبل احلديقة وطلقها تطليقة».

 - 2و ّملا ذكر له أن رج ً
ال ط َّلق امرأته ثالث تطليقات مجيع ًا ،قام

أظه ِركم» حتى
غضبان ثم قال« :أ ُي ُ
لعب بكتاب اهلل عز وجل وأنا بني ُ

قام رجل فقال :يا رسول اهلل أال أقتله؟

 - 3ومل�ا ذك�ر عم�ر ب�ن اخلط�اب  -ريض اهلل عنه  -ل�ه ﷺ أن

عب�د اهلل ب�ن عم�ر ط َّل�ق امرأت�ه وه�ي حائ�ض ،ق�ال ل�ه ﷺُ « :م�ره
فلرياجعه�ا ،ث�م ليرتكها حتى تطهر ،ثم حتيض ،ثم تطهر ،ثم إن ش�اء

أمسك بعدُ  ،وإن شاء طلق قبل أن يمس ،فتلك العدة التي أمر اهلل عز

وجل أن يط َّلق هلا النساء».

وهك�ذا يفهم قارئ هذه اآلث�ار ّ
أن التوجيهات واألعامل النبوية

تع�رف األُ ّم�ة مدى حرصهﷺ عىل الترَّ ِّوي يف مس�ألة الطالق ،وعدم
ّ
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التَّه�ور في�ه؛ ليمن�ح رشكاء األرسة فرص�ة املراجع�ة ،والبح�ث عن
حلول جامعة ،وضامنات تستقيم هبا احلياة وإن تط ّلب األمر تعهدات
جديدة أو دخول أطراف أخرى تصحح مسار العالقة.
وه�و يدل على حرص الش�ارع احلكيم يف إبقاء احلي�اة الزوجية
مستقيمة ،وعىل عدم تفككها؛ ملا يف ذلك من عامرة البيوت ،وحتصني
بن�اء األرسة ،ومحاية النشء من التمزق َّ
والش�تات ،وكل هذه فضائل
أخالقية عظيمة ،هلا كامل العناية والرعاية يف الرشيعة اإلسالمية.
وق�د طبقها النبي ﷺ بنفس�ه ،وأراد ذلك من أمته ،كام يتبينّ لك

يف صفحات هذا الكتاب.
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الوقفة الثالثة

ِ
احل َكم واآلثار احلضارية املرتتبة عىل التزام اآلداب

يف إهناء العالقة الزوجية

هن�اك العدي�د م�ن احلكم واآلث�ار اإلجيابي�ة عىل الت�زام األدب

يف احل�وار والس�لوك ،وال س�يام يف إهن�اء العالق�ات الزوجي�ة؛ ولعل

كل إنس�ان متأم�ل يف تعالي�م اإلسلام بش�أن قضايا الطلاق وآدابه
وسلوكياته وآثاره ِ
وحكَمه وهدي رسول اهلل اخلاتم ﷺ يف ذلك ك ّله؛
س�تظهر لديه أم�ارات كثرية تبينّ له عظيم الفرق بني اإلسلام اخلاتم

كترشيع وسلوك وأخالق ،وسائد ما ط ّبق أو يط ّبق يف املجتمعات غري
املس�لمة ،ولقد ب ّينّا بعض هذه الفروقات يف صفحات سابقة ،واتضح

لن�ا من خالل بيان اآلداب التي تس�بق الطالق وأثناءه وبعده مجيل ما
حتمله الشامئل اإلسالمية ،وتتمتع به املجتمعات املسلمة من ترشيعات
و ُمثل جتاه املرأة وحقوقها ككائن برشي يتمتع باحلياة واملشاعر ويتأثر

يتوجب أن تعامل به يف حالتي جنوحها إىل
بنتاجها س�لب ًا وإجياب ًا ،وبام ّ
الص�واب أو وقوعه�ا يف اخلطأ ،مع مراعاة وضعه�ا وظرفها وحالتها

النفس�ية ومؤ ّثراهت�ا البيئية ،وهو احل�ال جتاه الرجل أيض� ًا ،ولعل من

أهم ما نرش�د إلي�ه يف هذه الفقرة هو التذكري باخلط�وط العريضة بعد
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أن ذكّرن�ا باجلوانب اخلاص�ة يف آداب الطالق ،والتي تعد رضورة يف
سياق العالقات الزوجية بنا ًء وانتها ًء؛ فعىل كال الطرفني:

 -مراعاة اجلانب اإلنساين يف العالقة ابتدا ًء وانتها ًء.

 -املحافظ�ة على ال�ذوق الع�ام يف التعامل ،ورعاية املش�اعر يف

اجلانب اإلنساين.

 التعامل بأخالق املسلمني ،وال سيام باستحضار ما ّحث عليه

الق�رآن الكري�م يف التزامها مع س�ائر اخلليقة عىل اختلاف انتامءاهتم

وأعراقهم وأصنافهم.

 -إن م�ن احلكم الظاه�رة يف ترشيع الطالق والتزام آدابه؛ توفري

الراح�ة ل�كال الزوجين ،وضمان أداء األرسة لواجبه�ا االجتامع�ي
واإلنس�اين كام قال اهلل تع�اىل﴿:ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾(س�ورة النس�اء ،)130 :ف�إذا وصل�ت العالق�ة
إىل ه�ذه الطري�ق ديانة جيب على الطرفني أن يتمتعا باحلل�م والعدالة

وااللت�زام ب�آداب الطلاق الت�ي أم�ر هب�ا اإلسلام ،وأن يقدم�ا عىل
تصحيح احلالة بالفراق احلسن.

 -تتض�ح رضورة الكفال�ة اإلسلامية لكال الطرفين قبل وبعد

يتوجب عىل الطرفني أن يعمدا
حالة املفارقة وحتقق فكرة الطالق؛ إذ ّ
إىل مستش�ار أرسي ليق�دّ م هلما النصائ�ح الالزم�ة يف تصحيح مس�ار
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العالقة ،واملحافظة عىل األرسة قبل وقوع الطالق.

 -وأن يعم�دا إىل بن�اء احلياة اآلمن�ة ،والعامرة البدنية والنفس�ية

مل�ا بع�د الطالق م�ن خلال االستش�ارات واملراكز املتخصص�ة التي

ّ
تش�خص ح�االت األمل النفسي ،وتق�دّ م املش�ورة يف اإلعال�ة والبناء
املعريف وعالج مشكالت ما بعد فرتة الطالق.
 -وأن ُي ْق ِدما عىل تأسيس حياة جديدة ملؤها اليقني بموعود اهلل

تع�اىل ،وش�عارها االنطالق من أج�ل النجاح ،ومداده�ا اإلفادة من

التجارب الس�ابقة؛ بتجنّب الوقوع يف األخطاء املن ّفرة ،والتعامل بكل
إجيابية يف ظالل أخالق مر ّغبة.

 -وأن يتذكّ�ر الطرف�ان أهنما يمثلان نموذج� ًا أم�ام الش�عوب

األخرى؛ يف كيفية ابتداء العالقة ،وانتهائها عند أعىل مستويات احلوار

والتفهم والذوقية احلضاريةَّ ،
وأن معرفة كل طرف لآلخر قد تتط ّلب
وقت� ًا وجه�د ًا ،وأن وصول األط�راف إىل مرحلة ع�دم الفهم لآلخر

تفهم مش�كالته؛ متنح ألي طرف فرصة االنسحاب من حياة ذلك
أو ّ
الط�رف ،ويبق�ى اجلميع عىل وداد اإلخاء اإلنس�اين والديني وغريمها

من األوارص العامة التي جتمع الشعوب.

 ّإن م�ن أعظ�م اآلث�ار احلضاري�ة املرتتبة عىل إهن�اء اخلالفات

الزوجي�ة ومش�كلة الطالق من خلال الت�زام اآلداب العام�ة فيهم،
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وس�لمية الق�ول والس�لوك؛ ه�و االمتث�ال ملا جـ�اء ع�ن اهلل تعاىل يف

توجيهات القرآن الكريم فيام يتع ّلق هبام .ثم التأيس بام ورد عن رسول

اإلسلام اخلاتم ﷺ يف أقواله وأفعاله وأحواله وهو يعالج املشكالت
الزوجية واألسـرية واملجتمعيـة ،ويصل هبا إىل حلول مرضيـة لسائر

األطراف ،وحيفظ للمش�اعر قيمتها ،وللحق�وق مكانتهـا ،وللرشيعة

كلمتها.

 ّوس� ّطر يف صفحاته املرشقة ،وسطع
وإن الذي حفظه التاريخ ُ
ب ُ ِِ
املن�ورة ،وتداولته األنظمة واجلامعات واملراكز
نوره بني التعاليم ّ
َ ِّي�نِّ
يف بحوثها وأسفارها؛ كل ذلك يذكّر بعظيم ذخريتنا الدينية والتارخيية
واملعرفي�ة واالجتامعي�ة ،ويع ّلم الش�عوب واألم�م ّ
أن منهج األمة يف

النبوة إىل يومنا هو منهج
عالج مش�كالت أرسها املس�لمة منذ عرص ّ
وتتجس�د مصداقيته يف
الص�دق والص�واب والعقالنية واألخلاق؛
ّ
كيفية حلول املشكالت ،واخلروج من األزمات العاطفية ،والوصول

إىل إحقاق احلقوق بكل أخالقية؛ وصلة باهلل تعاىل ورس�وله؛ وهو يف

الوقت نفس�ه جيعل للمسلمني ورشيعتهم اخلامتة الفضل املشهود عىل
غريهم يف تنظيم احلياة األرسية يف حالتي النجاح والفش�ل ،ووقوفها
عىل وس�ائل إزالة عثراهت�ا ،وإجيادها الدواء الناجع لس�ائر األمراض

النفسية والفكرية والسلوكية واألخالقية واالنتامئية الدينية والشعبية.
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اخلامتة
بحم�د اهلل تع�اىل ت�م م�ا أردن�ا التوجي�ه إلي�ه يف صفح�ات هذا

أن لكل بداية هناية ،ول�كل عقد ّ
الكت�اب؛ إذ من املعل�وم ّ
حل وثاق ،
وم�ن ه�ذه العقود عقد الزواج الذي هو من أوث�ق العقود يحُ ّل رباطه

إ ّم�ا بامل�وت أو الطالق وما يلحق به من خلع أو فس�خ؛ وتأتى عظمة
ه�ذا العقد م�ن خالل ما يمنحه للطرفني من حق االس�تمتاع أحدمها
باآلخر ،وما يرتتب عىل ذلك من حقوق وواجبات..
وإذا كان الزواج يف اإلسلام يبنى عىل أس�س رصينة ،وله آداب
ويمر بمراحل تتعل�ق بكفاءة وقدرة وإمكانية كل
ومقدّ م�ات معتربةّ ،

من الطرفني عىل التكيف عىل حياة جديدة حتكمها الرشيعة اإلسالمية
بضوابطه�ا ونظامه�ا العق�دي والترشيعي واألخالق�ي؛ فإن للطالق

أيض ًا أس�بابه وآدابه وصوره ،التي الب�د أن تؤخذ بعني االعتبار ،وأن
حترص األطراف عىل س�لوك س�بيل القرآن والس�نّة يف إهن�اء العالقة
الزوجي�ة يف حال اس�تحالتها ،وكذلك يف حال ترت�ب عىل بقائها آثار
سلبية نفسية وجسدية و ُأرسية وجمتمعية.
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ولق�د وقفن�ا يف الصفحات الس�ابقة بعض الوقف�ات؛ أردنا من

خالهل�ا توضيح بعض املع�اين لكل من ُي ْق ِدم عىل الطالق ،أو تس�وقه

املش�كالت إىل ط�رق باب�ه ،والتذكري بأمهي�ة الت�زام األدب يف احلوار
والس�لوك واآلث�ار م�ع الطرف اآلخر ذك�ر ًا كان أم أنث�ى ،وأن التزام

األدب ال يقتصر يف اإلسلام عىل وقت دون آخر ،ومش�كلة س�وى
أخرى ،فاإلسالم دين األخالق ،وعلومه ومعارفه وترشيعاته جاءت
لتتم�م األخلاق احلميدة يف اإلنس�انية ،وتع ّلمنا اآللي�ات الصحيحة
التي توصلنا إىل طيب العالقة يف الصلح واالختالف ،وحتقق الرش�اد

للمجتمعات ،وال س�يام إذا سلكت سبلها س�لوك ًا سلي ًام ،وهذا األمر
يشمل األفراد واجلامعات واملجتمعات.
واتض�ح للقارئ أث�ر االلت�زام باحلك�م القضائي لفص�م ميثاق
الزوجية ،ودوره يف بت هذه العالقة ،ورضورة احرتامه.
وبع�د معن�ى األدب ورضورت�ه تبّي�نّ كيف فهم غري املس�لمني

كاليه�ود والنص�ارى وأه�ل اجلاهلي�ة معن�ى الطلاق وس�لوكياته.
واتضح فارق الفهم والس�لوك بينهم وبني املسلمني ،وكيف ّ
أن منهج
أهل اإلسلام هو التزام ما جاء به الوحي اإلهلي يف عالج املش�كالت
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األرسي�ة واالجتامعي�ة ،وأهن�م التزم�وا آداب�ه يف ضوء تعالي�م القرآن
الكريم ومقاصد س�وره ،ال س�يام ما ورد يف سور البقرة ،واألحزاب،
والطلاق .وأخذنا القارئ إىل املع�اين النبوية والس�لوكيات الكريمة
الواردة يف سيرته وتوجيهاته ﷺ ،والتي من خالهلا يقف املس�لم عىل
حقيقة مفهوم أدب الطالق وسلوكه ،وأفضنا إىل ما يلتحق هبذا الفهم
م�ن مفاهي�م وآليات فقهية ملذاه�ب العلامء ،وال س�يام يف التعامل مع

الطالق وآدابه وسلوكياته ،ونوهنا إىل بعض ِ
احلكَم واآلثار احلضارية
ّ

املرتتب�ة عىل التزام اآلداب يف إهن�اء العالقة الزوجية ،ورضورة إظهار

ح ّل�ة األخالق الت�ي أرادهتا الرشيع�ة اخلامتة ألهلها م�ن احلضارة يف
القول والفعل والنتائج.

ويف الخت��ام ..نس�أل اهلل تع�اىل أن يو ّف�ق املس�لمني إىل مرضات�ه،

ويؤ ّل�ف بني قلوهبم ،وجيمع بينهم بكل خير ،ويبارك هلم يف الزواج،
ويدف�ع عنهم وعن ُأرسه�م وجمتمعاهتم أي ش�قاق أو طالق ،ويمتّع

بحسن األدب وحمامد األخالق ،وصىل اهلل وبارك عىل س ّيدنا
أجياهلم ُ
حممد وعىل آله وصحبه وس ّلم ،واحلمد هلل رب العاملني.
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