
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

قد    همع االعرتاف بأن،  الطالقأبغض احلالل إىل اهلل    هو ه البالد  ذهيدد استقرار العوائل يف ه  مالعل أكرب   

َع أن اهلل ما رش  يف بعض األحيان، وفرجًا وخمرجًا؛ لكن من املقطوع به أنه ليس هو األصل، إذ  يكون رمحة

   .النكاح إال ليدوم

يف  الطالق  فحّرم  الزوج،  الطالق عىل  لفرص  تضييقه  الزواج من  ديمومة  يف  اإلسالم  رغبة  أَدلَّ عىل  وال 

ومجعَ  الز  الطلقات   احليض،  عىل  وحّرم  واحدًة،  دفعًة  زوجته الثالث  يطلق  أن  فيه،    وج  جامعها  ُطهٍر  يف 

اَل َتْدِري َلَعلَّ }  :وعلل ذلك بقوله  ،أن خيرجها من البيت   اً رجعي إذا طّلق زوجَته طالقًا     الرجلوحّرم عىل

  [1الطالق: ]{اهللََّ ُُيِْدُث َبْعَد َذلَِك َأْمًرا 

الوقت نفسه ُفَرٌص كثرية للمراجعة،  ومع هذه احلواجز الكثرية التي وضعها الرشُع أمام الطالق، وهي يف  

   !إىل اختاذ قرار الطالق ِمن غري َتَروٍ   ونيستعجليراهم ، تأمل يف أحوال كثري من املتزوجي إال أن امل 

أسباب  ولعلنا أهم  يف  الذي    هذا  ننظر  بيوتاً االستعجال  أن  -هدامليف  زل  ي  مل  بعضهالعل  -كثريةً   دمر  عّلها 

 :أهم األسباب   من، فالقرار غري املدروستساهم يف كبح مجاح هذا 

ولو قرأ كل   كل واحٍد منهام من احلقوق، وما عليه من الواجبات الرشعية، لجهُل الزوجي أو أحدمها بام    -

العالقة بي  هاممن الكريم  املوىل  فيها  قليلة ضبط  فيه احلل بكلامت  إذ قال خماطبا    كالم اهلل لوجدا  الزوجي 

بِاملَْْعُروِف }األزواج:  وُهنَّ  ِذي َعَليِهنَّ بِاملَعُروف   َوََلُنَّ ِمثُل }، وخماطبًا النساء[19]النساء:  {َوَعارِشُ فإذا   ، {الَّ

قاق ستنحرس، فلن يغضَب الزوُج حي تطالبه عرف الزوجان هذه احلقوق وقاما هبا؛ ست جد أن دائرَة الشِّ

عىل   فيام  هذا  مثل  وُقل  بالنفقة،  تطالبه  حي  َيغضب  ولن  حاجة،  لغري  البيت  خارَج  السهر  بعدم  الزوجُة 

منعها من بعض األشياء التي يرى املصلحَة يف منعها، أو أمر وهنى بام  بالزوجة فلن تغضب إذا قام الزوُج  

ق     .املصلحَة للبيتُيقِّ

أول  وإ فإن  بالرشع،  اجلهل  عن  حتدثنا  ذلكذا  يف  يدخل  املتعلقة   ،ما  النبوية  بالسرية  األزواج  أكثر  جهُل 

  ،مواقف وقعت يف أرشف وأطهر بيٍت  يفترصف النبي الكريم  باحلياة الزوجية، فإن الناظر فيها ليعجب من 



 

 

مل َيسَلم منها بيُت النبوة، فقد هجر النبي صىل اهلل عليه وسلم نساءه   االعتياديةوالعاقل يعلم أن املشكالت  

شهرًا، حتى ظن بعض الناس أنه صىل اهلل عليه وسلم طلقهن، ورأى صىل اهلل عليه وسلم ما تصنعه الغرية 

م بيته من بعض املشاكل، لكن الفطنة  بي نسائه، يف قصص كثرية معلومة، فكيف يظّن بعض الناس أن يسل

تزوجا حديثًا سواء  كل زوجي  وإهنا دعوة ل املشاكل،    ه هذواحلكمة معرفة كيف تعامل الرسول الكريم مع  

 . حممٍد صىل اهلل عليه وسلم  الزوج عىل شخصية  ا تعرفليالسرية جيدًا؛  كل واحد منهام  يقرأأن  ،  أو قديامً 

لزوجي أو أحدمها يطلب من  الرشع يأيت اجلهل بطبيعة النفس البرشية، فرتى اويف مقابل اجلهل بأحكام   - 

أو مقالهاآلخر   يريد  ،  بلسان حاله  ويف هذا جتاهل   تصوراته، ومشاعره، وسلوكياته!  حسبأن يكون كام 

   ثلإنام تقوم عىل التخالف وليس عىل التام يف األصل وهي أن العالقة الزوجية  األنفس،لسنة من سنن اهلل يف 

الطالق  - نِسبة  ختفيف  عىل  يعي  فيه،  ومما  االستعجال  املقارنات    وعدم  البيوت،  ترُك  مما  بي  ساهم  فإن 

من  كثري  أو  بخراب  أختِها،  حياة  بي  املقارنة  من  النساء  بعُض  تفعله  ما  زوجِة    البيوت  أو  أخيها،  زوجِة 

ق اجلريان   واالجتامعية  املادية  زوجها  طبيعَة  أن  مع  ولَيعْيش  واألصدقاء،  السعادة،  َتسوَد  فحتى  ختتلف،  د 

 يسبب   مما   عاجز،   أنه  أويف مقارناٍت تشعر الرجل أنه ضعيف    م كام هي؛ فليرتكوا الدخول الزوجان حياهت

 !بالطالق يرتمجه  قد  له،   معنوًيا جرًحا

إن شئَت    - البيت، أو  الزوجية داخل سوِر  نِسبته حرص املشكالت  الطالَق ويقلل  فقل داخل ومما خيفِّف 

 غرفة الزوجي، وعدم إقحام أحٍد من اخلارج إال عند الرضورة. 

األسباب    - سبب،ومن  ألتفه  الطالق  كلمة  وترشيَد    إطالق  أرسة،  ومتزيَق  بيٍت،  خراَب  النتيجة  فتكون 

، وههنا  يطلقها لتأخر الطعام، وما شاهبهااك  ذن امللح زاد يف الطعام أو نقص! ويطلق امرأته ألا  ذفه !أوالد

ينبغي أن يعلم الزوجان: أن ليس من احلكمة أن تكون كلُّ صغرية وكبرية حماًل للجدال والنقاش، بل ال بد 

من التغافل، فالعافية فيه ـ كام قال اإلمام أمحد بن حنبل ـ، وانظر ماذا قال هذا اإلمام اجلليل عن زوجته ـ  

عليها   وترحم  ذكرها  أن  اخت)بعد  ما  سنة،  عرشين  كلمةمكثنا  يف  مل  (لفنا  أنه  اإلمام  قصد  أن  تظّن  وهل   ،

ُيصل بينهم اختالف يف وجهات النظر يف بعض املسائل البيتية؟ كال، لكنه التفاهم حينًا، والتغافل وعدم  

 الوقوف عند األمور الصغرية، وتقّبل الزوج والزوجة لكل واحٍد منهام، واحتامل الفروق الفردية. 



 

 

وار بي الزوجي، وفرُض الرأي بالقوة من كال الطرفي أو أحدمها، وإن كان  غياُب مبدأ احل  ومن األسباب

فرَض هيبته وأوامِره بالتهديد   هذا يكثر يف جانب الرجال، فكم تشكو النساء من بعض األزواج  أنه يامرُس 

 كله!  فال يعرف يف خطابه سوى ألفاظ الطالق يف مدخله وخمرجه، ويف أمره وهنيه، بل ويف شأنه  د، والوعي

إن احلكيم حقًا هو من يدفع أهَله للقيام بام يريد بدافع املحبة والتقدير واالحرتام، وكم هو الفرق بي من 

ولئن كان غياب احلوار يف احلياة ـ أحد   !، وبي من ختدمه حمبًة واحرتاماً منه ختدم زوجها وتنفذ أوامره خوفًا  

فيها مما خيفف ك تفعيله  فإن  ـ  الطالق  النبي  أبرز أسباب  كان    عائشة  حاور  وسلم   عليه  اهلل   صىلثريا، وإذا 

 منها؟  أعظم  الدنيا  يف  مشكلة فأي  اإلفك، قضية  وقعت  حي

إذا وقع يف ومن أعظم األسباب    - ر اخلاطر، أو عدم مناسبة الوقت، فإن اجلدال  النقاش حاَل تكدُّ جتنّب 

جدٍل   إىل  مفيدًا  نقاشًا  كونه  من  انتقل  األحوال،  هذه  اآلخر، مثل  حساب  عىل  لطرٍف  االنتصار  منه  يراد 

 . واألعظم أجرًا واألكرب عقاًل هنا: هو َمن َُيرص عىل أن َيسلك أقرَب طريٍق للخروج اآلمن 

الرتيث يف شأن الطالق إن كره الرجل من زوجته شيئًا، فيمسكها بمعروف إىل أن ينظر يف األمر، ويقلِّب  

إذا ما عزم عىل الطالق كان قراره ناضجًا، صادرًا    النظر، ويستشري أهل اخلربة يف مثل هذه األمور، حتى 

   .عن قناعة تامة، ودراسة شاملة

وكل ما سبق احلديث عنه إذا كانت الرغبة يف الطالق من ِقَبل الزوج، أما إذا كانت الرغبُة واالستعجال من  

امل يف  والتأين  العالج،  يف  والويل  الزوج  دوُر  يأيت  فهنا  الزوجة؛  قد ف وضوع،  ِقَبل  حديثًا،  املتزوجات  بعض 

تطلب الطالق؛ ألهنا مل ترتح مع زوجها يف أول األيام، ومل جتد االندماج التام، فتتصارع يف نفسها مشاعُر  

الطالق؛  بطلب  بادرت  ربام  الزوجية  باحلياة  خربهتا  فلِقلَّة  املستقبل،  من  اخلوف  مشاعر  مع  أهلها  فراق 

لغري ذلك من األسباب التي يغلب يف فيها النظر العاطفي، فتحتاج إىل صرب حتى  بحجة أهنا ما ارتاحت! أو  

أن يكون الزوج هادئًا مرتويًا يف مثل هذه احلال، فإن كان هناك سبب ظاهر عولج،  هنا جيب    !تكون مقتنعة

 حتى ال يكون قرار الطالق رسيعًا؟ 

ال َيفَرك مؤمٌن مؤمنًة،  ىل اهلل عليه وسلم: )) ولعل من خري ما نختم به خطبتنا هو حديث رسولنا الكريم ص  

 كم يغفل كثرٌي من املطلقي عن هذا األصل العظيم؟ ((، ف إن كره منها خلقًا ريض منها آخر

 واحلمد هلل رب العاملي 

 


