
 

  



 
 ورمحة؛ مودة الزوجني بني وجعل الفطرية، اإلنسان حلاجة تلبية الزواج وجل عز هللا شرع

 كما  الدين، على حفاظ وفيه أخالقية، وعفة حصانة الزواج ففي واالطمئنان. السكينة لتحقيق
 ها.عد   يصعب كثرية  أخرى ومصاحل ،واجملتمع األسرة لتكوين نواة   أنه

 احلكيم الشارع منع وقد الوفاة، إىل الزوجني بني مستمر   عقد أهنا الزوجية احلياة يف واألصل
 واخلصام النفرة كحصول  استمراره، دون حيول ما عليه يطرأ قد لكن الزواج، يف تةاملؤق   العقود

 ،لم  حيت   ال العشرة يف سوء أو طبعهما، تنافر أو وأخالقهما، أفكارمها لتباين ؛الزوجني بني
 يشرع احلالة هذه ففي الصدع، لرأب حماولة أي معه جيدي وال اإلصالح، على وتستعصي

 جديدة فرصة منهما كال    ويعطي مستمر، ابوعذ دائم بؤس من الزوجني ليخلص ؛االنفصال
إ ن   تعاىل: قال السعيدة، للحياة ر ق ا }و  ف  ال    اّلل    ي  غ ن   ي  ت   ن   ك  ع ت ه   م  ان   س  ع ا اّلل    و ك  ا{ و اس  ك يم   ح 

  .[130 ]النساء:
 الطالق؟ حق ميلك م ن   :السؤالو 

 جاألزوا  ختاطب ومجيعها الطالق، حق ميلك من هو الرجل أن نةمبي    القرآنية اآلايت جاءت
ا }ف إ ن   تعاىل: قال النساء، دون ه  ن   ل ه   َت  ل   ف ال   ط ل ق  ّت   ب  ع د   م  ا ت  ن ك ح   ح  ا ف إ ن   غ ري  ه   ز و ج  ه   ط ل ق 

ن اح   ف ال   ا ج  م  ع ا أ ن   ع ل ي ه  ا أ ن   ظ ن ا إ ن   ي َت  اج  يم  ود   ي ق  د  ود   و ت ل ك   اّلل    ح  د  ا اّلل    ح  ي  ن  ه  م   ي  ب   ون   ل ق و  ل م   {ي  ع 
ا }اي   تعاىل وقال ،[230 ]البقرة: ن وا ال ذ ين   أ ي  ه  ت م   إ ذ ا آم  ح  ن ات   ن ك  م  ؤ  { ث    ال م  ن  وه  ت م   ]األحزاب: ط ل ق 

ا }اي   تعاىل: وقال ،[49 ت م   إ ذ ا الن ب    أ ي  ه  اء   ط ل ق  ن   الن  س  { ف ط ل  ق وه  ِت  ن   .[1 ]الطالق: ل ع د 
 رجل، وسلم عليه هللا صلى النب أتى قال: عباس، ابن فعن النبوية، السنة نصوص يف وكذا

 رسول فصعد قال: وبينها، بيين قيفر    أن يريد وهو أمته، جينزو   ديسي    إن هللا، رسول اي فقال:
 مث أمته، عبده يزوج أحدكم ابل ما الناس، أيها اي» فقال: املنرب، وسلم عليه هللا صلى هللا

 عن كناية  فهو ،املرأة ساق يعين: .(1)«ابلساق أخذ ملن الطالق إمنا ؟!بينهما يفرق أن يريد

                                 
 مبجموع (109 /7) اإلرواء يف األلباين وحسنه ضعيف، وهو هليعة ابن وفيه ماجه، ابن خرجهأ (1)

  طريقيه.



 كالسي د  زوجها، غري املرأة ي طل ق ال أنه واملقصود: ،(1)زوجها إال بساقها أيخذ ال ألنه الزوج؛
 .(2)عبده امرأة ي طل ق أن جيوز ال

 احلديقة اقبل» لزوجها: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قيس بن اثبت امرأة قصة ويف
 .(3)ابلطالق املرأة خياطب ومل، «تطليقة وطلقها

 .(4)زوجته دون فقط للزوج حق   الطالق أن على الفقهاء فقات   وقد
 الزوج: بيد الطالق جعل أسباب من

 جعل الشارع احلكيم الطالق بيد الرجل دون املرأة جلملة  من األسباب، منها:
 الزواج مطالب كل  فتكل  ي الذي هو لرجلفا على الرجل وليس املرأة: والنفقة املهر أن -1

 عامال لميث    هذا أن فيه شك ال ومما ماله، يف الطالق خسارة تصيبه الذي فهو ،الزوجية حلياةوا
 يف عالتسر   وعدم الَتوي من مزيد إىل -املشاعر واحتدام النزاع مواطن عند- الرجل يدفع قواي  

 هاميس   أن قبل نفسها على توقعه أن -الزوجة بيد الطالق كان  لو- اجلائز فمن .(5)الطالق أمر
 عليها، العقد دمبجر   كامال    هاحق    على منه َتصل بينما هبا، االستمتاع حق عليه تفتفو    الزوج،

 الناس ألموال أكل ذلك ويف هبا، يدخل مل إن نصفه أو ،هبا دخل إن هكل    املهر هلا فيكون
 .(6)ابلباطل

 الطيش نزوات عليها وتسيطر عواطفها، تغلبها ما كثري ا  فاملرأة العاطفية: املرأة تركيبة -2
 الطمث وانقطاع والرضاع والوالدة واحلمل احليض حاالت يف يعَتيها ما إليها يضاف والغرية،

                                 
 هذا عقب (151 /1) ماجه ابن سنن شرح يف السيوطي وقال .(254 /19) الرابين الفتحينظر:  (1)

 اجلماع". ميلك من الطالق ميلك إمنا أي: اجلماع، عن كناية  ابلساق: "أخذ احلديث:
  (.344 /28) العقىب خريةذينظر:  (2)
 عباس. ابن عن (5273) البخاري أخرجه (3)
 اإلرادات منتهى شرح (،3 /8) احملتاج َتفة (،48 /4) املنتقى (،326 /2) الصنائع بدائع ينظر: (4)

(3/ 74.) 
 .(161)ص:  بلتاجي حممد د. الصحيحة، والسنة الكرمي القرآن يف املرأة مكانة ينظر: (5)
 .(102 /2) إمساعيل بكر حممد د. األربعة، املذاهب على والسنة الكتاب من الواضح الفقه ينظر: (6)



 إىل تكون ما أقرب جيعلها املزاجي، االحنراف من بشيء يصيبها هرموين توازن عدم من
 فينهدم روية؛ وال تفكري غري من الطالق إيقاع إىل فتسارع الوقيت، الشعور لدوافع االستجابة

 ،(1)تعانيه ما واالهنيار التفكك آاثر من ذلك بعد األسرة وتعاين األسباب، ألتفه الزوجية بيت
 أهلها أكثر فإذا ،النار يت  ر  أ  » :الطبيعة هذه من شيئ ا مبين ا وسلم عليه هللا صلى النب قال وقد

 أحسنت لو اإلحسان، ويكفرن العشري، يكفرن» قال: ابهلل؟ أيكفرن قيل: ،«يكفرن ؛النساء
 .(2)«قط اخري   منك رأيت ما قالت: ا،شيئ   منك رأت مث الدهر، إحداهن إىل

 فإن ؛ابلنساء استوصوا» :األزواج موصي ا وسلم عليه هللا صلى قال الَتكيبة هذه وألجل
 وإن كسرته،  تقيمه ذهبت إن أعاله، الضلع يف شيء أعوج وإن ضلع، من خلقت املرأة
 .(3)«خري ا ابلنساء استوصوا أعوج، يزل مل تركته

 وأهنم الرجال، كل     كمال  كذلك  يعين ال أنه كما  كذلك،  النساء كل    أن يعين ال وهذا
 ذوات هن من النساء من جند فقد اجلماح، وكبح األعصاب ضبط على وأقدر تؤدة، أصحاب

ا انفعاال   أسرع هم من الرجال ومن عقل،  لغالب.ل احلكم لكن   املرأة، من وطيش 
 يكن مل القرون عرب كافة  املسلمني لدى املتقرر لرجل(ا على الطالق حق )قصر احلكم وهذا

 هذا يف انبتة نبتت حّت األسرة، أحكام يف ماتاملسل   من ألنه نظر ا منهم؛ أحد ليستشكله
 زعمهم! حسب إلنصافها املرأة حبقوق واالهتمام اجلنسني، بني ابملساواة ينادون ممن العصر

 من مظهر هو وهل ابلرجل؟ هلا مساواة وعدم للمرأة ظلم التشريع هذا يف هل والسؤال:
 والسكن االستقرار حيصل كيف  :بعضهم ويتساءل ؟اإلسالمية الشريعة يف املرأة دونية مظاهر

 بقرار أتفاج أن أيسر فما الرجل؟! بيد بقائها عدم أو فيه املرأة بقاء قرارو  الزوجية بيت يف
  الصرب. إال -الضعيفة وهي- هباتوتقل   الزوج هذا مزاج نزوات أمام هلا وليس منه، خروجها

                                 
 الواضح الفقه (،161)ص:  بلتاجي حممد د. الصحيحة، والسنة الكرمي القرآن يف املرأة مكانة ينظر: (1)

 .(103 /2) إمساعيل بكر حممد د. األربعة، املذاهب على والسنة الكتاب من
 عباس. ابن عن (907) ومسلم (،29) البخاري خرجهأ (2)
 هريرة. أيب عن (1468) ومسلم (،3331) البخاري خرجهأ (3)



 وذكروا اإلسالم، يف الطالق مشروعية يف -املعارف دائرة يف كما- املستشرقون طعنوقد 
 كان  وإن األسرة، هدم أسباب من الزوجات وتعدد الطالق أن منها: حوهلا، شبهات عدة

 . (1)اإلسالم إىل وانتقلت جاهلية عادة الطالق وأبن سوء ا، أشد   الطالق
 من املتحدة األمم اتفاقية عليه نصت مبا كذلك  ةالشبه هذه أصحاب بعض يستشهدو 

 املادة يف م1981 سبتمرب 3 يف نفاذها بدأ واليت ،املرأة ضد التمييز أشكال كافة  على القضاء
 يف املرأة ضد التمييز على للقضاء املناسبة التدابري مجيع األطراف الدول "تتخذ أن على (16)

 بني املساواة أساس على تضمن خاص وبوجه العائلية، والعالقات ابلزواج املتعلقة األمور كافة
 االتفاقية هذه وتلزم فسخه". وعند الزواج أثناء واملسئوليات احلقوق نفس )ج( واملرأة: الرجل

 هذه مقررات مع يتوافق مبا تشريعاِتا تعديل االتفاقية هذه على املوقعة الدول كافة  النص وهذا
  .(2)االتفاقية

ا للمرأة أن مسألة يف ويتبعوهنا االتفاقيات، هبذه الفقهاء إلزام يرون وهؤالء  فسخ يف حق 
 .(3)واملرأة الرجل بني للمساواة الغريب الفهم أساس على الرجل، مثل الزواج عقد

 اإلسالم أعداء يقصد الطالق يف املرأة حقوق حول املثارة الشبهات هذه احلقيقة: يفو 
 حول االلتفاف من وتنفريهم احلياة، شؤون حلكم الشريعة صالحية بعدم الناس إشعار منها

 العادلة. شرعته إىل واالحتكام م،اإلسال منهج
 وفيما يلي عرض ألهم  هذه الشبه والرد  عليها:

  األوىل: الشبهة

                                 
 ينظر: (1)

(213( .p sciences social the of encyclopeadia waither wiebre، 
).64( .p. islam in women 

 (.183)ص:  البنا مجال حلجاب،اينظر:  (2)
 (.321)ص:  كامل  كفاح  د. وإشكاالته، املرأة آلليات احلداثي لتوظيفا ينظر: (3)



 الزوج ينهي خصومة وألدىن واحدة بكلمة إذ للزوجة؛ الظلم غاية فيه الطالق أن زعمهم
 بيت من خروجها بقرار تفاجأ أن أيسر فما والتشرد، الضياع إىل املرأة تصريو  العالقة، تلك

 !الزوجية
 الشبهة: هذه إبطال وجوه

 ،كلها  عدل وهي ،واملعاد املعاش يف العباد ومصاحل احل كم على وأساسها مبناها الشريعة
 .(1)كلها  وحكمة ،كلها  ومصاحل ،كلها  ورمحة

 كما  الزوجني، بني تثور مشكلة ألي واألمثل األول احلل هو الطالق جيعل مل واإلسالم
 وعند الطالق، وقوع تسبق وتشريعات مبادئ وضع بل ،أو يريدون أن يومهوه هؤالء هيتومه  
  الطالق. إيقاع وبعد الطالق، إيقاع

 سوء مع اإلسالم يف الطالق حلقيقة والشامل الصحيح التصور عدم إن القول: وميكننا
 اخلاطئة. النتيجة هذه إىل هبم ىد  أ القصد

 الطالق: إيقاع قبل والتشريعات املبادئ فمن
طب ووضع ،املناسبة الزوجة اختيار على اإلسالم حث -1 ا، ةللخ   النظرة منها: أحكام 

 حول اخلالف موضع يكون ال حّت ذلك؛ سبب وسلم عليه هللا صلى النب بني   وقد الشرعية،
، اهليئة  اختيار على حث كما  ،(2)«بينكما يؤدم أن أحرى فإنه ؛إليها انظر» فقال: مستقبال 

  .(3)«يداك تربت الدين بذات فاظفر» :الصاحلة املرأة

                                 
 (.11 /3) املوقعني إعالمينظر:  (1)
 (،675) اجلارود وابن (،8 /2) والطحاوي (،1866) ماجه وابن (،1087) الَتمذي أخرجه (2)

 (.198 /1) الصحيحة السلسلة يف األلباين وصححه
 (.1466) ومسلم (،5090) البخاري أخرجه (3)



ن   تعاىل: قال ابملعروف، والعشرة التسامح من الزوجية احلقوق راعى -2 ر وه  ع اش   }و 
ر وف   ع  ل م  ن    ف إ ن   اب  وه  ت م  ر ه  ى ك  وا أ ن   ف  ع س  ر ه  ئ ا ت ك  ي   ري  ا ف يه   اّلل    و جي  ع ل   ش  ث ري ا{  خ   وقال ،[19 ]النساء: ك 

  .(1)«آخر منها رضي اخلق   منها كره  إن ،مؤمنة مؤمن يفرك ال» وسلم: عليه هللا صلى

 منها كره  إن» فإنه خلقهن، سوء على والصرب والصحبة العشرة حسن على حث وهذا
 يف حسن خلق فيها يكون بل ،سيئة أخالقها مجيع يكون ال يعين: ،«آخر منها رضي خلق ا

  .(2)ئالسي اخللق مقابلة
 كلكم» وسلم: عليه هللا صلى قال هللا، أمام املسؤولية الزوجني استشعار على حث -3

 وهو أهله يف راع والرجل رعيته، عن ومسئول راع اإلمام رعيته، عن مسئول وكلكم راع،
 .(3)«رعيتها عن ومسئولة زوجها بيت يف راعية واملرأة رعيته، عن مسئول
 حقوقهم وفاهم هل :«رعيته عن لئو مس هو» ،وغريها زوجته «أهله يف راع والرجل»

 .(4)؟ال أو عشرة كحسن  وغريمها ونفقة كسوة  من
 الزوجة بنشوز الشعور عند مرحلية خطوات وإعطاء الطالق، من األزواج تنفري -4

 أبهل واالستعانة املربح، غري والضرب واهلجر الوعظ أسلوب استعمال ذلك: فمن وعصياهنا؛
ت   تعاىل: قال ،النزاع إلهناء غريمها أو الزوجني أهل من واإلصالح اخلري ن   خت  اف ون   }و الال  وز ه   ن ش 

ن   ن   ف ع ظ وه  ر وه  ج  ع   يف   و اه  اج  ض  ن   ال م  ر ب وه  م   ف إ ن   و اض  ن ك  غ وا ف ال   أ ط ع  ن   ت  ب   ب يال   ع ل ي ه  ان    اّلل    إ ن   س   ك 
ب ري ا  ع ل ي ا إ ن   (34) ك  ت م   و  ف  اق   خ  ق  ا ش  م  ا ف اب  ع ث وا ب  ي ن ه  م  ك  ن   ح  ل ه   م  ا أ ه  م  ك  ن   و ح  ا م  ل ه  ا إ ن   أ ه   ي ر يد 

ا ح  ال  ا اّلل    ي  و ف  ق   إ ص  م  ه  ن   ان    اّلل    إ ن   ب  ي   ا ك  ب ري ا{ ع ل يم   .[35 ،34 ]النساء: خ 
 الطالق: إيقاع عند

                                 
 (.1469) مسلم خرجهأ (1)
 (.6 /4) امللك البن ،املصابيح رحشينظر:  (2)
 (.1829) ومسلم (،893) البخاري خرجهأ (3)
 (.24 /4) املنري لسراجاينظر:  (4)



 الطالق، إىل يلجأ فيها، التوفيق له يكتب ومل ،للصلح املتاحة خياراته الرجل يستنفد أن بعد
 له ويكون الزوجية، بيت يف العدة خالل املرأة وتقيم تطليقات، ثالث له الشارع أعطى وقد
 والثانية. األوىل الطلقة عدة يف مراجعتها حق  

 اإلسالم، يف الطالق وقوع من للحد الشريعة وضعتها اليت القيود من ابلثالث الطالق ويعترب
 جعلت فلو والثانية، األوىل املرتني يف الرجعي الطالق حدود يف يَتاجع حّت للزوج توسعة ففيه

 املراجعة. حق إثبات من الشرعي املقصد َتقق ملا الرجعة من مانعة األوىل الطلقة
 حيض، يف الطالق يقع أال واشَتط لذلك، املناسب التوقيت راعى احلكيم الشارع أن كما

 محلت لو فيما العدة فَتة إطالة حيث من ضرر ا هبا يلحق ال حّت فيه؛ جامعها طهر يف وال
  .(1)املعاشرة تلك بسبب

 يف للرغبة أدعى يكون أنه للطالق: فيه جيامعها مل الذي الطهر وقت اختيار يف واحلكمة
ا إال احلال هذه يف الطالق منه حيدث فال الزوجة،  يفَتض ألنه ل؛متعج   وال دمَتد    غري جازم 

 عادة. ورغبة اشتياق حالة يف يكون أن
 اليت العرضية الطارئة العوامل تنحية والقيود الضوابط هبذه تريد الشريعة أن ذلك: وحاصل

 ىلإ العموم وجه على الداعية األصلية الظروف تبقى حبيث فيها، الطالق إيقاع إىل تدعو قد
 عن يصدر إيقاعه أن الثقة ويعطي الطالق، إيقاع ظروف يقلل مما ؛الزوجية العالقة استيفاء

 . (2)فيه أصيلة رغبة
 الطالق: إيقاع بعد

 اإلضرار عدم على حرص بل الطالق، بعد حّت حقوق بغري مهانة املرأة اإلسالم يَتك مل
 مع حياِتا عن البحث من ملنعها بل الزواج، بقصد ال العدة يف إبرجاعها الزوج يضار كأن  هبا؛

 ذلك: منو  هلا، كرامة  اإلسالم شرعها اليت حقوقها من مبنعها أو آخر، زوج
 ذمته. يف اابقي   كان  إن املهر رمؤخ   دفع الزوج على أوجب أن

                                 
  (.144 /2) عقله حممد اإلسالم، يف األسرة ظامنينظر:  (1)
 (.140)ص:  بلتاجي حممد د. الصحيحة، والسنة الكرمي القرآن يف املرأة مكانة ينظر: (2)



 نفقة فال ابئن ا كان  فإن رجعي ا، الطالق كان  إن العدة أثناء واملسكن والكسوة النفقة وكذا
 .حامال   كانت  إذا إال ،مسكن وال سكىن وال هلا

 بني خالف على ،اابئن   أم ارجعي   طالقها كان  سواء للمطلقة يدفع مال وهي املتعة: وكذا
 استحبابه. أو وجوبه يف العلم أهل

إ ذ ا تعاىل: قال ت م   }و  اء   ط ل ق  ل غ ن   الن  س  ن   ف  ب   ل ه  ن   أ ج  وه  ك  س  ن   أ و   مب  ع ر وف   ف أ م  وه  ر  ح   مب  ع ر وف   س 
ن   و ال   وه  ك  ر ار ا ُت  س  وا ض  ت د  ع  ن   ل ت   ع ل   و م  د   ذ ل ك   ي  ف  ه { ظ ل م   ف  ق  س   .[231 ]البقرة: ن  ف 

 املرأة على واقع   ظلم ال أنه اإلسالم يف الطالق لصورة العرض هذا خالل من لنا يتبني
 املطهر. الشرع بسياج ومصونة حمفوظة حقوقها إن بل ،الطالق بسبب

  الثانية: الشبهة
 اإلسالم أن كيف  خالله من وعلمنا اإلسالم، يف الطالق لنظام املثالية الصورة معنا مر  

 بني َتصل اليت املشاكل يف احللول أول الطالق جيعل ومل الزوجية، بيت ُتاسك على حث
 حال يف الزوجة حقوق وراعى اإلصالح، وسائل استنفاد بعد حال   الطالق جعل بل ،الزوجني
 بواجباِتا وقيامها استقامتها، رغم زوجته يطلق قد الزوج أن اإلشكال: نأ إال وبعدها، الطالق
 إىل وصوال   أو الزوجة، مضارة أو التغيري، يف رغبة إال لشيء ال ،األكمل الوجه على الزوجية

 الطالق. حق ميلك ألنه كله  وذلك ،مجاال   أو ماال   كثرأ هي من
 الشبهة: هذه إبطال وجوه

 وال إنكاره، ميكن ال أمر استخدامه ويسيء موضعه غري يف احلق يستعمل من وجود -1
 استهان للسيارة قائد من كم  الشر، يف اخلري استخدم مسيء من فكم ذلك، على الشرع يالم

 اإلنسان يتناوله طعام من وكم !اهلالك إىل والناس نفسه وقاد العامة، واملمتلكات الناس أبرواح
 وهل !آكله؟ يف أم الطعام صنع فيمن اخللل فهل !واملرض ابلتخمة يصابف حاجته عن زايدة

 !قائدها؟ يف أم السيارة اخَتع فيمن اخللل
 بل الرابين، والتشريع امالنظ فساد على دليال   ليس احلق استعمال إساءة إن نقول: هلذا

 العالج يتوجه أن ينبغي هلذا ؛يطبقونه الذين األفراد واحنراف السليمة، الفطر انتكاسة على
 عليه هللا صلى قال ،هخلق ن  س  ح   من إمياان   املؤمنني أكمل جعل أن اإلسالم عظمة ومن م،إليه



 هللا صلى عللو  .(1)«لنسائهم خياركم وخياركم خلق ا، أحسنهم إميان   املؤمنني أكمل» وسلم:
 ويف ،«األخالق مكارم ألمتم بعثت إمنا» فقال: األخالق مكارم إبشاعة بعثته وسلم عليه

 األعمال من به يوزن ما أثقل من اخللق حسن وجل عز هللا وجعل ،(2)«األخالق احلص» رواية:
 على أخف مها خصلتني على أدلك أال ذر  ، أاب اي» وسلم: عليه هللا صلى قال القيامة، يوم

 اخللق حبسن عليك» قال: ،هللا رسول اي بلى قال: «غريمها؟ من امليزان يف وأثقل الظهر،
 لنا ضحيت   وهبذا .(3)«مبثلهما اخلالئق عمل ما بيده، حممد نفس فوالذي الصمت، وطول

 املنهج. خطأ على دليال   ليس األفراد أخطاء أن جبالء
ا حال   الطالق جعل قد اإلسالم أن -2  إذا أما الزوجني، بني التوافق عدم حال يف وخمرج 

 ابملرأة، إضرار   هناك كان  إذا خاصة ،بعضهم هحرمو  الفقهاء، بعض كرهه  فقد سبب لغري كان
 إليه. حاجة غري من الطالق وهو "ومكروه، حاجة: لغري الطالق أحكام مبين ا قدامة ابن قال

 للمصلحة وإعدام وزوجته، بنفسه ضرر ألنه حمرم؛ أنه إحدامها: روايتان؛ فيه القاضي: وقال
 عليه هللا صلى النب ولقول املال، كإتالف  حراما، فكان إليه، حاجة غري من هلما احلاصلة

 .(5)"(4)«ضرار وال ضرر ال» وسلم:

                                 
 ،"صحيح حسن" الَتمذي: قال هريرة، أيب عن (،250 /2) وأمحد ،(1162) الَتمذي خرجهأ (1)

 عمرو، بن حممد وفيه أمحد، رواه" (:306 /4) اجملمع يف اهليثمي قالو  (،43 /1) احلاكم وصححه
 ."الصحيح رجال رجاله وبقية حسن، وحديثه

 (،273) املفرد األدب يف البخاريو  (،318 /2) وأمحد (،192/  1) الطبقات يف سعد ابن أخرجه (2)
 الذهب. ووافقه ،"مسلم شرط على صحيح" احلاكم: قال مرفوع ا. هريرة أيب عن (،613 /2) واحلاكم

 هريرة أيب عن صحاح طرق من يتصل احلديث هذا" :(333 /24) التمهيد يف الرب عبد ابن وقال
 (.112 /1) لأللباين الصحيحة السلسلة ينظر: ."وغريه

 /3) والَتهيب الَتغيب يف املنذري إسناده وجو د (،53 /6) يعلى وأبو (،359 /13) البزار أخرجه (3)
 ."ثقات رجاله" (:22 /8) اجملمع يف اهليثمي وقال (،274

 (.250) الصحيحة السلسلة يف األلباين وصححه (،2867) وأمحد (،2758) مالك أخرجه (4)
 (.364 /7) غينامل (5)



 الطالق فتم والعفة، الطهر ينايف ما الزوجة إتيان أو الطباع، اختالف من سبب وجد إذا أما
ا يكن مل األسباب، هذه أحد على بناء  ابملرأة. مضارة وال ظلم 

 الزوج أن الفقهاء قرر وقد ابملرأة، اإلضرار أراد إذا قصده بنقيض الزوج يعامل اإلسالم -3
 من مجع به أخذ القول وهذا ترثه. أهنا املوت مرض يف وطل قها مرياثه من زوجته منع أراد إذا

 .(1)القدمي القول يف والشافعية واحلنابلة واملالكية احلنفية من اجلمهور قول وهو السلف،
 الظامل، وجه يف وتقف الطالق، يف املرأة حقوق عن الشريعة تدافع مدى أي إىل فانظر

 إليه. املوكل احلق الستخدام املسيء
  :الثالثة الشبهة

 من هذا أنو  عليها، الرجل لسلطة وإعالان   ،املرأة لكرامة امتهاان   الطالق يف نأ ادعاؤهم
 اإلسالمية. الشريعة يف دونيتها مظاهر

  :الشبهة هذه إبطال وجوه
 التطليق، موجبات قام فإذا العكس؛ ال لشأهنا وإعالء للمرأة تكرمي ا يكون قد الطالق -1

 للمرأة امتهان وأي حاله؟! وهذا معه البقاء عليها نفرض ملاذا فيها، رغبته عدم الزوج وأعلن
 فمن غريها. مع السعادة والتمس ،ظهره أدار زوج من للمرأة ختليص الطالقف هذا؟! فوق

 .(2)احَتامها فيها جتد أخرى، مشروعة عالقة تتحرى أن هلا األكرم
 الزواج يف السلطة أبن فمردود عليها الرجل لسلطة إعالن الطالق أبن القول أما -2

 يف وذلك وظلمه، الزوج عسف من نفسها َترر أن ُتلك الزوجة وأن الزوجني، بني مشَتكة
 أمور:
 :بيدها عصمتها تكون أن الزوجة اشَتاط -أ

                                 
 /7) املغين (،264 /10) الكبري احلاوي (،565 /1) البهجة (،218 /3) الصنائع بدائع ينظر: (1)

217).  
)ص:  الذهب الشخصية، األحوال (،258-257)ص:  احلميد عبد الشخصية، األحوال ينظر: (2)

216-217.) 



 أهنا يعين ال وهذا نفسها، تطليق حبق َتتفظ أن الزواج عقد يف لنفسها تشَتط أن للزوجةف
 تفارق أن الزوجة ُتلك وحينئذ احلق، هذا يف له شريكة تصبح بل الزوج، من الطالق حق تنتزع

 الشرط. مبقتضى عمال   شاءت مّت الزوج
 بيدي أمري يكون أن على منك نفسي زوجت فقالت: املرأة به ابتدأت إذا احلنفية وأجازه

  بيدها. أمرها ويكون قبلت.. الزوج: فقال شئت، ماكل    نفسي قأطل   
 أمرها يكون وال النكاح يصح فإنه ؛بيدك أمرك أن على تزوجتك فقال: الزوج بدأ لو أما

 ال شيئ ا ميلك ال ومن الطالق، ميلك ال العقد ُتام وقبل الزواج، قبل وقع التفويض ألن بيدها؛
 .(1)غريه كهميل    أن يصح

 :القاضي عند الفسخ -ب
 القاضي ولكن احلق، هذا ُتلك ال ألهنا زوجها؛ وبني بينها التفريق القاضي من املرأة تطلب

 القدرة وعدم الزوج كإعسار  لذلك؛ قواي   مربر ا ُتلك كانت  إذا إال الطلب هذا على يوافق ال
ل قي عيب وجود أو النفقة، على  يدل ما منها يصدر ومل الزواج، قبل الزوجة به تعلم مل ابلزوج خ 
 وسب وسبها كضرهبا  حق؛ بغري هبا الزوج إضرار أو به، علمها بعد العيب هبذا رضاها على

 صلى لقوله الزوجية؛ العالقة هذه إبهناء ال  خمو   القاضي يكون احلاالت هذه ففي وأمها. أبيها
 .(2)«ضرار وال ضرر ال» وسلم: عليه هللا

 :اخل لع -ج
ا الزوج فيأخذ بعوض، الزوجة فراق وهو:  من للمرأة افتداء فاخللع .زوجته ويفارق عوض 

  حريتها. نيل مقابل املال تدفع فهي للزوجة، أموال من الزوج قدمه ملا ورد   تطيقها، ال حياة
ل   و ال} تعاىل: قوله فيه واألصل م   حي   وا أ ن   ل ك  ذ  ن   مم  ا َت  خ  وه  ت م  ئ   آت  ي   ي   ا أ ال خي  اف ا أ ن   إ ال اش  يم   ي ق 

ود   د  ت م   ف إ ن   اّلل    ح  ف  ا أ ال خ  ود   ي ق يم  د  ن اح   ف ال اّلل    ح  ا ج  م  ا ع ل ي ه  ت   ف يم  ت د   .[229 ]البقرة: {ب ه   اف  

                                 
 (.116 /3) القدير فتح (،667 /2) احملتار رد ينظر: (1)
 .تقدم خترجيه (2)



 رسول اي فقالت: وسلم عليه هللا صلى النب ماعنه هللا رضي قيس بن اثبت امرأة أتت وقد
 هلا فقال ،اإلسالم يف الكفر أكره ولكن دين، وال خلق يف عليه أعيب ال قيس بن اثبت هللا،

 قالت:ف ،-حديقة أصدقها قد وكان- «؟حديقته عليه رتدينف» وسلم: عليه هللا صلى النب
 .(1)فارقهاف أمرهو  ،عليه فرد ت ،نعم

 هجر أو وعظ معها جيد   مل له، كارهة  كانت  إذا زوجته يفارق أبن للرجل توجيه هذا ويف
 اشتكت قد انشز ابمرأة أت عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر أن روي حيث َتكيم؛ أو ضرب أو

 شعورها حقيقة الصباح يف ليخترب- الزبل كثري  بيت يف ليلتها تبيت أن عمر هبا فأمر زوجها،
 منذ راحة وجدت ما فقالت: وجدت؟ كيف  هلا: قال الصباح، يف دعاها فلما ،-زوجها حنو

 من ولو اخلعها لزوجها: عمر قال ذلك قالت فلما حبستين، اليت الليلة هذه إال عنده كنت
 الزواج يف خري وال له، أصلية كراهية  عن تصدر أهنا عندئذ تيقن ألنه مثن؛ أبي أي: ،(2)قرطها

 إبحسان. التفريق فيتعني مبعروف، اإلمساك معىن فيه يتحقق ال ألنه عندئذ؛
 أو الطالق إحداهن تطلب ال أبن النساء وجه قد اإلسالم أن إىل ننبه أن جيب أننا على

 أميا» :وسلم عليه هللا صلى قال فقد ؛ذلك إىل يدفعها قوي سبب ندهاع يكن مل إذا التفريق
 .(4)(3)«اجلنة رائحة عليها فحرام أبس ما غري يف الطالق زوجها سألت امرأة

  الرابعة: الشبهة
 ؛الزوجة على القائم التهديد من بدال   الزوجية، بيت ويستقر   أصله، من الطالق يلغى ال ملاذا

 حلظة. أية يف له الزوج استعمال خشية
  الشبهة: هذه إبطال وجوه

 ذلك يسد   وأال ما، سبيل الفرقة إىل يكون أن ينبغي" الشفاء: كتابه  يف سينا ابن يقول -1
ا يقتضي ابلكلي ة الفرقة إىل لالت وص   أسباب حسم ألن   ؛وجه كل    من رر من وجوه   واخللل، الض 

                                 
 عباس. ابن عن (5276) البخاري خرجهأ (1)
 (.14629) الكربى يف والبيهقي (،18525) شيبة أيب ابن أخرجه (2)
 (.2035) اإلرواء يف األلباين وصححه (،2055) ماجه وابن (،22433) أمحد أخرجه (3)
 (.163)ص:  بلتاجي حممد د. الصحيحة، والسنة الكرمي القرآن يف املرأة مكانة ينظر: (4)



 و  والن ب الشر   زاد بينهما اجلمع يف اجتهد فكلما الطبائع، بعض أيلف ال ما الطبائع من أن   منها:
 كفء،  غري بزوج يصاب( :)أي ميىن من الن اس أن   ومنها: املعايش. وتنغ صت ،اخلالف( :)أي

 ؛غريه يف الر غبة إىل داعية   ذلك فيصري الطبيعة، تعافه بغيض أو العشرة، يف املذاهب حسن وال
هوة إذ ا طبيعية، الش   على يتعاوانن ال املتزاوجان كان  ورمبا الفساد، من وجوه إىل ذلك أد ى رمب 

ل فإذا الن سل،  جيب ولكن ه سبيل، املفارقة إىل يكون أن فيجب فيه، تعاوان آخرين بزوجني بد 
د   يكون أن   .(1)"فيه امشد 

 معقول سبب من أكثر لديه من فمنهم سبب، لغري قيطل   من األزواج من وجد إن -2
 واحليف. الضرر الفئة هبذه ألحلقنا الطالق إبلغاء حكمنا فلو للطالق، ومقبول

 ونكاية شقائه، وراء سعي ا ؛تنافرمها رغم الزوج مع البقاء تؤثر قد الزوجات بعض أن -3
 وخالصها. سعادِتا على إلشقائه وإيثار ا به،

 صاحبه من ابخلالص منهما كل  يفكر أبن أكرب، جرمية إىل يؤدي قد الطالق منع أن -4
 ابلقتل. ولو وسيلة، أبية

  ثالث: خيارات أمام سنكون السليمة، الزوجية ياةاحل تتعذر حينما -5
 وشقاء. نكد يف الزوجان فيعيش الوفاق، عدم رغم الزوج على اإلبقاء

 حرام. وهذا كاملعلقة،  الزوجة تصبح ومعه ،اجلسدي الفراق أو

ا أصبحت عالقة من املرأة تتحرر وبذا ،الطالق وإما  وهذا عليها، الرهيب بظله يلقي شبح 
 .(2)واألحكم األسلم احلل هو

 وصحبه أمجعني.وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله 

                                 
  (.291)ص:  الغندور أمحد الشخصية، األحوال :عن قال  ن (1)
 هدي (،132)ص:  اإلسالم حول شبهات (،298)ص:  زهرة أبو الشخصية، األحوال ينظر: (2)

 (.149-148 /2) عقله حممد اإلسالم، يف األسرة ظامن (،145)ص:  الزواج يف اإلسالم


