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املقدمة: 

والسكن،  املأوى  البيت هو  أن جعل  وآياته  اهلل  نعم  أعظم  إن من 
وكريم  والطهر،  واحلصانة  والرمحة  املودة  عىل  النفوس  تلتقي  ظله  يف 
ومتتد  األحداث،  ويرتعرع  األطفال،  تنشأ  كنفه  ويف  والسرت،  العيش 
بالنفوس  النفوس  وترتبط  التكافل،  أوارص  ى  وتتقوَّ القربى  وشائج 
َوَأنُتْم  ُكْم  لَّ لَِباٌس  تعاىل: ﴿ُهنَّ  قال  كام  القلوب،  مع  القلوب  وتتعانق 

.(((﴾ نَّ ُ لَِباٌس لَّ

يف هذه الروابط املتامسكة والبيوتات العامرة تنمو اخلصال الكريمة 
وينشأ الرجال الذين يؤمتنون عىل أعظم األمانات، ويربى النساء الاليت 

يقمن عىل أعرق األصول.

  إن الزواج هو تلك العالقة السامية والرباط املقدس، ولقد حّثت 
بناء  أساس  تعترب  التي  العالقة  هذه  سموِّ  عىل  الساموية  األديان  كافة 
خطة  وضع  يف  والزوجة  الزوج  يتشارك  حيث  ومعتدل  سليم  جمتمع 
عالقات  كل  هل  ولكن  واحدًا،  مصريمها  ويصبح  واحدة  مستقبلية 
الزواج تكون ناجحة؟ اسأل نفسك هذا السؤال وفّكر جيدًا وستجد 
أن اإلجابة: ال، وهذا ألن كل العالقات عىل وجه األرض تشهد فرتات 

)1)  سورة البقرة: آية187.



خمتلفة من احلرارة والربود ولكنك سوف جتد من يستطيع أن يتعامل 
معها،  يتعايش  أن  يستطيع  ال  ومن  معها  ويتعايش  الظروف  هذه  مع 
وال جيد الزوج والزوجة يف هذه احلالة سبياًل آخر غري الطالق وهدم 

األرسة والبيت.

ال  التي  الزوجية  حياتك  يف  املشاكل  بعض  من  تعاين  تكون  فقد 
جتد هلا حلواًل لذا تلجأ إىل الطالق، ولكن جيب أن تأخذ يف االعتبار 
يكون  فقد  بالعكس  بل  ُحّلت،  قد  مشاكلك  أن  يعني  ال  الطالق  أن 
أخرى  أزمات ومشاكل  األزمات واستحداث  تفاقم  الطالق سببًا يف 
عىل  فيجب  ولذلك  أطفال،  الزوجني  بني  كان  إذا  خصوصًا  إضافية، 
كل زوج وزوجة أن ينظروا إىل الطالق من منظور أوسع وأشمل، فقد 
كان الزواج قدياًم يقوم عىل أساس احلب واإلخالص املتبادل، ولكن 
مع مرور الوقت وتغرّي الزمن تدرجييًا أصبحت اجلوانب املادية تطغى 
عىل باقي اجلوانب األخرى، فأصبح الزواج يقوم إما بناءًا عىل وجود 
الزواج طمعًا يف  أو  الزوجة،  الزوج وأرسة  عالقات أرسية بني أرسة 
ذاك وهكذا،  أو  الطرف  هلذا  أو ملصلحة حيققها  اآلخر،  الطرف  ثروة 
ولذا فإن الكثري من حاالت الزواج يف وقتنا احلايل تنتهي هناية رسيعة 
بالطالق، نتيجة لعدم وجود التوافق الفكري والسلوكي بني الزوجني، 
الثقافية  املستويات  مجيع  شملت  ظاهرة  إىل  الطالق  حتول  حيث 
واالجتامعية ألتفه األسباب، مما يسبب تفّكك األرسة، وترشيد األبناء 

وفقدان أحدمها والعيش بدونه.
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ال للخالفات الزوجية: 

هذا هو الشعار الذي جيب أن يرفعه الزوجان، وذلك بأن جيعال املناخ 
للمشاكل،  مكان  فيها  وليس  خالفات،  بال  بينهام  والعالقة  األرسي، 
وأن تكون العالقة بينهام تربة صاحلة، ال تنبُت إال الزهور والورود، وال 
تعرف األشواك، وإذا عرفتها، عرفت كيف تتعامل معها، حتى ال تتأثر 
اخلالفات  يف  وخصوًصا  العالج،  من  خري  الوقاية  لكن  وتترضر،  هبا 
جذورها  من  جُتتثَّ  وأن  مبكًرا،  اخلالفات  هذه  وْأد  فيجب  الزوجية، 

قبل أن يقوى عودها، ويصعب نزعها.

وجيب عىل الزوجني أن يرسعا يف عالج اخلالفات منذ بدايتها، وأن 
ال هيمال هذا األمر، فالتواين والقعود عن حلها يعني تأصيلها وتغلغلها 
يف جسد احلياة الزوجية، ألن اخلالفات إذا استرشْت يف احلياة الزوجية؛ 
فهي  اهلل-،  ر  قدَّ انتهت-ال  وربام  ومرضها،  وضعفها  هزاهلا  إىل  أدت 
كالسوس الذي ينخر يف الساق املتني، فيجعله هباًء منثوًرا، وما أمجل 
أن يضع الزوجان أسلوًبا أو منهًجا، يتفقان عليه يف مواجهة املشكالت 

الزوجية؛ وذلك من أول أيام الزواج.
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آثار اخلالفات الزوجية:

آثاٌر سلبّية جّدًا عىل األرسة، قد تكون أحيانًا  الزوجيَّة  للخالفات 
خطريًة ومدّمرًة، ومن هذه اآلثار:

الطالق:

العالقة  فشل  عن  الناجتة  املشاكل  وأكرب  أخطر  من  الطالق  ُيعترب 
:A س، فعن اإلمام عيل  الزوجيَّة، وهو من األمور املكروهة يف الرشع املقدَّ

)تزّوجوا وال تطّلقوا فإّن الطالق هيتّز منه العرش()1).  

  وعن أيب جعفر الباقر A قال: مّر رسول اهلل F برجل فقال: ما 
فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها يا رسول اهلل، قال: من غري سوء؟ قال: من 
غري سوء، قال: ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي F فقال: تزوجت؟ 
فقال: نعم، ثم مر به، فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من 
غري سوء؟ قال: من غري سوء، فقال رسول اهلل F: )إن اهلل عز وجل 

يبغض ]أو يلعن[ كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء()2).

جوا  F: تزوَّ A قال: قال رسول اهلل  وعن أيب عبد اهلل الصادق 
جوا، أال فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة )األيم يف األصل  وزوِّ
التي ال زوج هلا بكرًا أو ثيبًا مطلقة أو متوىف عنها زوجها( وما من يشء 

)1)  وسائل الشيعة، للحر العاميل: ج22، ص9.
)2)  املصدر السابق.
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أحب إىل اهلل عز وجل من بيت يعمر يف اإلسالم بالنكاح، وما من يشء 
يعني   – بالُفرقة  اإلسالم  يف  خيرب  بيت  من  وجل  عز  اهلل  إىل  أبغض 
الطالق -، ثم قال أبو عبد اهلل A: إن اهلل عز وجل إنام وكد يف الطالق 

وكرر فيه القول من بغضه الُفرقة()1). 

نتائج الطالق على األسرة:

واملجتمع  األرسة  عىل  خطرية  ونفسية  اجتامعية  نتائج  للطالق  ان 
بتمزق  االجتامعي  النسيج  متزق  يسبب  الطالق  ألن  عام،  بشكل 

األوارص والروابط األرسية.

وأيًا ما كان السبب يف طلب االنفصال من قبل الزوج أو الزوجة 
فالنتيجة واحدة - وخاصًة يف حالة وجود  اتفاقهام معًا عىل طلبه،  أو 
واجلو  العائيل  والرتابط  اأُلرَسي  باحلرمان  الشعور  وهي  أال   - أبناء 
الدافئ الذي يشعر به كل طفل وطفلة يف ظل تواجدهم مع والدهيام، 
فيبقى االطفال يعانون من النقص الذي ال يمكن تعويضه يف حياهتم، 
وهو العيش يف كنف أم وأب متحابني يف بيت تغمره السعادة، فاألبناء 
الوالدين عامل مهم من عوامل  هم الضحية األوىل للطالق، فطالق 
من  اساسيٍة  لركيزٍة  األقل  عىل  لفقداهنم  وذلك  وانحرافهم؛  ترشدهم 
الركائز التي ُتبنى عليها حياة الطفل املتوازنة هذا ان مل يفقدوا الركيزتني 
َبْعُد  حيظ  مل  ألنه  أكثر  املخاطر  زادت  أقل  الولد  عمر  كان  وكلام  معًا، 

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج5، ص328. 
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نفسه  بناء  يف  الكافية  والعاطفة  والرتبية  الرعاية  من  الكايف  باملقدار 
وشخصيته. 

وكذلك الفرتة التي تسبق الطالق حيث املشاحنات والرصاعات، 
فقد تظهر بعض االضطرابات النفسية مثل إصابة الطفل بحالة اكتئاب 
نتيجة حرمانه من أحد الوالدين، حيث العزلة واالنطواء وانعدام الثقة 
الذات، وقد يرفض  بالنفس وغياب اإلحساس باألمان وسوء تقدير 
الطفل طاعة األب أو األم خاصة إذا كان أحد الزوجني حياول تشويه 
ظهور  وكذلك  تعاطفه،  لكسب  وذلك  الطفل؛  أمام  اآلخر  صورة 
بعض  ويف  والعدوانية،  الالإرادي  التبول  مثل  السلوكية  املشكالت 
رفضه  عن  فضاًل  اللجلجة  مثل  النطق  يف  مشاكل  ظهور  األحيان 
إىل  باإلضافة  الدرايس،  التحصيل  وضعف  الشهية  وفقدان  الطعام، 
تأثري ذلك االنفصال نفسيًا يف املراحل املتقدمة للطفل متمثاًل يف عدم 

توافق الطفل النفيس.

املطلقني  الزوجني  من  كل  عىل  السلبية  النفسية  النتائج  ننسى  وال 
وعىل األهل، بالفعل إهنا نتائج مأساويه.

املرأة  من  كٍل  نفس  يف  سلبي  أثر  له  الطالق  أن  فيه  شك  ال  فمام 
والرجل، وإن كان الطالق رغبة كليهام، ولكن األمل النفيس لدى املرأة 
املطلقة بسبب  للمرأة  تغفر  التي ال  املجتمع  نظرة  أشد، وذلك بسبب 
املجتمع  أن  عن  فضاًل  الزوجية،  حياهتا  عن  وتنازهلا  لزوجها  تركها 
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يف  السبب  كان  لو  حتى  الزوجية  حياهتا  فساد  يف  املسؤولية  حيّملها 
بسبب  ـ  عليها  املرأة يصعب  أن  إىل  باإلضافة  الزوج،  الطالق سلوك 

هذه النظرة ـ الزواج مرة أخرى، بخالف الرجل.

وأيضا الطالق له تأثري سلبي عىل نفسية الرجل، فقد انتهت احلياة 
عزاءه  ولكن  أبنائه،  وسط  والعيش  باالستقرار  فيها  يرغب  كان  التي 
الوحيد هو نظرة املجتمع التي تسمح له بالزواج دون إلقاء اللوم عليه.
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أسباب اخلالفات الزوجية والطالق:

ب عليها إال  كل األمراض ومجيع املشكالت ال يمكن حلها أو التغلُّ
ة ووضوح، ومن هنا فإن التعرف عىل األسباب  إذا تمَّ حتديد أسباهبا بدقَّ
احلقيقيَّة للخالفات بني الزوجني رضورة للقضاء عليها، لذلك ختتلف 
أسباب الطالق من شخص آلخر ومن أرسة ألخرى، ولكن األسباب 
الطالق،  وبالتايل  الزوجني  بني  للخالفات  شيوعًا  األكثر  أو  الرئيسة 

يمكن تلخيصها يف عدة أسباب، منها:

من - ) يكون  قد  وأمهها  الطالق  أسباب  أول  االختيار:  سوء 
البداية، وهو االختيار السيئ للزوجة أو الزوج، والترسع يف االختيار، 
التوفيق من  واالختيار الصحيح هو أصعب ما يف االمر وبحاجه إىل 

اهلل، فيجب أن يكون االختيار مدروسًا من كل اجلوانب مثل: 

- تقارب األعامر.

- تقارب الفكر واملستوى الثقايف.

- تقارب البيئة والعادات وطابع احلياة.

وجيب اختيار شخص متدين وملتزم خياف اهلل ألن الذي خيشى 
اهلل ال خُيشى منه.

  فهنالك الكثري من الرشوط العامة )اي املتفق عليها عند اجلميع( 
والرشوط اخلاصة التي يرسمها كل شخص لرشيكه الذي سيشاركه 
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عش الزوجية، وأن التفريط يف هذه الرشوط من أبرز االسباب املؤدية 
إىل الطالق

وتتمثل  للزوج،  السليم  االختيار  معايري  االسالم  لنا  حّدد  وقد 
ُخُلَقه وِديَنه  َتْرَضْوَن  َمْن  َجاَءُكْم  )إَِذا   :F الدين واخُلُلق يف قوله  يف 

ُجوه()1).  َفَزوِّ

الزوجة،  اختيار  معيار  أيضًا   F حممد  األكرم  نبينا  لنا  حّدد  وقد 
وترعاك  تراها  حني  نفسك  هلا  تطيب  التي  املرأة  تلك  الدين،  وهو 
َقاَل:  أنه   F بِيِّ  النَّ فقد روي عن   اهلل يف وجودك وغيابك،  وختاف 
لِيَلُة َمَع  )إِنَّ َخرْيَ نَِسائُِكُم اْلَوُلوُد اْلَوُدوُد اْلَعِفيَفُة، اْلَعِزيَزُة يِف َأْهِلَها الذَّ
تِي َتْسَمُع َقْوَله وُتِطيُع  َصاُن َعىَل َغرْيِه، الَّ َجُة َمَع َزْوِجَها احْلَ َبْعِلَها، امْلَُترَبِّ

ُجِل()2).  ِل الرَّ ْل َكَتَبذُّ ا َبَذَلْت َله َما ُيِريُد ِمْنَها ومَلْ َتَبذَّ َأْمَره، وإَِذا َخاَل هِبَ

وينبغي االلتفات إىل أن لكل إنسان اهتامماته وطموحاته اخلاصة، 
الزفاف للوصول  الزوجني مناقشتها قبل  وهذه نقطة هامة جيب عىل 
إىل نقاط اتفاق فيام بينهم، ألنه إذا مل يتم مناقشة االهتاممات والطموح 
ذلك،  بعد  الزوجية  احلياة  استكامل  أمام  عائقًا  ذلك  يمثل  فسوف 
أثناء فرتة  األمور  فأفضل طريقة هي اجللوس سوّيًا وترتيب  ولذلك 

اخلطوبة.

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج5، ص347.
)2)  املصدر السابق: ص324.
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القوانني - 2 تعاىل  اهلل  وضع  لقد  املقّدس:  بالرشع  االلتزام  عدم 
تأمني  أجل  من  وجه؛  أفضل  عىل  وجعلها  الزوجيَّة،  العالقة  لتنظيم 
عىل  والسري  وتعاليمه  بالدين  الزوجني  فالتزام  سعيدة،  زوجية  حياة 
تساعد  التي  الزوجني، من األسباب  يتعلق بحقوق  بام  هداه، خاصة 
االلتزام  عدم  أما  بينهام،  التوافق  وحتقيق  معًا  الزوجني  تكّيف  عىل 
الزوجية  احلياة  الدينية يف فهم  الزواج واألّمية  الرشعية يف  بالضوابط 

فهي من أسباب الطالق.

وعليه فإذا ختىّل أحد الزوجني عن هذه احلدود الرشعية وجتاوزها؛ 
فإّنه سُيهّدد احلياة الزوجيَّة بُرّمتها، من هنا كان من الواجب عىل كال 
منهام  كّل  بحقوق  املتعّلقة  الرشعية  األحكام  يتعّرفا عىل  أن  الزوجني 
جتاه اآلخر، وأن حييط كّل منهام ِعلاًم باحلقوق الزوجيَّة وآداب العالقة 
احلصانة  حتصيل  يتّم  حتى  اخلاّصة،  احلياة  هذه  حتكم  أن  ينبغي  التي 

الالزمة التي حتمي بنيان األرسة من التصّدع. 

واجلهل - 3 اآلخر،  بالطرف  اجلهل  عن  الناشئ،  التقدير:  سوء 
بل  كاملرأة،  ليس  فالرجل  والروحّية،  والعقلية  البدنّية  بخصوصّياته 
ما  وهذا  والنفسّية،  والعقلية  اجلسدّية  وممّيزاته  خصائصه  منهام  لكلٍّ 
وبالتايل  ومواقفه،  وأفكاره  اإلنسان  شخصية  عىل  ينعكس  سوف 
من  ليس  لذا  املختلفة،  احلياتية  واملواقف  األحداث  مع  تفاعله  عىل 
الشخيّص  تكوينه  منطلق  من  اآلخر  منهام  كّل  يعامل  أن  الصحيح 
بوجود  اإلقرار  ـ  يشء  كّل  قبل  ـ  ينبغي  بل  به،  اخلاّصة  وطريقته  هو 
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هذا االختالف والتفاوت، ثّم العمل عىل مايقتضيه، أّما عدم اإلقرار 
بمقتضاها؛  العمل  عدم  مع  هبا  اإلقرار  أو  التكوينية،  احلقيقة  هبذه 
التي  الزوجية  املشاكل  دّوامة  يف  الدخول  إىل  يؤّدي  سوف  ما  فهذا 
احلياة  هذه  ديمومة  عىل  حقيقيًا  خطرًا  سيشّكل  وبالتايل  تنتهي،  ال 
واستمرارّيتها، لذلك فإّن املعرفة الدقيقة والصحيحة بالطرف اآلخر 
يساعد كثريًا عىل فهمه وفهم ترّصفاته وسلوكّياته، بنحو يساعد عىل 
Aقال:  اهلل  عبد  أيب  فعن  أكرب،  بدرجة  واالنسجام  التوافق  حتصيل 
يف رسالة أمري املؤمنني A إىل احلسن A: )ال متّلك املرأة من األمر 
 ما جياوز نفسها - أي ال تكّلفها من األمور التي تكون فوق طاقتها -

رحيانة  املرأة  فإن  جلامهلا،  وأدوم  لباهلا  وأرخى  حلاهلا،  أنعم  ذلك  فإن 
وليست بقهرمانة، وال تعد بكرامتها نفسها()1). 

أمري  بيت  والعفاف  الُطهر  لبيت  العملية  السرية   وكذلك 
املؤمنني A، فقد اتفقA مع فاطمة الزهراء D عىل توزيع املهام 
التي يقوم هبا كل منهام، فعن أيب عبد اهلل A عن أبيه A قال: )تقاىض 
 D فاطمة  عىل  فقىض  اخلدمة،  يف   F اهلل  رسول  إىل  وفاطمة  عيل 
فقالت  قال:  خلفه  بام   A عيل  عىل  وقىض  الباب،  دون  ما  بخدمتها 
 F فاطمة: فال يعلم ما دخلني من الرسور إال اهلل بإكفائي  رسول اهلل

حتمل رقاب الرجال()2).

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج5، ص510.
)2)  وسائل الشيعة، للحر العاميل:ج14، ص123.
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وكانت فاطمة الزهراء D - وهي سيدة نساء العاملني - حريصًة 
أمري  لبعلها  الراحة  لتوفري  جهدها  وتبذل  املنزل،  بخدمة  القيام  عىل 
لت  جَمُ حتى  بالرحى  )...طحنت  أهنا:  روي  ...وقد   A املؤمنني 
يداها، وكسحت البيت حتى اغرّبت ثياهُبا، وأوقدت النار حتت الِقدر 

حتى دِكنت ثياهُبا، فأصاهبا من ذلك رضٌر شديد()1).

 F تعرف أّن: )جهاد املرأة ُحسن التبّعل(،  وقد رأى النبي  D الزهراء 
فاطمة D وعليها كساء من أجّلة اإلبل وهي تطحن بيدهيا، وُترضع 
ولدها، فدمعت عينا رسول اهلل F، فقال: )يا بنتاه تعّجيل مرارة الدنيا 
بحالوة اآلخرة(، فقالت: )يا رسول اهلل احلمد هلل عىل نعامئه والشكر 

هلل عىل آالئه، فأنزل اهلل: ﴿َوَلَسْوَف ُيْعِطيك َربُّك َفرَتَْض﴾)2)))3). 

ويف املقابل نجد أن نساءنا يف هذه األزمنة ال تشتغل يف أول أيام 
زواجها بيشء، وتنشغل بتوافه األمور عن خدمة زوجها وبيتها، فهل 
جانب  ومن   ،Dهذا السلوك يتطابق مع سلوك احلوراء اإلنسية
A جالس مع الرجال وال هيتم  آخر ترى ذلك البطل أمري املؤمنني 
بزوجته، بل كان عىل العكس يساعد زوجته يف طحن احلبوب بالرحى 
وعجن الطحني واملساعدة يف أشغال البيت وهو ذلك الشجاع 
الذي قتل صناديد العرب وفرساهنم، فهل يقوم رجالنا هبذه األمور 

)1)  بحار األنوار، للعالمة املجليس: ج43، ص83.
)2)  سورة الضحى: آية5.

)3)  جممع البيان، للطربيس: ج1، ص382.
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واالقتداء بإمامنا؟.

D ضمنت لعيلA عمل  A قال: )إن فاطمة   عن أيب جعفر 
البيت والعجني واخلبز وَقّم البيت)1) وضمن هلا عيل A ما كان خلف 
الباب من نقل احلطب وأن جيئ بالطعام، فقال هلا يومًا :يا فاطمة هل 
عندك يشء؟ قالت :ال والذي عّظم حقك ما كان عندنا منذ ثالثة أيام 
يشء ُنقريك به، قال أفال أخربتني؟ قالت :كان رسول اهلل F هناين ان 
أسئلك شيئًا فقال :ال تسأيل ابن عمك شيئًا إن جاءك بيشء فهو وإال 

فال تسأليه...()2).

وأملّوا  العطرة  السرية  هذه  عىل  ورجالنا  نساؤنا  اطلعت  لو  أقول: 
بثقافة اإلسالم العظيم لتمثل ـ بال شك ـ  يشء من ذلك يف حياهتم 
يلهثون  رؤيتهم  من  بداًل  ذلك  من  بعض  تطبيق  وحلاولوا  العائلية 
وراء حضارة الغرب ويتوسلون بتوافهها التي مل جتلب اخلري هلم وال 

ألرسهم بل خلفت الويل والدمار.

احلياة - 4 عن  اخليالّية  أو  اخلاطئة  التصّورات  إّن  عدم الواقعية: 
فالشاب  األزواج،  ما تعرتض  التي غالبًا  املشاكل  ُتعّد من  واملستقبل 
ران  والفتاة يف أحيان كثرية يعيشان يف عاملٍ من األحالم الورديَّة، ويتصوَّ
الل كام يف القصص اخليالية، حتى  أنَّ املستقبل سيكون جنَّة وارفَة الظِّ

)1)  قّم البيت: كنسه. 
)2)  تفسري العيايش، للعيايش: ج1، ص171.
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يعثران  املوعودة فال  إذا دخال دنيامها اجلديدة باحثني عن تلك اجلّنة 
ذلك  مسؤولية  إياه  حمّماًل  اآلخر  عىل  اللوم  منهام  كّل  فيلقي  عليها، 
احلياة  ُيفقد  الذي  املرير  النزاع  من  فصول  ذلك  بعد  لتبدأ  الفشل، 
بالتبعة  ملقيًا  واخلداع،  بالتقصري  اآلخر  يّتهم  فكلٌّ  ومعناها،  طعمها 

عىل رشيكه، يف حني أّن األمر ال يتطّلب سوى نظرة واقعية لألمور.

للخالف - 5 األرضية  مُتّهد  التي  املهّمة  األمور  من  احلياة:  رتابة 
بني الزوجني هي: رتابة احلياة اليومية، فبعد فرتة طويلة من الربنامج 
َيشعر  يتغرّي  ال  الذي  الرتيب  الروتيني  والنظام  املتكّرر،  اليومي 
الزوجان بامللل، فتظهر اخلالفات بينهام، ويبدأ كّل منهام بانتقاد اآلخر 
عىل أسس ومعايري خاطئة وغري صحيحة، لذا ينبغي عىل كال الزوجني 
عملية  يف  والدخول  للحياة،  اليومي  والروتني  امللل  فّخ  من  اخلروج 
جتّدد وتطوير دائم، والظهور بصور ومواقف جديدة، وهذا ما يويص 
به ديننا احلنيف؛ كالتجّدد، والتجّمل من خالِل اللباِس واملظهر -عىل 
 Aسبيل املثال ال احلرص-، حيث ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق
أّنه قال: )ال ِغَنى بالّزوجة فيام بينها وبني زوجها امُلَواِفِق هلا عن ثالث 
: ِصياَنُة نفسها عن كّل َدَنٍس حّتى َيْطمئِّن َقلُبه إىل الثِّقة  ِخصاٍل، وُهنَّ
عليها  َعاِطفًا  ذلك  ليكون  وِحَياَطُتُه  واملَكُروه،  املَْحُبوِب  َحاِل  يف  هبا 
ٍة تكون منها، وإِظَهاُر الِعشِق له بِاخْلِاَلَبة، واهَلْيَئة احَلَسَنِة هلا يف  عند َزلَّ

َعْينِه()1). 

)1)  بحار األنوار، للعالمة املجليس: ج75، ص237.
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 البحث عن العيوب: قد ينشب النزاع يف بعض األحيان بسبب - 6
البحث عن العيوب أو التنقيب عن النقائص، فرتى أحد الزوجني ال 
هّم له سوى ترّصد ومراقبة الطرف اآلخر، فإذا وجد فيه زّلة ما شّهر 
الشعور  ينجم عنها سوى  لن  والعداء  العادة  بقسوة، وهذه  به وعابه 
باملهانة واإلذالل، وسوف تدفع بالطرف اآلخر إىل الكراهية واحلقد 
وربام دفعت إىل التمّرد والنزاع أيضًا، ففي احلديث املروي عن رسول 
َيْسرُتَ  وَأن  َجْوعَتها  َيُسدَّ  أن  املرأة عىل زوجها  )َحقُّ  قال:  أنه   F اهلل 
َها()1)،  َحقَّ ى  أدَّ فقد واهلل  فإذا فعل ذلك  َوْجهًا،  ُيَقبَِّح هلا  َعْوَرهَتا وال 
فيها  تقع  قد  التي  واألخطاء  العيوب  عىل  التسرّت  هو:  منه  واملقصود 

ها هبا، وال يفضحها يف جمالسه.    الزوجة، فال ُيعريِّ

إنسانًا - 7 الزوجة  أو  الزوج  َنتصّور  أن  واللوم:  الدائم  التقريع 
فاإلنسان  والواقع،  الّصحة  عن  بعيد  أمر  هلو  اخلطأ  عن  معصومًا 
خملوق خُيطئ وُيصيب، بالرغم من سعيه الدائم نحو الكامل والتكامل 
الزوجني  كال  يعرف  أن  فيجب  لذا  األخطاء،  من  احلّد  وحماولة 
الزوجية،  احلياة  يف  دائاًم  موجودة  اخلطأ  يف  الوقوع  احتامالت  أّن 
ال  فاألمر  أحدمها  من  ما  خطأ  صدر  فإذا  جّدًا،  طبيعي  أمر  وهذا 
F األعظم  النبي  فعن  احلياة،  صفو  ُيعّكر  لومًا  أو  تقريعًا   يستحّق 
أهليهم،  عىل  يتطاولون  ال  الذين  أّمتي  من  الرجال  )خري  قال:  أّنه 
اُموَن َعَل النَِّساء  َجاُل َقوَّ وحيّنون عليهم، وال يظلموهنم، ثّم قرأ: ﴿الرِّ

)1)  بحار األنوار، للعالمة املجليس: ج100، ص254.
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األخطاء  إعطاء  ينبغي  لذا  َبْعٍض﴾)1)))2)،  َعَل  َبْعَضُهْم  الّلُ  َل  َفضَّ بَِم 
بروّية  معاجلتها  إىل  االنطالق  ثّم  ومن  الطبيعي،  وحجمها  حدودها 
 F وحكمة وصرب، بعيدًا عن أّي انفعال أو هتّور، ويف سريته املباركة
قال: )ما  أّنه   F الرسول  فقد روي عن  املجال،  أمثلة كثرية يف هذا 

سئل عن يشء قط فقال ال، وال عاتب أحدًا عىل ذنب أذنبه()3). 

مها - 8 واملرأة  الرجل  عند  واألخالق  اإليامن  هبا:  املبالغ  الغرية 
رشطان أساسيان للزواج املستقّر والسعيد، فااللتزام بالتعاليم اإلهلية، 
اإلسالم،  عليها  نّص  التي  واإلنسانية  األخالقية  بالضوابط  والعمل 
والتي يدرك اإلنسان الكثري منها من خالل العقل والفطرة الصافية؛ 
متينة  أسس  عىل  الزوجية  احلياة  بناء  ُيشّيد  بالتكاليف  االلتزام  هذا 
وصحيحة، وأّي زواج ال ُيبنى عىل هذه القواعد الدينية املتينة لن ُيكتب 
له االستمرار، وسوف يكون عرضة لالهتزاز أمام املشاكل الصغرية، 
والغرية هي واحدة من املفردات التي يمكن أن ُتسّبب مشاكل كثرية 
يف احلياة الزوجيَّة إذا خرجت عن حّدها املقبول والطبيعي، وحتّولت 

إىل حالة َمَرِضيَّة. 

ومرادنا بالغرية، غرية الرجل عىل املرأة، وغرية املرأة عىل الرجل، 
فام هو املرشوع من الغرية؟

)1)  سورة النساء: آية34.
)2)  مكارم األخالق، للطربيس: ص216.

)3)  بحار األنوار، للعالمة املجليس: ج76، ص303.
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يقول السيد الطباطبائي: )وهذه الصفة الغريزية ال خيلو عنها يف 
اجلملة إنسان، أّي إنسان فرض، فهي من فطرّيات اإلنسان، واإلسالم 
دين مبني عىل الفطرة تؤخذ فيه األمور التي تقيض هبا فطرة اإلنسان، 
فتعدل بقرصها يف ما هو صالح اإلنسان يف حياته، وحيذف عنها ما ال 
حاجة إليه فيها من وجوه اخللل والفساد()1)، وقد ورد يف العديد من 
 ،B الروايات الرشيفة نسبة صفة الغرية إىل اهلل تعاىل وبعض أنبيائه
لغيور،  إهلك  )إّن   :A امللك يف خطابه إلبراهيم  لسان  كام ورد عىل 
وإنك لغيور()2) ، وعن أيب عبد اهلل A قال: )ليس الغرية إال للرجال، 
وأما النساء فإنام ذلك منهن حسد، والغرية للرجال، ولذلك حّرم اهلل 
عىل النساء إال زوجها، وأحّل للرجال أربعًا، وإن اهلل أكرم أن يبتليهن 

بالغرية وحيل للرجال معها ثالثًا()3).  

احلسد،  النساء  )غرية   :A جعفر  أبو  قال  قال:  جابر  وعن 
واحلسد هو أصل الكفر، إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن، 

إال املسلامت منهن()4). 

امرأته   A اهلل  قال: ذكر رجل أليب عبد  القالنيس  وعن خالد 
فأحسن عليها الثناء فقال له أبو عبد اهلل A: )أغرهتا، قال: ال، قال: 

)1)  تفسري امليزان، للعالمة الطباطبائي: ج4، ص175.
)2)  الكايف، للشيخ الكليني: ج8، ص372.

)3)  املصدر السابق: ج5، ص505.
)4)  املصدر السابق.
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فأغرها فأغارها فثبتت، فقال أليب عبد اهلل A: إين قد أغرهتا فثبتت، 
فقال: هي كام تقول()1).

ولكن، يف النتائج كثريًا ما تكون آثار الغرية سلبّية ومدّمرة، فالتي 
عىل  حاكمني  والتوتر  الغضب  ويصبح  تعّقلها،  -غالبًا-  تفقد  تغار 
الترّصف،  يف  والعقالنية  األمور،  تقييم  يف  الواقعية  وتفقد  ترّصفاهتا، 
وقد ورد يف الرواية عن الرسول األكرم F: )إن الغرياء ال تبرص أعىل 
الوادي من أسفله()2)، وعندما يفقد اإلنسان بصريته سيكون عرضة 
للشيطان  الفرص  أحسن  من  وهذه  والسلبّيات،  املشاكل  أنواع  لكّل 
املشاكل  تزداد  حتى  النار،  عىل  الزيت  ويصب  الوساوس  من  ليزيد 
والعنف،  للشجار  حمل  إىل  والراحة  للسكن  حمل  من  البيت  ويتحول 

فيفقد هذا البيت الغرض الرئيس من تأسيسه.

الزوجني - 9 بني  النزاع  ينشب  قد  اآلخر:  بالطرف  الرفق  عدم 
بسبب املضايقات املستمّرة، وعدم االكرتاث ملشاعر الطرف االخر وال 
اهتامماته، مما يؤدي إىل برود وركود يف العاطفة بني الزوجني ويصبح 
عليه  جيب  حياته  يف  وعقدة  مشكلة  أنه  عىل  لآلخر  ينظر  طرف  كل 
كارثة  تقع  وهنا  مشاكل،  دون  حياته  اكامل  ليستطيع  منها،  التخلص 
ُيقدم  مثال  الرجل  فرتى  ذلك،  بعد  احلقيقية  املعاناة  وتبدأ  »الطالق« 

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج5، ص505.
)2)  املصدر السابق.



أسباب اخلالفات الزوجية والطالق.............................................. 23

عىل فتح أبواب منزله لألصدقاء واملعارف دون مراعاة حال الزوجة 
أعباء خدمتهم وضيافتهم،  املرأة  النفسّية والصّحّية، حمّماًل  وظروفها 
أو بالعكس تقوم املرأة بدعوة أهلها وأقربائها باستمرار؛ ما يؤّدي إىل 
إرهاق الرجل ماّدّيًا ونفسّيًا، لذا ينبغي عىل كال الزوجني أن يراعي كل 
منهام حال الطرف اآلخر ويشعر معه، فال ُيقِدم عىل ما ُيسبِّب له األذّية 
والرضر عىل كال املستويني املاّدّي واملعنوّي، بل ينبغي أخذ إمكانات 
كّل طرف بنظر االعتبار، واحرتام الزوجني كل منهام ملشاعر اآلخر، 
فعن اإلمام أيب عبد اهلل الصادق A أّنه قال: )ما زوي الرفق عن أهل 

بيت إاّل زوي عنهم اخلري()1).  

املقبولية املتبادلة: إّن عدم املقبولية والقناعة بالزوج أو الزوجة - 0)
زوج  كل  شكل  يكون  أن  بد  فال  الزوجية،  املشاكل  أسباب  إحدى 
مقبوال عند االخر، فال يكفي توفر الرشوط كلها بدون هذا الرشط، 
أنه  كام  وعدمها،  بالراحة  االنطباع  يعطي  الذي  هو  دائاًم  الشكل  ألن 
هو املدخل إىل جوهر اإلنسان. وأقول: املدخل وليس املرآه للجوهر، 

وهنالك فرق.

من - )) ختلو  حياة  توجد  ال  الزوجية:  واملشاحنات  الرصاعات 
املشكالت والصعوبات التي تتطلب منا التصميم واملثابرة لتخّطي أي 
عقبات نواجهها، لكن هناك بعض األسباب تؤدي إىل تفاقم اخلالفات 

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج2، ص119.
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بني الزوجني والتي حتتاج منا االنتباه هلا ورسعة معاجلتها. 

من  الزوج  توقع  يكون  فقد  األدوار،  توقعات  اختالف  منها: 
زوجته أال تفيش أرساره مثاًل، وقد يأيت فعلها عكس ذلك، أيضا قد 
تتوقع الزوجة من زوجها أن يكون مرحًا ورحياًم ومتفهاًم ويساعدها 
يف أعباء املنزل، وقد يأيت فعله عكس ذلك، األمر الذي خيلق الكثري 

من النزاعات.

بينهام، مما  الزوجني واختفاء لغة احلوار  التفاهم بني  عدم  منها: 
يؤدي إىل تأّزم األمور وفقدان السيطرة عىل االنفعاالت، وقد تؤدي 
إىل الرضب واإلهانة واستعامل الكلامت النابية بني الزوجني، مما يؤدي 

إىل فقدان االحرتام بينهام وبالتايل يكره الواحد منهام اآلخر.

منها: التشبث بالرأي والتمسك بَه سواء من الزوج أو الزوجة، 
ة حتدث بينهام فقد يكون هذا االختالف  فكثريًا ما نرى اختالفات مَجَّ
فيجب يف  )املرونة(،  ذلك هو  األهم يف  بسيط، ولكن  أو غري  بسيطًا 
هذه احلالة أن يتنازل أحدمها، من أجل أن يسري هبام قارب احلياة هبدوء 

وعىل الوجه األكمل وبدون منغصات تعّكر صفو حياهتام.

مفهومك عن الزواج: قد تكون مفاهيم أحد الزوجني سلبية - 2)
عن الزواج، فالزوجة مثاًل تعترب الزواج بأنه رش البد منه، وأنه عبء 
عىل اإلنسان جيب أن حيمله وأنه يتطلب حتمل املسئولية واألعباء وتربية 
األطفال، والزوج كذلك يعترب الزواج عبئًا من حيث اإلنفاق وتقييد 
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حريته، األمر الذي جيعل أغلب األزواج ينتهزون الفرصة لالنفالت 
من هذا القيد والعيش يف حياة احلرية واالنطالق، ويساهم يف تكوين 
هذه التصورات الثقافية املستوردة وغياب ثقافة اإلسالم لدى رشحية 

الشباب.

النظافة واخلجل: إمهال النظافة والزينة من قبل الزوجة، وعدم - 3)
التفهم أو ربام اخلجل يف إشباع املتطلبات احلميمة لكل منهام يؤدى إىل 

عدم الرضا يف العالقة الزوجية وبالتايل تكثر اخلالفات بينهام.

ويف الغالب تكون خالفات غري مربرة، مثل هنر الزوج لزوجته 
عىل قلة امللح يف الطعام ...الخ، ويف احلقيقة يكون سبب سوء احلياة 
الزوجة  أو  الزوج  خجل  ولكن  اجلنيس،  اإلشباع  عدم  هو  الزوجية 

حاَل دون االعرتاف بذلك.

طغيان احلياة املادية: قد يؤدى ضيق الوضع املادي لألرسة إىل - 4)
نشوب الرصاع واخلالف املستمر مما هيدد استقرار األرسة. ومما يزيد 
يف حدة هذه النظرة املادية املجردة لدى األزواج وتقييم احلياة عىل أهنا 

مادة فقط، لعدم اعارة األمهية للجوانب األخرى.

ضعف الشخصية وصغر السن: البناء النفيس للشخصية يأيت - 5)
تدرجييًا خالل مراحل العمر املختلفة، وهو حيمل يف طياته كل جوانب 
واملدرسية واملجتمعية  الرتبية األرسية  القوة والضعف حسب طبيعة 
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للفرد عىل مر سنني العمر، لذا قد يكون من أسباب الطالق ضعف 
البناء الشخيص ألحد الزوجني أو كليهام.

فالشخصية الضعيفة تفتقد االتزان يف الترصفات ومتيل إىل اثبات 
جوانب  الشباع  عليهم،  والتسليط  اآلخرين  ظلم  طريق  عن  نفسها 
النقص التي يشعر هبا أو تراها تنزوي وتنطوي وتنكرس أمام املشاكل 
الضغوط  يرتفع مستوى  الذي  الزمان  والرصاعات، وخاصة يف هذا 
التي تنهك كاهل الشخصيات القوية، فام بالنا بالشخصيات الضعيفة، 
ولذلك قد حيدث الطالق نتيجة عدم نضج أحد الزوجني، مثل صغر 
التي ال تعرف أن تعتني بأطفاهلا أو تدير شؤون منزهلا،  سن الزوجة 
احلفاظ عىل زوجته ومحايتها، وال  يستطيع  فال  الزوج،  أو صغر سن 

يستطيع حتّمل املسؤولية والقيام باألعباء احلياتية.

اخليانة الزوجية: ويف هذا الصدد علينا أن نفّرق بني التأّكد من - 6)
اخليانة وتوّهم اخليانة، فالتأّكد من اخليانة الزوجية، قد يؤدي إىل هناية 
بإحدى  أو  الطالق  ومنها  املرشوعة،  الطرق  بإحدى  الزوجية  احلياة 
الطرق الغري مرشوعة، وهي اجلريمة، أو االنحراف املوازي )اخليانة(.

النفيس  الرصاع  أعراض  من  عرضا  يكون  فقد  اخليانة،  توهم  اما 
أو يكون نتيجة حدوث بعض األحداث املقصودة مثل تعّمد الزوجة 
إلخفاء سبب خروجها من املنزل أو غري املقصودة مثل حديث الزوجة 
مع أحد أقارهبا يف اهلاتف املحمول مثال، األمر الذي خيلق لدى الطرف 
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اآلخر هذا التوهم، مما يوِجد جدارًا من عدم الثقة والذي يكّدر احلياة 
الزوجية، وهذا يقّرب األرسة من هنايتها سواء بسكن أحد أفراد احلياة 

الزوجية يف إحدى املستشفيات النفسية أو )الطالق(.

وقد تطورت أساليب اخليانة ومصاديقها يف هذا العرص بعد انتشار 
اهلواتف املحمولة وتطبيقات وسائل التواصل االجتامعي، والذي يرسَّ 
التسلل إىل عقول اآلخرين  النفوس وشياطني األنس طرق  لضعاف 
واهليمنة عليها وإقامة العالقات غري املرشوعة والتي يكون ضحيتها 

بالنهاية العالقات األرسية والزواجات والعوائل.

هتديد  عامل  تعترب  االجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  اخليانة  كذلك 
استقرار األرسة، بل وأصبحت سببا يف هدم الكثري من البيوت.

إمهال - 7) جيب  ال  الزوجني:  حياة  يف  بالسلب  األرسة  تدّخل 
عن  هنا  احتدث  وال  الزوجني،  من  لكل  والعائلة  األهل  موضوع 
الطبقيات والعنرصيات، ولكن اسرتشد بحديث النبيF : )اْخَتاُروا 
()1)، فمن اجلميل أن تكون عائلة  ِجيَعنْيِ اَل َأَحُد الضَّ لُِنَطِفُكْم َفإِنَّ اخْلَ
زوجتك عائلة حمافظة ترتاح بمجالستهم واحلديث إليهم، تعينهم عىل 
اخلري ويعينوك عليه، عىل األقل إذا حصل خالف بينك وبني زوجتك 
والعكس  لتقويمها،  صّفك  يف  يقفون  تراهم  أن  منها  اخلطأ  وكان 

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج5، ص332.
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صحيح فالزواج والدة جديدة حلياة أرسية، ومن الطبيعي أن تساعد 
أن تشّب يف أطوارها، لكن حينام  الوليدة عىل  األرستان هذه األرسة 
تتحّول األرستان، سواء أرسة الزوج أو الزوجة إىل عامل هدم تعمل 
املمكن  الثاين من  بالسلب إلنصاف طرف عىل حساب  التدخل  عىل 

هنا أن حيدث الطالق هلذا السبب. 

عقم أحد الزوجني: ُيعدُّ عقم أحد الزوجني سببًا من أسباب - 8)
الطالق، يف حال رغبة أحدمها يف االنفصال، لبدء حياة أخرى وإنجاب 
األبناء، يقول رب العزة سبحانه وتعاىل: ﴿َيَهُب لَِمْن َيَشاُء إَِناثًا َوَيَهُب 
َعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًم  ُجُهْم ُذْكَرانًا َوإَِناثًا َوَيْ ُكوَر * َأْو ُيَزوِّ لَِمْن َيَشاُء الذُّ

ُه َعِليٌم َقِديٌر﴾))).   إِنَّ

الثقايف مرادفًا للمستوى - 9) الثقايف: ال يمثل املستوى  االختالف 
التي  املامرسات  من  كثري  عىل  يشتمل  الثقايف  املستوى  إنام  التعليمي، 
تتسع وختتلف من فرد إىل آخر ومن جمتمع إىل أخر، فقد يكون سبب 
الطالق هو االختالف الثقايف، والذي يعني اختالف ثقافة الزوجني، 
أجنبية،  زوجة  عريب  يتزوج  كأن  الثقافية،  األعراف  اختالف  بمعنى 
باستثناء وجود  إال  تدوم طوياًل،  أال  الذي حيكم عىل عالقتهام  األمر 

قاعدة عريضة من التفاهم والود بينهام.

)1)  سورة الشورى: آية50.
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نقيض  يلتقي زوجان عىل طريف  أي:  الشديد  الثقايف  التفاوت  أما 
من  عالية  درجة  عىل  الزوجني  أحد  يكون  بأن  الثقايف،  املستوى  من 
من  الزوجني  أحد  أو  الثقافة،  من  متدنية  درجة  عىل  واآلخر  الثقافة، 
أرسة حمافظة جدًا، واآلخر من أرسة متحررة جدًا، األمر الذي حيكم 
عىل عالقتهام الزوجية بعدم االستمرار، وخاصة إذا كثرت اخلالفات 

والرصاعات بينهام.

بني - 20 التكافؤ  حماور  من  حمورًا  يمثل  السن  العمري:  التفاوت 
تفاوت  هناك  يكون  التي  الزجيات  مجيع  أن  يعني  ال  وهذا  الزوجني، 
تكون  املرأة  لصالح  أو  الرجل  لصالح  الزوجني  بني  العمر  يف  كبري 
السبعني من  يتزوج رجل يف  أن  املقصود  ناجحة، ولكن  زجيات غري 
العمر بزوجة من عمر أحفاده فإن ذلك ال يكون حصاده إال الشقاق 
االعتقادات  من  كبرية  جمموعة  يولد  العمر  اختالف  فإن  واخلالف. 
خالل  اكتسبه  ما  نتيجة  املختلفة  النفسية  اجلوانب  وبالتايل  والرؤى 
سنني عمره من خربات ومعلومات، وكلام زاد الفارق بني الزوجني يف 
العمر زاد بالنتيجة الفارق املعريف والنفيس وزادت الفوارق الطبيعية 
واألخالقية خصوصًا إذا كانت املرأة هي املتقدمة يف السن عىل الرجل 
فإن التكوين العقيل للمرأة ـ علميًا ـ يسبق التكوين العقيل للرجل ففي 
عمر واحد تكون املرأة انضج عقليًا من الرجل فكيف إذا كانت أكرب 

منه سنًا.



30     ........................................................... الطالق أبغض احلالل

تعدد الزوجات: وجود الزوجة الثانية أو الثالثة قد يكون سببًا - )2
لشعور  أو  لغرية  إما  تتحمل  ال  النساء  فبعض  الطالق،  أسباب  من 
ألخذ  حماولة  وتعتربها  أخرى،  زوجة  وجود  تغتفر  ال  التي  باإلهانة 
زوجها منها، وبالتايل تنافسها عىل مكاهنا يف قلبه، ويف باقي االمتيازات 
التي هلا يف البيت، وهذه التصورات واألفكار التنبع من تفكري عقيل أو 
ديني صحيح بل هي نابعة من حب الذات، ورغبة االستئثار والطمع، 

ولذا جتد الشارع املقدس حارهبا وقلل من شأهنا.

َأالَّ  ِخْفُتْم  ﴿َوإِْن  تعاىل:  قوله  فهم  ييسء  ال  أن  للزوج  وينبغي 
َوُثالَث  َمْثَنى  النَِّساِء  ِمَن  َلُكْم  َطاَب  َما  َفانِكُحوا  اْلَيَتاَمى  يِف  ُتْقِسُطوا 
َوُرَباَع َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمُنُكْم َذلَِك َأْدَنى َأالَّ 

َتُعوُلوا﴾)))،  فإن التعدد مباح برشط العدل والقدرة. 

ولوجتردت الزوجة من غريهتا  لوجدت احلكمة الكبرية يف السامح 
لتعدد الزوجات وهي تتمثل يف املعاجلة االجتامعية لظاهرة العنوسة، 
الرجال لعوامل خمتلفة، وما خيلقه ذلك من حاالت غري  وقلة أعداد 

صحية يف املجتمع.

بعض - 22 خيلق  أن  شأنه  من  وهذا  البيت:  خارج  الزوجة  عمل 
أو  لبيتها،  املرأة  إمهال  او  األوالد،  رعاية  يف  التقصري  بسبب  املشاكل 

اخلالف حول مرتبها، وقد تؤدي إىل الطالق.

)1)  سورة النساء: آية3.
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العامل التكنولوجي: اجللوس الطويل، بل قضاء اليوم بالكامل - 23
يكون  والذي  واملوبايل(،  )الكمبيوتر  عاقلة(!  غري  جامدة  )آلة  أمام 
سببًا يف إمهال الزوج لزوجته، أو العكس، حتى يتطور اخلالف وتكرب 

الفجوة فيكون سببًا يف ملل الزوجة أو الزوج،  والرغبة باالنفصال.

ويتطلب - 24 للغاية  أمر صعب  األطفال  تربية  إن  األطفال:  تربية 
إىل أكل ورشب  فالطفل حيتاج  الزوج والزوجة،  اجلادة بني  املشاركة 
من  وغريها  وأرشاد  ووعظ  ومراقبة  وتنظيف  ولعب  ونوم  وعالج 
ولكن  جدًا،  صعبًا  أمرًا  وحدها  به  الزوجة  قيام  جتعل  التي  األمور 
شيئًا،  يفعلون  وال  اهتاممًا  املوضوع  هذا  يعريون  ال  األزواج  بعض 
سوى االنشغال بالعمل فقط، وهذا قطعًا أمر فيه الكثري من اإلمهال 
لواجب مهم من واجباته األنانية، حيث إن الزواج قائم عىل املشاركة 
بني الزوجني، وليس إلقاء احلمل عىل طرف واحد فقط، ومع تكرار 
حدوث ذلك تفقد الزوجة إحساس زوجها هبا، فتبدأ العالقة الزوجية 

يف التفتّت شيئًا فشيئًا، وقد تصل يف هناية األمر إىل الطالق.
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وسائل عالج اخلالفات بني الزوجني:

فليس  الشقاق،  أو  النشوز  وبوادر  اخلالف  أمارات  تظهر  حينام 
هو  املعاجلة  يف  ُيطلب  ما  أهّم  إّن  العالج،  هو  به  التهديد  أو  الطالق 
املدارك والعقول والتفاوت  الصرب، والتحّمل، ومعرفة االختالف يف 
يف الطباع، مع رضورة التسامح والتغايض عن كثري من األمور، فقد ال 
تكون املصلحة واخلري دائاًم يف ما حيّب اإلنسان ويشتهي، بل قد تكون 
حمكم  يف  تعاىل  يقول  يظّن،  أو  يرغب  ما  عكس  عىل  واخلري  املصلحة 
وُهنَّ بِامْلَْعُروِف َفإِن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا  كتابه: ﴿َوَعارِشُ

ا َكثرًِيا﴾)1). َعَل الّلُ ِفيِه َخرْيً َوَيْ

لذا، ينبغي عىل كال الزوجني أن ينظرا إىل احلياة الزوجية واخلالفات 
النامجة عنها نظرة واقعية بعيدًا عن األحالم واألماين الوردية، وحياوال 
االستفادة من هذه اخلالفات لالنطالق يف حوار هادئ وبّناء يؤّسس 
عن  منهام  كّل  جيهله  ما  ليكشف  اآلخر،  رشيكه  مع  وطيدة  لعالقة 
اآلخر، إذ غالبًا ما تكون مشاكل كهذه عاماًل مهاّمً من عوامل احلوار 

والتفاهم، رشط أن حُيِسن اإلنسان التعامل معها واالستفادة منها.

)1)  سورة النساء: آية19.
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أساليب إجيابية نافعة يف حّل اخلالفات:

). التنّبه إىل طريقة التكّلم: ال شّك أّن الكلامت احلاّدة، والعبارات 
املخاطب  نفس  يف  يرتكه  وأثر  باستمرار  يرتّدد  صدى  هلا  العنيفة، 
النفسية  اجلروح  وراءه  خُيّلف  ما  عادة  الذي  اخلالف  انتهاء  بعد  حتى 
الكالم  ذلك  وبخالف  فشيئًا،  شيئًا  النفس  يف  ترتاكم  التي  والعاطفية 
واهلدوء،  الطمأنينة  من  جوًا  املكان  عىل  يضفي  الذي  اهلادي  الطيب 
يتقّيد  الذي مل  اللسان  أّنه قال يف   F الرسول األعظم  فقد روي عن 
اللسان()1). وعن  بأوامر الرشع ونواهيه: )إن كان يف يشء شؤم ففي 
أيب ذر ، عن رسول اهلل F يف وصيته له قال : )يا أبا ذر الكلمة الطيبة 
مفتاح كل خري ورش  اللسان  )إن هذا  الباقر:  اإلمام  صدقة()2)، وعن 
فينبغي للمؤمن أن خيتم عىل لسانه كام خيتم عىل ذهبه وفضته()3). وعن 
قلبه  يستقيم  وال  قلبه  يستقيم  حتى  عبد  إيامن  يستقيم  )ال   :Fالنبي

حتى يستقيم لسانه()4).

وإسامعها  باحلب  زوجته  الزوج  وإشعار  الطيبة  الكلمة  شأن  ويف 
 :F قال: قال رسول اهلل A كالمًا مجياًل ورد عن أيب عبد اهلل الصادق

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج2، ص116.
)2)  وسائل الشيعة، للحر العاميل: ج3، ص507.

)3)  حتف العقول، البن شعبة احلراين: ص298.
)4)  كنز العامل، للمتقي اهلندي: ج9، ص56.
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)قول الرجل للمرأة إين أحبك ال يذهب من قلبها أبدا()1). 

إذن علينا اإلكثار من الكالم اجلميل املشعر باحلب واحلنان، ليضفي 
عىل األرسة جو اهلدوء ويريب األبناء عىل هذا النحو من املعيشة، وجتنب 

الصياح والغضب والكالم اجلارح.

وهذه ليست دعوة للصمت والسكوت؛ ألهّنام حّل سلبي ومؤّقت 
جمّددًا  الربكان  يثور  سوف  ما  رسعان  إذ  واملشاكل،  اخلالفات  ملعاجلة 
عند دواعيه، وعند أدنى اصطدام، بل ينبغي الكالم وفتح باب احلديث 
مراعاة  وبعد  املناسبني،  واملكان  الزمان  اختيار  بعد  املتبادل  والنقاش 
الظروف املناسبة، واألهّم من ذلك كّله التنّبه لطريقة الكالم عند بدء 
احلديث، فال يصدر مّنا ما يؤذي الطرف اآلخر أو ُييسء إليه، واألهّم يف 
هذا كّله االبتعاد عن الغضب، وترك اجلدال واملراء واللغو يف الكالم؛ 
النقاش،  ألهّنا تورث العداوة والبغضاء، وال حتّقق اهلدف املرجو من 
هبّن  وجّل  عّز  اهلل  لقي  من  )ثالث   :F األعظم  الرسول  عن  روي 
املغيب  ُخُلقه، وخيش اهلل يف  أّي باب شاء: َمن َحُسن  دخل اجلّنة من 

واملحرض، وترك املراء وإن كان حمّقًا()2). 

وُذِكر الغضب عند اإلمام أيب جعفر A فقال: )إن الّرجل ليغضب 
وهو  قوم  عىل  غضب  رجل  فأّيام  الّنار،  يدخل  حّتى  أبدًا  يرىض  فام 

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج5، ص569.
)2)  املصدر السابق: ج2، ص300.
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قائم فليجلس من فوره ذلك؛ فإّنه سيذهب عنه رجز الّشيطان، وأّيام 
ُمّست  إذا  الّرحم  فإّن  فليمّسه  منه  فليدن  رجل غضب عىل ذي رحم 

سكنت()1).

عن  االبتعاد  ينبغي  املجدية:  غري  األساليب  عن  االبتعاد   .2
األساليب التي قد ينترص هبا أحد الطرفني عىل اآلخر، لكّنها يف املقابل 
تعّمق اخلالف بينهام وجتّذره؛ كأساليب التهّكم والسخرية، أو اإلنكار 
والرفض، أو السباب والشتائم. قال أمري املؤمنني A يف وصّيته ملحمد 
بن احلنفية يف مداراة املرأة: )إّن املرأة رحيانة وليست بقهرمانة، فدارها 
عىل كّل حال، وأحسن الصحبة هلا؛ فيصفو عيشك()2)، وعن اإلمام 
أوصني،  فقال   F النبي  أتى  متيم  بني  من  رجاًل  )إّن   :A الصادق 
فكان يف ما أوصاه أن قال: ال تسّبوا الّناس فتكتسبوا العداوة بينهم()3).  

3. أن يكون القرار حاسًم ولكن بعد دراسته: فال يصلح أن يقول 
يغرّي  بعد اإلحلاح عليه  ثّم  »نعم«،  أو  األمور »ال«،  أمر من  الزوج يف 
قراره، أو أّنه يعرف خطأ قراره فيلجأ إىل اللجاجة واملخاصمة، فمثل 
هذه األساليب ُتفِقد كاًل من الزوجني املصداقية واهليبة وحسن الظّن 
تقييمه  موقف  أو  قرار  أّي  اخّتاذ  قبل  ينبغي  لذا  وبقراراته،  باآلخر 
اخلطوات  من  جمموعة  اّتباع  عرب  ممكن  وذلك  جّيد،  بشكل  ودراسته 

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج2، ص302. 
)2)  املصدر السابق: ج5، ص510.
)3)  املصدر السابق: ج2، ص360.
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أمّهها:

• تفّهم حقيقة األمر، هل هو خالف عميٌق أم أّنه سوُء َفهٍم فقط؟ 
بشكل  يؤذيه  أو  يزعجه  وعامَّ  طرف  كلِّ  مقصد  حقيقة  عن  فالتعبري 
واضح ومبارش، يساعُد كثريًا عىل إزالة سوء الفهم، فربام مل يكن هناك 
أو  بإشارة  جتاوزه  يمكن  الفهم  يف  سوء  جمّرد  وإّنام  حقيقي،  خالف 

توضيح بسيط.

• الرجوع إىل النفس وحماسبتها ومعرفة تقصريها، فقد يكون أصل 
نّص عليها  التي  اإلهلية  أو معصية وجتاوز احلدود  املشكلة سببه ذنب 
عندها  واحلّل  الرشيك،  مع  العالقة  يف  انعكس  ثّم  األقدس،  الرشع 
يكمن يف اإلنابة والتوبة إىل اهلل تعاىل وطلب املساحمة، ثّم طلب املساحمة 

من الرشيك.

عن  خيرج  أو  الناس  بني  ينترش  أن  من  وحرصه  اخلالف  تطويق   •
عىل  )استعينوا   :F الرسول  عن  روي  فقد  الشأن،  أصحاب  حدود 
قضاء حوائجكم بالكتامن()1)، ويف لفظ آخر عنه F: )استعينوا عىل 

احلوائج بالكتامن()2). 

بذكر  عنه  اخلروج  وعدم  عليه،  والرتكيز  النزاع  موضع  حتديد   •

)1)  حتف العقول، البن شعبة احلراين: ص48.
)2)  عوايل اللئايل، البن أيب مجهور اإلحسائي: ج1، 285.
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توسيع  هذا  ففي  قديمة؛  ملّفات  فتح  أو  سابقة،  جتاوزات  أو  أخطاء 
لنطاق اخلالف.

• أن يتحّدث كّل واحد منهام عن املشكلة حسب فهمه هلا، وال جيعل 
فهمه صوابًا غري قابل للخطأ، أو أّنه حقيقة مسّلمة ال تقبل احلوار وال 

النقاش، فإّن هذا قاتل للحوار يف مهده.

احلسنات  فطرح  االّتفاق،  نقاط  ذكر  يستحسن  احلوار  بدء  عند   •
واإلجيابيات والفضائل عند النقاش مّما يرّقق القلب، وُيبعد الشيطان، 
قال  النفوس،  يف  مّما  كثري  عن  التنازل  وُييرّس  النظر،  وجهات  وُيقّرب 
بَِم  الل  إِنَّ  َبْيَنُكْم  اْلَفْضَل  َتنَسُوْا  َواَل  ْقَوى  لِلتَّ َأْقَرُب  َتْعُفوْا  تعاىل: ﴿َوَأن 
َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾)1)، وخصوصًا الزوجة إذا كانت لّينة اجلانب، فالزوج 
رسعان ما يفيء إىل لطفها، وقد ورد يف الروايات عن الصفات املرغوبة 
َوَكْثَرَة  َعاَدِة،  السَّ ِمَن  اِر  الدَّ ِكرَبَ  )َأنَّ   :A الرضا  اإلمام  قول  املرأة  يف 

وِر()2).  ُ ْوَجِة َكاَمُل الرسُّ َعاَدِة، َوُمَواَفَقَة الزَّ امْلُِحبِّنَي ِمَن السَّ

• جّر النزاع إىل منطقة العفو والتسامح، فمعظم األخطاء التي حتصل 
وتصحيحها،  بل  معها،  التعامل  يمكن  أخطاء  هي  الزوجيَّة  احلياة  يف 
اآلخر من شخص  الطرف  الزوجة يف حتويل  أو  الزوج  ينجح  قد  بل 
املناسبة، وبوابة  رّشير إىل مالك إن استطاع أن يستخدم كيمياء املحّبة 

)1)  سورة البقرة: آية237.
)2)  مستدرك الوسائل، للمريزا النوري: ج3، ص451.
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 F هذا األمر، ترك العتاب والتذكري بالعيوب، فقد روي عن الرسول
ذنب  عىل  أحدًا  عاتب  وال  ال،  فقال  قط  يشء  عن  سئل  )ما  قال:  أّنه 

أذنبه()1). 

ومن املهّم أن يبادر أحد الطرفني برسعة إىل التحّرك بلطف وحمّبة، 
واإلرصار عىل طي صفحة اخلالف، فعن اإلمام الصادق A أنه قال: 
)خري نسائكم التي إن غضبت أو ُأغضبت قالت لزوجها: يدي يف يدك 

ال أكتحل بغمض حتى ترىض عني()2). 

املشاكل  عىل  التغلب  أجل  من  بمثله:  األذى  مقابلة  عدم   .4
أذى  عىل  تصرب  أن  للزوجة  يستحب  والوئام،  املودة  لصفو  رة  املعكِّ
ذلك  ألّن  باإلساءة؛  واإلساءة  باألذى  األذى  تقابل  فال  الزوج، 
التي  واملشاكل  الدائمة  بالتوترات  األرسة  أجواء  يغمر  أن  شأنه  من 
إىل  العالقات  إيصال  عىل  القادر  األسلوب  هو  والصرب  تنقيض،  ال 
يبقى  فال  اهلادىء،  املنطقي  سلوكه  إىل  الزوج  بعودة  التام  االنسجام 
:A الباقر  اإلمام  قال  املقبول،  غري  سلوكه  عىل  لإلرصار  مربر   له 

)وجهاد املرأة أن تصرب عىل ما ترى من أذى زوجها وغريته()3).

)1)  بحار األنوار، للعالمة املجليس: ج76، ص303. 
)2)  مكارم األخالق، للطربيس: ص200. 

)3)  من ال حيرضه الفقيه، للشيخ الصدوق: ج3، ص277.
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ويمكن ذلك من خالل: 

* البدء بنية طيبة حلسم هذه املسالة، فإذا كان الطرفان يملكان هذه 
النية الطيبة وخطة للتشاور معا، فمن األرجح أنه سيكون هناك حل 

ناجح.

* تذكر أنه دائاًم هناك طرفان ألي نقاش، فإذا اختار أحدمها عدم 
النقاش، فال يوجد نقاش أصاًل، وعىل العموم فإن الطرف اخلاطئ هو 

الذي يتكلم أكثر عادة.

* كال الزوجني ال ينبغي أن يغضبا يف نفس الوقت، فإذا كان أحدمها 
حُمَبطًا، فمن األفضل أن حياول اآلخر التزام اهلدوء.

املنزل،  يف  حريقًا  هناك  أن  لو  كام  الرصاخ  للزوجني  ينبغي  ال   *
الطرفني  عىل  جيب  لذا  دائام،  حتدث  ال  احلرائق  فإن  احلال  وبطبيعة 

التحدث بنفس معدل الصوت الطبيعي وحماولة عدم الرصاخ.

* ال تذهبا للنوم عند عدم التوصل إىل حل منطقي لنقاش معني، 
إن هذا من أسوء األمور الذي قد حتدث يف الزواج وينبغي جتنبه قدر 
اإلمكان، كام أن هذا قد يؤذي مشاعر الطرفني، وبشكل عام فإنه يسبب 

يف تفاقم املشكلة وليس حلها.

ال  رشيكك،  فليكن  الفوز،  إىل  بحاجة  الزوجني  أحد  كان  إذا   *
الرئيس يف جعل  السبب  هذا هو  فإن  الفائز  أنت  تكون  أن  تركز عىل 

املناقشات ساخنة.



40     ........................................................... الطالق أبغض احلالل

نصائح عامة للزواج الناجح:

والتي  الناجح  للزواح  واملقومات  النصائح  من  جمموعة  هناك 
الزوجني،  لتكون سببًا يف سعادة  ينبغي مراعاهتا والعمل عىل طبقها، 

واستمرار العلقة الزوجية.

بنية  الزواج  يبدأ  أن  للزوجني  ينبغي  الصادقة:  النية  توفر   -1  
العالقة، وأن  به إلنجاح هذه  صادقة، وبالتوكل عىل اهلل، واالستعانة 
 ،Fنبيه سنة  وإحياء  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إرضاء  هو  الغرض  يكون 
وإنشاء جيل مسلم يتقي اهلل وحيي شعائر اإلسالم، ولكي ينعم عليهام 
اهلل باحلياة السعيدة ويناال رضاه يف الدنيا واآلخرة وأن يتذكرا أن هذا 
الطرف  فله حقوق عىل  اإلسالم،  له يف  أخت  أو  أخ  إما  هو  الرشيك 
ما عليه  يؤدي  أن  الطرفني جيب عليه  مراعاهتا، فكل من  اآلخر جيب 
وحسن  العرشة  تدوم  ولكي  هبا،  واملطالبة  حقوقه  إىل  النظر  دون  من 
املعاملة، وأن يعامل كل منهام رشيكه كام يتمنى أن يعامل أخاه أو أخته 

حفاظًا للمودة واملحبة بينهام. 

2- ال تتوقع أشياء غري واقعية: إن الثقافات الدخيلة عىل املجتمعات 
اإلسالمية أدت – لألسف – إىل تشويه العقلية العامة ألفراد املجتمع 
عن طريق تسميم أفكارهم بمفردات بعيدة عن اجلو اإلسالمي، فلقد 
انترشت عرب الفضائيات التي تبّث أفكار الشيطان وُخدعه وأمانيه يف 
املسلسالت واألفالم تارة، ويف الربامج احلوارية التي ال يراد منها إال 
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تركيز هذه األفكار تارة أخرى، وهذه مسألة عامة ومرض خطري يرسي 
يف مجيع جماالت احلياة، ومن ضمنها موضوع بحثنا هذا فقد ترّكزت يف 
بسببها  وعاشت  األحالم،  فارس  فكرة  البنات  سيام  ال  شبابنا  أذهان 
البنت أحالمًا عن خصوصيات هذا الشاب الوسيم والقوي واخللوق 
الذي سيأيت لطلب يدها، وتصوره األفالم واملسلسالت بصورة بعيدة 
بيته أن يرتبى عليها  F وأهل  النبي  أراد  التي  الروح اإلسالمية  عن 
املسلمون، مع أن هذا األمر ال ينسجم مع الواقع بحال من األحوال، 
فقبل الزواج كثري من الناس يكونون غري واقعيني يف تصورهم للرشيك 
املقبل إىل درجة توقع الكامل فيه وهذا أمر غري واقعي، فاهلل هو الكامل 
وغريه كله ناقص، فال تتوقع وال تتوقعي أن يكون الرشيك كاماًل بل 
النواقص واألخطاء كام يوجد لديك أيضًا، فال أحد لديه   لديه بعض 
أفضل الصفات، وينبغي الرتكيز عىل الصفات اإلجيابية التي يمتلكها 

كل من الزوجني. 

هذه  تعزيز  إىل  يؤدي  االمتنان  عن  واإلعراب  والثناء  التشجيع  إن 
الصفات، كام ينبغي حماولة إغفال أو جتاهل اخلصائص السلبية للرشيك 

ما مل تتناَف مع الدين والرشع.

إن اإلطالع عىل روايات النبي F وأهل البيت يف الرتبية واألخالق 
اإلسالمية وآداب املعارشة، والتي تعد من أنفس الكنوز املعرفية التي 
عرفتها البرشية، يعطي للشاب - وهو يف مقتبل حياته الزوجية – معرفة 
كبرية يف كيفية التعامل مع رشيك حياته، ويرسم له الطريق الصحيح 
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الذي يسري عليه يف املعارشة وتربية األبناء ليكونوا أناسًا صاحلني وَلبِنة 
يف بناء املجتمع الصالح)1). 

إن اإلنسان ُخلق يف هذه احلياة ألجل االختبار واالمتحان ليتكامل 
بذلك ويستحق بعمله اجلنة والرضوان، ومل خيلق للعب والتمتع بمتع 
لالختبار  مواقف  هي  احلياة  مفاصل  فكل  والومهية،  الزائلة  احلياة 
واالمتحان، وال خيرج الزواج عن هذا اإلطار، فمن يتصور أن الزواج 
فرصة للتمتع والسعادة واحلياة الوردية، كام يصور يف املسلسالت، فهو 
مقدس  وتكليف  مسؤولية  فالزواج  تقدمت،  التي  احلكمة  عن  غافل 
خصب  ميدان  وهو  تعاىل،  اهلل  يريض  بام  للعمل  كثرية  موارد  وفيه 
لتهذيب النفس واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واإلنسان امللتزم 
املقدس  اجلو  هذا  أثناء  ويف  قبل  الرشعية  املعرفة  من  كثري  إىل  حيتاج 
هذا  يف  الرشيعة  تعاليم  امتثال  طريق  وعن  املبارك،  الرشعي  والرباط 
اهلل  رضا  قبل  الداخيل  الرضا  عىل  حيصل  أن  اإلنسان  يستطيع  املجال 

تعاىل، وبه فقط حيصل عىل السعادة يف احلياة الدنيا واآلخرة.

ورصحيًا  واضحًا  تكون  أن  املهم  من  املشاعر:  عن  اإلعراب   -3
أن  جيب  اآلخر،  الطرف  مشاعر  عىل  وحريصًا  مشاعرك  بخصوص 
تكون قنوات االتصال بينكام مفتوحة دائاًم، فإن مناقشة األمور الصغرية 
املشكلة  تفاقم  يمنع  ومبارش  رصيح  بشكل  سواء  حد  عىل  والكبرية 

وتربية  اإلسالم،  يف  الزواج  كتاب:  مثل  التبليغ  شعبة  يف  صدر  ما  مراجعة  يمكن    (1(
الطفل.
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ويساعد عىل حّلها، إن الصمت عن املشاكل وحماولة معاجلتها بشكل 
فردي ال يؤدي إىل حّلها غالبًا، ألن اإلنسان الواضح والرصيح والذي 
يكاشف الطرف اآلخر يقطع الطريق عن الظنون والتأويالت أن تلج 
إىل ذهنه، فيبدأ بسوء الظن  بالطرف اآلخر ويرتاكم سوء الظن – الذي 
يغّذيه غالبًا الشيطان – فيتولد منه العداوة والكره، ويتفاقم األمر فيبدأ 
الشخص بحمل ترصفات الطرف اآلخر كلها عىل سوء الظن فتزداد 
العداوة شيئًا فشيئًا، ولكن أهل البيت B ذكروا لنا حاًل سهاًل يمنع 

كل ذلك وهو التكاشف املانع عن كل هذه الرتاكامت الشيطانية.

يغفر  أن  اهلل  نسأل  إننا  كام  الغفران:  وطلب  باخلطأ  االعرتاف   -4
مع  اليشء  نفس  نفعل  أن  أيضًا  لنا  ينبغي  فإنه  نخطئ،  عندما  لنا 
عندما  والغفران  العفو  عىل  القادر  الشخص  هو  فالقوي  رشيكنا، 
والعمل  اآلخر  الطرف  من  العفو  طلب  إن  اآلخر،  الطرف  خيطي 
العالقة،  هذه  تنمية  يف  اهلامة  األمور  من  اخلطأ  تكرار  عدم  عىل  بجد 
فالعفو  الطرفني،  مصلحة  يف  يكون  لن  كاٍف  جهد  بذل  عدم  أن  كام 
تعاىل:  قال  اإلسالمية،   األخالق  مكارم  من  املقدرة  عند   والصفح 
)أوىل   :Aاملؤمنني أمري  وقال  لِلتَّْقَوى﴾)1)،  َأْقَرُب  َتْعُفوْا  ﴿َوَأن 
الناس بالعفو أقدرهم عىل العقوبة()2)، وعن أيب محزة الثاميل، عن أيب 
:F B قال: )قال رسول اهلل  آبائه  الباقر عن   جعفر حممد بن عيل 

)1)  سورة البقرة: آية237.
)2)  هنج البالغة، حتقيق صالح: ص478.



44     ........................................................... الطالق أبغض احلالل

- يف حديث-: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ُيسمع آخرهم كام ُيسمع 
فيستقبلهم  الناس  من  عنق  فيقوم  الفضل؟  أهل  أين  فيقول:  أوهلم 
املالئكة فيقولون: ما فضلكم هذا الذي نوديتم به؟ فيقولون: كنا جُيهل 
علينا يف الدنيا فنحتمل، ويساء إلينا فنعفو، فينادي مناد من اهلل تعاىل: 

صدق عبادي َخّلوا سبيلهم ليدخلوا اجلنة بغري حساب()1).

ترسم - 5 الكريم  القرآن  روح  من  املستمدة  الرشيفة  الروايات  هذه 
األدعية  وكذلك  االنتقام،  حب  وجتنِّبه  العفو  طريق  املؤمن  لإلنسان 
االعرتاف  اإلنسان  م  تعلِّ التي   Bالبيت أهل  عن  الواردة  الكثرية 
بالذنب وطلب العفو من اهلل تعاىل، فهي خري درس يرتبى من خالهلا 
املؤمن عىل املغفرة والعفو والصفح، ففي دعاء مكارم األخالق لإلمام 
زين العابدين A: )َالّلُهمَّ ال َتَدْع َخْصَلًة ُتعاُب ِمّني ااِّل َاْصَلْحَتها َوال 
ْنَتها، َوال ُاْكُروَمًة يِفَّ ناِقَصًة، ااِّل َامْتَْمَتها ... َالّلُهمَّ  عآئَِبًة  ُاَؤنَُّب هِبا ااِّل َحسَّ
ْصِح، َو َاْجِزَى  ني بِالنُّ ْن ُاعاِرَض َمْن َغشَّ ْدين اِلَ ٍد َوآلِِه َو َسدِّ مَّ َصلِّ َعىل حُمَ
َلِة،  ، َوُاثيَب َمْن َحَرَمني بِاْلَبْذِل، َوُاكايِفَ َمْن َقَطَعني بِالصِّ َمْن َهَجَرين بِاْلرِبِّ
َسَنَة، َوُاْغىِضَ َعِن  ْكِر، َوَاْن َاْشُكَر احْلَ َوُاخالَِف َمن ِاْغتاَبني اىِل ُحْسِن الذِّ
ِّ َواِْن  رْيِ َواِْن َكُثَر ِمْن َقْويل َوِفْعيل، َواْستِْكثاِر الرشَّ َئِة ... َو اْستِْقالِل اخْلَ يِّ السَّ
:F قال: )قال رسول اهللA َقلَّ ِمْن َقْويل َوِفْعيل()2)، وعن أيب جعفر 
مل ُيعبد اهلل  عز وجل بيشء أفضل من العقل، وال يكون املؤمن عاقال 

)1)  األمايل، للشيخ الطويس: ص103.
)2)  الصحيفة السجادية، أبطحي: ص111.
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حتى جيتمع فيه عرش خصال: ... يستكثر قليل اخلري من غريه ويستقل 
كثري اخلري من نفسه ...()1).

نصائح لألزواج جتنبًا حلدوث الطالق:

هناك مجلة من النقاط نطرحها لعالج ظاهرة الطالق وهي:

حياتنا - 1 رشيك  اختيار  نحسن  أن  علينا  جيب  اخلطأ  يف  الوقوع  قبل 
منذ البداية.

ثقافة رشعية وواقعية، وأن - 2 الزوجية، من  باملعارف للحياة  التزود 
يعرف الزوج والزوجة واجباهتام ومسؤولياهتام، وأن يلتزم كل طرف 

بام له وما عليه..

 االلتزام بضوابط حسن املعارشة ومد جسور الود والثقة، واحلرص - 3
عىل فهم الطرف املقابل فهاًم صحيحًا، وحماولة اكتشاف إجيابياته.

وروّية - 4 هبدوء  مشاكلنا  نعالج  وأن  بيوتنا  يف  اهلل  أحكام  تراعى  أن 
وبأسلوب منطقي.

  وبإمكان الزوجني إتباع اسرتاتيجية حل املشكالت التي تواجههم، 
وأن  املشكلة،  البدائل حلل هذه  كافة  واقرتاح  املشكلة  بتحديد  وذلك 

يتناقشا يف احلل الذي بإمكاهنم تنفيذه وحيقق هلام الرضا.

لآلخر، - 5 منهام  كٍل  فهم  وحماولة  الطرفني  بني  الفكري  التقارب 

)1)  اخلصال، للشيخ الصدوق: ص433.
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الرأي البد من وجوده،  النظر، فاالختالف يف  والتقريب يف وجهات 
يف  االلتقاء  أو  والتنازل  للتغيري  الطرفني  كال  استعداد  من  البد  ولكن 

منتصف الطريق.

ب عىل امللل والرتابة يف احلياة الزوجية.- 6 عىل الزوجني التغلُّ

خلق جو عائيل وروح دافئة يمألن جو األرسة ويزيدان من الرتابط - 7
األرسي، وعىل الزوجني أن خيلقا لغة حوار فيام بينهام ليتناقشا يف كافة 
فيام خيص  أو  أو االقتصادية  النواحي االجتامعية  احلياة سواء يف  أمور 

تربية األبناء وتوجيههم.

-  جيب عىل الزوجني السعي لتحقيق التواصل اجليد فيام بينهام، فال - 8
يقابل طرٌف كالَم الطرف األخر بسوء الظن أو الشجار، فعىل الزوجني 
واختيار  فهمها  يساء  التي  األمور  إليضاح  املناسب  الوقت  اختيار 

األلفاظ االجيابية واألسلوب اهلادئ يف النقاش.

حتكيم رشع اهلل عند كل خالف يقع بني الزوجني، ﴿َفاَل َوَربَِّك اَل - 9
َأنُفِسِهْم َحَرًجا  َيُِدوا يِف  ُثمَّ اَل  َبْيَنُهْم  ِفيَم َشَجَر  ُموَك  كِّ ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَ
الرشعية  التوجيهات  واستحضار  َتْسِليًم﴾)1)،  ُموا  َوُيَسلِّ َقَضْيَت  ِمَّا 

باستمرار، فهي معامل يف طريق احلياة الزوجية.

)1)  سورة  النساء: آية65.
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ْوِج َعَلى املَْرَأِة: َحقِّ الزَّ

 F بِيِّ النَّ إىَِل  اْمَرَأٌة  )َجاَءِت  َقاَل:   A الباقر  َجْعَفٍر  َأيِب  َعْن   -  1
ْوِج َعىَل امْلَْرَأِة؟ َفَقاَل هَلَا: َأْن ُتِطيَعه واَل  َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اهللَّ َما َحقُّ الزَّ
عًا إاِلَّ بِإِْذنِه، واَل  َق ِمْن َبْيتِه إاِلَّ بِإِْذنِه، واَل َتُصوَم َتَطوُّ َتْعِصَيه، واَل َتَصدَّ
سنام  عىل  يوضع  ما  )القتب:  َقَتٍب  َظْهِر  َعىَل  َكاَنْت  وإِْن  َنْفَسَها  مَتَْنَعه 
ِمْن  بِإِْذنِه، وإِْن َخَرَجْت  إاِلَّ  َبْيتَِها  ِمْن  ُرَج  خَتْ البعري ويركب عليه(، واَل 
اَمِء وَماَلئَِكُة اأَلْرِض وَماَلئَِكُة اْلَغَضِب  َبْيتَِها بَِغرْيِ إِْذنِه َلَعَنْتَها َماَلئَِكُة السَّ
َبْيتَِها، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَّ َمْن َأْعَظُم  ِة َحتَّى َتْرِجَع إىَِل  مْحَ وَماَلئَِكُة الرَّ
ُجِل؟ َقاَل: َوالُِده، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَّ َمْن َأْعَظُم  النَّاِس َحّقًا َعىَل الرَّ
قِّ ِمْثُل َما  النَّاِس َحّقًا َعىَل امْلَْرَأِة؟ َقاَل: َزْوُجَها، َقاَلْت: َفاَم يِل َعَلْيه ِمَن احْلَ
؟ َقاَل: اَل، واَل ِمْن ُكلِّ ِماَئٍة َواِحَدٌة، َقاَل: َفَقاَلْت: والَِّذي َبَعَثَك  َله َعيَلَّ

قِّ َنبِّيًا اَل َيْمِلُك َرَقَبتِي َرُجٌل َأَبدًا()1).  بِاحْلَ

اَم اْمَرَأٍة َباَتْت وَزْوُجَها َعَلْيَها  2 - َقاَل َأُبو َعْبِد اهللَّ الصادق A: )َأيُّ
َبْت  اَم اْمَرَأٍة َتَطيَّ ، مَلْ ُتْقَبْل ِمْنَها َصاَلٌة َحتَّى َيْرىَض َعْنَها، وَأيُّ َساِخٌط يِف َحقٍّ
ِمْن  َكُغْسِلَها  ِطيبَِها  ِمْن  َتْغَتِسَل  َحتَّى  َصاَلٌة  ِمْنَها  ُتْقَبْل  مَلْ  َزْوِجَها  لَِغرْيِ 

َجَناَبتَِها()2).

ْم َعَمٌل َعْبٌد  3- َعْن َأيِب َعْبِد اهللَّ الصادقA: )َقاَل َثاَلَثٌة اَل ُيْرَفُع هَلُ

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج5، ص506.
)2)  املصدر السابق.
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آبٌِق واْمَرَأٌة َزْوُجَها َعَلْيَها َساِخٌط وامْلُْسبُِل إَِزاَره ُخَياَلَء()1). 

اَن َعْن ُموَسى ْبِن َبْكٍر َعْن َأيِب  4- َعْن َسْهِل ْبِن ِزَياٍد َعْن َعيِلِّ ْبِن َحسَّ
ِل()2). َبعُّ إِْبَراِهيَم الكاظم A َقاَل: )ِجَهاُد امْلَْرَأِة ُحْسُن التَّ

 ،F َأَتْوا َرُسوَل اهللَّ  َقْومًا  A: )َأنَّ  َعْبِد اهللَّ الصادق  َأيِب  5- َعْن 
ا َرَأْيَنا ُأَناسًا َيْسُجُد َبْعُضُهْم لَِبْعٍض، َفَقاَل َرُسوُل  َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَّ إِنَّ
َتْسُجَد  َأْن  امْلَْرَأَة  أَلَمْرُت  أَلَحٍد  َيْسُجَد  َأْن  َأَحدًا  َأَمْرُت  َلْو   :F اهللَّ

لَِزْوِجَها()3). 

 F ََّقاَل: )َجاَءِت اْمَرَأٌة إىَِل َرُسوِل اهلل A 6- َعْن َأيِب َعْبِد اهللَّ الصادق 
ْوِج َعىَل امْلَْرَأِة؟ َقاَل: َأْكَثُر ِمْن َذلَِك )أي  َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَّ َما َحقُّ الزَّ
ٍء ِمْنه، َفَقاَل: َلْيَس  يِن َعْن يَشْ ْ حقوقهم أكثر من أن تذكر(، َفَقاَلْت: َفَخربِّ
َبْيتَِها إاِلَّ بِإِْذنِه،  ُرَج ِمْن  عًا -، واَل خَتْ َأْن َتُصوَم إاِلَّ بِإِْذنِه -َيْعنِي َتَطوُّ هَلَا 
َن بَِأْحَسِن  ا، وَتَزيَّ وَعَلْيَها َأْن َتَطيََّب بَِأْطَيِب ِطيبَِها، وَتْلَبَس َأْحَسَن ثَِياهِبَ
ُحُقوُقه  َذلَِك  ِمْن  وَأْكَثُر  ًة،  وَعِشيَّ ُغْدَوًة  َعَلْيه  َنْفَسَها  وَتْعِرَض  ِزيَنتَِها، 

َعَلْيَها()4). 

 F ََّقاَل: )َأَتِت اْمَرَأٌة إىَِل َرُسوِل اهلل A 7 - َعْن َأيِب َعْبِد اهللَّ الصادق 

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج5، ص506.
)2)  املصدر السابق.
)3)  املصدر السابق.
)4)  املصدر السابق.
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ْوِج َعىَل امْلَْرَأِة؟ َفَقاَل: َأْن جُتِيَبه إىَِل َحاَجتِه وإِْن َكاَنْت  َفَقاَلْت: َما َحقُّ الزَّ
َعىَل َقَتٍب، واَل ُتْعِطَي َشْيئًا إاِلَّ بِإِْذنِه، َفإِْن َفَعَلْت َفَعَلْيَها اْلِوْزُر وَله اأَلْجُر، 
واَل َتبِيَت َلْيَلًة وُهَو َعَلْيَها َساِخٌط، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَّ وإِْن َكاَن َظامِلًا؟ 

ْجُت َزْوجًا َأَبدًا()1). قِّ اَل َتَزوَّ َقاَل َنَعْم، َقاَلْت: والَِّذي َبَعَثَك بِاحْلَ

عندكم  فإهنن  خريا،  بالنساء  )استوصوا   :F اهلل  رسول  قال   -8
عوان( أي أسريات)2). 

خريكم  وأنا  ألهله  خريكم  )خريكم   :F اهلل  رسول  قال   -9
ألهيل()3). 

)1)  الكايف، للشيخ الكليني: ج5، ص506.
)2)  عوايل الآليل، البن أيب مجهور اإلحسائي: ج1، ص255.

)3)  من ال حيرضه الفقيه، للشيخ الصدوق: ج3، ص555.
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ْوِج: َحقِّ املَْرَأِة َعَلى الزَّ

َيى  اِر َعْن َصْفَواَن ْبِن حَيْ بَّ ِد ْبِن َعْبِد اجْلَ مَّ 1 - َأُبو َعيِلٍّ اأَلْشَعِريُّ َعْن حُمَ
َما َحقُّ   A )الصادق(  َعْبِد اهللَّ َقاَل: )ُقْلُت أَليِب  ٍر  َعامَّ ْبِن  إِْسَحاَق  َعْن 
ِسنًا؟ َقاَل: ُيْشبُِعَها، وَيْكُسوَها،  امْلَْرَأِة َعىَل َزْوِجَها الَِّذي إَِذا َفَعَله َكاَن حُمْ
 A َكاَنِت اْمَرَأٌة ِعْنَد َأيِب :A َّوإِْن َجِهَلْت َغَفَر هَلَا، وَقاَل َأُبو َعْبِد اهلل

ُتْؤِذيه َفَيْغِفُر هَلَا()1). 

بِيِّ ص  النَّ إىَِل  اْمَرَأٌة  َقاَل َجاَءِت   A َعْبِد اهللَّ الصادق  َأيِب  2 - َعْن 
َها َعَلْيه؟  َها، ُثمَّ َقاَلْت: َفاَم َحقُّ َ ْوِج َعىَل امْلَْرَأِة، َفَخربَّ َفَسَأَلْته َعْن َحقِّ الزَّ
هَلَا،  َغَفَر  َأْذَنَبْت  وإِْن  وِع،  اجْلُ ِمَن  وُيْطِعُمَها  اْلُعْرِي،  ِمَن  َيْكُسوَها  َقاَل: 
اَل  واهللَّ  اَل  َقاَلْت:  اَل،  َقاَل:  َهَذا؟  َغرْيُ  ٌء  يَشْ َعَلْيه  هَلَا  َفَلْيَس  َفَقاَلْت: 
بِيُّ F اْرِجِعي، َفَرَجَعْت، َفَقاَل إِنَّ اهللَّ  ْجُت َأَبدًا، ُثمَّ َولَّْت، َفَقاَل النَّ َتَزوَّ

.(2() َعزَّ وَجلَّ َيُقوُل : )وَأْن َيْسَتْعِفْفَن َخرْيٌ هَلُنَّ

ِعيَفنْيِ َيْعنِي  ُقوا اهللَّ يِف الضَّ 3 - َعْن َأيِب َعْبِد اهللَّ الصادق A َقاَل: )اتَّ
بَِذلَِك اْلَيتِيَم والنَِّساَء وإِنَّاَم ُهنَّ َعْوَرٌة()3).

َقاَل  َربِّه  َعْبِد  ْبِن  َعْن ِشَهاِب  َثه  ْن َحدَّ ْبِن ِعيَسى َعمَّ ِد  مَّ حُمَ َعْن   - 4
)الصادق(A: )َما َحقُّ امْلَْرَأِة َعىَل َزْوِجَها؟ َقاَل: َيُسدُّ  ُقْلُت أَليِب َعْبِد اهللَّ

)1)  الكايف للشيخ الكليني: ج5، ص510.
)2)  املصدر السابق

)3)  املصدر السابق.
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ا، واَل ُيَقبُِّح هَلَا َوْجهًا، - َفإَِذا َفَعَل َذلَِك َفَقْد واهللَّ  َجْوَعَتَها، وَيْسرُتُ َعْوَرهَتَ
َها، .... اخلرب()1).  ى َحقَّ َأدَّ

 :F اهللَّ  َرُسوُل  )َقاَل  َقاَل:   Aالصادق اهللَّ  َعْبِد  َأيِب  َعْن   -  5
ِمْن  إاِلَّ  َطاَلُقَها  َيْنَبِغي  اَل  َأنَّه  َظَنْنُت  َحتَّى  بِامْلَْرَأِة   A ئِيُل  َجرْبَ َأْوَصايِن 

َنٍة()2). َفاِحَشٍة ُمَبيِّ

راض  عنها  وزوجها  ماتت  امرأة  )أيام   :F اهلل  رسول  قال   -6
دخلت اجلنة()3).

)1)   الكايف للشيخ الكليني: ج5، ص510.
)2)  املصدر السابق.

)3) كنز العامل، للمتقي اهلندي: ج16، ص407.
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نصائح للمرأة لتجنب الطالق: 

قرار  كان  وإذا  الطالق،  سلسلة  يف  األضعف  احللقة  هي  املرأة    
الطالق يف اغلب األحيان ليس يف يدها فينبغي هلا ان تبعد شبحه عن 
بيتها، وهو هدف ال يصعب حتقيقه، لذا نقول لكل امرأة يف بداية طريق 
الزواج أو كل من تواجه مشكالت يف حياهتا الزوجية هنمس هلا ببعض 

األمور ملحاولة أن جتعل بيتها من البيوت السعيدة:

من  وليس  وزوجها  وأطفاهلا  ببيتها  هتتم  أن  املرأة  عىل  جيب   -1
بشكل  وزينتها  بمالبسها  فقط  وهتتم  هبم  االهتامم  ترتك  أن  الصحيح 

مبالغ فيه. 

2- ليس من الصحيح أن هتتم املرأة بصالونات التجميل ومتابعة 
اخلاصة  الزيارات  وكثرة  األسواق،  يف  والتفسح  املوضة  أخبار 

للصديقات، مما يؤدي إىل إمهال البيت، وبالتايل ينفذ صرب الرجل.

3- ال جيوز للزوجة االرتباط بعالقات غري سوية، من معاكسات 
وغريها  حب  كلامت  من  عواطفها  كل  تعطي  جيعلها  مما  وغريها، 
فيشعر  يشء  للزوج  يبقى  فال  رشعية،  الغري  العالقات  تلك  أجل  من 

بحرمانه من أبسط حقوقه العاطفية أو العكس من قبل الرجل.

يقوم  الرجل ال  فتجد  املربية يف شؤون األرسة،  االعتامد عىل   -4 
بخدمته سوى هذه املربية، من حيث األكل والرشب واالهتامم بامللبس 
وغريه، فالرجل يتمنى وحيب أن تكون زوجته هي من تقدم له بيدها 
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الطعام أو الرشاب أو املالبس عىل األقل بعد جتهيزها من قبل اخلادمة. 

5- الرجل حيب أن يرى زوجته دائاًم تقّدم له كلامت املدح واالفتخار 
من  بقليل  متزجها  وأن  والرومانسية،  واهلندام  الشكل  حيث  من  به، 
من  الشعور،  نفس  الزوج  يبادهلا  أن  الزوجة  حتب  كام  الغزل،  كلامت 

مالطفة وكلامت من احلب والعطف واحلنان.

عاتقها،  عىل  امللقاة  املسؤولية  تتحمل  أن  املرأة  عىل  جيب   -6
العائلة، وهذه مسؤولية كبريه وعظيمة  واملحافظة عىل سمعة ورشف 

جدًا. 

من  فيكون  املرأة  جانب  من  كان  فإن  اإلنجاب،  وعدم  العقم   -7
السهل عىل الرجل أن يتزوج بامرأة أخرى، ما يؤدي إىل غضب األوىل، 
أما إذا كان من جهة الرجل فاملوقف خمتلف، وعىل الزوجة أن تتقبل 

الوضع وتصرب. 

8- إرصار الزوجة عىل اخلروج للعمل واعتقادها أن احلياة تبدلت، 
وبعض الرجال ال يعجبهم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يشعرون 
بأهنم ليسوا بحاجة إىل تلك املساعدة، وإن كانت املرأة تسعى إىل ضامن 

مستقبلها، ولكن التفاهم هو سيد املوقف يف هذه احلالة. 

9- التوتر والقلق والشعور بعدم االطمئنان والكآبة نتيجة ملا تزخر 
به احلياة يف وقتنا احلارض من رصاعات ومشاكل. 

10- ضعف استعداد الفتاة وتوقعاهتا الغري منطقية، إذ حتلم الفتاة 
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أمور  كل  يف  والرتف  والغنى  واحلنان  باحلب  مفعمة  رومانسية  بحياة 
حياهتا، وبعد الزواج تصطدم باملسؤوليات الكبرية امللقاة عىل عاتقها، 
لذا جيب أن تتنبه هلذه األمور، فاحلياة الزوجية ختتلف عن حياهتا يف دار 

أهلها. 

النساء  التي تعترب منهجًا عند بعض األفراد وخاصة  املقارنة   -11
فتقارن حياهتا بحياة غريها، وعادة ما تكون املقارنة غري عادلة وناقصة، 
فتالحظ اجيابيات الطرف اآلخر فقط أو النعم التي أنعم اهلل عليه هبا 
من دون مالحظة اجلانب اآلخر املظلم الذي ربام يكون خمفيًا يف أغلب 
هبذه  يطاق  ال  جحياًم  وجيعلها  الزوجية  حياهتا  يسّمم  مما  األحيان، 
ْعَنا بِِه َأْزَواجًا  نَّ َعْيَنْيَك إىَِل َما َمتَّ املقارنة غري املنصفة، قال تعاىل: ﴿ال َتُدَّ

ِمْنُهْم﴾))).

12- املشاكل االقتصادية التي متر هبا األرسة والزوج والتي تقتيض 
وتتطلب تعاون الزوجة والصرب عليها واحتامهلا حتى متر األزمة بسالم. 

13- مطالبة الزوجة للطالق بشكل متكرر، بشكل جدي أو غري 
جدي مما يؤدي فعاًل إىل الطالق. 

14- الغرية القاتلة ومراقبة الرجل يف كل حركاته وسكناته وتقليب 
مالبسه ومراقبة َنَظَراته، سواء كان يف األسواق أو أثناء مشاهدة التلفاز 

ونحوه. مما يؤدي إىل فقدان الثقة بينهام ثم إىل الطالق. 

)1)  سورة احلجر: آية 88.
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الطالق النفسي.. وأسبابه؟

عنه   املعرّب  وهو  الظاهر  وغري  اخلفي  الطالق  من  آخر  نوع  هناك 
بالطالق النفيس وهو طالق من نوع خمتلف، ويعني انفصال الزوجني 
عن بعضهام نفسيًا، فكل طرف ال يشعر باآلخر وتنعدم املشاعر بينهام 
وختتفي لغة احلوار املشرتك بينهام، وقد توجد العالقة احلميمة ولكنها 
الزوجية  فاحلياة  حب،  أو  تقبل  بدون  األوىل  بالدرجة  جسدية  تكون 
مستمرة أمام اجلميع، ولكنها منتهية بالنسبة للزوجني أو بالنسبة لطرف 

واحد منهام.

أسباب الطالق النفسي:

  قد يرجع الطالق النفيس إىل عدة أسباب، منها:

حياة  ينتجان  وامللل  فالرتابة  الزوجية:  احلياة  يف  وامللل  الرتابة   -(
احلياة  موت  إىل  وتصل  األمور  تتطور  حتى  سعيدة،  غري  زوجية 

الزوجية، وسببًا يف الطالق النفيس.

2- قبول الزوجني االستمرار يف احلياة رغم عدم توافقهم وارتياحهم: 
وذلك لعدم امتالك الزوجة مثاًل دخاًل ماديًا يشجعها عىل االستقالل، 
أو أن اخلوف عىل األبناء من مشاكل االنفصال قد جيرب الزوجني عىل 
االستمرار، أو مراعاة لنظرة املجتمع بعد الطالق، خاصة عند الزوجة، 

أو قد يرجع إىل اعتبارات عائلية يف حالة كون الزوجني أقارب.
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3- غياب األمان يف األرسة: إذا مل يتوفر الشعور باألمان لدى كل 
من الزوجني، فإن الوالء للمؤسسة الزوجية سينتهي حتاًم، وذلك لعدم 

شعور أحدمها باألمان جتاه اآلخر واالطمئنان له.

لآلخر،  مهومه  الزوجني  من  كل  يبث  أن  األمان  عالمات  ومن 
ويتحدث كل منهام عن طموحاته وأحالمه، ويردد بني حني وآخر بأنه 
بحاجة للطرف اآلخر، وأنه يشكر اهلل تعاىل أن مجع بينهام يف عالقتهام 
الزوجية، وهذا من اإلشعار باألمان يف القول، أما يف العمل، فيتحقق 
واسمه وسمعته وعمله  ماله  اآلخر عن  منهام عن  واحد  دفاع كل  يف 

وحتى عن عيوبه وأخطائه.

4- نقص التعهد وااللتزام: قد يكون السبب يف الطالق النفيس هو 
عدم االلتزام من قبل الزوج أو الزوجة بواجبات كٍل منهام اجتاه اآلخر، 
أو عدم االلتزام باالتفاقيات بينهام للعيش حياة هادئة مرحية، وااللتزام 
خيلق  الذي  األسايس  العامل  وأن  والسلوك  املشاعر  من  كاًل  يتضمن 
االلتزام والتعهد هو الرضا الشخيص بالعالقة الزوجية ورضا الطرفني 
عن بعضهام واالعرتاف بالتعزيزات واالجيابيات التي حيصل عليها كل 

طرف من اآلخر.

غياب الثقة وعدم االحرتام بني الزوجني: إّن غياب الثقة وإنعدام - 5
االحرتام من أهم أسباب الطالق النفيس، فال حياة سعيدة إال إذا كانت 

قائمة عىل الثقة واالحرتام املتبادل.     
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مراحل الطالق:

  ال حيصل الطالق يف حلظة.. بل له عدة مراحل يمّر هبا.. فام هي 
هذه املراحل؟

مرحلة الكمون: وهي فرتة حمددة، وربام تكون قصرية جدًا بشكل - )
جيعلها غري ملحوظة، واخلالفات فيها سواء كانت صغرية أو كبرية ال 

يتم مناقشتها أو التعامل معها بواقعية.

من - 2 بنوع  أو كالمها  الزوجني  أحد  يشعر  وفيها  االستثارة:  مرحلة 
االرتباك، وبأنه مهدد وغري قانع باإلشباع الذي حيصل عليه.

نتيجة - 3 االنفجار  أو  االصطدام  حيدث  وفيها  االصطدام:  مرحلة 
االنفعاالت املرتسبة، وتظهر االنفعاالت املكبوتة ملدة طويلة.

مرحلة انتشار النزاع: إذا زاد التحدي والرصاع والرغبة يف االنتقام، - 4
بني  واخلصومة  العداء  لزيادة  ذلك  ويؤدي  حدة،  تزداد  األمور  فإن 
الزوجني، والنقد املتبادل بينهام، ويكون هدف كل طرف هو االنتصار 
عىل الطرف اآلخر دون حماولة الوصول إىل التسوية، وينظر كل منهام 
إىل نفسه عىل أنه اإلنسان املتكامل عىل حساب الطرف اآلخر، ويزداد 
فإنه  معينة  بناحية  يتعلق  البداية  يف  النزاع  كان  وإذا  السلبي،  السلوك 

رسعان ما ينترش ليغطي النواحي األخرى املتعددة.

املشكلة - 5 حل  الزوجان  يستطع  مل  إذا  حلفاء:  عن  البحث  مرحلة 
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األهل  من  ذلك  حتقيق  يف  يساعدمها  عمن  يبحثان  فإهنام  بمفردها 
القيم  فإن  طويلة  لفرتة  النزاع  استمر  وإذا  واألصدقاء،  واألقارب 
أحد  يلجأ  قد  وهنا  مهددة،  تصبح  األرسة  بناء  حتكم  التي  واملعايري 
الطرفني أو كالمها للحصول عىل اإلشباع من خالل املصادر األخرى 
األنشطة  املشاركة يف  أو  باألطفال،  االهتامم  الرتكيز عىل  مثل  البديلة، 
االجتامعية، والرتكيز عىل النجاح يف العمل عىل حساب اإلشباع الذي 

يتحقق داخل األرسة.

األقل - 6 عىل  الزوجني  لدى  يكون  عندما  الزواج:  إهناء  مرحلة 
تبدأ  باالنفصال،  املتعلق  القرار  مسؤولية  لتحمل  والرغبة  الدافعية 
أخرى  مرة  العودة  يف  التفكري  عدم  تعني  والتي  االنفصال،  إجراءات 
لذلك  كليهام حماميًا  أو  الطرفني  أحد  يوّكل  قد  وهنا  الزوجية،  للحياة 

ويلجأ للقضاء.
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ما هي احلكمة من تشريع الطالق؟

يأخذ الكثري من الغربيني عىل اإلسالم أنه أباح الطالق، ويعتربون 
ذلك دلياًل عىل استهانة اإلسالم بقدر املرأة، وبقدسية الزواج، وقّلدهم 
يف ذلك بعض املسلمني الذين تثّقفوا بالثقافات الغربية، وجهلوا أحكام 
رشيعتهم، مع أن اإلسالم مل يكن أول من رّشع الطالق، فقد جاءت به 

الرشيعة اليهودية من قبل، وعرفه العامل قدياًم.

وهي  فقط،  واحدة  زاوية  من  األمر  إىل  العائبون  هؤالء  نظر  وقد 
ترضر املرأة به، ومل ينظروا إىل املوضوع من مجيع جوانبه، وَحّكموا يف 
وألسبابه  منه  للحكمة  املدركة  وغري  الواعية،  غري  العاطفة  فيه  رأهيم 

ودواعيه.

تقوم  والتي  املقدسة  االسالمية  الرشيعة  يف  ورد  الطالق  أن  وبام 
أحكامها عىل املصالح واملفاسد، فال شك يف وجود حكمة ومصلحة 
الكي(،  العالج  )فآخر  بالكي  العالج  يشبه  احلقيقة  يف  والطالق  فيه، 
إذن فالطالق هو حلٌّ وعالٌج آلفة اجتامعية، وهي التعاسة الزوجية، 
أي: عندما يصبح ال يشء جيمع بني الزوجني سوى جدران ذلك البيت 
الذي يعيشان فيه، فعندها يكون الطالق بكل ما حيمله من سلبيات هو 
أخّف الرضرين، فيقّرر الزوجان إهناء مرحلة التعاسة، أماًل بأن حيقق 

السعادة كل منهام بعيدًا عن اآلخر.

تستمر  وأن  دائاًم،  الزواج  عقد  يكون  أن  أواًل،  يفرتض  فاإلسالم 
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غري  بينهام،  املوت  يفّرق  حتى  الزوجني،  بني  قائمة  الزوجية  العالقة 
ع ألناس  ع عقد الزواج الدائم يعلم أنه إنام ُيرشِّ أن اإلسالم وهو ُيرشِّ
ع  رَشَّ لذا  البرشية،  وطباعهم  خصائصهم،  هلم  األرض،  عىل  يعيشون 
السبل،  العيش، وضاقت  إذا تعّثر  العقد،  هلم كيفية اخلالص من هذا 
وفشلت الوسائل لإلصالح، وهو يف هذا واقعي كل الواقعية، ومنصف 

كل اإلنصاف، لكل من الرجل واملرأة.

جيعل  ما  والدواعي،  األسباب  من  الزوجني  بني  حيدث  ما  فكثريًا 
واالستقرار  اخلري،  لتحقيق  متعينة  ووسيلة  الزمة،  رضورة  الطالق 
يتبني  ثم  واملرأة،  الرجل  يتزوج  فقد  منهام،  لكل  واالجتامعي  العائيل 
أن بينهام تباينًا يف األخالق، وتنافرًا يف الطباع، فريى كل من الزوجني 
يّطلع أحدمها من صاحبه بعد  نافرًا منه، وقد  نفسه غريبًا عن اآلخر، 
الزواج عىل ما ال حيب، وال يرىض من سلوك شخيص، أو عيب خفي، 
وقد يظهر أن املرأة عقيم ال يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو ال 
يرغب يف التعدد، أوال يستطيعه، إىل غري ذلك من األسباب والدواعي، 
التي ال تتوفر معها املحبة بني الزوجني وال يتحقق معها التعاون عىل 
الطالق  فيكون  اهلل،  أمر  كام  الزوجية  بحقوق  والقيام  احلياة،  شؤون 
لذلك أمرًا البد منه للخالص من رابطة الزواج التي أصبحت ال حتقق 
املقصود منها، والتي لو ُألزم الزوجان بالبقاء عليها، ألكلت الضغينة 
قلبيهام، ولكاد كل منهام لصاحبه، وسعى للخالص منه بام يتهيأ له من 
وسائل، وقد يكون ذلك سببًا يف انحراف كل منهام، ومنفذًا لكثري من 



 ما هي احلكمة من ترشيع الطالق................................................ 61

املفاسد،  ع الطالق وسيلة للقضاء عىل تلك  الرشور واآلثام، هلذا رُشِّ
وللتخلص من تلك الرشور، وليستبدل كل منهام بزوجه زوجًا آخر، 
َقا  قد جيد معه ما افتقده مع األول، فيتحقق قول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْن َيَتَفرَّ

ُ َواِسعًا َحِكيًم﴾)1). ُ ُكالًّ ِمْن َسَعتِِه َوَكاَن اللَّ ُيْغِن اللَّ

وهذا هو احلل لتلك املشكالت املستحكمة، املتِفق مع منطق العقل 
والرضورة، وطبائع البرش وظروف احلياة، فال ينبغي فصم ما وصل اهلل 
وأحكمه، ما مل يكن َثمة من الدواعي اجلادة اخلطرية املوجبة لالفرتاق، 

وال يصار إىل ذلك إال بعد استنفاد كل وسائل اإلصالح.

كام  أنه  يتضح  الطالق  إىل  الداعية  واألسباب  الدواعي  تتبع  ومن   
يكون الطالق لصالح الزوج، فإنه أيضًا يكون لصالح الزوجة يف كثري 
يقف  فال  فيه،  الراغبة  للطالق،  الطالبة  هي  تكون  فقد  األمور،  من 
اإلسالم يف وجه رغبتها ويف هذا رفع لشأهنا، وتقدير هلا، ال استهانة 
بإغفال رغبتها،  املّدعون، وإنام االستهانة بقدرها،  يّدعي  بقدرها، كام 

وإجبارها عىل االرتباط برباط تكرهه وتتأذى منه.

وليس هو استهانة بقدسية الزواج كام يزعمون، بل هو وسيلة إلجياد 
الزواج الصحيح السليم، الذي حيقق معنى الزوجية وأهدافها السامية، 

ال الزواج الصوري اخلايل من كل معاين الزوجية ومقاصدها.

كان،  كيفام  الزوجية  رباط  عىل  اإلبقاء  اإلسالم  مقصود  ليس  إذ 

)1)  سورة النساء: آية130.
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ولكن اإلسالم جعل هلذا الرباط أهدافًا ومقاصد، ال بد أن تتحقق منه، 
وإال فليلغ، ليحل حمله ما حيقق تلك املقاصد واألهداف.

ويف مقابل ذلك نرى َمن حيّرم الطالق من الديانات أو املجتمعات 
األخرى حجم املشاكل واملعاناة التي يعانيها ذلك املجتمع، مما يسّلط 
الضوء عىل احلكمة الكبرية التي تكمن يف ترشيعات اإلسالم بصورة 

عامة ويف موضوع البحث بصورة خاصة.
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الطالق واحلضارة الغربية:

  ال بأس أن نورد ما قاله )بيتام( رجل القانون اإلنجليزي، لندّلل 
تلك  من  يستحسنونه  ما  أن  ونظمها  الغربية  احلضارة  خلف  لالهثني 
احلضارة، يستقبحه أبناؤها العاملون بخفاياها، والذين يعيشون نتائجها.

يقول )بيتام(:

م فضَّ الرشكات، ويمنع رفَع والية  رِّ حُيَ  )لو وضع مرشوع قانون 
األوصياء، وعزَل الوكالء، ومفارقَة الرفقاء، لصاح الناس أمجعون: إنه 
غاية الظلم، واعتقدوا صدوره من معتوه أو جمنون، فيا عجبًا أن هذا 
األمر الذي خيالف الفطرة، وجيايف احلكمة، وتأباه املصلحة، وال يستقيم 
يف  الزوجني  بني  التعاقد  بمجرد  القوانني  تقّرره  الترشيع،  أصول  مع 
أكثر البالد املتمدنة، وكأهنا حتاول إبعاد الناس عن الزواج، فإن النهي 
النفرة  وقوع  كان  وإذا  فيه،  الدخول  عن  هني  اليشء  من  اخلروج  عن 
ربط   .. خري؟  فأهيام  الوقوع،  بعيد  ليس  والعداء،  الشقاق  واستحكام 
الزوجني بحبل متني، لتأكل الضغينة قلوهبام، ويكيد كل منهام لآلخر؟ 
بيت جديد عىل  بناء  بينهام من رباط، ومتكني كل منهام من  ما  أم حّل 
إىل  بآخر، خريًا من ضم خليلة  استبدال زوج  ليس  أو  قوية؟،  دعائم 

زوجة مهملة أو عشيق إىل زوج بغيض()1).

الغني:  عبد  وسامية  الفتاح،  عبد  اسامعيل  االجتامعية،  ومشكالهتا  العربية  املرأة    (1(
ص29.
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معاجلة اإلسالم آلثار الطالق:

  اإلسالم عندما أباح الطالق، مل يغفل عام يرتتب عىل وقوعه من 
األرضار التي تصيب األرسة، خصوصًا األطفال، إال أنه الحظ أن هذا 
أقل خطرًا، إذا قورن بالرضر األكرب، الذي تصاب به األرسة واملجتمع 
كله إذا أبقى عىل الزوجية املضطربة، والعالئق الواهية التي تربط بني 

الزوجني عىل كره منهام، فآثر أخف الرضرين، وأهون الرّشين.

آلثاره  عالجًا  يكون  ما  الترشيعات  من  ع  رَشَّ نفسه،  الوقت  ويف 
معني،  عمر  إىل  الصغار  أوالدها  حضانة  لألم  فأثبت  ونتائجه، 
حضانتهم  وأجور  أوالده،  نفقة  األب  عىل  وأوجب  يكربوا،  حتى 
ورضاعتهم، ولو كانت األم هي التي تقوم بذلك، ومن جانب آخر، 
F: )أيام امرأة  النفوس فقال رسول اهلل  نّفر من الطالق وبّغضه إىل 
اجلنة()1)،  رائحة  بأس فحرام عليها  ما  الطالق يف غري  سألت زوجها 
 :Fوحّذر من التهاون بشأنه، واعتربه أبغض احلالل فقال رسول الل 
 :Aما أحل الل شيئا أبغض إليه من الطالق()2)، وقال اإلمام الصادق( 
اهلل  وإن  الطالق،  إليه من  أبغض  اهلل عز وجل  أحله  مما  )ما من يشء 

يبغض املطالق الذواق()3). 

)1)  روضة الواعظني، للفتال النيسابوري: ص376.
)2)  مستدرك الوسائل، للمريزا النوري: ج15، ص280.

)3)  الكايف، للشيخ الكليني: ج6، ص55.
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تفاقم  عند  إال  إليه  يصار  ال  بحيث  العالج،  آخر  الطالق  واعترب 
اختاذ  إىل  الداء، وحني ال جيدي عالج سواه، وأرشد  واشتداد  األمر، 
الكثري من الوسائل قبل أن يصار إليه، فرّغب الزوج يف الصرب والتحّمل 
عىل الزوجات، وإن كانوا يكرهون منهنَّ بعض األمور، إبقاًء للحياة 
َفَعَسى  َكِرْهُتُموُهنَّ  َفإِْن  بِامْلَْعُروِف  وُهنَّ  الزوجية، قال تعاىل: ﴿َوَعارِشُ

ُ ِفيِه َخرْيًا َكثرِيًا﴾))). َعَل اللَّ َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوَيْ

من  به  يعاجلها  ما  إىل  نشوزًا  زوجته  من  الحظ  إذا  الزوج  وأرشد 
 التأديب املتدرج: الوعظ ثم اهلجر، ثم الرضب غري املرّبح، قال تعاىل: 
امْلََضاِجِع  يِف  َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  اُفوَن  َتَ ِت  ﴿َوالالَّ
َعِلّيًا  َكاَن   َ اللَّ إِنَّ  َسبِياًل  َعَلْيِهنَّ  َتْبُغوا  َفال  َأَطْعَنُكْم  َفإِْن  ُبوُهنَّ  َواْضِ

َكبرِيًا﴾)2).  

وميل  الزوجية،  العالقة  يف  فتورًا  أحّست  ما  إذا  الزوجة  وأرشد 
احلسن يف  األثر  له  ويكون  العالقة،  به هذه  ما حتفظ  إىل  إليها  زوجها 
عودة النفوس إىل صفائها، بأن تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية، أو 

املالية، ترغيبًا له هبا وإصالحًا ملا بينهام.

بوسائلهام  بينهام،  ما  إذا عجزا عن إصالح  بينهام،  التحكيم  ورّشع 
َأْهِلِه  ِمْن  َحَكًم  َفاْبَعُثوا  َبْينِِهَم  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  ﴿َوإِْن  تعاىل:  قال  اخلاص، 

)1)  سورة النساء: آية1.
)2)  سورة النساء: آية34.
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َعِليًم  َكاَن   َ اللَّ إِنَّ  َبْيَنُهَم   ُ اللَّ ْق  ُيَوفِّ إِْصالحًا  ُيِريَدا  إِْن  َأْهِلَها  ِمْن  َوَحَكًم 
َخبرِيًا﴾))).

إىل  ُيصار  أن  قبل  وجُتّرب  ُتتخذ  والوسائل  اإلجراءات  هذه  كل 
الطالق، ومن هذا يتضح ما للحياة الزوجية من شأن عظيم عند اهلل، 
الدواعي  من  ثمة  يكن  مل  ما  وأحَكَمه،  اهلل  وصل  ما  فصم  ينبغي  فال 
استنفاد  بعد  إال  إىل ذلك  املوجبة لالفرتاق، وال يصار  اجلادة اخلطرية 

كل وسائل اإلصالح.

)1)  سورة النساء: آية35.
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احلكمة يف جعل الطالق بيد الرجل:

يثار هنا سؤال وهو: ما احلكمة يف جعل الطالق بيد الرجل؟ وأليس 
يف ذلك ما ينقص من شأن املرأة؟

ويف ذلك نقول: إن فصم رابطة الزوجية أمر خطري، يرتتب عليه آثار 
والعدل  احلكمة  فمن  واملجتمع،  والفرد  األرسة  حياة  يف  املدى  بعيدة 
الرابطة تلك، إال ملن يدرك  البتِّ يف ذلك، وإهناء  أال ُتعطى صالحية 
خطورته، وُيقّدر العواقب التي ترتب عليه حق قدرها، ويزن األمور 
بميزان العقل، قبل أن ُيقدم عىل اإلنفاذ، بعيدًا عن النزوات الطائشة، 

والعواطف املندفعة، والرغبة الطارئة.

والثابت الذي ال شك فيه أن الرجل أكثر إدراكًا وتقديرًا لعواقب 
هذا األمر، وأقدر عىل ضبط أعصابه، وكبح مجاح عاطفته حال الغضب 
تأّثرًا،  أشّد  جتعلها  وغرائز  بطباع  ُخلقت  املرأة  ألن  وذلك  والثورة، 
أعدت  التي  وظيفتها  ألن  الرجل،  من  العاطفة  حلكم  انقيادًا  وأرسع 
غضبت  أو  رغبت  وإذا  كرهت،  أو  أحبت  إذا  فهي  ذلك،  تتطلب  هلا 
نتائج  من  االندفاع  هذا  ينجم عن  بام  تبايل  العاطفة، ال  وراء  اندفعت 
وال تتدبر عاقبة ما تفعل، فلو ُجعل الطالق بيدها، ألقدمْت عىل فصم 
عرى الزوجية ألتفه األسباب، وأقّل املنازعات التي ال ختلو منها احلياة 

الزوجية، وتصبح األرسة مهددة باالهنيار بني حلظة وأخرى.

وهذا ال يعني أن كل النساء كذلك، بل إن من النساء من هن ذوات 
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عقل وأناة، وقدرة عىل ضبط النفس حني الغضب من بعض الرجال، 
كام أن من الرجال من هو أشد تأثرًا وأرسع انفعااًل من بعض النساء، 
ولكن األعم األغلب واألصل أن املرأة كام ذكرنا، والترشيع إنام ُيبنى 
النوادر  يعترب  وال  والنساء،  الرجال  يف  الشأن  هو  وما  الغالب  عىل 

والشواذ، وهناك سبب آخر لتفرد الرجل بحق فصم عرى الزوجية.

فيه  ُيلزم هبا األزواج:  مالية،  تبعات  الطالق يرتتب عليه  إيقاع  إن 
حيل املؤجل من الصداق إن وجد، وجتب النفقة للمطلقة مدة العدة، 
كام يضيع عىل الزوج ما دفعه من املهر، وما أنفقه من مال يف سبيل إمتام 
شك  وال  جديدة،  زوجية  إلنشاء  جديد  مال  إىل  حيتاج  وهو  الزواج، 
أن هذه التكاليف املالية التي ترتتب عىل الطالق، من شأهنا أن حتمل 
عىل  اإلقدام  قبل  األمر  وتدّبر  النفس،  وضبط  ي،  الرتوِّ عىل  األزواج 
إيقاع الطالق، فال ُيقدم عليه إال إذا رأى أنه أمٌر ال بد منه وال مندوحة 

عنه.

حتى  يشء،  املالية  الطالق  مغارم  من  يصيبها  ال  فإنه  الزوجة  أما 
ر قبل إيقاعه – إن استطاعت – بل هي تربح  ي والتدبُّ حيملها عىل الرتوِّ

من ورائه مهرًا جديدًا، وبيتًا جديدًا، وعريسًا جديدًا.

يف  البّت  يكون  أن  نفسها  وللزوجة  الزوجية،  للحياة  اخلري  فمن 
مصري احلياة الزوجية يف يد من هو أحرص عليها وأضّن هبا.

والرشيعة مل هتمل جانب املرأة يف إيقاع الطالق، فقد منحتها احلق 
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يف الطالق، إذا كانت قد اشرتطت ذلك يف عقد الزواج، وأباحت هلا 
الرشيعة الطالق باالتفاق بينها وبني زوجها، ويتم ذلك يف الغالب بأن 
هذا  ويسمى  عليه،  يرتاضيان  املال،  من  شيئًا  تعطيه  أو  للزوج  تتنازل 
وختشى  معه،  احلياة  تعذر  الزوجة  ترى  عندما  هذا  وحيدث  باخُللع، 
قوله:  يف  تعاىل  اهلل  بينه  ما  وهذا  حقوقه،  يف  ختل  أن  معه  بقيت   إن 
اَفا َأالَّ ُيِقيَم ُحُدوَد  ﴿َوال َيِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئًا إاِلَّ َأْن َيَ
بِِه﴾)))،  اْفَتَدْت  ِفيَم  َعَلْيِهَم  َفال ُجَناَح   ِ ُيِقيَم ُحُدوَد اللَّ َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ   ِ  اللَّ

وهلا طلب التفريق بينها وبينه، إذا ُأعرس ومل يقدر عىل اإلنفاق عليها، 
وكذا لو وجدت بالزوج عيبًا، يفوت معه أغراض الزوجية، وال يمكن 
املقام معه مع وجوده، إال برضر يلحق الزوجة، وال يمكن الربء منه، 
أو يمكن بعد زمن طويل، وكذلك إذا أساء الزوج عرشهتا، وآذاها بام 

ال يليق بأمثاهلا، أو إذا غاب عنها غيبة طويلة.

كل تلك األمور وغريها، تعطي الزوجة احلق يف أن تطلب التفريق 
بينها وبني زوجها، صيانة هلا أن تقع يف املحظور، وضنًا باحلياة الزوجية 
للضيم  تكون عرضة  أن  من  للمرأة  مقاصدها، ومحاية  تتعطل  أن  من 

والتعسف.

ومن هدي اإلسالم يف الطالق، ومن تتبع الدواعي واألسباب 
الزوج،  لصالح  الطالق  يكون  كام  أنه  يتضح  الطالق  إىل  الداعية 

)1)  سورة البقرة: آية22.
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هي  تكون  فقد  األمور،  من  كثري  يف  الزوجة  لصالح  يكون  أيضًا  فإنه 
ويف  رغبتها  وجه  يف  اإلسالم  يقف  فال  فيه،  الراغبة  للطالق،  الطالبة 
املّدعون،  يّدعي  بقدرها، كام  استهانة  هذا رفع لشأهنا، وتقدير هلا، ال 
وإنام االستهانة بقدرها، بإغفال رغبتها، وإجبارها عىل االرتباط برباط 

تكرهه وتتأذى منه.
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الطالق يف العراق:

السنوات  خالل  العراقية،  املحاكم  عرب  الطالق  حاالت  سجلت 
الدعاوى  بني  الصدارة  مركز  واحتلت  ملحوظًا،  ارتفاعًا  املاضية، 

الرشعية أمام حماكم األحوال الشخصية.

حالة طالق كل 10 دقائق:

أن دعاوى  إىل  القضاء األعىل(  )جملس  الصادرة عن  تشري األرقام 
خالل  حالة،  و784  ألف   516 إىل  وصلت  إمجايل  بشكل  الطالق 
– 2014م، يف وقت كان جمموع حاالت الزواج  األعوام من 2004 
خالل نفس املدة 2 مليون و623 ألف و883 حالة، ما يعني أن حوايل 
أن  إىل  األرقام  تلك  وتشري  بالطالق،  انتهت  الزجيات  هذه  من   %20
حوايل 145 حالة طالق يوميًا وست حاالت كل ساعة، ما يعني حالة 

طالق كل 10 دقائق.

أسباب الطالق يف العراق:

أرجع رئيس املركز العراقي لشؤون املرأة السبب يف تزايد حاالت 
النساء  عىل  كبري  بشكل  أّثرت  التي  احلديثة،  التكنولوجيا  إىل  الطالق 
والرجال، حيث أن أغلب حاالت الطالق كان سببها املبارش، أو غري 
مبارش، مواقع التواصل االجتامعي، بجانب عدم االتفاق واالنسجام 
غري  أكثرهم  اآلن  يتزوجون  الذين  األشخاص  أن  كام  الزوجني،  بني 
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مؤهلني للزواج.

عام  العراق  يف  اإلرهايب  )داعش(  تنظيم  لظهور  أن  إىل  مضافًا    
شهدت  التي  املناطق  يف  الطالق  حاالت  ارتفاع  عىل  أثر  2014م، 
خاصة  كثرية،  طالق  حاالت  وشهدت  إليها،  التنظيم  عنارص  دخول 
السنة والشيعة، وذلك خوفًا  بني أزواج خمتلفني يف املذهب، أي: بني 
من التنظيم املتشدد أو ما أحدثته احلرب من نزوح لألرس ومتزقها، فيام 
أدى إىل تفكك البنية االجتامعية، وغياب اهلوية الوطنية، وتراجع القيم 

اإلنسانية والرتبوية.

وإنام  احلد،  هذا  عىل  العراق  داخل  الطالق  أسباب  تتوقف  ومل 
واملسلسالت  الفضائيات  دخول  منها:  عديدة،  أسبابًا  تضمنت 
اخليانة  حاالت  فضاًل عن  وأحداث،  أفكار  من  تضمنته  بام  األجنبية، 
الزوجية ضمن تلك املسلسالت، مما جعل من الطالق ظاهرة عادية، 
االقتصادي  االنحدار  يف  متمثل  خطر  بوضع  املجتمع  مرور  كذلك 
أصبح  ما  رسعان  أرسي  تفّكك  عنه  أسفر  ما  والنفيس،  واالجتامعي 
االقتصادي  التدهور  بجانب  الزوجية،  والنزاعات  للخالفات  مدعاة 
بالزواج  األهايل  لبعض  سمح  الذي  العشائرية،  األعراف  وسيطرة 

املبكر.

املقربني  قبل  من  اخلاطئ  التدخل  هو  الطالق  أسباب  ومن 
األرسي  العنف  إىل  إضافة  مشاكلهم،  حل  وعدم  حديثًا  للمتزوجني 
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واختيار الرشيك غري املالئم.

املجتمعية،  اخلطورة  معها  الطالق تصطحب  أن ظاهرة    ال خيفى 
األبوين،  من  الكاملة  الصحيحة  الرتبية  يتلقوا  لن  األبناء  أن  وخاصة 
وقد يكونوا مشاريع للجريمة واالنحراف يف املستقبل، وهذا ُيعدُّ أمرا 

سلبيًا عىل املجتمع.

فيام  بالطالق،  البالد  يف  الزواج  حاالت  من   %20 حوايل  وتنتهي 
لألرقام  وفقًا  و4900   4500 بني  شهريًا  الطالق  حاالت  تتأرجح 
الرسمية، وقد ال يتجاوز عمر الزواج يف األغلب من حاالت الطالق 

أكثر من مخس سنوات.

املرأة اخلاسر األكرب:

اجتامعية  مفاهيم  مواجهة  يف  اخلارسة  هي  العراقية  املرأة  تبقى 
واالجتامعي  االقتصادي  االستقالل  إىل  تفتقر  تزال  ال  مغلوطة، ألهنا 
الذي يضعها حتت ضغوط كبرية، باإلضافة إىل النظرة الدونية للمجتمع 
جتاه املطلقات، فضاًل عن الثمن املضاعف الذي تدفعه املرأة أمام املد 
العشائري الذي ينترش يف املحافظات عىل حساب املدنية وغياب سلطة 

قوية للقانون يف البالد.

من جانب آخر يقول بعض الناشطني يف الدفاع عن حقوق املرأة: 
تعمل  أن  يتزوجها  التي  املرأة  من  يريد  مازال  الرجال  من  البعض  إن 
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القلة  بأن  معرتفًا  أكثر،  ليس  رغباته  وإشباع  والطهي  للتنظيف  فقط 
النساء يتحملن أسباب الطالق، لقلة وعيهن أو ثقافتهن،  القليلة من 
ولكن النسبة العالية يتحملها الرجال وهو ما تشهد به منظامت دولية.

تعاملهم مع زوجاهتم ما  يغرّيون من  الرجال  مضافا إىل أن بعض 
إن يغنيهم اهلل تعاىل ويرزقهم باملال فيهجروا زوجاهتم ويتزوجوا من 
شابات متجاهلني عرشة العمر وتلك املساندة التي تلقوها من نسائهم 

يف سنوات الفقر والعوز.
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