الباب الثاين
اإلطار النظري

أ -الطالق
ُ -تعريف الطبلؽ
(أ -من حيث اللغة
ىو حل القيد كاإلطبلؽ ،كؽبذا يقاؿ انقة طالق أم مرسلة
ترعى حيث شاءتُ.
(ب -من حيث الشرع
اسم غبل قيد النكاح .كىو لفظ جاىلي كرد الشرع بتقريره،
كيقاؿ :طلقت اؼبرأة بفتح البلـ على األصح كجيوز ضمها.
كعن أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :إف هللا تعاىل
ذباكز عن أميت ما حدثت بو أنفسها ما مل تعمل أك تكلم»ِ.
كركاه ابن ماجة من حديث أيب ىريرة بلفظ :عما توسوس بو
صدكرىا بدؿ :ما حدثت بو أنفسها كزاد يف آخره «كما استكرىوا
ُ العبلمة تقي الدين أيب بكر بن دمحم اغبسيٍت اغبصٍت الدمشقي الشافعي ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ،الطبعة :األكؿ( ،إندكنيسيا :دار الكتب
اإلسبلميةُِْْ ،قََِْ/ـ).َُٖ/ِ ،

ِ أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي اػبراساين النسائى ،سنن النسائي ،ابب من طلق يف نفسو ،رقم اغبديث ّّّْ( ،حلب :اإلسبلمية).َُٔ/ٔ ،
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عليو» .قاؿ اؼبصنف :كأظن الزايدة ىذه مدرجة كأهنا دخلت
على ىشاـ بن عمار من حديث يف حديثّ.
كاغبديث دليل على أنو ال يقع الطبلؽ حبديث النفس كىو
قوؿ اعبمهور .كركم عن ابن سَتين كالزىرم كركاية عن مالك أبنو
إذا طلق يف نفسو كقع الطبلؽ كقواه ابن العريب أبف من اعتقد
الكفر بقلبو كمن أصر على اؼبعصية مث ككذلك من قذؼ مسلما
بقلبو ككل ذلك من أعماؿ القلب دكف اللساف .كجياب عنو أبف
اغبديث اؼبذكور أخرب عن هللا تعاىل أبنو ال يؤاخذ األمة حبديث
ْ
ً
اَّللي نػى ٍفسان إًاله يك ٍس ىع ىها﴾
ف ه
نفسها كأنو تعاىل قاؿ﴿ :الى يي ىكلٌ ي
كحديث النفس خيرج عن الوسع .نعم اإلسًتساؿ مع النفس يف
ابطل أحاديثها يصَت عازما على الفعل فيخاؼ منو الوقوع فيما
حيرـ فهو الذم ينبغي أف يسارع بقطعو إذا خطر .كأما احتجاج
ابن العريب ابلكفر كالرايء فبل خيفى أهنما من أعماؿ القلب فهما
ـبصوصاف من اغبديث .على أف اإلعتقاد كقصد الرايء قد خرجا
عن حديث النفس كأما اؼبصر على اؼبعصية فاإلمث على عمل
اؼبعصية اؼبتقدـ على اإلصرار فإنو داؿ على أنو مل يتب عنها
كاستدؿ بو على أف من كتب الطبلؽ طلقت امرأتو ألنو عزـ بقلبو
ّ اإلماـ دمحم بن إظباعيل األمَت اليمٍت الصنعاين ،سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجيع أدلة األحكام ،الطبعة :السادسة( ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
ُّْٓقَُِْ/ـ).ُِٖ - ُُٖ/ّ ،
ْ سورة البقرة اآلية ِٖٔ .
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كعمل بكتابتو كىو قوؿ اعبمهور .كشرط مالك فيو اإلشهاد على
ذلك.
ِ -مشركعية الطبلؽ
األصل يف الزكاج استمرار اغبياة الزكجية بُت الزكجُت ،كقد شرع
هللا تعاىل أحكاما كثَتة كآدااب صبة يف الزكاج إلستمراره ،كضماف بقائو.
إال أف ىذه اآلداب قد ال تكوف مرعية من قبل الزكجُت أك أحدمها،
فيقع التنافر بينهما حىت ال يبق ؾباؿ لئلصبلح ،فكاف ال بد من تشريع
أحكاـ تؤدم إىل حل عقدة الزكاج على حنو ال هتدر فيو حقوؽ أحد
الزكجُت ،ما دامت أسباب التعايش قد ابتت معدكمة فيما بينهمآ.
كالطبلؽ مشركع ابلكتاب كالسنة كاإلصباع.

اؾ ًدبىعرك و
ً ً
ؼ
أما الكتاب :فقد قاؿ تعاىل﴿ :الطهىبل يؽ ىمهرىَتف فىإ ٍم ىس ه ٍ ي ٍ
اف﴾ٔ .كقاؿ عز كجلَ﴿ :يىيػُّهاالنًهيب إًذىا طىله ٍقتيم النًٌ
أىك تىس ًريح ِبًًحس و
آء
س
ى ى ُّ
ي ى ى
ٍ ٍ ٍه ٍ ى
ً
وى هن لًعًدههتًً هن﴾ٕ .كمن السنة :حديث ابن عمر رضي هللا عنهما،
فىطىلٌ يق ي
أنو طلق امرأتو كىي حائض ،فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعمر« :لَتاجعها ،فإذا

ٓ عبد العزيز مربكؾ األضبدم كغَته  ،الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة ،الطبعة :الثانية( ،القاىرة :الدار العاؼبيةُّْٕ ،قَُِٔ/ـ).ُِّ ،
ٔ سورة البقرة اآلية ِِٗ .
ٕ سورة الطبلؽ اآلية ُ.
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طهرت ،فإف شاء فليطلقها»ٖ .كأصبع علماء األمة على جواز الطبلؽ
كمشركعيتو.
شرع الطبلؽ ألف فيو حبل للمشكبلت الزكجية عند اغباجة
إليو ،كخاصة عند عدـ الوفاؽ ،كحلوؿ البغضاء اليت ال يتمكن الزكجاف
معها من إقامة حدكد هللا ،كاستمرار اغبياة الزكجية ،كىو بذلك من
ؿباسن الدين اإلسبلمي.
ّ -أركاف الطبلؽ
للطبلؽ ثبلثة أركاف كىيٗ:
(ُ -الزكج اؼبكلف :فليس لغَت الزكج أف يوقع طبلقا ،لقولو صلى هللا
عليو كسلم« :إمنا الطبلؽ ؼبن أخذ ابلساؽ»َُ .كما أف الزكج إذا
مل يكن عاقبل ابلغا ـبتارا غَت مكره ال يقع منو طبلؽ ،لقولو صلى
هللا عليو كسلم« :رفع القلم عن ثبلثة :عن النائم حىت يستيقظ،
كعن الصيب حىت حيتلم ،كعن اجملنوف حىت يعقل»ُُ.
(ِ -الزكجة اليت تربطها ابلزكج اؼبطلق رابطة الزكاج حقيقة :أبف تكوف
يف عصمتو مل زبرج عنو بفسخ أك طبلؽ ،أك حكما كاؼبعتدة من
طبلؽ رجعي أك ابئن بينونة صغرل فبل يقع الطبلؽ على امرأة
ٖ دمحم بن إظباعيل أبو عبد هللا البخارم اعبعفي ،صحيح البخاري ،ابب إذا طلقت اغبائض تعتد بذلك الطبلؽ ،رقم اغبديث ِِٓٓ ،الطبعة :األكىل( ،دار
طوؽ النجاةُِِْ ،قََُِ/ـ).ُْ/ٕ ،
ٗ أبو بكر جابر اعبزائرم ،منهاج املسلم ،الطبعة :الرابعة( ،القاىرة :دار السبلـُِْٖ ،قََِٖ/ـ).ُّٓ ،

َُ إبن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزيٍت كماجة اسم أبيو يزيد ،سنن ابن ماجة ،ابب طبلؽ العبد ،رقم اغبديث َُِٖ( ،دار إحياء الكتب العربية)،
ُ.ِٕٔ/
ُُ سنن أيب داود ،رقم اغبديث ّْٖٗ.ُُْ/ْ ،
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ليست للمطلق ،كال على امرأة ابنت منو ابلطبلؽ الثبلث ،أك
ابافسخ أك بطبلقها قبل الدخوؿ هبا ،إذا مل يصادؼ الطبلؽ ؿبلو
فهو الغ ،لقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص« :ال نذر البن آدـ فيما ال ديلك ،كال عتق
لو فيما ال ديلك ،كال طبلؽ لو فيما ال ديلك»ُِ.
(ّ -اللفظ الداؿ على الطبلؽ صرحيا كاف أك كناية :فالنية كحدىا
بدكف تلفظ ابلطبلؽ ال تكفي كال تطلق هبا الزكجة ،لقولو صلى
هللا عليو كسلم« :إف هللا ذباكز إلميت عما حدثت بو أمفسها ما مل
يتكلم أك يعلوا بو»ُّ.
ْ -أحكاـ الطبلؽ
كأما حكمو فهو خيتلف ابختبلؼ الظركؼ كاألحواؿَ ،ترة
يكوف مكركىا ،كَترة يكوف كاجبا ،كَترة يكوف مستحبا ،كَترة يكوف
مباحا ،كَترة يكوف حراما:
(أ-

كيكره الطبلؽ إذا كاف لغَت حاجة أبف كانت حاؿ الزكجُت
مستقيمة.

(ب -كجيب الطبلؽ على الزكج إذا كانت الزكجة غَت مستقيمة يف
دينها ،كما إذا كانت تًتؾ الصبلة أك تؤخرىا عن كقتها ،كمل
يستطيع تقوديها ،أك كانت غَت نزيهة يف عرضها ،فيجب عليو
ُِ سنن الرتمذي ،رقم اغبديث ُُُٖ.ْٕٕ/ّ ،
ُّ مسلم بن اغبجاج أبو اغبسن الشَتم النيسابورم ،صحيح مسلم ،ابب ذباكز هللا عن حديث النفس ،رقم اغبديث ُِٕ( ،بَتكت :دار إحياء العريب)،
ُ.ُُٔ/
.
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طبلقها يف تلك اغباؿ على أصح القولُت .قاؿ شيخ اإلسبلـ
ابن تيمية رضبو هللا« :إذا كانت تزين ،مل يكن لو أف ديسكها على
تلك اغباؿ ،كإال ،كاف ديواث» .ككذلك إذا كاف الزكج غَت
مستقيم يف دينو ،كجب على الزكجة طلب الطبلؽ منو ،أك
مفارقو خبلع كفدية ،كال تبقى معو كىو مضيع لدينو.
(ج -كقد يكوف مندكاب (مستحبا) :كذلك عند تفريط اؼبرأة يف حقوؽ
هللا الواجبة عليها كالصبلة كحنوىا كال ديكنو إجبارىا ،أك أف تكوف
اؼبرأة غَت عفيفةُْ.
(د -كيكوف مباحا :عند اغباجة إليو كسوء خلق اؼبرأة كسوء عشرهتا
كالتضرر هبا من غَت حصوؿ الغرض هبا.
(ق -كيكوف الطبلؽ حراما :كأف يطلق امرأتو كىي حائض ،أك يطلقها
يف طهر جامعها فيو ،كىذا يسمى طبلؽ البدعة كسيأتى قريبا.
ب -أسباب الطالق يف احلياة الزوجية
كما عرفنا أف أسباب الطبلؽ يف اغبياة الزكجية كثَتة ،كيف ىذه
القضية أراد الباحث أف يبُت أربع ؾبموعات ،منها:
ُ -الطبلؽ بسبب استمرار الشقاؽ كالنزاع
يف التعليم اإلسبلمية ،إف األسرة اؼبثالية ىي أسرة ؿبيطة
ابلسكينة ،كاؼبودة ،كالرضبةُٓ .قاؿ هللا سبحانو كتعاىل ﴿ :ىكًم ٍن ءىايىتً ًو أى ٍف
ُْ أبو مالك كماؿ بن السيد سامل ،القاىرة ،فقه السنة للنساء ،الطبعة :األكىل( ،لقاىرة :دار التوفيقية للًتاثَُّْ ،قََِٗ/ـ).ْْٓ – ّْٓ ،
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ً
ً
آجا لًٌىت ٍس يكنيػ ٍوا إًلىٍيػ ىها ىك ىج ىع ىل بىػٍيػنى يك ٍم هم ىوهد نة ىكىر ٍضبى نة
ىخلى ىق لى يك ٍم ٌم ٍن أىنٍػ يفس يك ٍم أ ٍىزىك ن
إً هف ًيف ىذلً
ك ىآلاي و
ت لًٌىق ٍووـ يىػتىػ ىف هكيرٍك ىف﴾ُٔ .يف األسرة اإلسبلمية ،جيب
ى
ى
ٍ
على كل كاحد من الزكجُت أف يفهم أكجو النقص كالزايدة لدل اآلخر،
كجيب أف يعرؼ اغبقوؽ كالواجبات الشخصية ،كيفهم الواجبات
كالوظائف كيؤدم الواجبات حبسن األداء ،كاإلخبلص ،كرجاء األجر
كالرضى من هللا.
كعلى ىذا األساس ،فاعبهود لتحقيق الزكاج اؼببارؾ كاألسرة
اؼبثالية اليت رضي عنها هللا تعاىل تصبح انجحة .كلكن ابلنظر إىل اغبالة
الطبيعية اإلنسانية اليت ال تبعد عن الضعف كالقصور أك اػبطأ .كإضافة
إىل ذلك ،فإف الفنت كاؼبصائب ربيط حياة الناس دائمة ،فكثَت من
األحياف يكجدت اغبياة الزكجية يف بدايتها مطمئنٌة كىادئة كسعيدة،
فجأة تتدخل فيها النزاعات كالشقاؽ يف الوقت اغباضر.
إذا حدث النزاع يف اغبياة الزكجية ،جيب أف توجد ا﵀اكلة
كل من الزكجُت ىي
لئلصبلح .اػبطوة األكىل اليت ينبغي أف يسلكها ٌ
ؿباسبة النفس ،كاالعًتاؼ ابألخطاء ،كاألخذ ابلعفو ،كالرجاء من هللا
كيسهل صبيع الشؤكف يف طاعة هللا
ٌ
يوحد ىذين قلبُتٌ ،
كجل أف ٌ
عز ٌ
ينزؿ السكينة كاؼبودة يف ىذه اغبياة الزكجية.
سبحانو كتعاىل ،كأف ٌ
Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i,
2011), 150.
ُٔ سورة الركـ اآلية ُِ.
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إذا فشلت ىذه الطريقة ،فيجب أف يكوف ىناؾ اغبكم من
غبل ىذه اؼبسألة .عسى هللا أف يوفٌق
جهيت أسرة الزكج أك أسرة الزكجة ٌ
اؽ بىػٍينً ًه ىما
ىذين زكجُت .قاؿ هللا سبحانو كتعاىل ﴿ :ىكإً ٍف ًخ ٍفتي ٍم ًش ىق ى
ً ً
صبلى نحا يػيىوفًٌ ًق هللاي بىػٍيػنىػ يه ىما إً هف هللاى ىكا ىف
فىابٍػ ىعثيواٍ ىح ىك نما ٌم ٍن أ ٍىىل ىها إً ٍف ييًريٍ ىدا إً ٍ
ىعلًٍي نما ىخبًٍيػىرا﴾ُٕ .إذا سبٌت ىذه ا﵀اكلة كما ذكرىا هللا تعاىل يف سورة
النساء اآلية ّٓ  ،كلكنها فشلت ،فاإلسبلـ قد أعطى اؼبخرج األخَت،
كىو الطبلؽ.
كقاؿ الشيخ مصطفى العدكل :إذا كانت اؼبشكلة بُت الزكج
كالزكجة ىي التدفئة ،جيب على حد سواء ؿباكلة إصبلح ،كيلتجأ إىل
هللا من الشيطاف لعنة ،كزبفيف النزاع ،كيلفق اجتماع كل أبواب النزاع
كال نقوؿ لآلخرين.
السبلـ أفضل لكل منهما من الفراؽ كالطبلؽ .السبلـ أفضل
لؤلطفاؿ فبا ال حيافظوف .إف السبلـ أفضل من الطبلؽ .الطبلؽ ىو
إغواء الشيطاف كيشمل إعماؿ ىاركت كماركت .قاؿ هللا سبحانو
ً
ً
ُت الٍ ىم ٍرًء ىكىزٍكًج ًو ىكىما يى ٍم
كتعاىل﴿ :فىػيىػتىػ ىعله يم ٍو ىف مٍنػ يه ىما ىما يػي ىفًٌرقػي ٍو ىف بًو بػى ٍ ى
بًض ً ًً ً
ىح ود إًاله ِبًً ٍذ ًف هللاً﴾ُٖ.
آريٍ ىن بو م ٍن أ ى
ىٌ

ِ -الطبلؽ بسبب إعسار
ُٕ سورة النساء اآلية ّٓ.
ُٖ سورة البقرة اآلية َُِ.
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اتفق العلماء على أف نفقة الزكجة كاجبة على زكجها كالتفق
أيضا على أنو إذا أعسر ابلنفقة كرضيت اؼبرأة ابؼبقاـ معو ال تطليق كال
فسخ ما دامت راضية .كاختلفوا فيما إذا أعسر كمل ترض اؼبرأة ابؼبقاـ
معو من أجل ذلك على أقواؿُٗ.
فذىب صبهور العلماء إىل أف للزكجة حق طلب التفريق كإف
للقاضى أف يفرؽ بينهما على اختبلؼ يف نوع ىذه الفرقة طبلؽ أـ
فسخ كيف كقت التفريق أيعجل أـ يؤجل أايما أك شرا أك سنة كحكى
أصل ىذا اؼبذىب عن على كعمر كأىب ىريرة كغَتىم كىو مذىب
مالك كالشافعى كأضبد يف ظاىر الركاية عنو.
كذىب أبو دمحم بن حزـ إىل أنو إذا أعسر الرجل ببعض نفقة
زكجتو قضى عليو دبا قدر كلو أعسر ابلكل مل يقض عليو بشيء فاف
أيسر بعد ذلك قضى عليو من حُت يوسر كال يقضى عليو بشيء فبا
أف نفقتو على نفسها مدة عسره .مث إنو ال حيل للزكجة أف سبنع نفسها
من زكجها ؼبنعو النفقة عنها بغَت عذر .إمنا ؽبا أف تنتصف من مالو إف
كجدتو دبقدار حقها بل ذىب إىل أف الزكجة إذا كانت موسرة جيب
عليها أف تنفق على زكجها إذا كاف معسرا .كذىب ابن القيم إىل أنو إذا
كانت قد تزكجتو كىي عاؼبة أبعساره أك كاف حاؿ الزكج موسرا مث

ُٗ ؿبمود دمحم شلتوت ،دمحم علي السايس ،مقارنة املذاهب يف الفقه( ،مصر :دار اؼبعارؼَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ).ٖٗ ،

00

أعسر ال سبلك طلب الفرقة يف اغبالتُت أما إذا كاف قد غَتىا عند الزكاج
أبنو موسر مث تبُت ؽبا إعساره فإنو يكوف ؽبا حق الفسخ.
ً
اؾ ًدبىعرك و
ؼ اىٍك
استدؿ اعبمهور ابلكتاب فقولو تعاىل﴿ :فىا ٍم ىس ه ٍ ي ٍ
تىس ًريح ًابًحس و
اف﴾َِ كقولو تعاىل ﴿ :ىكالى سبيٍ ًس يك ٍو يى هن ًضىر نارا لًتىػ ٍعتى يد ٍكا﴾ُِ.
ٍ ٍه ٍ ى

كجو الداللة يف اآلية األكىل أف هللا أمران ابإلمساؾ ابؼبعركؼ كىو ال
َيتى مع اإلعسار .فيجب اؼبصَت إىل التسريح ابإلحساف ،كذلك
ابلتفريق.

ّ -الطبلؽ بسبب أذل اعبسدل
يف الباب السادس عشر عن اإلنقطاع الزكاج ،القسم األكؿ،
العامة ،الفصل ُُٔ حرؼ (د) كحرؼ (ك) ذكر ،إذا اشتد أحد
الزكجُت يف إيذاء اآلخر الذم يؤدل إىل ىبلكو .ألف كبل اعبانبُت ،إذا
حدث اػببلؼ كالتنازع اؼبستمر بُت الزكجُت كال يرجى منهما الصلح يف
حياهتما الزكجية ،حىت الطبلؽِِ .األصل يف الزكاج ىو استمرار اغبياة
الزكجية بُت الزكجُت .كقد شرع هللا سبحانو كتعاىل أحكاما كثَتة ،كآدااب
صبة للزكاج ،الستمرار كضماف بقائو ،كمنو العبلقة الزكجية بُت الزكجُت.
غَت أف ىذه اآلداب كاألحكاـ قد ال تكوف مرعية من قبل الزكجُت أك
أحدمها :كأف ال يهتم الزكج حبسن اإلختيار ،أك أبف ال يلتزـ الزكجاف أك
َِ سورة البقرة اآلية ِِٗ.
ُِ سورة البقرة اآلية ُِّ.
22
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang
– Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 228.
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أحدمها آداب العشرة اليت رظبها ؽبما الدين اغبنيف ،فيقع بينهما
التنافر ،مث يزداد ىذا التنافر ،حىت ال يبقى إلصبلح ،كال كسيلة لتفاىم
كتعايش بُت الزكجُت .فكاف ال بد كاغبالة ىذه من تشريع قانوف
احتياطي ،يهرع إليو يف مثل ىذه اغبالة ،غبل عقدة الزكاج على حنو ال
هتدر فيو حقوؽ أحد الطرفُت ،ما دامت أسباب التعايش قد ابتت
معدكمة فيما بينهماِّ .كقد قاؿ هللا عز كجل ﴿ :ىكإً ٍف
يكبلن ًم ٍن ىس ىعتً ًو ىكىكا ىف هللاي ىك ًاس نعا ىح ًكٍي نما﴾ِْ.
فإف استعمالو الزكج كسيلة أخَتة عند مثل ىذه الضركرة فذلك

يىػتىػ ىفهرقىا يػي ٍغ ًن هللاي

عبلج ضركرم ،ال غٌت عنو ،كإف جاء مرا يف كثَت من األحياف .كأما إف
استعمالو لتحقيق رعوانتو ،كتنفيذ أىوائو ،فهو ابلنسبة لو اغببلؿ إىل
هللا عز كجل .كهللا تعاىل يعلم اؼبصلح من اؼبفسد ،كإليو مرجع ىذه
كذاؾ.
ْ -الطبلؽ بسبب فتنة اؼبرأة
حب الزكج للزكجة كعكسو ال جيوز أف جيعلهم حيرـ ما أحل هللا
كحيل ما حرـ هللا .فبل جيوز أف تفعل الذنوب كاؼبعاصى ألهنم يريد أف
ِٓ
ً
ى
هيب
ن
ال
ا
ه
ػ
ي
َي
﴿
قاؿ:
ملسو هيلع هللا ىلص،
دمحم
النيب
هللا
كبخ
.
حيصل رضا من أزكاجهم
ُّ
ى ى ُّ

ِّ مصطفى اػبن ،مصطفى البغا ،علي الشرجبي ،الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،الطبعة :الرابعة عشر( ،دمشق :دار القلم،
ُّْْقَُِّ/ـ).ُُْ/ِ ،
ِْ سورة النساء اآلية َُّ.
25
Jawwas, Keluarga Sakinah, 194.
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ً
ًمل يرب ًرـ مآ أىح هل هللا لى ى ً
ك ىكهللاي ىغ يف ٍوهر هرًحٍي ًم؛ قى ٍد
ات أ ٍىزىكاج ى
ك تىػٍبػتىغى ىم ٍر ى
ض ى
ى ىٌ ي ى ى ي
اغبى ًكٍي هم﴾ِٔ.
ض هللاي لى يك ٍم ىًربلهةى أىٍديىانً يك ٍم ىك هللاي ىم ٍوالى يك ٍم ىكيى ىو الٍ ىعلًٍي يم ٍ
فىػىر ى
ىنا حذر هللا الرجاؿ أف ال يكوف تشهَتيُت مع النساء ،كالنساء

أف ال يكوف تشهَتيُت مع الرجاؿ .كقاؿ هللا سبحانو كتعاىل ﴿ :ىَيىيػُّ ىها
ً
ً
ً
ً
اح ىذ يرٍكيى ٍم ىكإً ٍف تىػ ٍع يفواٍ
الهذيٍ ىن ءى ىامنيواٍ إً هف م ٍن أ ٍىزىكاج يك ٍم ىكاىٍكالىد يك ٍم ىع يد ًّكا له يك ٍم فى ٍ
ً
ً ً
ً ً
ىكتى ٍ
ص ىف يحواٍ ىكتىػ ٍغفيركاٍ فىإ هف هللاى ىغ يف ٍوهر ىرحٍي هم؛ إهمنىآ أ ٌٍم ىوالي يك ٍم ىكأ ٍىكالى يد يك ٍم فٍتػنىةه ىكهللاي
ً
ىجهر ىع ًظٍي هم﴾ِٕ.
عٍن ىدهي أ ٍ
كل تطهَت الركح سيجلب لو اػبَت .مث إذا جاء كعد تطهَت
الركح أصلو من خالقها ،كاػبسارة كىي اغبماقة ال حياكؿ أف يغَته .اي
الزكج كالزكجة ،إف غض البصر من الذم ما حرـ هللا ديكن ربصل على
تطهَت الركح .من ال يغض بصره لشيء ما حرـ هللا ،فهو يفقد قناعة
إىل شيء إعطى من هللا ،يعٌت الزكج أك الزكجة .كىذا أتثَتا كبَتا على
نزعة لؤلزكاج ،الزكج أك الزكجة ،احنسره فرحة عندما خيالط كيقارب
ضواٍ ً
معهاِٖ .كقاؿ هللا سبحانو كتعاىل﴿ :قيل لًٌٍلم ٍؤًمنً
صا ًرًى ٍم
ىب
أ
ن
م
غ
ػ
ي
ُت
ُّ
ي
ٍ
ى
ٍ ٍى
ى
ٍ ي
ً
ك أ ٍىزىكى ىؽبيٍم﴾ِٗ.
ىكىٍحي ىفظيواٍ فػييرٍك ىج يه ٍم ذىل ى

ِٔ سورة التحرمي اآلية ُ .ِ -
ِٕ سورة التغابن اآلية ُْ – ُٓ.
28
Abdurrahman bin Abdullah al-Qar’awi, Suami Istri Dalam Rumah Mungil Penuh Bahagia Agar
Engkau Bisa Membahagiakan Teman Hidupmu Hingga ke Surga, terj. Izzudin Karimi (Jakarta:
Darul Haq, 2017), 146.
ِٗ سورة النور اآلية َّ.

01

قاؿ سيد قطب عن غض البصر :ىو األدب الركح كاعبهد
ليعصم على الرغبة ليعرؼ اعبماؿ كاعبماؿ على الوجو كاعبسد ،يغلق
النافذة األكىل من النوافظ الفتنة كالضبللة ،كاعبهد فورا ليحصن النفس
من السهم .كقاؿ إبراىيم بن أضم (اؼبتوىفُِٔ .ق) :من الذم شهى
بصره ،فحسره سوؼ طويبل.
ج -آاثر الطالق يف احلياة الزوجية
كما عرفنا أف آاثر الطبلؽ يف اغبياة الزكجية كثَتة ،كيف ىذه
القضية أراد الباحث أف يبُت ثبلث ؾبموعات ،منها:
ُ -آاثر الطبلؽ إىل الولد
كاعلم أيها الوالد الكرمي أنك مسؤكؿ عن ذلك فقد قاؿ صلى
هللا عليو كسلم يف صحيح مسلم« :كفى ابؼبرء إشبا أف حيبس عمن
ديلك قوتو»َّ .كاإلفاؽ على األكالد يتفاكت حبسب سنهم كأحواؽبم
فالولد الذم يف اؼبرحلة اإلبتدائية ال يستوم مع الذم يف اعبامعة
ككذلك فالولد الطائع الذم يشًتم من مصركفو كتبا دينية ليتفقو يف
الدين أك يتصدؽ على اليتامى كالفقراء ال يستوم مع الذم يشًتم
الدخاف كأشرطة الغناءُّ.

َّ صحيح مسلم ،رقم اغبديث ٔٗٗ.ِٔٗ/ِ ،

ُّ ؿبمود اؼبصرم أبو عمار ،الزواج اإلسالمي السعيد ،الطبعة :األكىل( ،القاىرة :مكتبة الصفإُِْ ،قََِِ/ـ).ّٖٖ ،

01

يف الباب الرابع عشر ،اغبضانة ،الفصل َُٓ :إذا طلق الزكج
زكجتوِّ:
(أ -فاغبضانة للولد الذم مل يبلغ الثاين عشر من عمره حق ألمو.
(ب -فاغبضانة للولد الذم بلغ التمييز مفوضة إىل الولد نفسو
لبلختيار بُت كالده كأمو كصاحب اغبضانة.
(ج -فنفقات اغبضانة مكلفة على كالده.
مث الباب الرابع عشر ،اغبضانة ،يف الفصل َُٔ:
(ُ -جيب على الوالد أف يراعى أمواؿ كلده الذم مل يكن ابلغا أك
ربت اغبماية كيطورىا .كال يباح ربويلها أك رىنها إال غباجات
ضركرية أم إذا احتاحت إليها أمهية الولد كمصاغبو أك لشيء
آخر ال ديكن ذبنيبو.
(ِ -كالوالد مسؤكؿ عن اػبسارة نبتت من خطأ كامهاؿ أتدية
الواجبات اؼبذكورة يف اآلية رقم (ُ) السابقة.
أكثر األزكاج ال يفهموف عن كيفية يراعوف أكالدىم بعد
الطبلؽ ،كبعضهم ؿباربة بعضها بعضا غبضانة الطفل حىت نقلها
كاعبَتاف أك اجملتمع يشعركف ابلقلق حبالة ذلك طفل إما من حيث
التوجيو ،كالتعليم ،كاؼباؿ كحنوىا.
ِ -آاثر الطبلؽ إىل اجملتمع كاألسرة
ِّ اعبمهورية اإلندكنيسية ،مجع األحكام اإلسالمية إبندونيسيا( ،جاكرَت :كزارة الشؤف الدينيةُُْٔ ،قُٗٗٓ/ـ).َّ ،
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ابلنسبة للمسلمُت ،األخبلؽ ىي اؼبعيار أكثر يف األسرة مسلم
ليقدر حالة اؼبوضوعية كالواقعية الثقافة اؼبسلم أك األمة .نظرا اإلسبلـ
يف األخبلؽ يعٌت شيء أمهية حبيث كل جانب يف شريعة الدين دائما
يكوف إىل التكوين األخبلؽ .بعثة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما قالو يعٌت ليتمم
ّّ
ً
هك لى ىعلىى يخلي وق ىع ًظٍي وم﴾ّْ.
ن
إ
ك
﴿
كتعاىل:
سبحانو
هللا
قاؿ
.
األخبلقية
ى ى
أخبلؽ األسرة اإلفراد ىي تعيُت مثالية لؤلسرة .كبعبارة أخرل ،سواء
كانت األسرة مثالية أـ ال ،يستطيع أف ينظر إليها يف األخبلؽ
اإلفرادية .يف حديث رسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص .أكثر توجد من كلماتو أف أشار إىل
األخبلؽ الشخصية أك العبلقة تصبح معيارا يف أنفسو.
من اؼبعلوـ أف األمة اإلسبلمية ،ىي ؾبموع األسرة اإلسبلمية
اؼبؤلفة من أفرادىا ،فإذا تواصلت أفراد األسرة ،كتواصلت األسرة كانت
األمة اإلسبلمية ،إذ ذاؾ؛ أمة مسلمة حقيقة قائمة دبا أمر هللا ،كاقفة
عند حدكده ،عزيزة اعبانب ،مهيبة صاغبة ألف خيلفها هللا يف األرض،
كأىبل ألف ديكن ؽبا دينها الذم ارتضاه ؽبا ،كجيعل ؽبا السلطاف،
كينصرىا على من يكيد ؽبا فكانت خَت أمة أخرجت للناس ما أمرت
ابؼبعركؼ ،كهنت عن اؼبنكر.

Abu Ridha, Rumus Produktivitas Keluarga Aktivis Dakwah Panduan Aplikatif Kontemporer
Rumah Tangga Dai (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2019), 138.
ّْ سورة القلم اآلية ْ.
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كمن ىنا يتضح لنا أيها اؼبسلموف؛ اغبكمة اإلؽبية العادلة يف
معاقبة الذين يقطعوف األرحاـ ،كاليؤدكف ما كجب عليهم من اغبقوؽ
ألسرهتم أك ألمتهم ،كال يبالوف دبا يًتتب عليو قطعها من الضرر العاـ
أك اػباص العائد على األمة أك األسرة ،كهللا يوفق من يشاء ؼبا يشاء،
كىو اغبكيم اػببَتّٓ.
كالرحم نوعاف؛ عامة كخاصة ،فالرحم العامة ىي الرابطة الدينية
اإلسبلمية اليت تربط صبيع أفراد اؼبسلمُت ،بعضهم ببعض يف صبيع
أقطار األرض .كىذه الرابطة الدينية ،ىي النعمة الكربل اليت أنعم هللا
تعاىل هبا على اؼبسلمُت ،حىت صاركا هبا إخوة كما قاؿ هللا سبحانو
ّٔ
صىب ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو
ا
ف
﴿
قاؿ:
كما
ك
،
كتعاىل﴿ :إًهمنىا الٍ يم ٍؤًمنيػ ٍو ىف إً ٍخ ىوةه﴾
ى
ى
ٍ
إً ٍخ ىو ناان﴾ّٕ.
كىذه الرحم العامة؛ جيب صلتها ابلتواد كالتناصح ،كالعدؿ

كاإلنصاؼ ،كالقياـ ابغبقوؽ الواجبة كاؼبصلحة ،كالدفاع عنها يف
الغيب كالشهادة جهد اال ستطاعة .كاػباصة ىي القرابة اليت تربط أفراد
األسرة بعضهم ببعض ،كاألبوة ،كالعمومة ،كاػبؤكلة .كىذه الرحم
اػباصة ذبب صلتها دبا توصل بو الرحم العامة ،كتزيد عليها ابإلنفاؽ
على األقارب ،كمزيد العناية بتفقد أحواؽبم عند زالهتم.
ّٓ السيد دمحم بن علول اؼبالكي اغبسٌت اؼبكي ،أدب اإلسالم يف نظام األسرة ،الطبعة :األكىل( ،سورااباي :ىيئة الصفوة اؼبالكيةُُْْ ،قَُِٗ/ـ)- ٕٗ ،
َٖ.
ّٔ سورة اغبجرات اآلية َُ.
ّٕ سورة آؿ عمراف اآلية َُّ.
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ّ -آاثر الطبلؽ إىل اجملتمع
اؼبسلم ال يعجز كال يكسل ،بل حيزـ كينشط ،كيعمل كحيرص؛
إذ العجز كالكسل خلقاف ذميماف استعاذ منهما رسوؿ هللا صلى هللا
عليو كسلم ،فكثَتا ما كاف يقوؿ« :اللهم إين أعوذ بك من العجز
كالكسل ،كاعبنب كاؽبرـ كالبخل»ّٖ .فلهذا ال يرل اؼبسلم عاجزا كال
كسوال ،كما ال يرل جباان كال خبيبل ،ككيف يقعد عن العمل ،أك يًتؾ
اغبرص على ما ينفعو ،كىو يؤمن بنظاـ األسباب ،كقانوف السنن يف
الكوف ؟ّٗ .كمل يكسل اؼبسلم كىو يؤمن بدعوة هللا إىل اؼبسابقة يف
ض الٍ هسم ً
و
ً ً
ض ىها ىك ىع ٍر ً
آء
قولو ﴿ :ىسابًيقواٍ إً ىىل ىم ٍغفىرةو ٌم ٍن هربًٌ يك ٍم ىك ىجنهة ىع ٍر ي
ى
ىك ٍاأل ٍىر ً
ض﴾َْ .كمل جينب اؼبسلم حيجم ،كقد أيقن ابلقضاء ،كآمن
ابلقدر ،كعلم أف ما أصابو مل يكن ليخطئو ،كأف ما أخطاه مل يكن

ليصيبو حباؿ من األحواؿ؟ كمل يقعد اؼبسلم عن العمل النافع كىو
ً
كه﴾ُْ.
يسمع ىاتف القرآف بو ﴿ :ىكىما يػى ٍف ىعليواٍ م ٍن ىخ ٍوَت فىػلى ٍن يُّ ٍك ىفير ي
د -أسباب الطالق يف التصنيف األحكام اإلسالمية
الباب السادس عشر،عن اإلنقطاع الزكاج ،القسم األكؿ ،العامة ،الفصل
ُُٔ .كقع الطبلؽ أبسباب اآلتيةِْ:
ّٖ صحيح مسلم ،رقم اغبديث َِٕٔ.َِٕٗ/ْ ،
ّٗ منهاج املسلم.ُْٔ – ُْٓ ،
َْ سورة اغبديد اآلية ُِ.
ُْ سورة آؿ عمراف اآلية ُُٓ.

ِْ مجع األحكام اإلسالمية إبندونيسيا. ّّ – ِّ ،
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أ -إذا كاف أحد الزكجُت زانيا أك شارب اػبمر أك مقامرا كغَتىا اليت
صعبت عليو إزالتها.
ب -إذا ىاجر أحد الزكجُت اآلخر يف سنتُت متواليتُت ال يقدر اجتنابو.
ج -إذا كاف أحد الزكجُت مسجوان يف طبس سنوات أك معاقبا بعقاب
أشد بعد الزكاج.
د -إذا اشتد أحد الزكجُت يف إيذاء اآلخر الذم يؤدل إىل ىبلكو.
ق -إذا كاف يف أحد الزكجُت خلل جسمى أك مرض حىت ال يستطيع أف
يقوـ بواجباتو الزكجية.
ك -إذا حدث اػببلؼ كالتنازع اؼبستمر بُت الزكجُت كال يرجى منهما
الصلح يف حياهتما الزكجية.
ز -إذا أخلف الزكج تعليق الطبلؽ.
ح -إذا ارتد أحد الزكجُت عن اإلسبلـ فساءت حالتهما الزكجية.

