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 المحاضرة الخامسة: المقاصد الشرعية انحالل الرابطة الزوجية
من أجل أال يقع الناس يف احلرج، أقّرت الشريعة مقصد اليسر ورفع احلرج، واليت هلا تطبيقات يف جمال 

ل   بــ: الطالق، اخللحْع، واللعِّان، والتفريق القضائي  األسرة، ومنها: مشروعية حل الرابطة الزوجية. واليت ُتح
 )التطليق(، نبني هنا مقاصد احنالل الرابطة الزوجية. 

 
 مقاصد تعدد طرق االنحالل للرابطة الزوجية.أوال: 

قال الشيخ الطاهر رمحه اهلل:" جمعل أمر الطالق بيد الرجل من الزوجني؛ ألنه يف غالب األحوال 
جه، وأعلق هبا، وأنفذ نظرا يف مصلحة العائلة، على أنه قد جعل للمرأة الوصول إىل أحرص على استبقاء زو 

 الطالق بطريق اخللع أو بطريق الرفع إىل احلاكم إن حصل إضرار".
ج،  طالق يقع بإرادة منفردة من الزو  فتعدد طرق احنالل الرابطة الزوجية يف الشريعة اإلسالمية، من :

كما تنحل بإرادة منفردة من قبل الزوجة، وهو اخللع، وتنحل بإرادة القاضي حبسب أوضاع األسرة، بعد 
 الشكوة املقدمة من أحد الزوجني.

وهذه الطرق املختلفة يظن اجلاهل أن الشريعة متشوفة إليقاع الفرقة بني الزوجني، وأهنا متشوفة إليقاع  
عض األحوال بني الزوجني. هذا لعمري من اجلهل املطبق بأحكام الشريعة، أو من املكر الدفني اجتاه أب

 أحكمها. ومن حكم تعدد طرق االحنالل.
 لقد عّلل فقهاء الشريعة اختصاص الرجل بالطالق، بسببني:

ظر العقلي، أما لناألول: كون الرجل يف طبيعته وفطرته أقرب من املرأة )على وجه العموم( إىل ُتكيم ا
إىل ُتكيم العاطفة وانفعاالهتا، فال يصلح أن تودع هذه العصمة فيمن  -على وجه العموم–املرأة أقرب 

يستجيب النفعاالته عند احتدام النزاع أو مشادة وقتية. فلذها الرجل يكون أقرب إىل احتكام صوت العقل 
 د.اهلادئ، ذي األثر اجلميل، الناظر إىل مآل الفعل البعي

الثاين: هو أن الرجل هو الذي يكلف بكل مطالب الزواج واحلياة الزوجية من نفقة ومهر ووليمة، 
ونفقة الرضاع، فهو املنفق وهو الذي تصيبه خسارة مادية عند الطالق، وهو عامل قوي يدفعه يف الرتوي 

 حالة هتور أو املادية تنتظره يف والتأين عند مواطن النزاع واخلصومة، فال يتسرع ملا يعلم علم يقيين أن اآلثار
 تسرع. 

ولكن الشريعة مل ُتصر طرق االحنالل للرابطة الزوجية يف الطالق، بل أقّرت طرقا أخرى، من مثل: 
اخللع الذي يكون فيه اإلرادة األوىل للزوج، مث القاضي بعد تقيم الشكوى من أحد الزوجني، ويف ذلك من 
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ة للمرأة وُتريرها من قيود الزوج، أو على علم هبا مع جتاهلهم. ومن املقاصد احلكمة ما ال يفقهه املدعني باحلري
 اليت ميكننا أن نذكرها:

 منع االستبداد: -1
:" اتقوا اهلل يف النساء فإنكم الزوج السوي الذي خياف اهلل تعاىل فإنه ميتثل حديث رسول اهلل 

زوجها الروج ال يتعدى وال يفكر أن املرأة اليت تأخذمتوهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل.." هنا 
 رهينة يف يده، يفعل هبا ما يشاء، وال جيعل الطالق ورقة ضغط يف حقها، فريهبها، ويكرهها على ما مل ترد.

:" لكن ليس كل األزواج على أتقى قلب رجل، بل منهم الطباع املختلفة، وقد قال رسول اهلل 
 الناس معادن.." .

رجال يتغول على زوجته، ويعامل زوجته بأسلوب التهديد، وجعل العصمة اليت يف يده ورقة فكثري من ال
ضغط عليها، فيجربها بالقيام بأعمال أو اختاذ مواقف هي هلا كارهة، وخاصة ملا تكون الزوجة هلا أوالد فإن 

هم أهنا ترضخ ، املبعض فاسدي األزواج جيعل من حياته مع زوجته جحيما، ويفتح هلا باب اجلحيم وال يبايل
 هلا، ويثبت رجولته ولو يف هضم حقوقها، وحرماهنا من أدناها.

كثري من النساء اللوايت ليس هلن أهل يدافعن عليهن، أو هلن من تركههن، فال جتد إال أن تبقى يف  
 كنف ظلم هذا أفضل من ويالت الشوارع، وكالم الناس اجلاهلني حبقائق األمور وملياهتا.

ال يقره شرع وال دين وال عقل وال منطق، جاء تشريع الغري الطالق حىت يرفع الغب عن فهذا ظلم 
 الزوجة اليت يستبد زوجها عليها ببقائها يف عصمته.

منع ضرر فكرة االستبداد هذه أمر مهم يف طبيعة تعامل الزوج من حيث تلطيف عالقته مع زوجته، 
عطي نة عنده، فهذه األوهام كلها تبيد وتتبّدد. ويف املقابل توال حرماهنا من حقوقها حبجة أهنا ُتت يده، رهي

للزوجات أمان وإميان من أن الشرع مل يبخسهن حّقهن يف أن جهل هلن خمرجا، إن مل يكن إحسان وسالمة يف 
 حياة الزوجية، هلن أن خيرجن من ظلمات االستبداد ومنكر احتكار الرجل لفك العصمة.

 وقف منع الحقوق. -2
بني طرفني، بني رجل وامرأة، كل طرف فيه له من احلقوق وعليه من الواجبات، والقرآن  الزواج عقد

يقول:" وهلن مثل الدين عليهن" أي: الواجبات بقدر احلقوق، معادلة متوازنة يف ال يشطط طرف يف حقوق 
 الطرف اآلخر.

الشروط أن توفوا به ما  :" أحقّ والشروط اليت مت العقد هبا هي أحق الشروط بالوفاء، كما رسول اهلل 
 استحللتم به الفروج".
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غري أنه يوجد من النساء والرجال ما ال يراعي حقوق الغري ، وال يهتم بشروط الزواج وال حقوق شركه، 
فحىت ال تكون من األزواج الذي هم من هذا الصنف فال بد من كبح مجاح هذا العتو، وقمع لفلوات النفوس 

عاىل لكل طرف مضرور أن يلجأ حلل الرابد الزوجية اليت أصبحت مناط تعاسته من الطغيان، أن جعل اهلل ت
بدل سعادته، مناط مهومه بدل راحته، مناط هضم احلقوق بدل معاطاهتا، أن جيعل له سبيال، فجعلت الرابطة 

ة ليف مثل هذه األحوال يدا للقاضي الذي يرفع إليه أحد األزواج جور وظلم الشريك، فإذا علم من استحا
 إصالح الوضع قضى باالحنالل للرابطة هذه.

للزوجة حق اإلنفاق والرعاية، والتكرمي، فإذا غابت حقوقها ومل تعرف من هذا الزوج إال غمطا 
حلقوقها، وإمهاال حلاهلا، أو تشويها مسعتها، أو غريها من األضرار اليت متسها، فلها أن تطلب اخللع إذا كانت 

التفريق القضائي )التطليق( من أجل أن تنصف يف حقوقها. وهذا من العدل قادرة على البدل، أو تطلب 
 التشريعي احملض.

 تجنب الضرر واإلضرار. -3
الضرر عري منتف يف العالقات الزوجية، وال ضمان على عدم وقوعه، على الرغم من وجود النصوص  

الشرعية الناهية والزاجرة على ذلك، وأخرى حمببة للتعامل اجلميل، وحسن املعاشرة، لكن تأيت األحوال يف احلياة 
والدين يشغل  ام، أو التدين فيها ضعيف،الزوجية وخاصة يف تلك األسرة اليت ال يقيم أفرادها لإلميان كبري اهتم

 مساحات هامشية وجانبية.
هنا الضرر واقع فالزوجة اليت تزوجت رجال على أساس أنه صاحب مسعة يف اجملتمع، وأنه حمافظ 

لعرضه، فإذا به يلطخ شرف األسرة يف جرمية حيكم هلا بالسنوات ذوات العدد يف السحن، فأول من يتضرر 
يت، فإهنا مضرورة أميا إضرار، فالشريعة اهتمت ملثل هذه األحوال من النساء هلن أن يطلب تلك الوديعة يف الب

 االحنالل للرابطة اليت بسببها جتلب هلا العار، وجتلب هلا الضرر واإلضرار.
فقط ال يعين بالضرر إال املادي، لكن الضرر املادي واملعنوي على السواء، فالزوجة اليت حيكم على 

ة الزنا مثال، هلا احلق أن تطلب الطالق إذا ال تريد تدنيس مسعتها وعرضها، وال ميكن حضر الضرر زوجها جبرمي
 يف املادي فقط، فهذا ُتجري.

 فالشريعة متشوفة ملنع الضرر وسبها، وهذا احلال من تلك األحوال اليت تنفي وقوع الضرر على الناس.
 

 من تشريع الطالق.العامة صد االمقثانيا: 

يقول الشيخ الطاهر رمحه اهلل:" فاحنالل آصرة النكاح بالطالق من تلقاء الزوج وبطالق احلاكم 
وبالفسخ. املقصد الشرعي فيه ارتكاب أخف الضرر عند تعّسر استقامة املعاشرة، وخو ارتباك حالة الزوجني 
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ال أاىل:" ر إىل ذلك اهلل تعوتسرب ذلك يف ارتباك حالة العائلة, فكان شرع الالق حلل آصرة النكاح، وقد أشا
 [.222" ]البقرة: أن يخاقا أال يقيما حدود اهلل

 .تعّسر استقامة المعاشرة -1
الزوجية فيصري بقاء الزواج  العالقة يف بينهما حدود اهللّ  إقامة تتعذر حبيث الزوجني بني احلال تفسحد قد

مفسدة حمققة وضررًا جمرًدا؛ يلتزم فيه الزوج النفقة والسكىن، وحبس املرأة مع سوء العشرة واخلصومة الدائمة من 
 أن أي ؛ بعباده سبحانه منه رمحة ، منه احلاصلة غري فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول املفسدة

 تباين بسبب واحلكمني، اخلري وأهل الزوجني على استعصى حلهّ  ملا ئي أخريهنا وحل حاسم، عالج الطالق
وتوليد  واملودة، احملبة ذهاب إىل يؤدي مما الزوجني، بني املشرتكة احلياة مسرية وتعّقد وتنافر الطباع، األخالق،

ألن مثل هذه املفاسد . احلادثة والشرور املفاسد من للخالص متعينا منفذا الطالق فيكون الكراهية والبغاء،
املهددة لألفراد واألسرة واجملتمع، أكرب من املصاحل املرجوة من بقاء الرابطة الزوجية، ويف الشريعة اإلسالمية، 

 حينما نكون يف مثل هذا املقام البد من تقدمي الدفع للمفاسد على جلب املصاحل.
 احلاجة،  عدم عند ويكره للحاجة ومشروع األسرة، مشكالت حلل ضرورة إذن الطالق

 األوالد، وخباصة أضرار، من الطالق على يرتتب قد وما 1حلديث:" أبغض احلالل عند اهلل الطالق".
 ".يختار أهون الشريندفع ضرر أشد وأكرب، عمال بالقاعدة:"  سبيل يف حيتمل

 بني نزاع يثور منحلل ما  وّدية طحرقاً  وشرع الزوجة، خحلق وُتملّ  الصرب يف األزواج الّشرع رّغب لكن
 القاضي قِبل من حكمني غري مربّح، وإرسال وضرب وإعراض، وهجر يف املضجع وإرشاد، وعظ من الزوجني،

 . بينهما الذي الشقاق وإزالة اإلصالح عن الزوجان عجز إذا
 يقحِدمحون عليه الذين اجله لة بعض يفعل كما األسباب، وألهون وهلة   ألول الطالق إىل يلحجأ وال

 تعاليم خروج عن كله فهو بد، مس هوى أو جارفة شهوة   أو مؤقت، محاقة، أو غضب   أو بنّي، لطيش  
 أن بعد للضرورة تشريع اسثنائي الطالق وأما والتعزير، والتأديب واملعصية لإلمث وموجب وآدابه، اإلسالم
مث الوعظ واهلجر والضرب اليسري، باملعروف والصرب وُتمل األذى،  املعاشرة وهي : اآلتية املراحل الزوج يسلك

 مث إرسال احلكمني.
 معنى الضرب المراد به هنا. -

الضرب ليس هو ما عليه الفهم البسيط الذي يكون بإحلاق األمل عن طريق اليد أو العصا أو غريمها من 
فحون  ابالضرب يف قال اهلل عزوجل:" و الالَّيت خت   الوسائل، فهذا الضرب باملفهوم املادي، لكن قصدنا 

                                 
 لكن ثقات رجاله  :األرنؤوط قال  .عنهما اهللّ  عمر رضي ابن . عن2112رقم:  ، الطالق كراهية يف  :باب ، سننه، كتاب: الطالق يف داود أبو خرجهأ -1

 .صحيح موصول هو بل : قلت ، إرساله األئمة عند الصحيح
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يالً ِإنَّ الّله  ك ان  بِ نحشحوز هحنَّ ف ِعظحوهحنَّ و اْهجحرحوهحنَّ يف اْلم ض اِجِع و اْضرِبحوهحنَّ ف ِإْن أ ط ْعن كحْم ف ال  تـ بـْغحواْ ع ل ْيِهنَّ س  
ِبرياً" ]النساء:   .[43ع ِلّياً ك 

، أي: املخالفة، العقوبة للمرأة الناشزمن خالل املعرفة البسيطة يف اللغة العربية وتطّورها وتفسريها فإن "
غري الطائعة لزوجها، على وفق واجباهتا جتاهه، وما نراه يف هذه اآلية عقوبة تواترية تصاعدية، أي: نبدأ 

 بالبسيط واخلفيفة إىل الكبرية، من دون أن خنرق املبادي والكليات القرآنية يف ذلك.

 ."لنصح واإلرشادأوال: البداية تكون بالوعظ والكالم احلسن وا

ثانيا: فإن مل يستجنب فيكون اهلجر يف املضاجع أي يف أسرّة النوم. وهلا داللتها النفسية والرتبوية على املرأة 
 .واهلجر هنا يف داخل الغرفة

ثالثا: هي قوله جل جالله )واضربوهن( فهي ليست باملدلول الفعلي للضرب باليد أو العصا، وغريها من 
ف عند الناس والعامة، وإمنا الضرب هنا هو املباعدة أو االبتعاد خارج بيت الزوجية، ملا صور الضرب املعرو 

 فيه من إيالم كبري حيقق.
 تشريع الطالق الجتناب مفاسد الحياة الزوجية. )ارتباك حال الزوجين( -2

ىل مفاسدة إلو مل يشرع الطالق مع استحالة إمتام الزوجان للحياة املشرتكة بينهما، يؤدي هذا الوضع 
 هنت الشريعة عنها الفرد واجملتمع، وهو ما نراه واقع يف اجملتمعات اليت متنع الطالق، واليت منها:

: من صور العبودية أن تعيش املرأة ُتت سلطة رجل تكرهه، واستحالة احلياة من ألوان العبودية -
املشرتكة بينهما، مع إلزامها مبعاشرته، فهي أعظم مصيبة هلا، بل هو انتهاك للكرامة اإلنسانية ، وخاصة يف 

 أخص عالقاته احلميمية.
يكه ما شر  . تشريع الطالق جيعل من الزوجني يفكر يف بقاءكبح جماح النفس العاتية -

استطاع، فال يريد أن خيسره، وخاصة إذا ما كان بينهما حب وألفة ومودة، بينما اجلموع صفة يف بعض النفوس 
املائلة عن السوية، فهنا جند الطالق يكبحها، فال تتصرف إال وفق ما يرضي الطرف اآلخر، ألن خسرانه غري 

حقوق واعتداء لفظي جارح أو جسدي أو مطلوب، فكل مفاسد العالقة من تعدي وظلم وجور، وهضم لل
تضييق يف العيس بعدم اإلنفاق وغريها من صور اجلموح جتعل احلياة بينهما ظلمة كاحلة، فالطالق مينع هذه 

املفاسد كلها، وهو ما نصت عليه اآلية:" الطالق مرتان، فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان" فاإلمساك 
 التعنت والضيم وغريها بينهما.باملعروف هو انتفاء ملظاهر اجلور و 

وخاصة من جهة الزوج الذي بقع منه على ما كانت عادة العرب يف اجلاهلية مبا مساه القرآن التعليق، 
 فوضع التعليق ال هي زوجة وال هي مطلقة، فهو من أقبح احلاالت وأعىت صور الظلم.
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نه  والتصرفات شيئا، فقد يصدر مومن كان يف هذه الوضعية ال يؤمتن من من جهة االجتماع واألخالق 
 كل ما ميكن، فالنفس حينما تكون يف وضع االضطهاد ال تؤمتن.

فالزنا بالغري، تدنيس الشرف والسمعة، الضرب، تدبري القتل من أحدمها لآلخر، النزاع واخلصومة، 
 وغريها.

كل منهما أن   إذ خياف"فالطالق مييل بالزوجني إىل جانب اللني يف املعاملة ال إىل اإلسراف يف سوئها 
يغضب اآلخر، وهو حمتاج إىل استبقاء مودته واعتباره، وهلذا يسدل كل من الزوجني ثوب اإلغضاء على 

 2هفوات اآلخر ويغض الطرف عن زالته".
: هذه الوضعية جد مهمة بالنسبة لألزواج، فكثري تحصين أحد الزوجين من شرور شريكه -

 فإذا بالدنيا تفجعه بأسوأ شريك على اإلطالق، أو يكون ضحية خلطة منهم من يتزوج حاملا بوضع يكون فيه،
نصبها الطرف اآلخر، كما هو احلال يف أحوال السحر، واإلكراه بالفاحشة والتهديد بفضحها، أو غريها. ففي 

 بهذه احلالة تكون الوضعية املزرية للواقع يف مثل هذه املصيدة. فحىت يتقى شره مت تشريع الطالق، وهو جتن
 الطرف اآلخر من شرور شريكه.

كثري من األزواج من يعذب زوجته أو يضطرها إىل أسوأ األوضاع من إمهال وعدم النفقة، والضرب 
 والسب، واإلهانات املتكررة، وغريها.

كما أن كثريا من الزوجات من تذيق الزوج مسوم املعاملة، من خصومات مع أهله، أو جرياهنا، 
معاملة األوالد، تدنيس لسمعته وشرفه، عدم االحرتام ال بينهما وال مع غريه، قلة  خصومات داخل البيت، سوء

 التأدب مع والديه وأفراد عائلته وغريها من الصور.
هذه صورة املفاسد اليت تـحت وقَّى يف احلياة الزوجية، اليت تكون صادرة من أحدمها من أجل مقصد أو 

الزوج الزواج بأخرى فهنا حياذر من إسائته لزوجته احلالية، حىت  غاية أخرى يعارضها الطرف اآلخر. كأن يريد
يكرهها على القبول، بل عليه أن يركن إىل استعمال الرفق واحلسىن لنيل البغية، ال منع النفقة، ال الضرب، ال 

 ة.جالتعذيب، ال اإلهانة وال غريها من املمكنات. ألنه يعلم أن الطالق مانع من كل هذه الشرور على الزو 
 هنا الطالق يكون حصنا للطرف اآلخر من شرور شريكه.

: كثري من األزواج )زوج أو زوجة( يقع يف خطأ يف اختيار شريكه، واألسباب منفذ للتصحيح -
عديدة منها: أن يوجد أصناف من الناس ال حيسن العشري فهذا يتعامل معه على قاعدة الصرب فإذا نفد 

بذيء اللسان، سليط الكالم، قبيح الوصال، ذميم املعاملة، فال منجى فالطالق بينهما، كأن يكون أحدمها 
 من هذا الوضع يف احلياة الزوجية إال الطالق.

                                 
 .11موالنا حممد على: الطالق يف اإلسالم، ترمجة: حبيبة يكن، منشورات املكتبة العصرية: بريوت، ص: -2
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فقد يظهر من قبل الزواج أليف املعاملة لطيف، حسن املنطق والرفيق، عذب اجملاورة ، لكن ملا يتم 
ه من لوصف الذي عرف من قبل، أو وحصف لالزواج، كما يقال أن املعاشرة تبدي حقائق الطباع، فيظهر بغري ا

أن  فتنقلب احلياة الزوجية إىل جحيم، وتعاسة ال ميكن -إذا كان هناك وساطة يف االقرتان بني الزوجني–قبل 
 تقبل به لو كان على علم هبا يف مرحلة اخلطبة والتعارف.

مل  اخلطأ، وخاصة إذافهنا ما يكون على هذا الشريك إال أن يصرب أو يكون الطالق منفذا لتصحيح 
 يكن بينهما أوالد، فال مصلحة للبقاء يف جحيم هذه احلياة املشرتكة.

 
: قد يكون االحنالل للرابطة الزوجية منفذا وخملصا للزوجة من أوضاع هتددها يف منفذ للتخلص -

لزوجة أن لحقوقها، أو يف جسدها أو يف أحواهلا األسرية والنسبية، بأن جعلت الشريعة كما يقول الفقهاء 
تشرتط العصمة يف يدها، واحلديث النبوي الذي سبق وأن ذكرنا:" أحق الشروط أن توىف به ما استحللتم عليه 

 الفروج".
يقول الشيخ الطاهر رمحه اهلل:" كما جعل للمرأة خمّلصا مما عسى أن يكون يف بعض الرجال أو يف 

تسرع إىل الطالق اتباعا لعارض الشهوات، بأن عرف بعض القبائل أو العصور من محاقة أو غلظة جالفة أو 
تشرتط ]املرأة[ أن يكون أمر طالقها بيدها أو أمر الداخلة عليها بيدها أو إن أضر هبا فأمرها بيدها وحنو 

 ذلك.."
 
 

 الطالق. تشريع من الخاصة ثالثا: المقاصد

داف مناقض متاما مع أهللطالق مقاصد خاصة تروم الشريعة لتحقيقها من تشريع الطالق، الذي هو 
 الزوج واحلث عليها، ونبينها هنا على وجه االختصار.

 األسرة من االضطرابات الداخلية. حفظ -1
 عالج من الواقية التدابري اختاذ كل بعد هلا يكون ال واليت الداخلية، واالضطرابات املشاكل من املسلمة

 التفرُّق. إال
ال ينصح باألسرة اليت تصدّع جدار األمن واالستقرار فيها بني الزوجني أن يتم العيش بعضهما مع 

بعض، ملا ينتج عن ذلك من توتر على مستوى األسرة بدأ من األوالد، فإهنم يكونوا أكثر عنفا وانتقاما، كما 
فسية، وعقد سببا يف أمراض نأهنم ال يكون هلم منو نفسي سليم، بل تتخلله اضطرابات وتشنجات مما يكون 

 نفسية، وهذه األمور كلها تأثري بالسلب على الطفل الذي تظهر يف تصرفاته فيما بعد. 
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 التيسير على الزوجين غير المتوافقين. -2
 ال حيقق بينهما الزواج بقاء ألن ؛أبًدا توافقهما ميكن ال الذ ين الزوجني عن واحلرج املشقة رفع

قال اهلل تعاىل:" إال أن خيافا أن ال يقيما حدود اهلل" ]البقرة: . فائدة وال طائل بال عظيم بالء فهو ،مقاصده
[ هنا نفهم أم الطالق يكون أفضل من بقاء الرابطة الزوجية، ألن املصاحل املرجوة ُتققها من الرابطة 222

جلب املصلحة  ، فهناالزوجية ثبتت عدم ُتققها، وقطعية املفاسد، فحدود اهلل ال تقام وهي مفاسد ال مصاحل
 هو االحنالل، لدرء املفاسد املستجلبة بإبقاء الرابطة الزوجية كما أسلفنا الكالم.

 تهيئة بيئة لتربية األوالد. -3
 وسط تربوي أكثر هدوءاً وطمأنينة لألبناء من ذلك املشحون بالتوتر واالضطراب بني الزوجني هتيئة

 األكرب.  الضرر األبناء لتجنيب الضررين أخف ارتكاب وهو باستمرار، املتشاجرين
ا يف ظل ، لكنهكالبيئة األسرية مهيئة لتحقيق ذل من أجل تربية سليمة لألجيال القادمة أن تكون

التوترات واخلصومات املتكررة بني الزوجني، ينفي وجد هذا اجلو، فحىت ال يكون األوالد ضحية هلذا الوضع 
مله من بذيء الكالم، وسيء التصرفات، مت تشريع الطالق بإحسان، مع املقلق، املشحون بالعصبيات، وما حي

 االحتفاظ هلم بكل احلقوق، وال يتسبب الطالق يف تعكر حياهتم وتربيتهم.
 تمكين الزوجين من فرصة الحياة الزوجية السعيدة. -4

 واحملبة تنعم باملودة أخرى أسرة تكوين يف جديدة فرص على طالقهما بعد واملرأة الرجل من كل حبث
 يطاق. ال كئيب زواج يف أسريين بقائهما بدل والسكينة،

وهذا ما حيدث يف كثري من األحيان ان الزوج أو الزوجة ارتبط باآلخر ظنا منه أن يتوافقا ويتفقا على 
حياة مشرتكة، لكن الرياح تأيت مبا ال تشتهي السف، والنفوس البشرية تظهر حقيقتها، فيجد الزوجني أن 

العيس مع الطرف الثاين كان خطأ، واخلطأ ميكن أن يصلح، وليس تأبيدا وتيئيسا هلما، فقد يفرتقا،  االختيار
وينعما النظر يف مستقبل أمرمها، فيجد كل واحد منهما من يتوافق معه، أو يعيدا التفكري مليا يف الرجوع بينهما 

 [232" ] البقرة:قيما حدود اهللفال جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يلكنها كما قال القرآن:" 
 الترغيب في تشريعات اإلسالم. -5

الفطرة  مراعاة من فيه ملا ترغيب الذين حيرّمون الطالق يف اعتناق اإلسالم، كالنصارى مثال، نظراً 
 . جناحه من ميؤوس فاشل زواج وجود عند االنفصال تشريع يف املتمثلة البشرية

النصارى وغريهم من الشعوب اليت تعيش التعاسة يف ظل أنظمة هذا اجلانب ساهم ويسهم يف متكني 
األسرة ليدهم، سواء الدينية أو الوضعية إىل عدل اإلسالم، وقيما حياة زوجية على مبادئ الشريعة اإلسالمية 
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 واليت تراعي الفطر البشرية يف الزوج والزوجة، وتراعي الفطرة البشرية يف تشريع االحنالل للرابطة الزوجية، أ
 عدمها.

 حماية آثار الزواج من المفاسد. -6
للزواج آثار ترتتب عنه، من: نسب ، وأقارب، وأوالد، وغريها، فالطالق حيمي هذه النتائج من أن 

يلحقها الفساد الذي دخل على العالقة بني الزوجية، يقول الشيخ الطاهر رمحه اهلل يف بيان املقصد من تشريع 
 لة العائلة".الطالق:" وخوف تسرب ذلك إىل حا

فاخلالف بني الزوجني قد يتسرب بالسلب على حياة األوالد كما تفيده الدراسات النفسية 
 واالجتماعية، وتوحي به احلياة والواقعية.

كما أن تعكر املعاشرة بني الزوج وزجته قد ينتقل إىل تعكري حياة أفراد العائلة من أبوين وإخوة لكل 
هم من يكون ضحية هذه اخلالفات بني الزوجني، فتنتشر فكرة العداوة،  واحد منهما، وخاصة األقارب جدا

وكذا الزيادة يف تعقيد املشكلة اليت تكون يف أوهلا بسيطة، وانتشار القيل والقال بأكثر مما هو واقع، مما يعسر 
 معه إعادة مشل الزوجني، لدخول أطراف خارجني عنهما يف خالفهما الشخصي.

عن الزواج، وجود أسرار بني الزوجني، فيكون تسريب لألسرار الزوجية واليت حيرم أن ومن اآلثار املرتتبة 
خترج منهما، سواء يف حالة االتفاق أو االختالف، بيد أن هذه اخلالفات قد تسبب يف خروج ما ال ينبغي أن 

دافع االنتقام أو بخيرق، أي: الذي حقه أن يقرب بينهما، يكون حمل نقاش وتبادل بني الناس، فتخرجهم الزوجة 
إضعاف الزوج للرضوخ ألمر الرجوع، أو يسرهبا الزوج من أجل االنتقام من زوجته، وخاصة إذا كان قد مت 

 خداعه يف زواجه هبا، أو اكتشاف خيانة أو ما شاهبه من األسباب الدافعة لإلفشاء.
سرة والعائلة، على كيان األ فالطالق يقتل من هذه االحنرافات السلوكية بني الزوجني واألقارب، وحيافظ

وحيمي هيكلهما من التصدد بأكثر مما هو كائن، ومينح لكل من أردا الصلح فرصة الرتميم واجلمع ومل الشمل 
 [231البقرة: ] "وال تنسوا الفضل بينكممرة أخرة. وفق قاعدة يقول عنها القرآن:" 

 
 
 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
 


