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  لباحث عبد اللطیف شنن ا -حسین شرفةالدكتور األستاذ 
       1باتنة جامعة 

  : ملخص
في   اللبنّة األساسیة لبناء صرح المجتمع، ولكي تسھم تعد األسرة 

بنائھ یجب أن تكون األسرة في جّو من الترابط والتفاھم بین جمیع مكّوناتھا، 
ن، فھما النواة األولى لألسرة وللمجتمع، وقد تعصف بالزوجین خاصة الزوجی

لغیاب ثقافة أسریة أو تأھیل زوجي، فتنقلب    عواصَف یصعب التعامل معھا
معھا حیاة الزوجین رأسا على عقب فیحصل الفراق وما یعقبھ من آثار سلبیة 

 الطالق یمكن أن   على الزوجین وعلى األبناء وعلى األقارب، وأسباب ھذا
تندرج تحت ثالثة أقسام، منھا ما یتعلق بالزوج، ومنھا ما یتعلق بالزوجة، 
ومنھا األسباب التي تتعلق بطرف ثالث یسھم في حدوث الطالق، ولئن كان 
الطالق في الشرع ھو آخر الحلول؛ فھو كالكّي بالنسبة للعالج، فإن كثیرا من 

وللحد من    سر بسببھا،أسباب الطالق في واقعنا الحالي ال ترقى ألن تتشتت األ
التي استفحلت، وجب عالجھا بقطع أسبابھا، وفق ما   ھذه الظاھرة الخطیرة

بالعلوم األخرى كعلم    ، واالستعانةرسولھ    جاء في كتاب هللا تعالى وسنّة
 .وغیرھا االجتماعالنّفس وعلم 

فما أسباب الطالق؟ وما آثاره على األبناء وعلى العالقات 
كیف یمكن الحد من ھذه الظاھرة؟ ھذه أھم القضایا التي االجتماعیة؟ و

    .ستحاول ھذه المداخلة التطرق لھا
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  تعریف الطالق لغة وشرعا :المطلب األول
الطالق مصدر، ویرجع لغة إلى الجذر  :تعریف الطالق لغة - أوال

طلق المخاض عند الوالدة، ابن : الطلق"، ویطلق على عدة معان فمنھ، )طلق(
  .1"الطلق وجع الوالدة :سیده

وامرأة طالق من نسوة طلق وطالقة من . بینونتھا عن زوجھا: وطالق المرأة"
  :نسوة طوالق؛ وأنشد قول األعشى

  .2"كذاك أمور الناس غاد وطارقھ** أجارتنا ِبیني فإنك طالقھ 
  ، 3"ھي التي ال قید علیھا: التي طلقت في المرعى، وقیل: الطالق من اإلبل" و
یده بالخیر طالقة وطلقت وطلقھا بھ یطلقھا وأطلقھا؛ أنشد أحمد بن  وطلقت"

  .4"بالریث ما أرویتھا، ال بالعجل... أطلق یدیك تنفعاك یا رجل  :یحیى
وقد طلق الرجل، بالضم طالقة فھو طلق "ویطلق على البشر والسرور، 

كطلق، وقد انطلق؛ : ووجھ منطلق. وطلیق أي مستبشر منبسط الوجھ متھللھ
  .5"ومنطلقا في وجھ غیر بسور...یرون قرى سھال ودارا رحیبة :ال األخطلق

    .وجمیع ھذه المعاني اللغویة ترجع إلى التحرر من القید
اختلفت عبارات العلماء في تعریف  :تعریف الطالق شرعا -ثانیا

   .الطالق شرعا، ولكن جمیعھا یعود إلى معنًى واحد متفق علیھ
  فتعریف الطالق عند األحنا

رفع الحل الذي بھ صارت المرأة محال للنكاح إذا تم العدد ثالثا " ھو
: البقرة[ فَإِْن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْیَرهُ  :كما قال هللا

ویوجب زوال الملك باعتبار سقوط الید عند انقضاء العدة في المدخول  ،]230
   .6"عدة عند عدم الدخول واالعتیاض عند الخلعبھا وانعدام ال

صفة حكمیة ترفع حلیة متعة " ھو :تعریف الطالق عند المالكیة
الزوج بزوجتھ موجبا تكررھا مرتین للحر ومرة لذي رق حرمتھا علیھ قبل 

  .7"زوج
حل عقد النكاح بلفظ الطالق " :الطالق ھو :تعریف الطالق عند الشافعیة 

   .8"ونحوه
   . 9"حل قید النكاح" :الطالق ھو :طالق عند الحنابلةتعریف ال
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شّرع الطالق في اإلسالم باعتباره حّال  :مشروعیة الطالق -ثالثا
للمشاكل التي تحدث بین الزوجین، وتعّذر اإلصالح بینھما وّمما جاء في 

َتاِن فَإِْمَساٌك بَِمعْ   :قولھ تعالى مشروعیتھ في القرآن الكریم، ُروٍف الطََّالُق َمرَّ
یَا أَیُّھَا النَِّبيُّ إَِذا طَلَّْقتُُم  : وقولھ تعالى ، ]229: البقرة[  أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَسانٍ 

تِِھنَّ    .]01:الطالق[ النَِّساَء فَطَلِّقُوھُنَّ لِِعدَّ
 .10)إنما الطالق لمن أخذ بالساق(: قولھ : وفي السنّة النبویة

الق وإن كان مشروعا، فإّن العدید غیر أّن ما یجب التنبھ لھ أّن الط
من العماء ذھبوا المذھب القائل إّن األصل في الطالق الحظر والمنع  یقول  

إیقاع الطالق مباٌح وإْن كان مبغًضا في األصل عند : "السرخسي  رحمھ هللاُ 
ة العلماء، ومن الناس َمن یقول ال یُباح إیقاع الطالق إال عند : عامَّ

 11."الضرورة
ولوال أنَّ الحاجة داعیةٌ إلى الطالق لكان : "أیًضا - رحمھ هللا  -وقال 

الدلیل یقَتِضي تحریمھ كما دلَّت علیھ اآلثار واألصول، ولكنَّ هللا تعالى أباَحھ 
 .12"ارحمةً منھ بِعباده لحاجتھم إلیھ أحیانً 

 َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِْن َكِرْھتُُموھُنَّ  :وفي قول هللا جل وعال
ُ فِیِھ َخْیًرا َكثِیًرا ،  یقول اإلمام ]19:النساء[ فََعَسى أَْن تَْكَرھُوا َشْیئًا َویَْجَعَل هللاَّ

فعسى أَْن یكون صبُركم مع إمساككم لھنَّ : أي" :-رحمھ هللا  ـ ابُن كثیرٍ 
وكراھتِِھنَّ فیھ خیٌر كثیٌر لكم في الدنیا واآلخرة، كما قال ابُن عبَّاٍس في ھذه 

ھو أَْن یعطف علیھا، فیُْرَزق منھا ولًدا، ویكون في ذلك الولِد خیٌر : ةاآلی
 .13"كثیرٌ 

اك قَالَ " حَّ إِذا َوقع بَین الرجل َوبَین : َوأخرج اْبن اْلُمْنذر َعن الضَّ
اْمَرأَتھ َكَالم فََال یعجل بِطََالقِھَا ولیتأن بَھا ولیصبر فَلََعلَّ هللا سیریھ ِمْنھَا َما 

  .14"یحب
من ِحكم الزواج أن المرأة تسكن : الحكمة من تشریع الطالق - رابعا

َوِمْن آیَاتِِھ   :كما قال تعالى إلى الرجل ویسكن إلیھا في مودة وتراحم وتفاھم،
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا وعلیھ فإن الطالق في األصل  ،)21: الروم( أَْن َخلََق لَُكم مِّ

ساءت العالقة وحصل الضرر المحقق دخیل على العالقة بین الزوجین، فإذا 
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ألحد الزوجین أو لیھما وحدث تعّسر في المعیشة وصعوبة التفاھم بین 
یقول ابن قدامة الحنبلي رحمھ  الزوجین، ظھرت مصلحة الفراق على الوفاق،

ربما فسدت الحال بین الزوجین فیصیر بقاء النكاح مفسدة وضرراً " :هللا
سكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة محضاً بإلزام الزوج النفقة وال

والخصومة الدائمة من غیر فائدة فاقتضى ذلك شرع ما یزیل النكاح لتزول 
  . 15"المفسدة الحاصلة منھ

أن الطالق أمر محظور في األصل لما فیھ من قطع النكاح المسنون "
ولكن المحظور قد یحل مباشرتھ للضرورة كتناول المیتة وقد یقع الحاجة إلى 

عند العجز عن المضي على مقتضى العقد وإقامة حقوق هللا تعالى  الطالق
المتعلقة بالنكاح فلو لم یقدر على الطالق النقلب النكاح المشروع للمصالح 

  .16"مفسدة فشرع الطالق للحاجة إلیھ
وألن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد، والتوافق بین الزوجین قد "

ئذ یشتمل على مفاسد من التباغض یصیر تنافرا، فالبقاء على النكاح حین
والعداوة والمقت وغیر ذلك، فشرع الطالق دفعا لھذه المفاسد، ومتى وقع لغیر 

  .17"حاجة فھو مباح مبغوض ألنھ قاطع للمصالح
  أسباب الطالق: المطلب الثاني

من البدھّي أن الطالق في ھذا العصر قد إنتشر انتشار النّار في 
في عھود قریبة، وقد تعدّدت األسباب وتنوعت اللھیب خالفا لما كان علیھ 

بتطور الحیاة  ھذه األسباب تتعلق بالزوجین، أو بطرف خارجي یكون سببا 
  :في الطالق ویمكن إجمالھا في اآلتي

ویقصد بھ غیاب استشعار مكانة الزواج في  :غیاب الوازع الدیني - 1
ه، وال التسبب في الشرع وان هللا سماه میثاقا غلیظا ال یجوز التھاون في ھذ

نقضھ بالطالق ألتفھ األسباب، كذلك  البعد عن النصوص التي تحدد حقوق 
فرّغب اإلسالم الزوجة في .ووواجبات كل من الزوج والزوجة تجاه شریكھ

قال النبي : طاعة زوجھا حتى تسّد باب الخالف بینھما، فعن أبي ھریرة قال
" :نت فرجھا و أطاعت إذا صلت المرأة خمسھا و صامت شھرھا و حص

 .18"ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت: زوجھا قیل لھا
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لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي : عن عبد هللا بن أبي أوفى قال "و
  قال ما ھذا یا معاذ قال أتیت الشام فوافقتھم یسجدون ألساقفتھم وبطارقتھم

فعلوا فإني لو كنت فال ت فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول هللا 
آمرا أحدا أن یسجد لغیر هللا ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا والذي نفس محمد 
بیده ال تؤدي المرأة حق ربھا حتى تؤدي حق زوجھا ولو سألھا نفسھا وھي 

  .19"على قتب لم تمنعھ
الزوج باإلحسان إلى زوجتھ، فعن عمرو بن األحوص  اإلسالموأمر 

في حجة الوداع یقول بعد أن حمد  سمع النبي  الجشمي رضي هللا عنھ أنھ
أال واستوصوا بالنساء خیًرا، «: هللا تعالى وأثنى علیھ وذكر ووعظ، ثم قال

فإنما ھن عواٍن عندكم لیس تملكون منھن شیئًا غیر ذلك إال أن یأتین بفاحشٍة 
مبینٍة، فإن فعلن فاھجروھن في المضاجع، واضربوھن ضربًا غیر مبرحٍ، 

نكم فال تبغوا علیھن سبیًال؛ أال إن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم فإن أطع
علیكم حقًا؛ فحقكم علیھن أن ال یوطئن فرشكم من تكرھون، وال یأذنَّ في 
بیوتكم لمن تكرھون، أال وحقھن علیكم أن تحِسنوا إلیھن في كسوتھن 

  .20»وطعامھن
ة بل جعل خیر الرجال وأفضلھم، خیرھم لزوجتھ عن أبي ھریر

أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنھم ُخلًقا، «: قال رسول هللا : رضي هللا عنھ قال
  .21»وخیاركم خیاركم لنسائھم

 –سوء االختیار  –وھذا األمر : االختیارأسباب ترجع إلى سوء  - 2
عاقبتھ وخیمة،فقد یختار الزوج زوجة ال تمت للزوجة الصالحة بصلة، 

ب سلوكھا وكذلك بالنسبة للزوجة إذا قبلت ویعسر ماه أن یغّیر طباعھا أو یھذّ 
الزواج برجل سيء األخالق حاّد الطباع، واإلسالم لم یترك أمر اختیار 

قَاَل : الزوجین دون ضوابط، ففي الرجل یشترط الصالح،فعن أَبِي ھَُرْیَرةَ قَالَ 
 ِ ُجوهُ، إِالَّ تَْفَعلُوا إَِذا َخطََب إِلَْیُكْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَ ": َرُسوُل هللاَّ ھُ فََزوِّ

  .22"تَُكْن فِْتنَةٌ فِي األَْرِض، َوفََساٌد َعِریضٌ 
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وفي اختیار الزوجة اشترط أیضا ما اشترطھ على الرجل، َعْن أَبِي 
ُ َعْنھُ َعْن النَّبِيِّ  لمالھا، : تنكح المرأة ألربع": قَالَ  ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاَّ

  .23"نھا، فاظفر بذات الدین تربت یداكولحسبھا، ولجمالھا، ولدی
 أن النبي : الصحیح في معنى ھذا الحدیث: "قال النووي رحمھ هللا

أخبر بما یفعلھ الناس في العادة؛ فإنھم یقصدون ھذه الخصال األربع، وآخرھا 
  .24"عندھم ذات الدین، فاظفر أنت أیھا المسترشد بذات الدین

ون الدین مطمح نظره في ءة أن یكالالئق بذي الدین والمرو"ولیھ فإّن 
بتحصیل صاحبة الدین  فأمره النبي  سیما فیما تطول صحبتھ،كل شيء ال

  .25"الذي ھو غایة البغیة
ُ  - قَاَل الطِّیبِيُّ  ال : فإنھ یقول لمالك وفي الحدیث دلیل: "-َرِحَمھُ هللاَّ

: أشیاء یراعى في الكفاءة إال الدین وحده، ومذھب الجمھور أنھ یراعى أربعة
تزوج المسلمة من كافر، وال الصالحة  الدین والحریة والنسب والصنعة، فال

من فاسق، وال الحرة من عبد، وال المشھورة النسب من الخامل، وال بنت 
 .26 تاجر أو من لھ حرفة طیبة ممن لھ حرفة خبیثة أو مكروھة

ُجھَا؟ قَالَ : "وقال رجل للحسن ْن  :قد خطب ابنتي جماعة فمن أَُزوِّ ِممَّ
َ، فَإِْن أََحبَّھَا أكرمھا، وإن أبغضھا لم یظلمھا   .27"یَتَّقِي هللاَّ

وكثیر من األولیاء یفرضون على أبنائھم زوجات معینات كقریبات أو 
یخضع بسبب تكوینھ ونشأتھ التي  االبنإعجاب الوالدین بأسرة معینة وتجد 

ات الید، أو حیاء من تفرض علیھ طاعة والدیھ خوفا من الدعاء علیھ أو قلة ذ
  .المجتمع

كما یقدم الكثیر من اآلباء على فرض زوج معین على ابنتھ ال یراعي 
فیھ صفات الزوج المناسب بل اعتبارات اجتماعیة خاصة ویضرب صفحا 

  .عن األخالق الدین
وعلیھ فإن احترام رغبة األبناء في اختیار شریك الحیاة یقطع سببا من 

  .أسباب الّشقاق و الطالق
ویبدأ ھذا التدخل قبل : تدخالت أسرة الزوجین بكل صغیرة وكبیرة - 3

إلى حرب یجب أن یخرج منھا  الدخول وبعده فتجد حال الوالدین كحال الداخل
منتصرا، فمن جھة الزوج یخططان لھ للسیطرة على زوجتھ وعلى أھلھا، 
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ج  ومن جانب والدي الزوجة فبمجرد زواجھا یبدأ التخطیط إلنفراد بالزو
وافتعال المشاكل بغیة االستقالل بسكن خاص، أو االستئثار بمرتبھ إن كان 
ینفق على والدیھ أو إخوتھ الصغار، وھنا تكثر المشاكل ویكون الوالدین ھما 
السبب، ومّما یزید الطین بلّة ھو انحیاز أحد الزوجین إلى جھة والدیھ وإن كانا 

بطاعتھ، والزوج یقع في مخطئین، فالزوجة قد تعصي زوجھا الذي أمرت 
ظلمھا وإذا لم یوجد الناصح الذي یقرب وجھات النظر ویسعى لإلصالح في 

  .وسط ھذا الجو المكھرب،حدث ما ال یحمد عقباه وھو الطالق
ومن جانب آخر تكون األسرة سببا للطالق وذلك لضعف تأثیرھا في 

من الزواج،  ولىاأل السنوات األشھر أو في ویبدو ذلك جلیاً "التوجیھ والتربیة 
 فیھا التوجیھ یأتي التي الممتدة ھو األسرة السائدة األسرة نموذج أْن كان فبعد

 الیوم نفسھ یفرض الواقع الذي أصبح – الجدیدین للزوجین عدة من مصادر
 العھد بالمشكالت حدیثي الزوجین من المكونة النواة الصغیرة أسرة ظھور ھو

 وعالجھما األحداث على ل حكمھمایجع ما الزوجیة، والحیاة األسریة
 وأسھل أفضل وأسرع یصبح بحیث سریعاً، للخالفات للمشكالت وحسمھما

 دون ،)طالق أنت: (الزوج قول ، أو)طلقني( :للزوج الزوجة قول حل
 الزوجین ال على ومشكالت عواقب من األمر ھذا على لما یترتب االكتراث
 القبیلتین فیما أو العائلتین، بین ةوالعالق ذویھما وأسرھما على حتى بلْ  فحسب؛

  .28"بعد
لقد حّدد اإلسالم : تضییع الحقوق أو التقصیر والتھاون في أدائھا - 4

الحقوق والواجبات بین الزوجین، وألزمھما مراعاة ھذه الحقوق والواجبات 
َوِمْن آیَاتِِھ : حتى تحصل المودة والرحمة ویؤتي الزواج أكلھ كما قال تعالى

َودَّةً َوَرْحَمةً  إِنَّ فِي أَْن َخلَ  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ َق لَُكم مِّ
لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ    .]21:الروم [ َذٰ

أنھ شھد حجة  أبي سلیمان بن عمرو بن األحوص قال حدثني وعن
فحمد هللا وأثنى علیھ وذكر ووعظ فذكر في الحدیث  الوداع مع رسول هللا 

لیس تملكون  أال واستوصوا بالنساء خیرا فإنما ھن عوان عندكم" :قصة فقال
علن فاھجروھن في منھن شیئا غیر ذلك إال أن یأتین بفاحشة مبینة فإن ف
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المضاجع واضربوھن ضربا غیر مبرح فإن أطعنكم فال تبغوا علیھن سبیال 
أال إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم علیكم حقا فأما حقكم على نسائكم فال 
یوطئن فرشكم من تكرھون وال یأذن في بیوتكم لمن تكرھون أال وحقھن 

  .29"علیكم أن تحسنوا إلیھن في كسوتھن وطعامھن
 :فمن حقوق الزوجة أن ینفق علیھا زوجھا بالمعروف لقولھ تعالى

 َِوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروف ] 233:البقرة[.  
لِیُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِھ َوَمْن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ فَْلیُْنفِْق : وقولُھ تعالى

 ُ ا آتَاهُ هللاَّ ُ نَْفًسا إِالَّ َما آتَاھَا ِممَّ بما جرت بھ : أي، ]07:الطالق[ َال یَُكلُِّف هللاَّ
قدرتھ في یساره، عادة أمثالھن في بلدھّن، من غیر إسراف وال إقتار، بحسب 

  .30"وتوسطھ وإقتاره
أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن  :ومن حقوقھا أن یكون لھا سكن یؤویھا لقولھ تعالى

  .]06:الطالق[ َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكمْ 
ومن حقوق الزوجة أن یكون حسن التعامل معھا فقد كان خلق 

أھلَھ ویتلطَُّف بھم،  أنھ جمیُل الِعْشرِة دائُم البِْشِر، یُداِعبُ " المصطفى 
ُعھم نَفَقَتَھ، ویُضاِحُك نساَءه، حتَّى إنھ كان یُسابُِق عائشةَ  أمَّ المؤمنین  ویُوسِّ

ُد إلیھا بذلك  .31"یتودَّ
فأحیانا تكون : مال الزوجة لشؤون الزوج واألبناء والبیتإھ - 5

الزوجة صالحة في دینھا  وخلقھا  لكنھا مقصرة في القیام بشؤون البیت، في 
نظافتھ في ترتیبھ، في االعتناء باألوالد ونظافتھم، تحسین الطبخ، التأخر في 

ھا تجھیز األكل ورغم أّن ھذه األمور تحدث عند أغلب النساء لكن تكّرر
 .باستمرار یفتح أبواب المشاكل بین الزوجین

مبالغة األزواج في السھر إلى وقت : سھر الزوج خارج البیت - 6
متأخر خارج البیت وترك الزوجات واألبناء یخلق فراغا عاطفیا بین الزوج 
وزوجتھ  خاصة إذا كان عامال في النھار فتألف المرأة بعده، وتحاول البحث 

 .فیسھل علیھا طلب الطالق أو قبولھ عّما تمأل بھ فراغھا
في الوقت الحاضر راجت : وسائل اإلعالم وشبكات التواصل - 7

البضاعة الھابطة الخادشة للحیاء في وسائل اإلعالم من خالل ما تبثھ من 
مسرحیات وأفالم ومسلسالت تحوي رسائل تھدف إلى جّر المرأة إلى مستنقع 
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ا وخروجھا من ظلّھ، ومثلھ بالنسبة االسترجال والتحّرر من تبعیتھا لزوجھ
للزوج إذ تصور لھ أن امرأتھ مقصرة مھملة مقارنة بما یشاھده من حیاة 

  .زوجیة في اإلعالم
فقد أحدثت شرخا كبیرا في البیوت فالكثیر من  االجتماعيأّما وسائل التواصل 

 .اإلنترنت سببھاحاالت الطالق 
خطاء التي تعصف من األ: الالمباالة في إطالق لفظ الطالق - 8

بالبیوت ھو التھاون في إطالق لفظ الطالق عند كل مناسبة، في الغضب 
والرضى، أو تعلیق الطالق بوقع شيء، استھانة بأمر الزواج الذي ھو  عھد 
بین الزوج وزوجتھ ومیثاق غلیظ فیتسبب الزوج بطالق زوجتھ إذا كان عدد 

 - رضي هللا عنھ–ن إثنین  جادا أو ھازال،فعن أبي ھریرة الطالقات أكثر م
ِ : قال ھُنَّ ِجدٌّ َوھَْزلُھُنَّ ِجدٌّ النَِّكاُح َوالطََّالُق " :قال رسول هللاَّ ثََالٌث ِجدُّ

  .32"والرجعة
اتفق عامة أھل العلم على أن صریح لفظ "وبناء على ھذا الحدیث 

وال ینفعھ أن یقول  إنھ مؤاخذ بھ،الطالق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، ف
   .33"كنت العباً أو ھازالً أو لم أنو بھ طالقاً، أو ما أشبھ ذلك من األمور

من أسباب : الجھل بأمور الزواج وحاالت النساء النفسیة - 9
المشاكل بین الزوجین أن یجھل الزوج الحالة النفسیة لزوجتھ فأحیانا یتغیر 

ھا فتور وقلة نشاط بسبب الحیض أو بسبب مزاجھا من لین إلى شّدة  ویصیب
الوحم فقد تتصرف على غیر طبیعتھا وقد تكره أشیاء أو أشخاصا، وقد 
تتصادم مع الزوج أم مع أھلھ في تلك الفترات التي تمّر بھا فیجب على الزوج 

في عالقتھا ومشاعرھا إلى الصعود والھبوط كموج "أن یعرف أن المرأة 
ض الجوانب النفسیة للمرأة بأمواج البحر حیث البحر، فھناك من یشبھ بع

تتراوح عواطفھا ومشاعرھا باالرتفاع الشدید عندما تكون مسرورة مبتھجة، 
لتعود مشاعرھا لالنخفاض عندما تنزعج، وتضعف ثقتھا بنفسھا وتلبث 

  .34"وھكذا كأمواج البحر المتقلبة .....مشاعرھا أن ترتفع من جدید
تصیب المرأة،الغیرة التي رّكبھا هللا تعالى ومن الحاالت النفسیة التي 

برفق مع زوجتھ أم المؤمنین عائشة رضي هللا  في النساء، فقد تعامل النبّي 
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ھَاِت  َكاَن النَّبِيُّ ": عنھا فَعْن أَنَسٍ قالَ  ِعْنَد بَْعِض نَِسائِِھ، فَأَْرَسلَْت إِْحَدَى أُمَّ
فِي بَْیتِھَا یََد اْلَخاِدِم،  فََضَربَِت الَّتِي النَّبِيُّ  اْلُمْؤِمِنیَن بَِصْحفٍَة ِفیھَا طََعاٌم،

ْحفَةُ فَاْنفَلَقَْت، فََجَمَع النَّبِيُّ  ْحفَةِ ثُمَّ َجَعَل یَْجَمُع فِیھَا  فََسقَطَِت الصَّ فِلََق الصَّ
ْحفَِة، َوَیقُولُ  ُكمْ «: الطََّعاَم الَِّذي َكاَن فِي الصَّ َس اْلَخاِدَم َحتََّى ثُمَّ َحبَ . »َغاَرْت أُمُّ

ِحیَحةَ إِلَى الَّتِي  ْحفَةَ الصَّ أُتَِي بَِصْحفٍَة ِمْن ِعْنِد الَّتِي ھَُو فِي بَْیتِھَا، فََدفََع الصَّ
  .35"الَّتِي ُكَسَرتْ   ُكِسَرْت َصْحفَتَُھا، َوأَْمَسَك اْلَمْكُسوَرةَ فِي بَْیتِ 

ا تكون ولیعلم كل زوج أن السیطرة على مشاعر الزوجة وعوطفھ
بأبسط ھدیة وأقل كلمة إذا صدرت من زوج یعرف أغوار زوجتھ العاطفیة 

أوً  , إن مفاجأة سارة أو نزھة قصیرة أو ھدیة رمزیة أو كلمة تقدیریة"بل
فھي تجدد العاطفة , لھ أثر سحري في الحیاة الزوجیة, عاطفیا ً عمیقا تعبیرا

ولن , وذلك السلوك الرقیق، تتخللھا ھذه المواقف اإلنسانیة النبیلة حیث، فیھا
وبعض المال ، وبعض الكالم ،المخلص الصادق بعض الوقت یعدم الزوج
 .36"لتحقیق ذلك
فتجد الشاب یوفر كل : عدم الـتأھل للزواج من الناحیة النفسیة - 10

شيء ولكنھ ال یھيء نفسھ لدخول ھذا العالم الجدید المليء بالمسؤولیات 
سبة للزوجة، فتجد كل منھا یرسم أحالما لتلك والتحدیات، وكذالك األمر بالن

الحیاة المثالیة التي یسمعون عنھا او یشاھدونھا في القنوات أو یقرؤونھا في 
روایات وسرعان ما یصطدمان بواقع لم یتخیاله، تظھر في حیاتھما نقائص 

  .ھي من طبیعة البشر، لكن ال یحسنان التصرف معھا فیقعان في المشاكل
لتعدد في بعض الحاالت یكون سببا من أسباب الطالق ا: التعدد - 11

خاصة إذا رفضت الزوجة األولى وبدأت في افتعال المشاكل لذا یجب التریث 
عند اإلقدام على التعدد ومحاولة مشاورة الزوجة األولى وقد ذھب بعض 

  .العلماء إلى أن االقتصار على واحدة مع االعفاف أفضل
یزید على امرأة واحدة من غیر حاجة ویسن أن ال "  :الشربیني قال 

 . 37"ظاھرة
ویستحب أیضاً أن ال یزید على واحدة إن حصل بھا " :المرداوي  وقال

  . 38"اإلعفاف على الصحیح من المذھب
  .39"ویسن نكاح واحدة ألن الزیادة علیھا تعریض للمحرم" :البھوتي وقال 
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 غیاب عنصر الحوار في: غیاب التواصل وأسلوب المحاورة - 12
في  التأبیدأي عالقة یجعلھا معرضة للتصدع، خاصة في عالقة یراد لھا 

األصل مثل الزواج، فبعض الحاالت من الزیجات یغیب فیھا عنصر الحوار 
واألخذ والرد، ومشاركة اآلراء بما یجعل كل واحد من الزوجین یفعل ما یرید 

 .أو ما ھو مقتنع بھ وعندھا یصطدم بالطرف اآلخر
في ظل االحتیاجات المادیة التي تتزاید في كل : المادیةاألسباب  - 13

تطیع تلبیة كّل سمرحلة من مراحل األسرة، یصل الزوج إلى مرحلة ال ی
الطلبیات فإذا كانت الزوجة متفھمة فإنھا تكون سندا لھ معاونة ومؤازرة حتى 
یتجاوز ما یمر بھ من احتاج مالي، ولكن بعض الزوجات ال یشبعن من كثرة 

بات وإن كانت غیر ضروریة مّما یجعل الصدام بین الزوجین وبالتالي الطل
 :تمھید الطریق للطالق، ویتجلّى  بعض ھذا االحتیاج في ما یلي

 أن یكون الزوج بدون عمل أو محدود الدخل -
ضیق المسكن أو سكنھ مع العائلة الكبیرة في غرفة مع مرافق مشتركة مّما  -

  .أغلب الزیجات یوقع الزوجة في حرج وھذا شأن
 .وأوالدهأن یكون الرجل بخیال بطبعھ ال ینفق على زوجتھ  -
الفارق المادي بین الرجل والمرأة كأن تكون المرأة من عائلة غنیة اعتادت  -

 .نمطا معینا في المعیشة ال یمكنھا التنازل عنھ
الرؤیة الشرعیة حق من : حرمان الزوج من الرؤیة الشرعیة - 14

نھا تعّرفھ على المخطوبة التي ستكون زوجتھ مستقبال وقد حقوق الخاطب أل
وكما فََعَل جابُر بُن عبِد هللا رضي هللا  جاءت مشروعیتھا في سنة النبي 

إَِذا َخطََب أََحُدُكُم الَمْرأَةَ فَإِِن : "أنھ قال عنھما وذلك حینما روى عن النبيِّ 
فََخطَْبُت َجاِریًَة «: ، قال"لَى نَِكاِحَھا فَْلیَْفَعلْ اْستَطَاَع أَْن یَْنظَُر إِلَى َما یَْدُعوهُ إِ 

ْجتُھَا ِجھَا َفتََزوَّ  .40"فَُكْنُت أَتََخبَّأُ لََھا، َحتَّى َرأَْیُت ِمْنھَا َما َدَعانِي إِلَى نَِكاِحھَا َوَتَزوُّ
فَاْذھَْب : "ھ وقولِ . 41"اْنظُْر إِلَْیھَا؛ فَإِنَّھُ أَْحَرى أَْن یُْؤَدَم بَْینَُكَما": وقولھ 

  .42"فَاْنظُْر إِلَْیھَا؛ فَإِنَّ فِي أَْعیُِن األَْنَصاِر َشْیئًا
ورغم ھذه النصوص التي تشّرع للنظرة الخاطب لمخطوبتھ إالّ أن 
بعض اآلباء مازال یحّكم األعراف والعادات ویمنع الخاطب من رؤیتھ ابنتھ 
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إذ لكل ذوقھ، مّما یؤثر  واالكتفاء بنظر والدتھ أو أختھ وھذا والشك أمر خاطئ
الحقا على مسیرة الزواج إذ یفاجئ الزوج بشكل ال أو لون ال یرغب فیھ 

  .فیجعل النظرة الشرعیة عذرا للطالق
  آثار الطالق على الفرد والمجتمع والحلول المقترحة: المطلب الثالث

  آثار الطالق على الفرد والمجتمع: أوال
على الزوج وزوجتھ وعائلتیھما یترك الطالق آثارا سیئة في العادة 

وعلى األبناء مّما ینعكس على المجتمع، وھذه اآلثار نفسیة واجتماعیة 
  :واقتصادیة ویمكن بلورتھا فیما یلي

 .الحزن واألسى الذي یتسبب للزوج وللزوجة - 1
نظرة المجتمع السلبیة للمطلقة فقد ال یمكنھا الزواج مّرة أخرى، وقد  - 2

 .تھاتتعرض للمضایقة حتى من أسر
خاصة الصغار تجعلھم یحقدون على الوالدین أو  لألطفالالمشاكل النفسیة  - 3

 .لالنحرافأحدھما أو على المجتمع ككل مّما یجعلھم أرضا خصبة 
 .إثقال كاھل الزوج بالنفقات من تعویضات وسكن وحق األبناء المالي - 4
 .فقدان األبناء للتربیة الصحیحة في ظل تشتت األسرة - 5
 مستوى دراستھم  تأثر األبناء على - 6
  الشقاق بین عائلة الزوج والزوجة - 7

  الحلول التي تحّد من ظاھرة الطالق: ثانیا
من أسباب : معرفة كل طرف حقوق اآلخر الشرعیة والقیام بھا - 1  

استمرار في حیاتھما ھو االبتعاد عن الطالق وأسبابھ وذلك بالتعامل فیما بین 
من الزوج والزوجة بما علیھ  سواء بقیام كل الزوجین وفق سنة المصطفى 

خیركم " :من حقوق وواجبات أو بحسن التعامل بین الزوجین لقول النبي 
  .رواه الطبراني بسند حسن "خیركم ألھلھ وأنا خیركم ألھلي

وذلك امتثاال لقولھ : لمبادرة باإلصالح في حال وقوع أي مشكلةا - 2    
اْبَعثُوا َحَكًما ِمْن أَْھلِِھ َوَحَكًما ِمْن أَْھلِھَا إِْن َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَ : تعالى

ُ بَْینَھَُما وَعْن َسھِْل ْبِن َسْعٍد رضي هللا ، ]35: النساء[ یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِِّق هللاَّ
ِ " :عنھ قَالَ  أَْیَن اْبُن : الَ بَْیَت فَاِطَمةَ فَلَْم یَِجْد َعلِیًّا فِي البَْیِت، فَقَ  َجاَء َرُسوُل هللاَّ

ِك؟ قَالَتْ  فَقَاَل . َكاَن بَْیِني َوبَْینَھُ َشْيٌء فََغاَضبَنِي، فََخَرَج، فَلَْم یَقِْل ِعْنِدي :َعمِّ
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 ِ ْنَسانٍ  َرُسوُل هللاَّ ھَُو فِي الَمْسِجِد ! یَا َرُسوَل هللاَِّ : اْنظُْر أَْیَن ھَُو؟ فََجاَء فَقَالَ : ِإلِ
ِ  َراقٌِد، فََجاَء َرُسولُ  َوھَُو ُمْضطَِجٌع قَْد َسقَطَ ِرَداُؤهُ َعْن ِشقِِّھ، َوأََصابَھُ  هللاَّ

 ِ   .43"قُْم أَبَا تَُراٍب، قُْم أَبَا تَُرابٍ : یَْمَسُحھُ َعْنھُ، َوَیقُولُ  تَُراٌب، فََجَعَل َرُسوُل هللاَّ
فبعض الزیجات لألسف یغیب فیھا : إبراز األبعاد الروحیة للزواج - 3

عظیم وغیر  أجرهروحي فال یُنظر فیھا للزواج بأنھ سنّة األنبیاء وأّن البعد ال
ذلك من الفضائل التي جاء بھا اإلسالم، بل ینظر إلیھ باعتباره عادة لذلك 

: ومّما جاء في فضلھ، قال هللا تعالى .كثرت االستھانة بھ وكثر بذلك الطالق
 ُْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسك

َولَقَْد : وقال هللا تعالى، ]21:الروم[ َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 
یَّة وعن عبد هللا ، ]38:الرعد[ أَْرَسْلنَا ُرُسًال ِمْن قَْبلَِك َوَجَعْلنَا لَھُْم أَْزَواًجا َوُذرِّ

شباباً ال نجد شیئاً فقال لنا   كنا مع النبي: بن مسعود رضي هللا عنھ قال
زوج فإنھ أغض یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیت: " رسول هللا

  .44"للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء
ومن ذلك تعلیمھم سنة الرسول : تأھیل الزوجین من قبل األولیاء - 4

  كان ": قال )رضي هللا عنھ(التي كان یتعامل بھا مع زوجاتھ، عن أنس
وعن جابر . 45"ال یطُرق أھلھ، كان ال یدُخل إال غدوةً أو عشیة النبيُّ 

 . 46"أن یطرق أھلھ لیالً " نھَى النبي " :قال )رضي هللا عنھ(
كما یجب حث األزواج على التلطُُّف بالزوجة وُمَماَزحتُھا وُمالَعبتُھا وُمراعاةُ 

في  خرجت مع رسول هللا (: رضي هللا عنھا فقَْد قالَْت عائشةُ : ِصَغِر سنِّھا
" تقدَّموا: "للحم ولم أبدن، فقال للناسبعض أسفاره، وأنا جاریة، لم أحمل ا

تعالي حتى أسابقك، فسابقتھ، فسبقتھ، فسكت عني حتى حملت : فتقدموا، ثم قال
، "تقدموا: "اللحم، وبدنت وسمنت، خرجت معھ في بعض أسفاره، فقال للناس

  .47)"ھذه بتلك: "، فسبقني، فجعل یضحك، ویقول"أسابقك: "ثم قال 
یلعبون بحرابھم  الحبش كان" :ـ قالَتْ   یًضاأ  ـرضي هللا عنھا  نھاع

فاقدروا  وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فسترني رسول هللا 
  .48"یة الحدیثة السن تسمع اللھوقدر الجار
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، َوَكاَن  ِعْنَد النَّبِيِّ  ُكْنُت أَْلَعُب ِباْلَبنَاتِ : "قالَتْ  رضي هللا عنھا وعنھا
بُھُنَّ   هللاِ  لِي َصَواِحُب یَْلَعْبَن َمِعي، فََكاَن َرُسولُ  ْعَن ِمْنھُ، فَیَُسرِّ إَِذا َدَخَل یََتقَمَّ

 .49"إِلَيَّ َفیَْلَعْبَن َمِعي
 .إحیاء خلق الصبر بین الزوجین - 5
  .تغلیب مصلحة األبناء - 6
 .إحیاء خلق التنازل بین الزوجین - 8
 .أي قرار یمس تماسك األسرة إصدارالتریث وعدم العجلة في  - 9

االستعجاَل في اتِّخاذ القرارات المشتركة النَّْفع، فیتَّخذ القرار من 
األنانیة وحّب الذات،  جانٍب واحد دون إشراك الطَرف اآلخر برأیھ، وكذلك

ل الخالفات، وإفشاء األسرار  وغیاب ُروح التسامح، وانعدام الصبر في تحمُّ
الداخلیَّة لكلِّ واحد ِمن طرف صاِحبھ، وقد حَرص اإلسالم على حمایة َوحدة 

م إفشاء خبایا األمور، وفي ذلك یقول المصطفى  إنَّ ِمن أشرِّ ": األسرة، فحرَّ
لةً یوم القیامة الرجَل یُفضي إلى امرأتھ وتُفضي إلیھ ثم الناس عنَد هللا منز

ھا   .50"ینُشر ِسرَّ
  :الخاتمة

وختاما وبعد معالجة موضوع الطالق والوقوف على أھم أسبابھ، 
عطاء بعض الحلول التي تحّد من انتشاره إوآثاره على الفرد والمجتمع و

  :خلصنا إلى النتائج والتوصیات اآلتیة
الطالق في العصر الوقت الحاضر مبنیة على مشاكل الكثیر من حاالت  -

 .بسیطة جدا یمكنھا حلّھا وتجنیب تمّزق األسر
 .ضرر الطالق على األوالد أشّد من ضرره على المطلقین -
 .غیاب الوازع الدیني ھو السبب الرئیس للطالق -
 .الجھل بفنون التعامل بین الزوجین خطر یھّدد العالقة بینھما -
اء دورات تأھلیة للمقبلین على الزواج توزع فیھا كتبا وأشرطة ضرورة إجر -

 .تھتم بالحیاة الزوجیة
الشؤون (ضرورة التنسیق بین مختلف القطاعات للحد من ھذه الظاھرة  -

رة التربیة، وزارة التعلیم العالي، مختلف الھیئات اة واألوقاف، وزیالدین
 ....)الجمعیات ذات الطابع االجتماعي
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