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   بالطالق  الحلف ظاھرة

  )وعالجھا االجتماعیة أسبابھا(

  شبیر شالش ولید/ الدكتور إعداد

  رئیس قسم الخدمة االجتماعیة

   الجامعة اإلسالمیة بغزة–كلیة اآلداب 

  الطالق

 أو الطرفین، باتفاق یتم وقد. وقانوني رسمي بشكل بعضھما عن الزوجین انفصال ھو الطالق
 الكنیسة أتباع لدى موجود غیر لكنھ العالم، ثقافات من العدید لدى دموجو وھو أحدھما، بإرادة

  .المثال سبیل على األرثوذكسیة،

 التي األسرة على ّخاصة المشكالت من العدید یجلب قد ألنھ ، محببة غیر ظاھرة الطالق یعتبر
  .بعد الرشد سن یبلغوا لم أطفال فیھا

  

  اإلسالم في الطالق 

  :أنواع عدة اإلسالم في الطالق

  رجعي طالق -1

 ومھر جدید عقد غیر من عصمتھ إلى یعیدھا أن زوجتھ على إیقاعھ بعد الزوج یملك الذي ھو
 واحدة بطلقة مسبوقا أو أصال، بطالق مسبوقا الطالق ھذا یكن ولم عدتھا، في مادامت جدید

 ألن ھاخطبت في برغبتھ لھا یعرض أن أو بخطبتھا یصرح أن الخاطب على ویحرم. طلقتین أو
 وأخرج. عدتھا في مادامت شاء وقت أى في مراجعتھا ولھ زوجھا عن تنفصل لم الزوجة
 إذا العدة في لھا یھدي أن بأس یرى ال إبراھیم كان : قال المغیرة عن صحیح بسند الطبري

َفیما{ : تعالى قولھ فيً أیضا الطبري وأخرج - شأنھ من كانت ُعرضتم ِ َ َخطبة ِمن ِبھ َ َالنساء ِ ِ { - 
 الطالق ألفاظ من بلفظ زوجتھ الرجل یطلق أن ھو . بھا تسبقني ال یقول ولیھا إلي یذكرھا قال
  .والثانیة األولى الطلقة بعد العدة في أنھ طالما مراجعاتھا یمكنھ الحالة ھذه وفي

  صغرى بینونة بائن طالق -2 

 مراجعتھا الزوج ملكی فال الثالثة الطلقة مطلقة تكون أن فھو صغرى بینونة البائن الطالق
 آخر طلقت التي أي المبتوتة المطلقة الحالة ھذه في المطلقة وتسمى غیره،ً زوجا تنكح حتى
  .تطلیقات ثالث
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. جدیدین ومھر بعقد إال عصمتھ إلى المطلقة زوجتھ یعید أن بعده الرجل یستطیع ال الذي
 تنقضي أن إلى راجعةم دون من یتركھا ثم طالق، أنت: لزوجتھ الرجل یقول أن ذلك ومثال
 ویجوز. جدیدین وعقد وبمھر ورضاھا بإذنھا إال مراجعتھا یستطیع ال الحالة ھذه ففي عدتھا،

 لھ فیجوز لزوجھا أما ، زوجھا غیر الخاطب كان إن بھا التصریح یجوز وال ِبالخطبة التعریض
 مراجعتھا الزوج یملك فال الثالثة الطلقة مطلقة تكون أن فھو . للخطبة التعریض أو التصریح

 آخر طلقت التي أي المبتوتة المطلقة الحالة ھذه في المطلقة وتسمى غیره،ً زوجا تنكح حتى
  كبرى بینونة بائن طالق تتطلیقا ثالث

  :كبرى بینونة البائن الطالق -3

 زواجا آخر بزوج تتزوج أن بعد إال إلیھ زوجتھ یعید أن الرجل یستطیع ال الذي الطالق ھو
َقبل منً مدبرا الزواج ذلك یكون ال أي"صحیحا  الزوج یطلقھا أن بعد من ردھا لیستطیع الزوج ِ
 الزوجة بین نزاع یحدث لئال بھا التصریح یجوز وال بالخطبة التعریض ویجوز اآلخر

  .ومطلقھا

  

      )1(منھ الوقایة وطرق .. أسبابھ .. الطالق

 المجتمعات جمیع في عامة ظاھرة ووھ.. نفسیة اجتماعیة مشكلة الطالق یعتبر             
 لما " الحالل أبغض " ھو والطالق الحدیثة األزمنة في مجتمعاتنا فيً انتشارا یزداد أنھ ویبدو
 على السلبیة واآلثار والبغضاء العداوة وازدیاد األسرة تفكك في سلبیة آثار من علیھ یترتب

 السلوك إلى النفسیة االضطرابات منً ءابد العدیدة والنفسیة االجتماعیة اآلثار ثم ومن األطفال
  .ذلك وغیر والجریمة المنحرف

 اھتمام نال قد األسرة وتكوین والمرأة الرجل بین العالقة تنظیم أن فیھ شك ال ومما          
 ھذه لتنظیم واسعةً فصوال واألخالق والقوانین الشرائع كل في ونجد. بعید زمن منذ المفكرین

 وعلماء االجتماع وعلماء الفكر ورجال الدین ویھتم. واستمرارھا اوجودھ وضمان العالقة
 ذلك في ألن العالقة ھذه نجاح یخدم ما یقدم أن جانبھ من یحاول كل العالقة، بھذه النفس

  .وتطورھا وسعادتھا نفسھا الحیاة استمرار

 وطغیان دیلالب وإیجاد التغییر وسھولة الزوجي الملل ومنھا الطالق أسباب وتتعدد          
 اإلصالح إلى یحتاج ذلك كل الخلق، وضعف األنانیة وانتشار اللذات عن والبحث المادیة الحیاة

  .الحسنة واألسوة والفضائل بالقیم التمسك وضرورة

                                                             

  . )1997 ،نيالثا الجزء والحیاة النفسي الطب كتاب من(  ،النفسیة حیاتنا/ المالح حسان الدكتور )1(
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 استحالة حول اآلراء من كثیر وتتفق" الزوجیة الخیانة "األخرى األسباب ومن          
 حال وفي. الخائنة المرأة حالة في السیما الزوجیة الخیانة حدوث بعد الزوجیة العالقة استمرار

  .العالقة استمرار دعم تحاول التي التبریرات وتكثر اآلراء تختلف الرجل خیانة

 على مقنع دلیل دون اآلخر الزوجین أحد واتھام المرضیة والغیرة للشك ویمكن          
 العالج یتطلب مما واضطرابھا وتوترھا یةالزوج العالقة فساد فيً سببا یكون الزوجیة الخیانة

 من المستقبلة واإلشارات الصادرة باإلشارات یرتبط الشك أن ذلك كلیھما، أو الزوجین ألحد
 الكالمیة اإلشارات غموض بسبب أحدھما عند التفكیر ینحرف أن ویحدث ًمعا، الزوجین قبل

 یخفي أنھ أو مالئمة مناسبة غیر في یبتسم أوً قلیال یتكلم كأن . بھا یقوم التي والسلوكیة
 في والظنون والشك الریبة یثیر مما واضح تعمد أو قصد دون وذلك أخرى أشیاء أوً أحداثا

 والحوار التفاھم لغة على التدریب یجري وھنا. المرضي الشك على ویؤدي اآلخر الطرف
 بین لطمأنینةوا الثقة من تزید التي األسالیب من ذلك وغیر السلیمة الصحیحة واإلشارات
 الترفیھیة والجلسات المشتركة النشاطات مثل والشك الغیرة اشتعال من وتخفف الزوجین

  ً.وعمالً قوال الشبھات مواطن عن لالبتعاد إضافة الصریحة والحوارات

" الزوجین بین التوافق عدم "وھو الطالق أسباب من مھم سبب إلى نأتي وھنا          
. والعاطفي الروحي واالنسجام والطباع الشخصیة وتوافق يالفكر التوافق ذلك ویشمل
 بعض في یتقاربان وامرأةً رجال نجد أن ویصعب التحدید، صعبة العمومیات ھذه فإن وبالطبع

 یكون أن یجب مدى أي وإلى" التوافق "كلمات تعنیھ فیما المقاییس تختلف وھنا األمور، ھذه
 تقبلً كثیرا یفید ذلك ألن التوافق موضوع حول ناوتوقعات أفكارنا تعدیل من لنا والبد ذلك،

  .وبالعكس لزوجاتھم األزواج

 عملي وبشكل. وتدھورھا العالقة مرض وإلى الرضا عدم إلى تؤدي المثالیة واألفكار          
 یولد فالتشابھ. نجاحھا الزوجیة العالقة استمرار حالة في التشابھ من أدنى حد من البد أنھ نجد

 أن التشابھ یعني وال. السلبیة والمشاعر والكراھیة النفور یولد واالختالف لتعاون،وا التقارب
 تكون أن الزوجین بین لالختالفات ویمكن. األخر عن األصل طبق نسخة الطرفین أحد یكون
 وإثارةً تنوعا العالقة على یضفي الذي البناء واالختالف التكامل إطار في كانت إذا مفیدة

  .وحیویة

 عن منھما كال الزوجین یبعد فإنھً تنافسیاً عدائیا كان أوً كبیرا االختالف كان وإذا          
  .الطالق إلى یؤدي مما التحمل وعدم والنفور الكره ویغذي اآلخر

 تنقصھ أو ومشاعره اآلخر لرغبات الحساسیة "تنقصھ األشخاص منً عددا أن ونجد          
 تربویة ألسباب أو وجمودھا شخصیتھ تكوین بسبب كوذل" اآلخرین مع التعامل في الخبرة

  .الخبرة وعدم بالجھل تتعلق ألسباب أو متنوعة وحرمانات قاسیة وظروف

 یجعلھم مما الزوجیة الحیاة في ومشاركتھم معھم العیش یصعب األشخاص وھؤالء          
 وبعض شخصیتھ مالمح وأن یتغیر اإلنسان أن على التأكید من البد وھنا للطالق، یتعرضون

 والتوجیھ الالزم الوقت أعطیت وإذا المالئمة الظروف وجدت إذا تتعدل أن لھا یمكن صفاتھ
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 بطریقة ویتجاوب معھ یتفاعل وأن اآلخر للطرف ینصت كیف یتعلم أن لإلنسان ویمكن المفید،
  .ومریحة إیجابیة

 تفھم الزوجین من كل لیحاو أن واالنفصال بالطالق التفكیر قبل یمكن فإنھ وھكذا          
 األزواج من وكثیر التغیر، على مساعدتھ إلى یسعى وأن وأسالیبھ وحاجاتھ اآلخر الطرف
 جھد ودون ویسر بسھولة" أحالمھ فارس " اإلنسان یجد أن نتوقع یمكننا وال ًمعا، یكبرون
 التي" الجمیلة األسطورة "أو " المستحیل الحلم " أو" الخیال ضرب من "ذلك ولعل واجتھاد

. والزوجات باألزواج یتعلق فیما والواقع الحقیقة مع نتعامل حین وآمالنا عقولنا تداعب تزال ال
 ًوعطاءً وأخذاً وصبراً نضجا تتطلب الواقعیة ولكن األحالم على نقضي أنً طبعا یمكننا وال

  ً.وأمالً وآالما

 ھذا ولعل. الزوجیة العالقة في توالمشكال االختالف من البد أنھ الیومیة الحیاة وتبین          
 وھذا وتكبر تتضخم بأن لھا السماح وعدم المشكالت احتواء ھو والمھم الحیاة طبیعة من

 بسببً سلبیاً عامال المبكر الزواج یكون وربما كثیرون، یفتقدھا ومعرفة خبرة یتطلب بالطبع
 وفي اآلخر بالطرف علقیت فیما النضج وعدم الخیالي التفكیر وزیادة والمرونة الخبرة نقص
  .نفسھا الحیاة

. للطالق المؤدیة األسباب من ھي" وصعوبتھ التفاھم مشكالت "أنً عملیا ونجد          
 الرأي على واإلصرار العناد مثل الشخصیة في االتجاھات بعض ھذه التفاھم صعوبات ویغذي
 وفي القرارات في والتسرع االندفاعیة وأیضا السیطرة وحب الشدیدة التنافسیة النزعةً وأیضا
 كبیرة شحنات یولد مما بسرعة أعصابھ وتستثار اإلنسان یغضب حیث. العصبیة الفعل ردود
 غیر بشكل أو والعنف والسباب الصیاح خالل من مباشر بشكل عنھا یعبر التي الكراھیة من

 في اھمیس ذلك كل. ذلك وغیر المشاركة وعدم والصمت" والتكشیر "السلبیة خالل من مباشر
 اآلخر عن منھما كل یبتعد الطرفین یجعل مما العادیة الیومیة المشكالت وحل التفاھم صعوبة

  .وأفكاره وعواطفھ سلوكھ في

 خاللھا من اإلنسان یراجعً فعاال دواء تكون أن الطیبة للكلمة یمكن الحاالت ھذه وفي          
 النفس ضبط وأسالیب الناجحة الحوار أسالیب تعلم یمكن كما. أسالیبھ في النظر ویعید نفسھ
  .الطالق عنً بعیدا" السلمیة بالطرق "حلھا على وتساعد المشكالت تكرار من تعدل التي

ً دورا یلعب أن وأمھا وأمھ الزوجة أھل أو الزوج وأھل " اآلخرین لتدخل " ویمكن          
 وامتداداتھا الزواج عالقة نبی والحدود الفواصل وتحدید إلیھ التنبھ یجب ما وھذا الطالق، في

 وبناتھم أبنائھم ألزواج والتشجیع والدعم الرعایة دور األھل یلعب أن على والتأكید. العائلیة
  ً.فعالً خیرا أرادوا إذا" یصمتوا أوً خیرا یقولوا وأن "والمساعدة العون تقدیم خالل من

" والمسؤولیات األدوار اختالط" أن نجد الطرفان فیھا یعمل التي الحدیثة األسر وفي          
 واقعي بشكل والمسئولیات األدوار وتحدید المستمر الحوار یتطلب مما الطالق فيً دورا یلعب
 یستخدم ولكنھ الرضا عدم عن ویعبر بالتقصیر اآلخر یتھم الطرفین أحد نجد حیث. ومرن

. واألحداث لظروفا اختالف إلى التنبھ دون واألمھات اآلباء عن ذاكرتھ من قدیمة مقاییس
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 على إضافیة ًأعباء یلقي مما المستجدة الظروف لتناسب تتعدل أن المقاییس لھذه والبد
  .وضوحھا وعدم ونقصھا المستعملة المقاییس حداثة بسبب الطرفین

 للزوج یكون كأن" معین بزوج الخاصة العالقة تركیبة " األخرى الطالق أسباب ومن          
 تجعل الخاصة المواصفات وھذه ذلك، وغیرً سابقا مطلقة الزوجة أن أو أخرى زوجة من أبناء

 العالج ویتطلب بذلك، المرتبطة والحساسیات اإلضافیة المھمات بسبب صعوبة أكثر الزواج
  .وحلھا المشكالت وتعدیل الزواج في لالستمرار وقوةً وصبرا أكثرً تفھما

 األبناء یكرر حیث. الزوجة أو الزوج أسرة يف " الطالق تكرار " ًأیضا األسباب ومن          
 والمعاناة الجروح ولكنً وراثیاً مرضا لیس فالطالق وبالطبع .. ألبویھم حدث ما والبنات
 المتعددة الشخصیة واتجاھات المكتسبة الصفات لبعض إضافة األبوین طالق عن الناتجة
 العملیة لھذه التنبھ من والبد ثة،وثال ثانیة المأساة تكرار فيً دورا یلعب ذلك كل .. األسباب

  .السلوك وتعدیل العالج ومحاولة وتفھمھا التكراریة

 بأن" الفتاوى وتسھیل بالطالق التلفظ عادات "انتشارً أیضا الطالق أسباب ومن          
 تتطلب والتي االجتماعیة العادات من بجملة ذلك ویرتبط الحاالت، بعض في وقع قد الطالق

 تستمر أن لھا یمكن والتي الزوجیة العالقات من عدد ضحیتھا یقع ال كيً وضبطا وتعدیال فھما
  ... خطأ حدث وكأنھً مقصودا لیس ھنا والطالق. وتزدھر

 على القدرة وضعف المسؤولیة من والھروب األنانیة وأن متعددة الطالق أسباب أن نجد وھكذا
 وال. الطالق حدوث في تساھم عامة ملعوا أنھا اآلخر، الجنس ومع الحیاة واقعیة مع التعامل
 یمكن وال كثیرة أحیان في عدیدة مبررات ولھ ضرورة فھو الطالق ینتھي أن نتوقع أن یمكننا

  .تغییرھا یمكن وال مھمة أسباب ھناك كانت إذا تستمر أن الزوجیة العالقات لكل

 الطالق مشكلة لعالج اتعدیلھ ومحاولة والملموسة الواقعیة األسباب بحث األولى ومن          
 الطرف لتقبل والمرونة واألناة بالصبر والتحلي النفس مراجعةً وأیضا. منھ والحد وأسبابھ

 التفكك من ووقایةً واقعیاً حال یشكل مما الزوجیة العالقة في تصحیحھ یمكن ما وتصحیح اآلخر
  .واالجتماعي األسري

  

   .ًخصوصا والنساءً عموما الناس على یةاالجتماع وآثاره بالطالق الحلف إلى اللجوء أسباب

 قسم أول في إبلیس أقسم حینما اإلنسان لخلق األولى بالمراحل والقسم الحلف مسألة اقترنت
 التي الخلد شجرة من لیأكال وحواء آدم منً كال یقنع أن أراد عندماً كذبا البشریة تاریخ في

  !!الجنة في أكلھا من هللا حذرھم

َوقاسمھما ( لكریما القرآن في ورد حیث ُ َ َ ِّإني ََ َلكما ِ ُ َلمن َ ِ َالناصحین َ ِ ِ   :  قتادة قال ، 21/ األعراف ) َّ
   .خدعھما حتى با لھما حلف

 بغض والتقدیس االحترام مراحل أعلى وأخذت ، البشریة الحیاة ضرورات من القسم أصبح ثم
   ..بھ ویقسم یحلف الذي اإلنسان مقدس عن النظر
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ً ومعرضا الناس عوام منً منبوذا یكونً كذبا استخدمھ ومن البشر، عند قدسم علیھ فالمقسوم
   .الغیر حق على اعتداء فیھ أو الحدود بتجاوز مرتبطة المسألة كانت إذا القانونیة للمالحقة

 فالرسول ، الشرك أنواع منً نوعا وجعلھ تعالى هللا بغیر الحلف اإلسالم حرم المنطلق ھذا ومن
   ) أشرك فقد هللا بغیر حلف من : ( یقول سلمو علیھ هللا صلى

 ، اإلسالمیة العقیدة بدیھیات في یجوز ال ما وھو لغیره تعظیم ھو إنما تعالى هللا بغیر فالحلف
 با تحلف لو : ( قالوا أن العلم أھل ببعض الحد وصل تعالى بغیره الحلف مسألة ولخطورة

   ) .ًصادقا بغیره تحلف أن من خیرً كاذبا

 با المرتبطة الصیغ وھي ًشرعیة تكون ما فمنھا مجتمعاتنا في والحلف القسم أسالیب ددتتع
  . تا ، وهللا : مثل َّالجلیة وصفاتھ َّالعلیة وذاتھ تعالى

 ، بشرفي ، أمي أو أبي بقبر ، بالنبي ، بالرسول : مثل بالمخلوقات مرتبط تكون ما ومنھا
   .إلخ .... برأسك ، برأسي ، وطني بأرض ، الشھید بدم ، بعرضي

 درجات إلى ورفعھ بھ المقسوم بقدسیةً مؤمنا یكون أن علیھ یفترض بالقسم یؤمن الذي
 القسم كان لو امم أكثر شك موضع قسمھ یكونً مخلوقا مقدسھ كان من أن وأعتقد التقدیس

   .تعالى با

   :التالیة حاالتال إحدى في إال المخلوقات من تعالى هللا بغیر الحلف إلى یلجأ ال

   .ًأصال القسم لمسألة اعتباره وعدم الشخص كذب         -

   .بھ بالمحلوف واالستھتار االستھانة         -

   .الناس عند العاطفة جوانب واستغاللھ ُیقسم الذي خبث         -

 یحلف هفترا الكتف تؤكل أین من یعرف المنافق أن إذً انتشارا األكثر ھي ھذه األخیرة والحالة
 والعرض بالشرف یقسم المالحدة وبین ، یعبدھا من بین بالبقرة ویحلف ، المتدینین عند با

   ..دوالیك وھكذا ........ لھ بحبھ لھ شرف ال من وعند ،

   :وأقول السابق المیزان في وأضعھم بالطالق یحلف لمن أعود

 أفراد بین الزوجیة رابطةال وعظمة مكانة على دلیل الحلف مستوى إلى الطالق تنزیل – 1
   .غیره لیقنع الحلف أراد من إلیھ لجأ لما كذلك یكن لم لو إذ ، المجتمع

 حالتھ ألن المقصودة ھي حالتھ لیس ، عمره في واحدة مرة إنسان من القسم ھذا وقوع – 2
   !!علیھ تعود الذي حكم غیر خاص شرعي حكم لھا سیكون ھذه

 غیره یوھم أن أجل من نعجة یبیع تاجر حالة في كما ، سباباأل ألتفھ بالطالق یقسم الذي – 3
   !!بكذا لھ وسیبیعھا بكذا اشتراھا أنھ بالطالق فیقسم المغري بسعره
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 الرابطة قیمة تتعدى ال بالطالق بالنطق االستھتار من الدرجة ھذه إلى بھ الحال وصل الذي إن
   .ةمعدود دراھم مقدارھا نعجة ثمن في الزیادة عنده الزوجیة

 إذا الكبرى والمصیبة ، اإلسالمیة المجتمعات أغلب فيً كذابا یكون بالطالق الحلف یكثر ومن
  !؟ النتائج تحمل على یتجرأ أن لھ كیف بالحكم،ً وعالما بالطالق قسمھ فيً كاذبا الحالف كان

 عمجتم إلى اإلنساني المجتمع یتحول أن یرید إنماً كذبا بالطالق الحلف على َّتعود من إن
   .منتظمة عالقات بأیة منضبط غیر بھیمي

 وولدتھ حملتھ التي المرأة یستصغر إنماً كذبا القسم ھذا إلى یلجأ من یعتبر أخرى ناحیة ومن
 لھ أحلت التي المخلوقة بھذه تربطھ عالقة بأقدس االستھتار خالل منً رجال وسوتھ وأرضعتھ

 حل علىً كذبا الحلف لھ یطیب فكیف ، .زقیرً حیا دام ما قرینتھ وأصبحت تعالى هللا من بكلمة
  !!؟ المقدسة العالقة ھذه

 على القضاء خالل من الناس بین الثقة فقدان إلى ودعوة االجتماعیة بالحیاة استھتار أنھ كما
   .المقدسات بین وخاصة المجتمع لحمایةً سیاجا تعتبر والتي الحمراء الخطوط كل

 األكثر المتدینین بین وخاصة – تعالى هللا بإذن – لللزوا طریقھا في بالطالق الحلف ظاھرة
 فالجیل ، لھا وتقدیسا الزوجیة للعالقةً احتراما واألكثرً كذبا با الحلف عدم علىً حرصا
 أو الكفر بكلمة كالنطق السلبیة المظاھر من الكثیر زالت كما ، سابقھ منً وعیا أكثر الجدید

  .ذلك وغیر  موسل علیھ هللا صلى والرسول الدین شتم

  

  : الطالق قصد غیر من بالطالق الحلف فتوى

ً قاصدا یكون أن دون نفیھ أو شيء إثبات على الحلف ، زوجتھ بطالق الحالف قصد كان إذا
 أو كسوتھم، أو مساكین، عشرة إطعام وھي ، یمین كفارة عنھ یكفر ، یمین فھذا للطالق
 حقھ منً محقا یحرم أو مسلم، امرئ مال ھاب یقتطعً غموساً یمینا كانت إن لكن. رقبة تحریر
 یعید ان إال الحالة ھذه في لھ ولیس ، الشدید الوعید فیھا لكن ، فیھا كفارة وال فجور فھذه

  . تعالى هللا إلى ویتوب ألصحابھا الحقوق

   : والدلیل

 لىع حلف من : ( وسلم علیھ هللا صلى النبي قال : قال عنھ هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن
 ) غضبان علیھ وھو هللا لقي ، فاجر فیھا وھو مسلم امرئ مال بھا لیقتطع صبرا یمین

  ).138 (ومسلم ،)2356 (البخاري أخرجھ.

  : الدراسة ملخص

 -:بالطالق الحلف لظاھرة االجتماعیة األسباب  -  أ

  .الصغر منذ االجتماعیة التنشئة -1
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