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 محيد     ن حكيم .. تنزيل م  الطالق السن 

 بقلم حيىي املصري
 

مبجموعة من    لقد ربط اإلسالم بني الزوجني برابط وثيق وميثاق غليظ، وأحاط تشريع الزواج
، ومتعدية، واجتماعية  ةشخصي: األحكام تسبقه وتقارنه وتعقبه .فتشريع الزواج فيه مصاحل للعباد

 ى البشرية عامة(. وكونية )أي تعود مثرة التشريع عل 
وكان من حكمة هللا عز وجل أن شرع   ويشمل هذا كله أن نقول: فيه مصاحل دينية ودنيوية.

 الذي هو أبغض احلالل إىل هللا –ألن الطالق  .إكمال وإمتام لتحقيق هذه املصاحلالطالق، فتشريعه 
وحتقيق ملقاصد الزواج،   هذا التشريع فيه مصلحة، املعروفة.إمنا يكون بعد استنفاد سبل اإلصالح  -

فقد ال جيد بعض األزواج سبياًل الستمرار العالقة، وقد ختتلف األخالق والطباع، وحتل الكراهية حمل 
الزواج، وألن   املودة واحملبة؛ عندها يكون الطالق نعمة وخالصًا من هذا الشقاء، وتكمياًل ملقاصد

هذا والشريعة وإن  إقامة حدود هللا عز وجل.استمرار احلياة الزوجية يف هذه احلال خياف منه عدم 
أجازت الطالق فقد وضعت له ضوابط وقيودًا حرصًا على رابطة الزوجية املقدسة أن تنفصم ألدىن  

 سبب.
 فمنها قيود يف الوقت.  •
 ومنها قيود يف العدد، أي عدد الطلقات. •

 ولقد قسمت الشريعة الطالق إىل عدة تقسيمات: 
 كنائي )صيغة الطالق(. و إىل صريح سم: فباعتبار األلفاظ ينق

 قّسموه إىل ابئن ورجعي.  :أي هل هو منجز حاّل أو مؤجل ،أثره وابعتبار 
 طالق سين وطالق بدعي )كيفية إيقاع الطالق(.  :إىلينقسم  عتبار موافقته السنة والشريعةواب

ية لنا من هذا حديثي على هذا األخري، أي الطالق السين والبدعي واحلكمة املتبدّ يف وسأقصر 
   التشريع، إذ ال ميكن إيفاء املوضوع كامالً حقه يف مقال كهذا.

  كيفية إيقاع الطالق املشروع:
 الطالق السين هو ما كان يف زمن معني، وكان بعدد معني، والبدعي ما مل يكن كذلك.
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ق الشرعي الطالأن يعلم أن  –بعد استنفاد كل سبل اإلصالح والتوفيق  –فعلى من أراد الطالق 
السين اإلسالمي القومي: هو أن يطلق الزوج زوجته بعد استقرار رأيه على الطالق طلقة واحدة رجعية،  
وأن يكون هذا الطالق يف وقت تكون فيه املرأة طاهرة، أي ليس عندها حيض ) الدورة الشهرية (،  

   وأن ال يكون الزوج قد عاشرها بعد انتهاء احليض املاضي.
فَِإْمَساٌك مبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح  }  :وهو يطلق زوجته عند احلاجة قوَله سبحانه وليتذكر الزوج 

{ ] الطالق :  فَأَْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروٍف أَْو َسّرُِحوُهنَّ : } [، وقوَله سبحانه 229{ ] البقرة : ِبِِْحَساٍن 
َنُكْم : } وقوَله سبحانه  ،[ 2  . [ 237بقرة : { ] الَوالَ تَنَسُواْ اْلَفْضَل بَ ي ْ

فإذا   –على اخلالف  –، أو ثالثة أطهار ات ، وهي ثالث حيضمث يدعها حىت تنقضي عدهتا
فإن أراد إيقاع طلقة ، ن مل يرجتعها أثناء العدة، وعند ذلك يبقى له طلقتانإ انقضت عدهتا ابنت منه 

 : اثنية فليكن، ولكن بنفس الشرطني السابقني
 . أن تكون يف طهر

 . يف هذا الطهر وأن ال يعاشرها
أوقعها  . فإن بقي له من الطلقات الثالث واحدة ، فإذا انقضتمث يدعها حىت تنقضي  عدهتا

  تنكح زوجًا آخر نكاحاً  حىت، أي ال حتل له من بعد لطريقة فقد ابنت منه بينونة كربىبنفس ا
 . هبا زوجها الثاين دخوالً حقيقياً ، وأن يدخل  حقيقياً ال تواطؤ فيه وال حتليل

 الق على مراحل من أجل الرتوي وإبقاء الوفاق  ط
نَفس تستلزم ، ولكن أمل تلحظ أن هذه العملية معقدة طويلة الهذا هو الطالق السين املشروع

 . وضعها اإلسالم أمام وقوع الطالق . أجل فهذا التشريع هو قيد من عدة قيودصرباً وأانة وتبصراً 
 .غري املسلمني د ال يتصوره كثري من املسلمني بلذلك أن بيت الزوجية مقدس يف اإلسالم إىل ح

 ؟ ن هبذه الكيفية يف إيقاع طلقاهتمالذين يطلقون زوجاهتم يلتزمو واآلن فهل األزواج 
، فيجعلون منه حمالً  املسلمني ُيسيؤون استعمال الطالقإن كثريًا من  – فولألس –أقول 

،  م من الطالق دمارًا حييق ابملرأةبعضه ، حىت جعل) وكل واحد من الزوجني زوج (لإلضرار ابلزوج 
 . هتنأ بعَده حبياة وال زواج بل يسعى ألن ال
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، وهو ما يسميه الفقهاء )  الطالق الذي اليتم هبذه الكيفية  م: أن اإلسالم حرّ فليعلم الرجل
  ، وحمرم وهي حائض ) يف الدورة الشهرية (  الطالق البدعي (، مبعىن أنه حمّرٌم أن يطلق الزوج زوجته

 . ن يطلقها يف طهر لكنه جامعها فيهكذلك أ

 .إىل بيان بعض ِحَكم هذا التحرمي وهنا نصل

، وماذا شرع هلذا  نا تشريعًا إال و يعلم َمن َخَلق: إن اخلالق احلكيم اخلبري مل يشرع لبداية أقول
يشرع إال ما فيه  ، العتقادان الذي ال يشوبه شك أبن هللا عز وجل  الملخلوق، فاحلكمة حاصلة ا

تبّدى لنا هذه احلكمة واضحة جلية، وقد تغيب كلها أو بعضها، لكنها ال تغيب ، ولكن قد تحكمة
 .عن بصائران. هذا أمر أول

، أو على ما َبنّي هللاُ  رت لنا حكمته : أن نقيس ما خفيت عنا حكمته على ما ظهواألمر الثاين
 .رسوله األمني صلى هللا عليه وسلمق بيان ، أو عن طريز وجل لنا حكمته يف كتابه الكرميع

 .، والسنة الشريفة كذلكفآايت القرآن الكرمي فيها الكثري من التعليل وبيان احِلَكم

 ؟! حلكمة منه ونفهمهاولكن هل هذا يعين أن نتوقف عن قَبول أي ُحكم حىت ندرك ا

ؤمنني ابهلل عز وجل  صف امليف صف غري  –والعياذ ابهلل تعاىل  –إننا لو فعلنا ذلك لكّنا 
 .ن هتوي هبم اجلهالة يف مزلق سحيق، ولكّنا مموحكمته

الطالق يف احليض له ِحَكم وأسرار، لكننا إمنا  ؛ فلنعلم أن حترمي هذا راسخًا يف أفئدتنا رَ ق َ إذا وَ 
أوحت به آايت الوحي  ، وما ه من مغزى حترمي الطالق يف احليض، وما استوحينانذكر ما َعِلمناه

 . الرسول صلى هللا عليه وسلم مجلة وسنة  ،اإلهلي

 :فمن ذلك 

، وابلتايل فال جتوز  الة نفسية غري طبيعية وال مستقرةأن حالة احليض جتعل املرأة يف ح – 1
 .ىل وضعها النفسي الطبيعي املستقر، حىت تطهر وتعود إيقاع الطالق عليها يف هذه احلالة مفارقتها وإ
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الرتياب فال تدري هل هي من جامعها فيه ، فهاهنا حيصل اإذا طلقها يف حالة طهر لكنه  – 2
؛ أو هي حائل  تنتهي عدهتا ابلوالدة ووضع احلمل، واليت عليه فعدهتا عدة احلامل احلمل وبناء ذوات 

االجتهاد  ، أو ثالثة أطهار على خالف بني غري حامل ( فتكون عدهتا ابألقراء، أي ثالث حيضات ) 
 . احلنفي واجتهاد اجلمهور

،  ل بعد الطالق، فيه احتمال أن يظهر احلم ع الطالق يف حالة طهر عاشرها فيهإيقا  – 3
 . رع وسيحزن على فراق زوجته وولدهاوابلتايل سيندم الرجل على هذا التس 

 .االحتماالت هذه ، فيه استرباء للرحم من كل اع الطالق يف طهر مل جيامعها فيهإذن فإيق

، ألن  للمطلقة ِبطالة فرتة العدة عليها يسبب ضررًا  يف حالة احليض إن إيقاع الطالق – 4
 . ال حتسب ابتفاق املذاهب األربعة احليضة اليت هي فيها وصادفها الطالق

وهم الذين يقولون العدة  –، واحلنبلي يف إحدى الروايتني أما يف االجتهاد املالكي، والشافعي
 .دهم الطهريف حالة حيض والشرط عن فاألمر واضح ألهنا –ثالثة أطهار 

وهم الذين يقولون العدة ثالث ِحَيض   –ا يف االجتهاد احلنفي والرواية األخرى عند احلنبلية وأم
 طلق فيها  ، فال حتسب احليضة اليتون احليضة كاملة بعد وقوع الطالقفألن الشرط عنهم أن تك –

 . ألهنا انقصة ولو حلظة

، وأنه  د من حاجة الزوج احلقيقية للطالقكأن يتم التأ حترمي الطالق حالة احليض من ِحَكم  – 5
يس مرّد هذا الطالق إىل ، ولتقليب ملآل قراره على وجوهه كلهااختذ قراره هذا بعد تروٍّ ودراسة و 

 .غضب سريع، أو نزوة طارئة، أو قرار متعجل

شرة  حرمة معاشرهتا املعا ، وهي حائض بسببإىل زوجته امليل الطبيعي املعتادفالرجل عادة ال مييل 
؛ فقد منعه  تطليقها ألتفه األسباب، وألقل غضب، وعليه، فقد يدعوه ذلك إىل العجلة يف اجلنسية

 .يف وقت طهرها ، وقبل أن يعاشرها الشرع من الطالق إال
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زوجة له مدة من الزمن، فإن ذلك أدعى لصفاء القلوب، وذهاب ما يف النفس من فإذا بقيت 
 .غيظ وغضب

طليق يف حالة طهر مل  ، وعزمه على التللحاجة احلقيقية ال املوهومة بيح إن الطالق إمنا أ – 6
 . ر هذه احلاجةظهِ ؛ يُ جيامعها فيه

، فإذا طلقها يف هذا الزمن دل ذلك كمال الرغبة يف اجلماع واملعاشرةوالسبب أن الطهر زمن  
 . على الطالق إال لشدة احلاجة إليهعلى أنه مل يقدم 

كان    ، وحىت إن شعر ابلندم فيمكنه أن يتالفاه ِبرجاعها إذاالقهالتايل فلن يلحقه ندم على طواب
 .أساساً ملتزماً بطالق السنة 

حالة الطهر الذي حصلت فيه  . وكذلك َكم من حترمي الطالق حالة احليضهذه بعض احلِ 
 . مد هللا تعاىل على ما حكم وأحكم، وحنمعاشرة

 : وأخرياً 
، وعملوا هبدي الرسول صلى هللا عليه وسلم إذن الطالقالتزموا آبداب اإلسالم يف لو أن املسلني 

 .قيت األسرة املسلمة متينة الُعرى، يرفرف عليها اهلناء والسعادةلب
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