أ.د .حممد سعيد رمضان البوطي

الطالق

الطـــــالق
اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

اجلدلية القائمة بني الطالق واملهر:
يف الناس اليوم من يقول :أين هي املساواة بني الرجل واملرأة يف ٍ
بيت قر ُار بقاء املرأة أو عدم
بقائها فيه بيد الرجل؟! ...إن كانت سعيدة فيه راغبة ابستمرار عيشها يف ظله ،فما أيسر أن تفاجأ
بقرار خروجها منه لرغبة أو لنزوة طافت بنفس َر ُجلها الزوج ،دون أن متلك نقضاً أو نقداً هلذا القرار.
وإن كانت غري سعيدة فيه ترب لسبب ما يف التحول عنه إىل غريه ،فليس أمامها إال الصرب على
عيش ال متلك اختاذ أي قرار حبقه!!...
بكل أمانة ودقة.
هكذا يقول بعضهم ...وها أان أصور كالمهم واستنكارهم ّ
إهنم يتهمون الشارع ابلتحيز إىل الرجل ،يف عالقة ما بينه وبني املرأة ،يف ظل احلياة الزوجية...
ِ
أبرز مظهر لذلك.
وشرعةُ الطالق اليت وضعت بيد الزوج ُ
ولكن اي عجباً ألمر هؤالء !...رأوا ظاهرة حتيز الشارع إىل الرجل يف أمر الطالق ،فهال رأوا
ظاهرة حتيزه إىل املرأة يف أمر املهر والنفقة؟!...
والذي يتعقب مظاهر التحيز يف احلياة الزوجية ،ما أيسر أن يتعثر على مظهر فاقع بل صارخ من
ذلك ،عندما يقف على نظام النفقة واملهر ...ولن يكون العثور على مظهر التحيز فيهما أصعب من
العثور على مظهر التحيز يف الطالق .غري أن األول منهما حتيز إىل املرأة ،والثاين منهما حتيز إىل
الرجل .هذا إن جاز التعبري ابلتحيز الذي نستعمله هنا على طريق املشاكلة وملسايرة اآلخرين.
إن مسألة الطالق يف الشريعة اإلسالمية مرتبطة ارتباطاً مباشراً ووثيقاً مبسألة النفقة واملهر ،فيما

قررته هذه الشريعة نفسها ..وعندما تالحظ ذلك تدرك أن هذه العالقة املباشرة والوثيقة بينهما،
مصدر ألدق معاين املساواة بني الزوجني أو بني الرجل واملرأة.
بل إن عالقة ما بني هذين األمرين :الطالق من جانب ،والنفقة واملهر من جانب آخر ،تشبه
عالقة الكفتني ابمليزان الواحد .فهل رأيت عاقالً نظر إىل امليزان من خالل كفته الواحدة مث أدىل مبا
يشاء من األحكام عليه من خالل هذه النظرة اخلاطئة؟!
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فتعال ننظر إىل العالقة الدقيقة اليت أقامها هللا بني املهر والنفقة اللتني (حتيز) فيهما إىل املرأة وبني
الطالق الذي (حتيز) هللا فيه إىل الرجل ،على حد تعبري من يطيب هلم هذا االهتام.
لقد جعل هللا تعاىل من الطالق مغنماً للرجل وربطه ابملهر والنفقة اللذين جعلهما هللا مغرماً
عليه .ويف املقابل فقد جعل هللا من املهر والنفقة مغنماً للزوجة وربطهما ابلطالق الذي جعله هللا
مغرماً عليها.
ومعىن ذلك أن املرأة غرمت الطالق ،ولكنهما غنمت ابملقابل مهرها املتقدم واملتأخر كامالً؛ وإن
الرجل غرم املهر ،ولكنه غنم ابملقابل حق الطالق.
فأين هو مظهر الالمساواة أو حقيقتها يف هذا الرتابط املتكافئ؟
ولكن يف الناس من يفصلون بني هذين األمرين املتكافئني ،وأيبون إال أن ينظروا إىل الواحد
منهما يف غفلة اتمة عن اآلخر! ...حسناً ،ولكن ملاذا خيتارون منهما الطالق فال ينظرون إال إليه،
ليعودوا من ذلك بقرار أن الشريعة أصرت على حماابة الرجل واإلجحاف حبقوق املرأة! ...ملاذا ال
حتملهم املصادفة على النظر يف األمر املقابل وهو املهر والنفقة ،وعندئذ ال ب ّد أن يعودوا من ذلك
بقرار أن الشريعة أصرت على حماابة املرأة واإلجحاف حبقوق الرجل؟
إن اإلجحاف ال يتمثل يف احلكم الذي قضت به الشريعة اإلسالمية مؤلفاً من ميزان دقيق يضم
كال هاتني الكفتني ،ولكن اإلجحاف كل اإلجحاف إمنا يثمل يف النظرة احلوالء ،اليت ختتار رؤية
واحدة بعينها من هاتني الكفتني ،والتعامي عن رؤية الثانية ،ليتأتى القول أبنه ميزان ظامل جمحف صنع
خصيصاً لظلم املرأة والتحيز إىل الرجل.
ولكن ما الرد املنطقي على من سلك هذا السبيل املن ّكس ذاته يف التحليل والفهم ،فاستعمل
النظرة احلوالء ذاهتا خمتاراً رؤية الكفة األخرى والتعامي عن األوىل ،ليتمكن من القول أبنه أمام ميزان
ظامل جمحف ،يهدر حق الرجل ويتحيز إىل املرأة؟...
***

هذا هو نظام الطالق يف اإلسالم:
شرعه هللا للطالق ...مث إن علينا بعد ذلك أن
ولنقل كلمة موجزة يف النظام املتكامل الذي ّ
نصغي إىل ما عند اآلخرين ،من االقرتاح األمثل واملفصل.
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ينقسم الطالق الذي يتعرض له الزوجان إىل قسمني اثنني :طالق يتم من خالل إراديت الزوجني.
وال إشكال فيه ،وهو الذي يتم عن طريق ما يسمى ابإلرادة املشرتكة ...وطالق يتم إبرادة واحدة ،مع
خمالفة اإلرادة األخرى .وهذا هو الطالق الذي تالحظ فيه ضرورة إقامة ميزان العدل بني الطرفني.
هذا الطالق الذي يتم إبرادة واحدة ،إما أن يتم إبرادة الزوج ،والزوجة غري راغبة فيه ،وإما أن يتم
إبرادة الزوجة والزوج غري راغب فيه.
أما ما يتم من ذلك يف احلالة األوىل ،فقد قضى الشارع بشرعية هذا الطالق ونفاذه .على أن
يصري املهر كله للزوجة ،وال يعود منه إىل الزوج املطلِّق شيء ،وعلى أن تضاف إىل ذلك (متعة) يقرر
القاضي مقدارها ،وعلى أن يستمر يف اإلنفاق عليها إىل أن تنتهي العدة.
وال يستثىن من هذا احلكم العام إال حالة واحدة ،هي أن يثبت أن الزوجة تلبست بنوع من
املضي فيه وأبت اإلقالع عن ذلك ،فلذلك حكم آخر يتناسب واحلالة هذه.
النشوز مث ّ
أصرت على ّ
وأما ما يتم من ذلك يف احلالة الثانية ،أي إبرادة منفردة من الزوجة دون الزوج .فإن على القاضي
أن ينظر يف موجبات هذه اإلرادة ،فإن كانت املوجبات ظلماً أن نشوزاً من الزوج وتعذر اإلصالح
ابلوسائل املمكنة ،فإن على القاضي أن حيقق رغبتها يف الطالق ،دون أن ختسر شيئاً من مهرها
وكامل حقوقها املشروعة ...وأما إن كان املوجب لرغبتها يف الطالق أمراً مزاجياً أو كراهية نفسية

طارئة ،أو نشوء عالقة عاطفية أخرى ،أي ال يد للزوج فيه وليس انجتاً عن تقصري منه يف شيء من
حقوقها ،فللقاضي أن يستجيب لرغبتها بعد أن يقنع الزوج بذلك ،ولكن للزوج يف هذه احلالة أن
حيتفظ أو يستعيد جزءاً من املهر الذي حنلها إايه أو أن يستعيده كامالً إن شاء .وهذا ما يسمى
ابخللع.
وهكذا ،فالطالق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوج ،جيعل املهر كامالً من حق الزوجة مع حقوق
أخرى هلا ،والطالق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوجة ،جيعل املهر جزئياً أو كامالً من حق الزوج،
حسب االتفاق.
على أن للزوجة ،إذا شاءت أن متارس حقها يف الطالق من الزوج مباشرة (ضمن هذا النظام)
البني املشروع منذ يوم عقد النكاح .وذلك أبن
أي دون وساطة القضاء ،أن تتخذ إىل ذلك سبيله ّ
تشرتط أثناء العقد ،أن تكون عصمتها بيدها .فإذا وافق الزوج على ذلك استوت معه يف التمكن من
ممارسة هذا احلق عندما تريد ،وبدون وساطة القضاء .ولكن على أن خيضع للنتائج اليت مت بياهنا آنفاً.
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فما هو املقرتح البديل؟
تلك هي خالصة سريعة لنظام الطالق يف الشريعة اإلسالمية .وهو النظام املتهم -كما قلنا-
ابلالمساواة بني الرجل واملرأة.
واملفروض أن لدى املتهمني مشروعاً آخر لتنظيم أمر الطالق ،مربّءاً من هذه التهمة كلها ،حيفظ
لكل من الرجل واملرأة حقه يف شركة عادلة متساوية .فما هو هذا املشروع؟
نتلق إىل اليوم أي مشروع بديل ،وإمنا هو التربم ابلنظام اإلسالمي الذي شرعه هللا،
ولكنّا مل ّ
واإلعجاب ابلواقع الذي يسري عليه الغرب اليوم .فإن نزل األمر عن ح ّد اإلعجاب ،فهو السكوت
الذي ال يبدي رضاً وال انتقاداً.
فكيف حال الطالق وما هو واقعه يف الغرب؟
من املعلوم أن إقدام الرجل يف الغرب على الزواج ،ال يكلفه ما يسمى عندان ابملهر ،كما ال
يكلفه شيئاً من ذيوله ،كما أن ارتباطه بفتاة عن طريق عقدة الزواج ال يكلفه االلتزام أبي نفقة واجبة
عليه هلا( . )1ومن نتائج ذلك أن الطالق الذي يتم هناك إبرادة منفردة ،أي إبرادة من الزوج وحده ،ال
حيمله أي تبعة.
يكلفه أي مغرم وال ّ
نعم ،هناك نظام يف أمريكا يقتضي ،إذا طلق الرجل زوجته إبرادة منفردة منه ،أبن تضع الزوجة
املطلقة يدها على نصف ممتلكاته ...غري أن أحداً من األزواج املطلقني ال يقع حتت طائلة هذا
القانون أو النظام ألن الطالق الذي يتم هناك ليس أكثر من فراق غري معلن يقرره الزوج من طرفه...
وهذا هو الذي جيعل أمر الطالق سهالً ميسراً على الزوج ،ال يكلفه أي مغرم ...يف حني أن
املسؤوليات واملآسي كلها جتتمع منحطة على حياة الزوجة املطلقة ...املطلقة طالقاً فعلياً غري معلن...
مضي نسبة الطالق يف أمريكا ،يف صعود مطرد ،حىت إهنم قالوا إن نسبة
وهذا هو الذي يفسر ّ
الطالق الفعلي هناك قد جتاوز يف هناية .%70 ،1994

( )1كان يل قريب يقيم يف أمريكا ،خطبته امرأة أمريكية فتزوجها بعد أن قدمت له من املال ،ما كان جديراً به أن يق ّدمه هلا يف
جمتمعنا وحسب تعاليم ديننا .وصادف أن اصطحبها معه يف زايرة لبلده دمشق لع ّدة أايم .وملا اطلعت الزوجة األمريكية على
أسرت إىل زوجها متوسلة أن ال يعلم أحد من أهله ابلطريقة املخالفة اليت مت على أساسه زواجه منها ،كي ال
النظام السائد هناّ ،
تبجل فيه املرأة هذا التبجيل ،على ح ّد قوهلا.
هتان يف جمتمع ّ
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ولعل البقية اليت مل تتسرب إليها عدوى الطالق واليت هي  %30إمنا تتمثل -كما قال بعضهم-
يف أزواج وزوجات بلغوا من الكرب عتياً إذ مل يبق للزوج مأرب يف بديل يتجه إليه بعد الطالق ،فلم جيد
مناصاً من الركون إىل داره وقضاء البقية الباقية من حياته مع هذه اليت ترعاه وتنظر يف شأنه أو
يتبادالن فيما بينهما التسلية واملؤانسة.
ترى أهذا هو النظام األمثل لعملية الطالق عندما تفرض ذاهتا؟ ...وهل هو السبيل الذي حيفظ
للمرأة حقها وحيصنها يف ميزان املساواة العادلة مع الرجل؟ ...هل ميكن أن يقول هذا الكالم إال
ساخر مستهزئ؟!...
قلت يف فصل مضى إن مشكلة ضرب النساء غدت اجلرمية البيتية األوىل يف الغرب وال سيما يف
أمريكا .ونقلت عن مقال نشر يف جملة (القبالة وأمراض النساء) يف أمريكا ،أن امرأة تضرب يف أمريكا
إىل درجة التحطيم أو القتل يف كل  12اثنية ،من قبل زوج أو صديق ،ولكنا مل نتساءل عن السبب
الكامن وراء هذه اجلرمية اليت تتفاقم يوماً بعد يوم.
ميل من االرتباط بزوجته أو صديقته ،ويتربم العيش
إن السبب كما يقول كاتب املقال ،أن الرجل ّ
معها ،فيصطفي من دوهنما من يشاء من احلسناوات ...وتضيق الزوجة أو اخلليلة اليت تواثقت معه
على احلياة املشرتكة هبذا األمر ذرعاً ،وجترب املسكينة حظها يف اإلنكار عليه ومعاجلة األمر ابلرجاء

آانً وابلوعيد أانً آخر ،فيقوم بينهما التشاكس ،وينهال عليها الزوج أو اخلليل لكماً وضرابً ،متصوراً
أهنا غدت العقبة الكؤود يف حياته ...وميضي مسلسل البالء اخلانق يف صنع اجملتمع املأساوي الذي
تنتشر كتلةً سوداء وسط األضواء احلضارية اخلادعة ...ذلك اجملتمع الذي يتألف اليوم من ماليني
النساء املطلقات ،والعوانس ،واملنكوابت بطرد أصدقاء هلن ،مع ذيول حمزنة من ماليني األطفال الذين
ال حينوا عليهم إال املالجئ.
وتتحدث األوساط األمريكية اليوم عن أصناف جديدة من املالجئ خاصة ابلنساء الالئي
حياولن النجاة أبرواحهن من عسف الظلم والضرب املهلك الذي يالحقهن حىت خارج املنزل ...ونظراً
يصرون على مالحقتهن ابلضرب والتنكيل حىت إىل داخل مالجئهن ،فإن
إىل أن األزواج واألخالء ّ
الضرورة اقتضت أن تقام هذه املالجئ الفريدة من نوعها ،وراء صفوف من األبنية أو احملال التجارية
تصر على مالحقتهن حىت
أو الديكورات املصطنعة ،للتعمية وحلماية الوافدات إليها من األخطاء اليت ّ
إىل داخل املأمن الذي يلذن وحيتمني به!...
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فهذا هو البديل املائل أمام أبصاران على املسرح احلضاري اليوم .وال أعتقد أن أمامنا خياراً اثلثاً
َميثُل أمامنا يف نطاق هذه األطروحة اليت نتحدث عنها.
ترى هل يف العقالء من يقول :إن هذا اخليار الغريب هو األجدى يف حتقيق العدالة ،وهو األمثل
إلنصاف املرأة وضمان مساواهتا احلقوقية ابلرجل؟!.
هل األكرم للمرأة أن ترتفع نسبة الطالق املفروض عليها إىل  %70إذن فلماذا ينتقدون على
هذا الطالق ذاته ويتأففون منه عندما تكون نسبته ما بني  5و%10؟
وهل األكرم للمرأة إذا طلقت أن ختسر املرأة كالً من الزوج واملال معاً ،ألن زواجها يوم مت مل
يكن قد ارتبط أبي ضمانة مالية هلا؟ إذن فالعالج عندان ،لكي ننصف املرأة املطلقة ،أن جنردها من
احلق الذي متعها هللا به ومحّله غرامةً أو رمبا عقوبةً على كاهل الزوج! ...وهذا أمر ميسور ،وما أسرع
أن يصفق له كثري من الرجال.

فلسفة املهر ،ودوره يف تطويل عمر الزواج:
إن املهر الذي أ ّّل الشارع على ضرورته يف عقد أي زواج ،وجعل حكمه يسري آلياً يف مضمون
العقد ،حىت ولو أغفله الزوج أو الزوجان عن الذكر أثناء العقد ،والذي ركز القرآن على وجوبه وأمهيته
هه ه
ٍه
ه
ْب لَ ُك ْم َعن َش ْيء م ْنهُ
ص ُدقَاِت َّن ِْنلَةً فَهإن ط ْ َ
َّساء َ
بعبارات جازمة حامسة ،من مثل قولهَ  :وآتُواْ الن َ
نَ ْفساً فَ ُكلُوهُ َهنهيئاً َّم هريئاً[ النساء ]4/4 :وقولهَ :وإه ْن أ ََر م
ال َزْو ٍج َّم َكا َن َزْو ٍج َوآتَ ْي تُ ْم
استهْب َد َ
دُّتُ ْ
ضى
اه َّن قهنطَاراً فَالَ ََتْ ُخ ُذواْ هم ْنهُ َش ْيئاً أ َََتْ ُخ ُذونَهُ ُُبْتَاانً َوإه ْْثاً مبهيناً{َ }20وَك ْي َ
ف ََتْ ُخ ُذونَهُ َوقَ ْد أَفْ َ
إه ْح َد ُ
ض ُك ْم إه ََل بَ ْع ٍ
ض َوأَ َخ ْذ َن همن ُكم هميثَاقاً غَلهيظاً [النساء ]21-20/4 :أقول :هذا املهر الذي
بَ ْع ُ

أعطاه الشارع كل هذه األمهية ،ال تنحصر قيمته يف كونه صلة مالية يتقدم هبا الزوج إىل زوجته يف
الظروف الدارجة.
وإمنا هو ركيزة ذات فعلية كربى يف ترسيخ عقدة الزواج ،وحتصني احلياة الزوجية ضد ما قد
يتهددها من أخطار ،بل هو الضمانة إلعطاء احلياة الزوجية أطول عمر ممكن.
وبيان ذلك أن الشاب عندما يقرر الزواج من فتاة أعجب هبا وصادفت هوى يف قلبه ،إمنا يركن
إليها م ّدة حبة هلا ويعيش معها ريثما تذبل عوامل تعلقه هبا ...فإذا حتول احلب إىل سأم والتعلق إىل
تربّم ،فما أيسر أن ينكمش عن فتاته اليت كان يبثها لواعج حبه إىل األمس القريب ،وميضي ابحثاً عن
فتاة أخرى تُضرم بني جواحنه لظى حبه املنطفئ ويبثها حرارة وجده من جديد.
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الطالق

وإمنا ُميسك هذا الزوج على حياته مع زوجته األوىل عامالن اثنان:

أوهلما :الرتبية اإلميانية والوجدانية اليت جتعله يتعامل مع املصاّل أكثر مما يتعامل مع احلب ،واليت
تفرض عليه أن يرعى مشاعر شريكته أكثر مما يداري حظوظ ذاته ...ولن أييت هذا إال مثرة االصطباغ
ابلدين القومي.
اثنيهما :املهر الذي ينبغي أن تُقيَّد به عقدة الزواج ،طبق املنهج الذي شرعه هللا عز وجل .أي
أبن يكون مبثابة أتمني -على ح ّد املصطلح الدارج اليوم -يوثّق عرى هذا الزواج ،وجيعل املرأة أقرب
إىل الطمأنينة أبن هذا الرجل لن يلهو معها بضعة أسابيع ،مث يرميها بعيداً عن طريقه وميضي ابحثاً

عن ملهاة أخرى.

فإن الرجل إذا فكر فعالً بذلك ،فسيجد نفسه من شرع هللا وحكمه أمام قراره القائلَ  :وإه ْن
أ ََر م
استهْب َد َ
اه َّن قهنطَاراً فَالَ ََتْ ُخ ُذواْ هم ْنهُ َش ْيئاً أ َََتْ ُخ ُذونَهُ ُُبْتَاانً َوإه ْْثاً
ال َزْو ٍج َّم َكا َن َزْو ٍج َوآتَ ْي تُ ْم إه ْح َد ُ
دُّتُ ْ
مبهيناً [ النساء ]20/4 :وسيضطره هذا القرار الرابين احلكيم ،إىل أن يضع إىل جانب حوافز اللهو

واحلب ،ميزان املصاّل والعواقب ...ولرمبا استيقظ يف ضمريه اإلنساين إىل املعىن األقدس الكامن يف
تضاعيف هذه اآلية ،إذ تقول :لئن كنت مصراً على أن تنكب هذه املرأة مبفارقتك هلا ،فال بد أن
تصر شريعة هللا على أن تنكبك ابملال الذي مهرهتا به ابلغاً من الكثرة ما بلغ ...ولكن فلتعلم أهنا
ّ
ليست عقوبة لك ،مبقدار ما هي تسوية حقوقية لزوجك اليت نكبت بفراقك .فإذا عوجل جراحها هبذا
ه
هه
الضماد ،حيني عندئذ أن تُ َّ
ذكر بقول هللا عز وجلَ :وإهن يَتَ َف َّرقَا يُغْ هن اّللُ ُكالًّ من َس َعته َوَكا َن اّللُ
وه
اسعاً َح هكيماً [النساء.]130/4 :
َ
ومن املهم أن نعلم أن املرجع يف حتديد الرقم املايل للمهر ،إمنا هو الزوجة .فهي اليت متلك -دون
غريها -أن حتدد مقدراه كثرة وقلة ابلغاً ما بلغ .إذ أن الشارع إمنا جعل منه صمام أمان ومصدر
ضمانة الستقرار حياهتا ،وألن ال تغدو ملهاةً يف يد هذا الذي يُسمعها اليوم أانشيد احلب والغرام...
ومن مث فقد كان ال ب ّد أن تكون هي املرجع يف حتديده ،بل والتصرف به.
ولكن فلتعلم أن ضمانة املهر هذه أتيت بعد الضمانة األوىل اليت تتمثل يف حوافز اخللق والفضيلة،
اليت ال توجد إال مثرة لإلميان احلقيقي ابهلل والذي ال ب ّد أن يثمر اخلوف منه والتمسك بتعاليمه
وأحكامه.
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ولكن هذه الضمانة قد ال توضع موضع التنفيذ إال إن مت توثيق العقد وتسجيله يف سجالت
القضاء .إذ هو الشرط الذي ال ب ّد منه لثبوت عقد النكاح قضائياً ،ومن مثَّ ملالحقة الزوج بكامل
احلقوق املرتتبة عليه عند الطالق.
فأما الزواج الذي يتم ابلطريقة الشرعية اجملردة ،بعيداً عن علم القضاء ومستنداته ،فإن حصول
الزوجة على حقوقها ،رهن -يف هذه احلالة -أبمانة الزوج وصدقه ومدى خوفه من هللا ،وقد غدت
هذه الصفات اندرة يف هذا العصر.
وأنين أهيب -هبذه املناسبة -ابلفتيات الاليت يتقدم خلطبة الواحدة منهن زيد من الناس ،كما
أبسرهن ،أن ال يعتمدن عط على العقد الشرعي اجملرد واملسمى اليوم ابلرباين ،وأن ال متضي
أهيب
ً
ليلة واحدة على عقد النكاح ،إال وهو مسجل وموثق يف سجالت القضاء.
إن جمتمعنا مليء بفتيات ذهنب ضحية املكر واخلديعة من جراء هذا الغلط املشني الذي ال مربر
له وال عذر فيه.
بل إين أحذر من أن هناك رجاالً أيتون من بعض البالد اجملاورة ،يتقدم أحدهم خلطبة فتاة
أعجب بشكلها ،ويعرض من املهر كل ما قد يُطلب منه وأكثر ،وتؤخذ الفتاة وأهلها من ذلك بنشوة
غامرة ،تنسيهم ضرورات احليطة وفرض االحتماالت ،فيستجيبون لرغبته يف إجراء سريع لعقد النكاح
(من أجل احلالل واحلرام) بعيداً عن القضاء وعلمه ،وينال الرجل حظوته من الفتاة لبضعة أايم،
يكرمها خالهلا بيسري من اهلدااي وحنوها .مث إنه يودعها عائداً إىل بلده ودولته ،مؤكداً هلا أنه سريسل
سدل الستار على قصة هذا
إليها أتشرية الدخول الالزمة ،ويستقدمها عندئذ إىل داره الباذخة ...ويُ ُ
الزواج عند هذا احلد ،لتتحول القصة إىل مأساة معقدة ال حل هلا؛ تذهب فيها الفتاة ضحية رجل
أراد أن يروي غريزته من خالل عبث عابر هبا وأبسرهتا ،مبخ ّدر من األرقام املالية الومهية.
وقد كان هذا العبث كله بعيداً عن منال هذا احليوان الساقط ،لو أن عقد النكاح كان موثقاً يف
السجالت القضائية ...ومثل هذا اخلطأ تتحمله الفتاة وأهلها ،أكثر مما قد يتحمله ذلك احليوان
الدينء.
مشكلة التالعب بالطالق:
حيملها املغرضون ،كاهل الشريعة اإلسالمية ،ومن مث جيعلون منها مظهراً
غري أن مثة مشكلة ،قد ّ
إلساءة الشريعة اإلسالمية إىل املرأة!...
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تتلخص هذه املشكلة يف عادة سيئة لكثري من الناس ،ال يكادون يتحررون منها .إذ جيعلون من
الطالق قَ َسمهم املعظَّم واملوثَّق إلخبارهم وقراراهتم ...أو جيعلون من الطالق عصى التخويف اليت
يهزون هبا متوعدين يف وجوه نسائهم ،والنتيجة اليت ال مناص منها أن تذهب الزوجة وأطفاهلا ضحية
كذب رمبا فيما أكد أو أخرب ،أو ضحية نزق يف أم ٍر ربطه دون موجب ابلطالق.
فما هو احلل الشرعي األمثل هلذه املشكلة؟
يرى بعض الناس يكمن يف إسقاط القيمة الشرعية عن لفظ الطالق يف هذه احلالة ،واعتبار هذه
الكلمة فارغة أو مفصولة عن معناها ،وبذلك تفقد الكلمة أمهيتها وخطورهتا ،فمهما استعملها موثَّقاً
أي مضمون.
هبا كالمه ،أو متوعداً هبا زوجته ،فلن يقع هلا ّ
احلل ،هو بدوره مشكلة عويصة أخرى ...فمن الذي خيولنا تفريغ هذه الكلمة ذات
ولكن هذا ّ
املدلول الشرعي ،من مدلوهلا الشرعي؟ ...لو كنا حنن الذين محّلنا لفظ الطالق معناه ،لكان منطقياً
املشرع جل جالله .فكيف ومن
أن نعود فنفصله عنه .ولكن الذي أعطى هذه الكلمة مدلوهلا هو ّ
أي مصدر منلك أن نلغي ما قد قرره هللا ،وأبي حجة تقطع ما قد قرره هللا وقضى به من صلة ما بني
اللفظ واملعىن؟!...
إذا فال سبيل إىل حل املشكلة عن طريق تفريغ الكلمة من معناها الشرعي ،بعد أن قال النيب
« :ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة»(.)1
تظل بذلك قائمة ومستمرة ،إذ إن اإلساءة ال تكمن فقط يف
مث إن مشكلة اإلساءة إىل الزوجةّ ،
أن جتد الزوجة نفسها قد طلقت ألتفه األسباب الباطلة ،ولكن اإلساءة أبلغ تتمثل يف اختاذ الرجل
زوجته ومصريه معها أداة توثيق لكالمه بني الناس ،أو ميزان عصبية وإصرار على ما يريد ...فسواء
أوقع الطالق أم مل يقع ،فإن مشكلة اإلساءة إىل الزوجة قائمة .وهي ال ب ّد أن تزداد تفاقماً واتساعاً
كلما علم الزوج أن الكلمة مل تعد حتمل معناها ،أو أن يف العلماء والشيوخ من سيكرمه بفتوى هتون
عليه األمر وتشجعه على االستمرار.
زجري يشرع ،ويؤخذ به كل من أمعن يف استعمال
إن احلل فيما أتصور ،إمنا يكمن يف عقاب ّ
شرعت من أجله...
هذه الكلمة خارج نطاقها الذي وضعت فيه ولغري القصد الذي ّ

( )1رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه من حديث أيب هريرة.
9

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

الطالق

أ.د .حممد سعيد رمضان البوطي

إذ الذي ال جيد ما يوثق به كالمه بني الناس إال صلة ما بينه وبني زوجته ،يقسم عليها ابلطالق،
مرتكب جلنحة ابلغة اخلطورة يف حق شرع هللا ويف حق زوجته ،ومن مث فال ب ّد أن يؤخذ بعقاب صارم.
ومثله ذاك الذي ال جيد ما يربهن به على صدق عزمه وشدة إصراره ،إال أن يراهن على مصري العالقة
مع زوجته...
وعندما جي ّد املسؤولون يف مقاومة هذه اإلساءة العابثة إىل شرع هللا أوالً ،وإىل قدسية الزواج اثنياً،
وإىل كرامة الزوجة اثلثاً ،فأعتقد أن املشكلة تزول أو هتون.
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