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 عشر  الرابعة  المحاضرة

 () النظام االجتماعي في االسالم   بها والعناية باألسرة  نظام إرساء من لمحات*  

 :  واحكامه الطالق  عن لمحة * 

يعني        اللغة  أهل  عند  و  الطالق  االطالق  من  مشتق  وهو   ، الوثاق  حل  هو : 

 االرسال والترك .

 حل عقدة التزويج .  :وفي االصطالح الشرعي يعني 

الرابطة الزوجية )  في  يرغب   ال  االسالم       لألسرة،   هدما    فيه  الن  (  الطالق  فك 

 الحكمة   من  فليس  تعذرت   او  الزوجية،  الحياة  فشلت   إذا   ولكن  لبنائها،  يسعى  واالسالم

 متباغضين متكارهين    كانا  إذا  واحد  سقف  تحت   وامرأة  رجال    التشريع  يجمع  ان

أنفهما    ليعيشا  متخاصمين إنما الحكمة تقتضي بأن يسمح و  ،  السقف  هذا  تحت رغم 

 .الطالق شرع لذلك بحل هذه الرابطة الزوجية الفاشلة و

  الحياة   إلصالح  الوقائية  الوسائل  من  جملة   وضع  فلقد  الطالق  اجاز  وان  واالسالم     

 :منها الطالق قبل  الزوجية

 قال   للطالق،  كافيا  اسبب  ليست   لزوجته  الزوج  كراهية  مجرد  االسالم  يرى -أ

ُ   َويَْجعَلَ   َشْيئ ا  تَْكَرُهوا  أَنْ   فَعََسى  َكِرْهتُُموُهن    فَإِنْ   بِاْلَمْعُروفِ   َوَعاِشُروُهن  : )ىتعال  فِيهِ   ّللا 

ا ا  َخْير  فلم يهمس االسالم في أذن الزوج أن طلق امرأتك ، بل أمره بالمعاشرة   (َكثِير 

 .بر عليها بالمعروف والص

جاء في األثر ، أن رجال قال ألمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه : يا    

أمير المؤمنين أريد أن أطلق امرأتي ، فقال عمر : ولم ذاك ؟ قال : ال أحبها ، فقال 

 عمر : أفكل البيوت بنيت على الحب فأين الرعاية والذمة ؟ 

)و  المشاكسة  طريق  في  الزوجة  سارت   إذا -ب  المستمرة    قدم   (النشوز المخالفة 

تِي: )تعالى  فقال  ،مناسبا ولم يقل له طلق امرأتك    حال    للزوج  اإلسالم  تََخافُونَ   َوالال 

 َعلَْيِهن    تَْبغُوا   فاََل   أََطْعنَُكمْ   فَإِنْ   َواْضِربُوُهن    اْلَمَضاِجعِ   فِي  َواْهُجُروُهن    فَِعُظوُهن    نُُشوَزُهن  

 .ولذلك يحرم ضرب المرأة المستقيمة  (َسبِيال  



 بَْينِِهَما   ِشقَاقَ   ِخْفتُمْ   َوإِنْ : )تعالى  قوله  آخر،  حال    اإلسالم  قدم  الحل  هذا  ينفع  لم  فاذا -ت 

ا  فَاْبعَثُوا ا أَْهِلهِ  ِمنْ  َحَكم  ا يُِريَدا  إِنْ  أَْهِلَها ِمنْ  َوَحَكم  ُ  يَُوف ِقِ  إِْصاَلح   (.بَْينَُهَما ّللا 

 الطالق،  تعين  في انقاذ واسعاف الحياة الزوجية  السابقة  الوسائل  كل  فشلت   وإذا -ث 

يتضمن   الطالق،  في  رغبته  من  التأكد  تضمن  بطريقة  يطلق  ان  الزوج  على   ووجب 

 الحياة الزوجية ثانية ولذلك شرع االسالم ما يأتي : تمكينه من المراجعة النقاذ

، لكي يحصل من    فيه  يجامعها  لم  طهر  في   رجعية  واحدة   تطليقة  يطلقها   ان -1

الن المرأة في حالة الطهر مرغوب فيها فيكون تطليقها على    ،رغبته عنها  

هذا الوجه دليل على عدم الرغبة فيها ، ودليل على ان ما بينهما من اشكال 

 هو اكبر من الرغبة في امساكها . وضرار

) أي ثالث حيضات على الراجح في    قروء  ثالثة  وهي  العدة  االسالم  شرع  -2

 ذلك  في  نفسه  الزوج  يراجع  تشكل فسحة من الوقت   فترة  وهي  ذوات االقراء (

الزوجة موقفها واالسباب    ويراجع مدى صحة قراره للطالق وكذلك تراجع 

التي جعلت الزوج يطلقها ، ويكون للزوج ان يراجع زوجته بالقول او الفعل  

النها في العدة ال    ،في هذه الفترة ، فان راجعها عادت زوجته بدون عقد جديد  

ات الثالث التي  تزال زوجته واحتسب الشرع عليه تطليقة واحدة من التطليق

 يملكها في حياته الزوجية معها . 

عنه وبانت عنه بانتهاء    اجنبية   صارت   زوجته  الزوج  يراجع  ولم   العدة  انتهت   اذا -3

ويقدم على الخاطبين    جديدين  ومهر   بعقدف  ثانية   اليها  يرجع  ان  فاذا اراد  ،العدة  

 بشرط رضاء الزوجة . 

دل ذلك على الفشل المتكرر في الحياة الزوجية ، ولذلك    وثالثة  ثانية  طلقها  فاذا  -4

  تحل لن  قرر الشرع الستعادتها بعد التطليقة الثالثة شروطا ثقيلة خالصتها :  

ال صوريا ثم فارقها هذا الزوج   حقيقيا    نكاحا    غيره  زوجا    تنكح  حتى  ذلك   بعد  له

منها بشرط  بموت او طالق ثم انتهت عدتها وعندئذ يجوز للزوج االول الزواج  

 رضاها وبمهر جديد .

الحياة       كانت  اذا  اال  الثالثة  التطليقة  يطلق  ال  الزوج  يجعل  االمر  وهذا 

الزوجية بينهما لم يبق فيها اية قابلية لالستمرار والدوام وفقدت كل معنى لبقائها  

 ينتهي   ان  الى  االسرة  حماية  الى  يهدف  للطالق  الدقيق  التنظيم  مما تقدم نجد أن،  

 .  انقاذها في  أمل آخر

 

 

 

 



 

 : عام بوجه  االسرة ألفراد االخرى الحقوق  عن لمحة •

 :هي الحقوق تلك  اهم ومن ،ابويهم على حقوقهم االسرة لصغار االسالم نظم

 . حقوق من  عليه يترتب  وما النسب  ثبوت  -أ

 .متبرعة كانت  االم انفقت  فان االب  قبل من عليهم االنفاق  وجوب  -ب 

  َحْولَْينِ   أَْواَلَدُهن    يُْرِضْعنَ   َواْلَواِلَداتُ : )  تعالى   قال  االم،  قبل  من  االرضاع  وجوب  -ت 

َضاَعةَ   يُتِم   أَنْ  أََرادَ   ِلَمنْ  َكاِملَْينِ   (.الر 

 ،   عادل  بشكل  الزوجين  بين  الفرقة  وقعت   اذا  الحضانة  احكام  اإلسالم  نظم  كما  -ث 

 .االساس بالدرجة  المحضون لمصلحة  قوتحق الفطرة،  مع متوافق

 :  منها االوالد على حقوقا   لألبوين االسالم شرع كما

 . بالمعروف بطاعتهماأوصى  -أ

: تعالى   قال   إذ  تعالى،   بعبادته  اليهما  االحسان  وقرن  البر  درجات   بأقصى  برهما  -ب 

ا   إِْحَسان ا  َوبِاْلَواِلَدْينِ   إِي اهُ   إاِل    تَْعبُُدوا  أاَل    َربُّكَ   َوقََضى)  أَوْ   أََحُدُهَما  اْلِكبَرَ   ِعْنَدكَ   يَْبلُغَن    إِم 

ا قَْوال    لَُهَما َوقُلْ  تَْنَهْرُهَما َوالَ  أُف    لَُهَما تَقُلْ  فاََل  ِكاَلُهَما  (َكِريم 

 نظام  وشرع  ،   همنبي  والكفالة  االسرة  افراد  بين  لتضامنل  صورا    شرع  كما       

 توزيع   نتائج  عن  فضال  ايضا،  االسرة  افراد  بين   والتكافل  التضامن  يحقق   الذي  الميراث 

 .  الثروة ستثمارا  الى تدفع والتي االقتصادية الميراث 

  الرعاية   صور  اعلى  تتضمن  وهي  والمال  النفس  على  الوالية  احكام  نظم  كما       

 . االسرة  اعضاء بين

والعناية بها بشكل رصين  وهذه بعض من االحكام المتعلقة بإرساء نظام االسرة  

 ومتين يقوم على تشريع يحقق الحكمة الربانية .

 : المصادر 
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