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آان الطالق معروفًا في شبه الجزيرة العربية قبل محمد، . والرجل وحده هو المؤهَّل لتنفيذه". رفع قيد النكاح" الطالق في اصطالح الفقهاء

 .وقد أتى القرآن بقواعد جديدة لم تكن معروفة لدى معاصريه. ويفيد فسخ عقد النكاح فورًا ونهائيًا

. الرجل يملك وحده حق التطليق، وال يجب عليه أن يذآر سببًا: في المصادر الفقهية بشأن الطالق آما يلي يمكن أن نلخص األحكام الواردة

الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح : "أما القاعدة القرآنية للطالق فهي اآليتان. غير أنه ُيعتبر مكروهًا، وعند األحناف حرامًا

وأما دليل جوازه في الُسنة فما روي عن ). 1: 56الطالق " (نبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهنيا أيها ال"و) 922: 2البقرة " (بإحسان

. ثم تطهر. ُمره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض: فقال رسول اهللا. أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اهللا: "ابن عمر

 ".فتلك العدة التي أمر اهللا أن تطلق لها النساء ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،

" اعتّدي: "من هذا القبيل قوله لها. لقد أجمع الفقهاء على أن الطالق ال يتم بصريح القول فحسب، بل يكون عن طريق اإلشارة والكتابة أيضًا

طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فله أن يرجع  إذا. وفي هذا الموضوع تفصيل أفرط فيه الفقهاء"!". أنت واحدة"أو !" استبرئي رحمك"أو 

" الرجعة"يبدو أن حق الرجل في ". مسكتك أو أمسكتك"أو " قد رجعت إليك: "إليها أثناء عدتها، وال يلزمه إذنها، بل يكفي أن يقول لها

يد، ليجبرها على دفع المهر إياه، أو إليها قبل عدتها لكي يطلقها من جد" يرجع"استغل به في عهد محمد، حيث آان الرجل يطلق امرأته ثم 

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو : "عتقها من الرجل، مما أدى بمحمد إلى إصالح هذا الوضع فجاء في القرآن

اهللا واعلموا أن اهللا بكل  واتقوا.. من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وال تتخذوا آيات اهللا هزوًا . سرحوهن بمعروف، وال تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا

وورد في السنة ) 03: 2البقرة " (فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) أي ثالثًا(فإن طلقها "و). 232-132: 2البقرة " (شيء عليم

طالقي، وإني نكحت  يا رسول اهللا، إن رفاعة طلقني فبتَّ: فقالت) ص(أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول اهللا : "تأآيدًا لهذا الحكم

! لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ال: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة

 ".حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

 أننا نجد أن السلطة السياسية في بعض البالد إال.لقد ذهب الفقهاء من مختلف المذاهب إلى أن الرجل ال يلزمه ذآر سبب إذا طلق زوجته

العربية واإلسالمية مثل تونس والصومال ، استطاعت أن تخالف الشريعة اإلسالمية فيما بختص بالزواج والطالق واإلجهاض، وأن تضع 

  .في الميراثقوانين جديدة تمنع تعدد الزوجات، وتحدد حرية الرجل في الطالق وتبيح اإلجهاض وتساوي الرجل والمرأة 

وال تختلف السلطة السياسية في البالد اإلسالمية في تفسيرها أو تطبيقها للشريعة اإلسالمية حسب ظروفها االقتصادية، ولكن رجال الدين

  .اإلسالمي أنفسهم يختلفون في تفسير الدين حسب مصالحهم ومدى ارتباطهم بالسلطة السياسية أو حسب مستوياتهم الثقافية أو الفكرية

 

إن قانون الزواج والطالق في مصر يمنح الرجل حرية الطالق وتعدد الزوجات وفي إمكان أي زوج يأخذه اإلعجاب بامرأة أخرى أن

  !!القديمة ويرتدي أخرى

 يطلق 
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طلق ويصبح من حق أي زوج ينجذب إلى امرأة أخرى أن ي!! وهذه الفوضى الجنسية والنزوات غير المسئولة يدافع عنها الدين والقانون

  .زوجته ويشرد أطفاله وينهي آل شئ مقابل نفقة يحددها دخله الشهري

 ولن نتعرض للمشاآل النفسية والمادية واألخالقية التي يتعرض لها األبناء بعد انفصال اآلباء عنهم، فال حصر لحاالت التشريد واالنحراف

دنى االحتماالت، إذ ينظر للمطلقة على أنها امرأة مجربة على سواء األطفال أو حتى النساء المطلقات التي تقل فرصة ارتباطهم إلى أ

الصعيد الجنسي ،فاالفتراض الكامن هو أنه ما أن تعرف المرأة الشهوات الجسدية حتى ال يعود باإلمكان ضبطها في حضور الرجال وهذا 

ضاف إلى ذلك عدم وجود عائق جسدي يمنعها يعود إلى طبيعتها التي تميل إلى الخضوع إلى الرجل واالستسالم له بل وتتلذذ بذلك، ي

  .، للداللة علة امتناعها من ممارسة الجنس)غشاء البكارة(

كرامتها وهذا المفهوم الشاذ لتفسير طبيعة المرأة وآأنها حيوان جامح ال دليل علمي يثبته وإنما هو تفسير يزيد المرأة المطلقة إهانة وإهدار ل

مكانتها االجتماعية سواء في أسرتها أو أسرة زوجها أو خطرها المنتظر على أزواج الصديقات اللواتي ، باإلضافة إلى فقدان احترامها و

  .يتجنبنها

اة على هذا بعيدا عن القلق وعدم االستقرار اللذان يعاني منه النساء اللواتي يجدن أنفسهن فجأة مستقلين ماديًا ومعنويًا في مجتمع يربي الفت

مجتمع يكافئ المرأة الضعيفة التي تذعن لكل رغبات .الضعف وعدم القدرة على اتخاذ قراراتها المصيرية بنفسهااالعتمادية ويزرع فيها 

فهذه .  زوجها دون القدرة على التعبير عن أراءها وعن شخصيتها، وآلما آانت المرأة أضعف دفعت الرجل الحترامها وتقديرها وحمايتها

  .المطلقة سوى عبء ال يحتمل نتيجة الكثير من العوامل االقتصادية واالجتماعيةاالستقاللية ال تشكل بالنسبة للمرأة 

إن فكرة الطالق في حد ذاتها تفقد الزوجة اإلحساس باألمان في الزواج فماذا عندما يقع ويصبح واقعًا، في مجتمع يسيطر على المرأة 

قيمتها باالستعمال وإن وجد فيها عيب ترد أو تستبدل بغض النظر ويغرقها في االزدواجية، فهي إنسان ومن ناحية أخرى هي سلعة، تفقد 

  عن تكلفة االستهالك؟؟؟؟؟

 

  


