شرعي"
هامة خبصوص "طالق احلاكم ال ّ
نصائح وتنبيهات ّ
أما بعد ،فقد تكاثرت شكاوى ٍ
شرع واجملتمع املؤمن أ ّدت إىل هدم
عدد غري قليل ِمن املؤمنني واملؤمنات عن ظواهر غريبة على ال ّ
ّ
ِ ٍ
شرعي" من دون ِ
ِ
ٍ
وجه ح ّق بال خوف
ُس ٍر
مسمى "طالق احلاكم ال ّ
عوائل وتف ّكك أ َ
وضياع أبناء وهد ِر حقوق معنويّة وماليّة حتت ّ
ِ
تتزوج املرأةُ ٍ
األول ظنّاً منها أّنّا َخليّة
من غضب هللا تعاىل ،بل ّ
برجل آ َخ َر وهي ال تزال شرعاً على ّ
ذمة زوجها ّ
حّت بلغ احل ّد أن ّ
وطالق!
شمالية ،وانطالقاً من واجبه التّبليغي واألخالقي جتاه ُح ُرمات اجملتمع املؤمن
شيعة يف أمريكا ال ّ
لذا ،فإ ّن جملس علماء املسلمني ال ّ
وظيفَت
وصون األعراض وال ّدماء ،يُنَ بِّهُ مجيع املؤمنات واملؤمنني أبمهّية وضرورة التّعاون على ممارسة
َ
ُسري َ
واحملافظة على نسيجه األ َ
ِ
ي علماء ال ِّدين ومنتحلني صفات
األمر ابملعروف والنّهي عن املنكر ،وضرورة ّاّتاذ كامل احلَيطة واحلَ َذر من الوقوع يف ف ّخ متزيّني بَِز ّ
بسطاء النّاس ملآرب شخصيّة دنيئة.
وعناوين دينيّة يتصيّدون ِمن خالهلا
َ
ٍ
ِ ِ
ِ
تقي ممّن يُؤَتََن
كل َمن جتد نفسها حباجة إىل مساعدة ما يف ّ
إ ّن جملس العلماء يُنَ بّهُ ّ
حل مشكلة زوجيّة أن ال تراجع ّإال عاِلَ دي ٍن ٍّ
عليه يف ال ِّدين ِ
والع ْر ِ
وإال فإ ّن ذلك سوف لن يُعترب طالقاً شرعيّاً انفذاً مهما كانت
وممارس يف فقه القضااي العائليّةّ ،
ومطّلع ُ
ضُ ،
ِ
والساعي يف اإلصالح
األعذار والظّروف الَّت تدفع بعض ّ
الزوجات إىل هذا النّوع من الطّالق اخلطري .إ ّن العاِلَ ال ّديين املسؤول ّ
الزوج وإصراره على عدم العشرة ابملعروف
يئس وِل جيد ب ّداً من أبغض احلالل وتوقف األمر على طالق احلاكم بسبب امتناع ّ
إ ْن َ
وعلى عدم التّسريح إبحسان بعد إنذاره وحماولة إخضاعه ،فحينها يسوغ إيقاع الطّالق نيابةً عن اإلمام صاحب األمر (عليه
شرائط أو َمن يرتضيه ليكون وكيالً عنه إبيقاع الطّالق ،فقط ال غري .لذا ،وللتأ ّكد واالطمئنان،
َّ
السالم) عرب انئبه الفقيه اجلامع لل ّ
ِ
شاكية من:
ال ب ّد للمؤمنة ال ّ
شرائط إببراز الوكيل وثيقةً خطّيّة صحيحة تربهن على صدق م ّدعاه.
 )١التّثبّت من حيازة الوكالة عن الفقيه اجلامع لل ّ
ٍ
واضحة يُذكر فيها اسم الفقيه املوّكِل.
 )٢توثيق الطّالق ابستصدار وثيقة خطّيّة
املربرة إليقاع طالق احلاكم كونه طالقاً خطرياً للغاية.
 )٣ذكر األسباب ّ
وسيَ ْستَشري الفساد أكثر
بصر والتثّ ّقف والوعي،
ّ
وإال ،فمن دون مراعاة ذلك ،ومن دون التّعلّم والتّ ّ
ستستمر أمثال هذه الكوارث َ
ّ
وصاحب
والّتاجع مبا يُغضب هللاَ ورسولَه
الساحة اآلن وستؤول عاقبة اجملتمع ،ال ق ّدر هللا ،إىل مزيد من التّدهور والتّقهقر ّ
َ
ممّا تشهده ّ
والسالم.
احلجةَ املنتظر أرواحنا له الفداءَّ .
األمر ّ
شؤون ال ّداخلية
جلنة ال ّ

شمالية
جملس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا ال ّ
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