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 : المقدمة

 حادة يا  الاظاام امجتمااي  الار  ع ار ما   األسرة من قديم الزمن نظام اجتمااي  و  يا 

خلق هللا لإلنسان يلى األرض  قاد مارا األسارة مان ةدايات ن احت ا  حتاى  قتااا المدامار ةداد  مان 

التطوراا الكبيرة سواء يلى مستوى حجم ا  ييكل ا و  يلى مستوى الدالقااا ةاين ويرا ياا و  ةاين 

 . و  اريااألسرة ةدض ا ةبدض و  من حيث ويداي ا   عائف ا  

 قد كانا  األسارة يا  كاا مراحل اا مارسة تدكام المجتما  الار  تا اح يياي مان حياث ي يدتاي 

 حضارتي  مستوى ت دمي،  كان لإلسالم وثر ةارز ي  ةااء األسرة   ض  الضواةط  المدايير التا  

 .تاظم قيام ا ةايتبار األسرة وحد ويم لبااا المجتم  اإلسالم  ةا ي  ويم يره اللبااا

دتبر الدالقاا األسريت اإليجاةيت  المست رة ةين الوالدين من ج ت  ةين الوالدين  األطفال  ت

. من ج ت وخرى يامالً وساسياُ ي  است رار الحياة  تطوريا ة كا يايا لمصلحت جمي  ويرا  األسرة

يا  . سار نتيجت لرلك يإن تطور الحياة الافسيت السليمت سيكون السامت الرئيسات يا  يارا الااوا مان األ

حين نجد ون اضاطرا  الدالقااا األساريت  مان ثام يادم اسات راريا يان   جلاى نتاائن سالبيت متاويات 

 .حيث ي كا الداف األسر  يبئاً يائالً يلى سيكولوجيت الفر   يلى نمو ال خصيت لديي

 يتوقف نجاح الدالقت الز جيت  زيا ة التوايق الز اج   امنسجام ةين الطريين يلاى مادى 

 ما ألساليب المداملت الت  يل ايا كا طرف مان اخخار خاالل   رة الحيااة الز جيات  المرتبطات ج راك

،  لاارا ايتماا  (672، 6002محمااد، )ةمواقااف الفاارح  األلاام  خبااراا الحياااة التاا  يتدرضااان ل ااا 

ُر فِ َ َياِشُر يُنَّ ةِاال  : ))الترةيت اإلسالميت ةإقامت الدالقت الز جيت يلى حسن الد رة ي ال تدالى (( َمد 

َ ِمان  سيَاتِاِي وَن  َخلَاَق لَُكام  ِمان  : )) يلى المو ة  الرحمات التا  ةيا اا هللا ويًضاا يا  قولاي، (91: الاساء)

مم يَ  َماتً جِنَّ يِا  َ لِاَك َخيَااام لِ َاو  ُكاُوا جِلَي  َاا َ َجَداَا ةَي ااَُكم  َماَو َّةً َ َرح  َ اًجا لِتَس  : الار م(()تَفَكَّاُر نَ وَن فُِسُكم  وَز 

69) 

 لكن قد يصيب يره الحياة الاجاح ج ا تح ق للز اج التوايق ةين ال ريكين،  قد يصيب 

الحياة الف ا ج ا جانب ا التوايق،  يااك كثير من الدواما الت  قد تن   جلى نجاح الحياة الز اجيت و  

زيجاا الت  ي در يي ا ي ل ا، ما ا الرضا الز اج  ي و وحد الدواما الرئيسيت لاجاح الز اج، يال

كا من الز جين ةالرضا ي  الت  تكون خاليت ت ريًبا من الصراياا الز اجيت ال ديدة،  يكون كا 

من الز ج  الز جت ي  تفايا  اتفاق ييما يتدلق ةمتطلبات ما الرئيسيت  يستمتدان ةافم الميول 

، 6000جةراييم، )اخخر   اميتماماا الم تركت مًدا، كما يظ ر كاليما الحب  الت دير تجاه

 (.951ص

 يااك الدديد من امضطراةاا الافسيت الت  تحدث نتيجت للم اكا األسريت  خصوماً 

الداف األسر  يدلى سبيا المثال ال ستريا  الت  تصيب الفر  كر ة يدا للمواقف غير السارة الت  

يف  حالت . يت و  التحويليتيتدرض ل ا ييحا ل ال ر   ما ا  تظ ر يليي ويراض ال تسيريا التفكك

. غيا  وحد الوالدين و  الصراا المستمر  اخا األسرة يجدا الفر  يريست س لت للحاما ال ستيريت

 يااك يد  كبير سخر من امضطراةاا الافسيت الت  قد يتدرض ل ا الفر  كالتوتر  ال دور ةف دان 

 ما قصدناه ياا ون الداف األسر  . لفتال ويت، اضطراةاا الكالم اضطراةاا الاوم ةحنواي ا المخت

 (.9111 و   ون وشير ياا الديسو ، . يدتبر سبباً رئيسياً لوقوا الفر  ضحيت لالضطرا  الافس 

 يرج  انت ار الم كالا الز جيت جلى يواما كثيرة ما ا يدم تحييا  توييت  تث يف 

،  نفسيت، لز اج من م كالا ما يت كرا مداناة كثير من ال با  قبا ا، ال با  الم با يلى الز اج

 اجتماييت تحدث ضغوطاً مختلفت م  ةدايت الز اج، يالدديد من ال با  ي  مرحلت ما قبا الز اج 

 ةيئيت قد تدوق م ين الدخول ي  يره المرحلت ؛ج  تجدل م ليسوا منيلين ، يواج ون م كالا  اتيت
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 تن   جلى ، الت  تحدث ي  ةدايت الز اج ةالصورة المااسبت الت  تماد م من الوقوا ي  الم كالا

 .  ت د  ومن  است رار األسر،  الازاياا الز جيت، التفكك األسر 

و ى الامو السكان  السري ،  تد د الحياة امجتماييت جلى ع ور الدديد  ي  الوق  الحال  

يت و  اجتماييت و  م كالا نفس: من الازاياا الت  قد تدانى ما ا األسرة  الت  قد يكون من وسباة ا

 قد يترتب يلى يره الازاياا و  ةدض ما ا م كلت التفكك األسرى، . الخ.. اقتصا يت و  محيت

 الت  تدد من الم كالا  الت  قد تدوق األسرة ين و اء و  اريا   عائف ا المختلفت مما ينثر سلباً 

األسرة ي  جياقت ا ين  يلى تماسك ا  است راريا  توازن ا  ما يصاحب ا من م كالا تنثر يلى

 .ال يام ةح  اريا   عائف ا تجاه ويرا يا

 ل را تدد الازاياا األسريت جحدى الم كالا الت  يابغ  الاظر جلي ا ةدين اميتبار نظراً 

 .لزيا ة مددما األسرة الت  تدان  من يره الم كلت

ابر ث ايت الخ ونت  من ثم تحت  ويميت  جو  ث ايت توضح مكانت األسرة  تدزز تماسك ا  ت

 ال سوة من ماظور اإلنسانيت الت  خلق هللا الب ر يلي ا، يإ ا يم  يره الث ايت ويرا  األسرة غمرت م 

المحبت  المو ة، يتكون وسرة مست رة ومات خاليت من الداف  امضطراةاا الافسيت ألن يدم است رار 

ة دف الخالص من حياتي الجاريت، األسرة يجدا كا ير  ما ا يبحث ين حياة خامت ةديدا يا ا 

 يابغ  ارتباط يره الث ايت ةالدين . ييحدث التفكك األسر ، الر  يكون ضحيتي األ لى يو الطفا

اإلسالم  الر  ن ى ين السخريت  التااةر ةاألل ا   ين الظلم  الدد ان،  ي  من وساليب اإلساءة 

 .الت  ت در األطفال ةالا ص  الد نيت

لم را يلى ضمان ن طت البدايت يره لخطورت ا  ويميت ا يإني لم  مما يوضح حرص ا

يترك ا للااس لي يموا قوايديا  يضدوا نظام ا  وحكام ا ةا توميا سبحاني  تدالى يوض  ألطراي ا 

 ستوراً للحياة الز جيت  ما اجاً لدالج يثرات ا  طالب ما ةالسير  ي اً ألحكامي  قوايده ( الز جين)

يلى الاحو المخطط ل ا من هللا سبحاني  تدالى يجدل ا مصدر من مصا ر تح يق   انتظام األسرة

 (.901، 9112رضوان، )األمن  امست رار الافس  ألمحاة ا 

 : اإلحساس بمشكلة الدراسة

وشارا الدديد من الدراساا جلى تزايد الازاياا األسريت  ما يترتب يلي ا من م كالا 

 .الت  تواجي األسرة،  من يره الدراساا المتدد ةخامت ي  عا التحدياا 

الت  است دي  التدرف يلى المتغيراا الرايات الت  تن   جلى (: 6090) راست ريد  

 قوا الطالق ةين المتز جين حديثاً، حيث وكدا نتائن الدراست ون من ويم وسبا  الطالق ةين 

راً م ترحاً لد ر طري ت خدمت   ضد  تصو. المتز جين حديثاً يدم خبرة الز جين ةالحياة الز جيت

 .الفر  ي  التداما م  تلك المتغيراا  اا امرتباط ةانت ار الطالق ةين المتز جين حديثاً 

الت  است دي  تحديد الم كالا األكثر شيويا  الااتجت ين (: 6002)  راست خير  

يداليت ةرنامن  ضغوط الحياة من  ج ت نظر المتز جين  وساليب مواج ت تلك الم كالا ثم اختيار

 قد وثبت  الدراست يداليت التدخا الم ا   ي ا لالتجاه المدري  . التدخا الم ا  لطري ت خدمت الفر 

 .ي  زيا ة الوي  ةاستخدام وساليب مواج ت الم كالا األكثر شيويا  الااتجت ين ضغوط الحياة

 ترح الت  است دي  التوما لبرنامن مHonikman (6092 :)يونيكمان "  راست 

لإليدا  للز اج  قايت من الطالق  قد وشارا الدراست جلى ون يااك يديداً من الد باا يمكن ون 

تواجي الز جين ياد قراريما امرتباط يلى الرغم من الحب ال ديد الر  قد يجمد ما، ي ااك ومور 

 ةالرغم . يدةكثيرة قد يج اليا قبا الز اج م تاك ف جم ةدده،  تحد من الومول لحياة ز جيت سد

من  جو  قدر كبير من البحوث الت  تحد  ما ا  كيف يمكن المسايدة ي  اإليدا  للز اج ةصورة 
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تزيد من يرص نجاحي يترة طويلت جم اني م توجد ةرامن لإليدا  للز اج تدالن ة كا مباشر   قيق 

 .التحدياا الفريدة الت  تواجي البالغين  تحد من يرص الطالق ةدد ز اج م

 راست كيفيت للتاريخ المبكر )ةداوان  6002يام ( Tyler – kimberly - A)يى  راست  

،  است دي  يره الدراست يحص التاريخ األسرى (لألسرة  التحوما لدى ال با  من الم ر ين

( 00)المبكر لإلساءة  اإليمال للم ر ،  قد استخدم الباحث الم اةالا ال خصيت يلى ييات قوام ا 

وشارا الدراست لاتائن ويم ا ون جساءة مداملت األطفال،  تاا ل الكحولياا،  تداط  شخص،  قد 

المخدراا،  الا اط اإلجرام ، كا يره الدواما و  الم كالا ناتجت ين  جو  تفكك وسرى  اخا 

األسرة مما و ى لظ ور يره الم كالا الااشئت جما ين مغا رة المازل و  ال ر   و  نزا المسئوليت 

 .ديتالوال

ال ويت امجتماييت : ةداوان( Akman, 2007 – Yasemin)وكمن  - راست ياسمين

لطال  الجامدت األتراك،  قد است دي  يره الدراست ت ويم طال  الجامدت األتراك  يمريم  نوي م 

طالبا  قد تومل  الدراست ( 619) يو يت م امجتماييت،  قد تم تطبيق الدراست يلى ييات قوام ا 

ون يااك يالقت ارتباطيت ةين التفكك األسرى،  األسر المضطرةت  الوالدين الغير : من ويم ا لاتائن

 .متواي ين  ةين الدرجاا المحد ة لتحديد ال ويت امجتماييت

ةالك ف ين وسبا  الخالياا الز جيت من  ج ت نظر ( 6006) ايتم   راست جةراييم 

تحثريا ةالخالياا، حيث وجري  الدراست يلى  األز اج  الز جاا  مدريت نظرت م للحياة  مدى

من الرجال  ان سم  ييات اإلناث جلى ( 72)من اإلناث، ( 72)ير اً ما م ( 902)ييات مكونت من 

يامالا  غير يامالا  وز اج ن، حيث تومل  الدراست جلى ون الخالياا الز جيت تتحثر ةدما 

 .لرضاالمروة  ون الز جت غير الداملت تتمت  ةمستوى من ا

 Rocha – Milatovic – Giselkle – Kovacs, 2001" ي  حين وكدا  راست 

 الت  طب   يلى مجمويت من اخةاء  األم اا خضدوا " ميالتوييك، جيسلكا، كوياكم ر شا،

توجد  لجلساا تسويت للت ليا من حاما الداف األسرى  تح يق التوايق األسرى يلى وني م

   يملن للداف مئين، جم ون الدراست وكدا يلى ون الز جاا الالاختالياا جويريت ةين الز ج

يح  ن تواي اً اجتمايياً م  وز اج م و  وطفال م، ةياما الز جاا الالئ  م يملن للداف ح    جلساا 

 .التسويت  التفا ض نتائن جيجاةيت من حيث تح يق التوايق األسرى م  وز اج م  وطفال م

يلى ون يااك " كاثلين ر   ةوتوم Kathleen Row Bottom, 2002"كما وكدا  راست 

ةدض ال ضايا المتدل ت ةالداف الدائل  يلى وحد وطراف األسرة م يستطي  ال ضاة ةمحكمت األسرة 

التوما جلى قراراا موضوييت ة حن ا   ن الحاجت جلى زياراا تف ديت لتلك األسرة  ي د جلساا 

د ويرا  األسرة حيث تكمن ياا ويميت    ر األخصائيين مد م للتدرف يلى تحثير الداف يلى وح

امجتماييين ي  تدييم المستوى ال ضائ   ال ري  ي  تحديد امحتياجاا الافسيت  امجتماييت لتلك 

 . األسرة ةصورة متوازنت م  الجانب ال ضائ 

 و م  ةدض الدراساا ةضر رة ججراء المزيد من البحوث  الدراساا لمدالجت الظايرة 

 (.م6002الطريف )المدر ست من قبا التخصصاا المختلفت  راست 

وني ي  مواج ت التصدياا المست بليت ي  الدالقت الز اجيت، كما و م  ةدض الدراساا 

 لدرء و  اضطرا  يا ح نتيجت تدارض الد ر الماوط ةكا من الز جين، كان مةد من الوقايت 

سئوليت الز اج  تبداتي،  تدريف م ةح وق   اجباا ممثلت ي  تحييا كال الز جين  تدويديم يلى م

كا ما ما،  جكساة م قيم الحب  التداطف  التدا ن،  ي  ال يم الالزمت للتوايق  التراض  ي  

 (.99: م6090ةاجر، ) الديش الم ترك،  استمرار  يمومت الحياة األسريت

الت  ت ّز كيان ا  ت ّد  ون المتاة  لحال وَُسِرنا، يُفاجح ة ول األزماا  الم كالا كما 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربية

 

972 

است راريا   حدت ا يوماً ةدد يوم، يم  ضدف الوازا الديا  كثرا  تدد ا األزماا امجتماييت 

 األسريت،  م  التغير امجتماي  السري  الر  وحدثتي  سائا اإليالم حيث جدل  الدالم وشبي ما 

يره التغيراا  التطوراا،  يكون ةال ريت الصغيرة،  المجتمداا اإلسالميت لم تكن ةماحى ين

يبالرغم من الخصوميت امجتماييت لألسرة المسلمت يإن المتاة  للدراساا امجتماييت  الكتاةاا 

الصحفيت  مواق  اإلنترن  يجد ون يااك قل اً متزايداً من اخةاء  األم اا  المختصين ي  الجوانب 

ل ا األسرة ي  الوق  الحاضر،  ما ال رييت  امجتماييت حول األ ضاا المضطرةت الت  تتدرض 

نتن يا ا من حاما الطالق  جاوح األحداث،  حاما الداف األسر ، كما ون يد اً كبيراً من 

 (.7، 6092ال لب ، )ال ضايا ي  المحاكم ال رييت ناشئت ين الحياة الز جيت غير المست رة 

سدو يت ي  الدصر من األسرة ال( 6092) ينكد  لك ما وشارا جليي  راست الغامد  

الحال  تتدرض للدديد من التحدياا،  التغيراا الت  قد تطرو يلى نس  ا األسر ،  تماسك ا جراء 

ما يحدث من تغيراا يي ا، و  محيطت ة ا نتيجت التحوما المدامرة ي  مجاما يدة اجتماييت، 

ن التصدياا الت  تدصف  اقتصا يت،  نفسيت؛  نتيجت ل ره التغيراا تصا  األسر غالباً ةالدديد م

 .ة ا،  تس م ي  تفكك ا

جلى وني ي  ون الساواا األخيرة ش دا تحوما كبيرة ي  نسق ( 6092)كما وشار الحرة  

األسرة السدو يت يامت،  تحومً ي  مددما الطالق ةصفت خامت، كما حدث  مجمويت من 

ماط جديدة من الدالقاا األسريت، المتغيراا ي  امتجاه نحو الز اج  ونماطي، جضايت جلى ع ور ون

 تغيراا ي  األ  ار المرتبطت ةالرجال  الاساء ترتب يلي ا حد ث تغيراا يديدة ي  األسرة 

 .السدو يت

جلى ون يااك حاجت جلى خدماا جرشا يت متخصصت ي  المجال ( 6090)ةياما ي ير يبد هللا 

 األزماا الت  تدترض  الز اج ، حيث ومبح   اا ويميت قصوى خامت ي  عا التحدياا

ال با  قبا  وثااء  ةدد الز اج،  يره الخدماا  اا ويميت كرلك ةما يح  ي من يدف للز جين وم 

 . يو تح يق وكبر قدر ممكن من التوايق الز اج 

 من ياا نجد ون حمايت األسرة من امنحراف  يدم امست رار يتطلب المبا رة ةاتخا  

يت التى تكفا حمايت ا،  تحايظ يلى كيان ا،  تديم تماسك ا،  ويضاً مجمويت من اإلجراءاا الوقائ

موسى، )تصا جلى تح يق التوايق الز اجى ال ائم يلى المو ة  الرحمت كما وقريا الدين اإلسالمى 

9112 ،29.) 

 من وجا  لك كان اميتمام ةاألسرة  الم كالا الت  قد تدترض ا  ةخامت الازاياا 

وال ال خصيت من قبا الد لت  الر  ع ر جليا ي  جطار الت ريداا  ال وانين األسريت  مسائا األح

الت  مدرا ي  اخ نت األخيرة  الت  كان من ويم ا جن اء محاكم متخصصت للفصا ي  مسائا 

 (.900، 6000الدرة ، )الازاياا األسريت  مسائا األحوال ال خصيت 

 : مشكلة الدراسة

اا  نتائن الدراساا الساة ت يتضح ون انت ار الازاياا ةااًء يلى ما سبق يرضي من و ةي

الز جيت  الطالق عواير اجتماييت ترتبط ةمتغيراا  يواما ث اييت  اجتماييت  اقتصا يت، حتم  

التداما م  قضايا األسرة  الز اج من ماظور ترةو  جسالم ،  يليي يإن ال ضيت البحثيت الت  

لور ي  تحديد مالمح الما ن اإلسالم  ي  التداما م  الازاياا تحا ل الدراست الحاليت مدالجت ا تتب

الز جيت سواء يلى المستوى الوقائ  و  يلى المستوى الدالج ،   لك من خالل اإلجاةت ين 

 .التساؤما التاليت
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 : أسئلة الدراسة

 ما اإلطار المفاييم  للازاياا األسريت؟ .9

 ت؟ما وةرز اخثار المترتبت يلى الازاياا األسري .6

 ما مالمح الما ن اإلسالم  ي  الوقايت من الازاياا األسريت؟ .2

 ما مالمح الما ن اإلسالم  ي  يالج الازاياا األسريت؟ .0

 : أهداف الدراسة

 .يرض اإلطار المفاييم  للازاياا األسريت .9

 .تحديد وةرز اخثار المترتبت يلى الازاياا األسريت .6

 .الازاياا األسريتةيان مالمح الما ن اإلسالم  ي  الوقايت من  .2

 .الك ف ين مالمح الما ن اإلسالم  ي  يالج الازاياا األسريت .0

 : أهمية الدراسة

جثراء الجانب الاظار  يا  جاناب األسارة  ماا يارتبط ة اا مان نزايااا  كيفيات مواج ت اا  ياق  .9

 .الما جيت اإلسالميت

لمدر ضات يلاى ومبح  الازاياا الز جيت ي  اخ نت األخيارة مان ويام الم اكالا األساريت ا .6

كايت األمددة،  قد يرج   لك لكثرة الم كالا امجتماييت الت  تحيط ةاألسرة، ةا  وخطاريا 

 .يلى األسرة  يلى المجتم   من ثم مةد من اميتمام ة ا   راست ا

ما ست دمي يره الدراست من ك ف لكيفيت مدالجات م اكلت التفكاك األسار  التا  ومابح  تاحرق  .2

 . من ماظور جسالم  الكثير من المجتمداا

يجب اميتمام ةإحداث التوايق األسرى  من ثم محا لت ال ضاء يلى وسابا  الصاراا  الاازاا  .0

 اخا األسارة حياث حارص اإلساالم يلاى تح ياق التواياق ةاين الاز جين،  اندكااس  لاك يلاى 

التا  ترةيت األةااء،  جيجا  جيا مالح يفيد األمت،  يفيد ويضا ي  التخفيف من حادة الم اكالا 

تاتن ين التفكك  سوء التوايق األسرى مان انحاراف  ج ماان لل ابا   غيرياا مان الم اكالا 

 .الت  ت د  كيان المجتم  ةحسره

ما يمكن ون ياتن ين يره الدراسات مان  راسااا  ةحاوث يمكان ون يتاا ل اا البااحثون مسات بالً  .5

ف وةدا يااا  تااداخا خاماات  ون يااره الدراساات تحتاااج للدديااد ماان الدراساااا الميدانياات مخااتال

 . الدواما المنثرة يي ا  وثاريا يلى المجتم 

التحكيد يلى ون األسرة كانا   ساتظا  حادة المجتما  األساسايت مماا يساتوجب المحايظات يلاى  .2

 .تماسك ا لضمان تحثيريا اإليجاة  ي  المجتم 

 الدالجاا   امساتفا ة مان نتاائن الدراسات يا  تفدياا البارامن اإلرشاا يت يلاى المساتوى الوقاائ  .7

 .للازاياا األسريت

قد تفيد يره الدراست ي  الت ليا من انت ار الازاياا الز جيت  الطالق لدى ال با  خامت  .2

 . المتز جين حديثاً 

قد تفيد نتائن الدراست األخصائيين امجتماييين الداملين ي  المجاال األسارى يا  تبااى ماداخا  .1

 .األسريت  وساليب ترةويت جسالميت للتداما م  الازاياا
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 :منهج الدراسة

تستخدم الدراست الما ن الومف  لمالءمتي لتح يق ويداي ا، كما ون ا تستدين ةالما ن 

األمول  ي  يرض ا لبدض اخياا  األحا يث المرتبطت ةالما ن اإلسالم  ي  التداما م  

 .الازاياا األسريت لتحليل ا  استاباط ما يي ا من  مما

 :مصطلحات الدراسة

 : رةاألس

ي اوم ةيا ماا راةطات )تدرف ةحن ا جمايت اجتماييت ةيولوجيت نظاميات تتكاون مان رجاا  اماروة 

 وةاائ ما  من ويم الوعائف الت  ت وم ة ا يره الجمايات، جشاباا الحاجااا الداطفيات، ( ز اجيت م ررة

 توجياي األةاااء  ممارست الدالقاا الجاسيت  ت يئت المااخ امجتماي  الث اي  المالئم لريايات  تا ائت 

 يالحظ ون الجمايات التا  تتكاون يلاى األسااس السااةق  تماارس ياره الوعاائف  تختلاف يا  ةاائ اا 

اختاليا  اضحا  من ثم يتدين ياد تدريف األسرة ون يتضمن التدريف اإلشارة جلى الاما ج المحتملت 

 (.952-957: 6002غيث، )ل ره الجمايت

دااث ماان عاار ف الحياااة الطبيدياات التل ائياات  الاااظم منسساات اجتمايياات تاب: كمااا تداارف ةحن ااا

حوالاات، ) األ ضاااا امجتمايياات،  ياا  ضاار رة لب اااء الجااام الب اار     ام الوجااو  امجتماااي  

6002 :990.) 

الحصاان الطبيداا  الاار  ي ااوم يلااى رياياات الفاار   حياتااي  يااى وساااس :  تداارف ويضااا ةحن ااا

 . (1، 6005محمد،  سخر ن، )المجتم   خليتي األ لى 

 : النزاعات األسرية

، 9115الدلاوان ، " )ةحني اشتدا  الخصومت ةين الز جين  تدارر التفاايم ةيا ماا" تدرف ةحن ا 

62 .) 

 تداارف ويضاااً ةحن اااا مااراياا ناشاائت ةاااين الااز جين نتيجاات لدااادم الت ااار  ياا  المظااااير 

لااز جين ممااا ال خصايت و  ةساابب الم ااكالا امقتصاا يت  الضااغوط الخارجياات التا  ت اا  يلااى وحاد ا

يترتب يليي يدم جشباا ةدض الحاجااا الافسايت  الفسايولوجيت التا  تان   جلاى اضاطرا  الدالقااا 

 (.1، 9121مالح، )الز اجيت 

 : الدراسات السابقة

 راست للتدرف يلى وثر  (widmer& Bodenmann,2006)وجرا  يدمير،  ةو يامان  .9

اه حديث يستاد يلى نظريت التحقلم  يو اتج( CCET)ةرنامن تحسين التداما ةين األز اج 

 التداما الفر    الديااميك  لتدزيز الرضا الز اج   الحد من التوتر الز اج ، ةاإلضايت 

يلى سبيا المثال، م اراا امتصال  م اراا حا )جلى الداامر الت ليديت لبرامن األز اج 

ةال بول الجيد،  قد ( CCET)كما يتمت  ةرنامن الـ (. CCET)،  ويضا يتاا ل الـ(الم كالا

 ت ير الاتائن جلى وني ةاإلضايت جلى اكتسا  . تم تافير البرنامن يلى مجمويت من المتز جين

م اراا الدالقت، ي د ش د الم اركين انخفاض ي  شدة التوتر الز اج   زيا ة الرضا 

 .الز اج ، حتى ةين األز اج الرين كان لدي م يالقاا طويلت األمد من يدم الرضا

حول التوايق الز اج   يالقتي ةاإلشباا المتوق   الفدل  (: م6002) راست ةامويا  .6

للحاجاا الداطفيت المتبا لت ةين الز جين، حيث تومل  الدراست جلى  جو  ير ق ي  

:  الحاجاا الداطفيت المتوقدت ةين الز جاا  األز اج  كان ترتيب ا ياد الز جاا اخت 

 كرلك توجد ير ق ي  ترتيب قوة .حترام، الت دير، ال بول، الث تالحب، الف م، اميتمام، ام
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الف م، الث ت، الت دير، اميتمام، : الحاجاا الداطفيت الفدليت  كان ترتيب ا ياد الز جاا كالتال 

اميتمام، الت دير، الف م، :  ةالاسبت لألز اج يإن ترتيب ا كالتال . ال بول، الحب، امحترام

 .حترام، الث تالحب، ال بول، ام

يدي  جيجا  الدالقت ةين ج راك الز جين للمسن لياا األسريت  يدم ( يـ9061) راست الج ا   .2

ز ج  ز جت من مستوياا اقتصا يت ( 200)امست رار األسر   تكون  ييات البحث من 

ت  اجتماييت مختلفت،  قد استخدم  الباحثت الما ن الومف   التحليل ،   تومل  جلى نتائن يام

 جو  ير ق  الي جحصائيا ةين األز اج ي  الريف  المدن حول ج راك : كان من وةرزيا

مسن ليات م األسريت لصالح األز اج الم يمين ي  المديات ،   جو  يالقت ارتباطيي موجبي ةين 

ج راك المسن لياا  امست رار األسر ،  كان من ويم التومياا ضر رة اميتمام ةتدريم 

 .سريت  توييت األز اج  الز جاا ةحيميت مدريت تلك المسن ليااالمسن لياا األ

ين يايليت الدالج األسر  ي  تح يق التحييا امجتماي  للاساء ( 6001) راست وةو جيا   .0

ضحايا الداف،  تاتم  يره الدراست جلى الدراساا شبي التجريبيت ةاستخدام الما ن شبي 

سيدة ممن تدرضن للداف ةجمي  ( 02)ت قوام ا التجريب ،  قد تم تطبيق الدراست يلى ييا

الم اةالا الم ايت، م ياس الداف ضد المروة، : وشكالي،  قد ايتمدا الباحثت يلى و  اا

التحييا امجتماي ، الزياراا المازليت، السجالا  اإلحصاءاا  الملفاا، امختباراا م ياس 

ت ةرنامن الدالج األسر  ي  خفض يدالي:  قد تومل  الدراست لاتائن من ويم ا. اإلحصائيت

 رجاا الداف اللفظ   الجسد  لدى نساء المجمويت التجريبيت، يدم يداليت الدالج األسر  

ي  خفض  رجاا الداف الجاس  لدى الاساء المجمويت التجريبيت، يداليت ةرنامن الدالج 

 .األسر  ي  خفض  رجت الحرمان امجتماي  لدى نساء المجمويت التجريبيت

يدي  جلى الك ف ين اخثار الافسيت  امجتماييت للتفكك األسر ، (: 6096)راست محمد   .5

 استخدم  الما ن الومف   الما ن الم ارن،  ايتمدا يلى امستبانت ي  جم  البياناا 

 كرلك الم اةلت كما استخدم الباحث وسلو   راست الحالت ين طريق الم اةلت ال خصيت لديات 

حالت ي ط،  خلص  ( 10)ا ي  مديات الجلفت  وجري  الدراست يلى من الاساء المطل ا

الدراست جلى ون التغيير ي  المفاييم  الدا اا  كرلك ي  قانون األحوال ال خصيت يحتاج جلى 

 ق   ج د كبيرين، يالاساء ي درن ةإجحاف يره ال وانين لح وق ن  الرجال ي در ن 

 ".يكر التغيير"ةالت ديد من يره الفكرة 

يدي  تدرف مدى يايليت الد راا التدريبيت ي  الحد من الخالياا ( 6092)راست ال مر    .2

ونثى من ( 926) كراً  ( 667)ير ا ةواق  ( 221)الز جيت،  قد ةلغ  ييات الدراست 

المتر  ين يلى   راا التحييا للز اج،  اتبد  الدراست الما ن الومف  امرتباط   كان  

ت الحضور لد راا الم بلين يلى الز اج  مل  حتى سب  مراا من ون نسب: ويم الاتائن ي 

جم ور ييات الدراست،  كما و ضح  الاتائن ون الد راا التث يفيت  مل  ويلى نسبت حضور 

 تاليا الد راا الافسيت ثم امجتماييت، كما و ضح  الاتائن يلى محور الحد من الخالياا 

،  قد تكررا نفم (ت ال ديدة،  المواي ت،  يدم التحكدالمواي )الز جيت ميا الديات جلى اختيار

الاتيجت ي  حساةاا التكراراا  الاسب للمحور الثان  كفاءة المدر ،  المحور الثالث 

 . محتوى الد راا،  المحور الراة  تصميم الد راا  الرضا يا ا

الداف ت ص  الدالقت طويلت األمد ةين ( Yoo & Huang, 2013)است دي   راست  .7

ألسر ، الصحت الافسيت لألم اا، وساليب المداملت الوالديت،  الم كالا السلوكيت لدى ا

 ة كا وكثر تحديداً، حا ل  الدراست التح ق من توسط . األطفال ي  مرحلت ما قبا المدرست

الصحت الافسيت لألم اا  وساليب المداملت الوالديت ي  سن الثالثت للدالقت ةين الداف األسر  

األ ل   الم كالا السلوكيت  اا التوجي الخارج   الداخل  لد  األطفال ي  سن  ي  السات
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الداف األسر   وشارا الاتائن جلى توسط الصحت الافسيت لألم اا للدالقت ةين . الخامست

 الم كالا السلوكيت  اا التوجي الخارجيت،  توسط وساليب المداملت الوالديت  خصوماً 

للدالقت ةين الداف األسر   الم كالا السلوكيت  اا التوجي ( الضر  يلى المنخرة)الر ف 

 كان للداف األسر  سثاراً مباشرة ي  الم كالا السلوكيت  اا التوجي . الداخل   الخارج 

 انت   الدراست جلى ال ول ةحن يااك سثاراً طويلت المدى للداف األسر  . الداخل   الخارج 

ضر رة التدخا المبكر و  جيدا  ةرامن  قائيت يلى وطفال ما قبا المدرست،  و م  ة

 .لألطفال ي  األسر الت  يات ر يي ا الداف

جلى ت ص  الدالقت ةين وساليب المداملت الوالديت ( Sebre et al., 2014)يدي   راست  .2

 تجدر .  الم كالا السلوكيت لدى األطفال ي  مرحلت ما قبا المدرست ي   متفيا  ليتوانيا

ني ةالرغم من الت ار  المكان  ةين كلتا الد لتين، جم ون يااك ير قاً ث اييت اإلشارة جلى و

ألطفال ي  مرحلت ما ( سةاء  وم اا) شارك ي  الدراست مجمويت من و لياء األمور . ةيا ما

قبا المدرست،  الرين استجاةوا يلى م ياس امتجاياا نحو ترةيت األطفال،  وةلغوا ين 

 ةالاسبت للاتائن،  جدا يالقت . التوجي الداخل   الخارج  ألطفال م الم كالا السلوكيت  اا

سالبت ةين الدفء الوالد   الم كالا السلوكيت،  يالقت موجبت ةين وساليب المداملت ال ائمت 

  جدا ير ق ي  الدالقت ةين الضبط . يلى الد ا   الم كالا السلوكيت ي  كلتا الد لتين

الا السلوكيت،  كرلك ي  التفايا ةين وساليب المداملت الوالديت الافس  من قبا اخةاء  الم ك

 خصوماً الدفء من قبا األم اا  التوجي نحو الد ا  يمكن يز يا للفر ق الث اييت ةين 

 .كلتا الد لتين

جلى ت ص  الدالقت ةين كا من التماسك األسر  ( Wang et al., 2016)سد   راست  .1

 استخدم  . كالا السلوكيت لدى األطفال ي  مرحلت الر ضت ال اةليت األسريت للتكيف  الم 

من و لياء األمور ألطفال ( 9620)الدراست الديات الطب يت متدد ة المراحا،  الت  كان قوام ا 

تترا ح ويماريم ما ةين الثالثت  السا ست الرين ي طاون ي  جحدى المااطق الحضريت ي  

استخدام م ياس الحالت الافسيت الدامت، قائمت كونرز   لجم  البياناا، تم. منت و ةد لت الصين

ةاللغت )للسلوك الطفل ،  الاسخت الثانيت لم ياس التماسك األسر  ال اةليت األسريت للتكيف 

 و ضح  الاتائن ون مددل انت ار الم كالا السلوكيت لدى ويرا  الديات قد ةلغ (. الصيايت

السلوكيت ةين ينمء األطفال طب اً    جدا ير ق ي  مددما الم كالا%(. 97.92)

لمتغير التماسك األسر   ال اةليت للتكيف، حيث ارتفد  مددما الم كالا السلوكيت لدى 

. األطفال ي  األسر  اا المستوياا الماخفضت من التماسك األسر ،  الجمو  األسر 

من التماسك  ةصفت يامت، يمكن ال ول ةوجو  يالقت سالبت ةين الم كالا السلوكيت  كا 

 .األسر   ال اةليت األسريت للتكيف لدى األطفال ي  مرحلت الر ضت

 الدالجيت  الوقائيت البرامن يداليت يدي  التدرف يلى  رجت(: 6092) راست الغامد   .90

 نظر المستفيدين  ج ت التوايق الز اج  من تحسين ي  األسريت من الجمدياا الم دمت

 يق يرا ال دف ايتمد الباحث يلى الما ن الومف  جدة،  لتح المو ة ةمحايظت ةجمديت

المو ة للتاميت  ةجمديت من المستفيدين( 999)المسح ، حيث تكون  ييات البحث الفدليت من 

جدة تم اختياريم ةالطري ت الد وائيت،  قد استخدم الباحث م ياس يداليت  األسريت ةمحايظت

 م ياس التوايق الز اج  ( 6092الغامد ،)البرامن اإلرشا يت لوقائيت،  الدالجيت من جيدا  

،  ةدد تحليا استجاةاا الديات توما الباحث جلى الاتائن الت  (9111يرج،  يبد هللا، )جيدا  

 الدالجيت من  ج ت نظر ييات البحث  الوقائيت كان   رجت يايليت البرامن: كان  كما يل 

، توجد يالقت (كبيرة)البحث  ، كان   رجت التوايق الز اج  من  ج ت نظر ييات(كبيرة)

 ي  الوقائيت  الدالجيت الم دمت البرامن يداليت ارتباطيت ايجاةيت  اا  ملت جحصائيت ةين  رجت
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المستفيدين من ةرامن جمديت المو ة  نظر  ج ت الز اج  من  التوايق األسريت الجمدياا

 امن الوقائيت  الدالجيتالبر للتاميت األسريت، توجد ير ق ي  متوسطاا  رجاا ت ويم يايليت

ةجمديت المو ة للتاميت األسريت  ي ا  المستفيدين من  ج ت نظر األسر جمدياا ي  الم دمت

 ، م توجد ير ق ي  متوسطاا  رجاا ت ويم يايليت(الجام،  المستوى التدليم )لمتغيراا 

ةجمديت  ستفيدينمن  ج ت نظر الم األسريت الت  ت دم ا الجمدياا البرامن الوقائيت  الدالجيت

 (.الدمر، المستوى امقتصا  )المو ة للتاميت األسريت  ي ا لمتغيراا 

يدي  الدراست تاميت الوي  ةمتطلباا الحياة الز جيت لدى ييات (: 6092) راست رضوان  .99

من خريج  الجامداا المصريت،  قام الباحث ةتصميم ةرنامن جرشا    ةيان يايليتي لتح يق 

خدم الما ن التجريب ،  ايتمد يلى م ياس الوي  ةمتطلباا الحياة يدف الدراست،  است

الز جيت من ماظور الترةيت اإلسالميت ي  الجانبين المدري   الوجدان ،  اختبار مواقف 

ل ياس الوي  ةمتطلباا الحياة الز جيت من ماظور الترةيت اإلسالميت ي  الجانب السلوك ، 

 وثب  الاتائن يايليت البرنامن اإلرشا   ي  تاميت  خرين  خريجت،( 02) تكون  الديات من 

 .الوي  ةمتطلباا الحياة الز جيت من ماظور الترةيت اإلسالميت

 : التعليق على الدراسات السابقة

يتضح من الدرض الساةق اتفاق جمي  الدراساا الساة ت يلى ويميت التوييت  اإلرشا  

يميت البرامن اإلرشا يت ي  مجال الحياة األسريت للمتز جين  للم بلين يلى الز اج، كما يتضح و

سواء كان  يره البرامن ي  الجانب الوقائ  وم ي  الجانب الدالج ،  تحت  يره الدراست استكماما 

لتلك الدراساا الساة ت، ةياما تتميز يا ا ي  تاا ل ا لجزء الازاياا الز جيت ي ط  محا لت تحديد 

اما مد ا سواء ي  المجال الوقائ  و  المجال الدالج ،  رغم  لك مالمح الما ن اإلسالم  ي  التد

ويا ا من تلك الدراساا ي  يرض ةدض المفاييم الاظريت  ي  امسترشا  ةما  ر  يي ا من 

 .مراج 

 : اإلطار المفاهيمي للدراسة

 : اإلطار المفاهيمي للنزاعات األسرية: المحور األول

 : مفهوم النزاعات األسرية: أولا 

نزاا، خالف، يدم اتفاق، : ي ير جلى: ي ير المف وم اللغو  للازاياا األسريت جلى ما يل 

، 6009ندمت،  سخر ن، ( )نزاا يائل )خصومت شديدة  اختالف ي  ال دور  المصالح  األيكار 

9217.) 

ةياما يرق  المفاييم ةين الم كلت األسريت  ةين الازاياا الز جيت ياألخيرة من  ج ت نظر 

خدمت امجتماييت ي  تلك الدالقاا السيئت الت  تسو  جو األسرة ةسبب الا ص ال ديد ي  نسين ال

الدواطف ةين الز جين األمر الر  يسايد يلى كثرة الخالياا ي  الفكر  ي   ج اا الاظر 

 (. 26، 9126مديق،  سخر ن، ) الاظرة جلى المست با 

ال ائم وساسي ةين الز جين ةما ين   جلى حالت من يدم امتفاق :  يااك من يدري ا ةحن ا

حد ث اضطرا  ي  الدالقت الز جيت ةايتراض ون يااك يالقاا نمو جيت ةين ويرا  األسرة 

 (.1، 9129م ر، )

حالت من يدم التوايق الااشئ ةين الز جين  الر  : ةياما تدرف الازاياا الز جيت ةحن ا

 (. 00، 9120يبد الرحمن، ) ين   ةد ره جلى حد ث توتر ي  الدالقت الز جيت
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حالت من يدم التوايق ال ائم وساسا ةين الز جين مما ين   جلى حد ث :  يرى البدض ون ا

اضطرا  ي  الدالقت الز جيت تديق األسرة من تح يق ويداي ا للحالت الت  يديش يي ا الز جان 

 (.672، 9122يبد الرحمن، )سويين م  تااقض امتصال و  التفايا السو  

حالات مان يادم الويااق الادائم ةاين الاز جين ترجا  : ةياما تدرف الازاياا الز جيت يلى ون ا

جلى ت صير الز جت ي  ح وق الز ج و  ت صير الز ج ي  ح وق الز جت، و  ت صاير كاا ما ماا يا  

السيساا ، )ح ااوق اخخاار ممااا ياااتن ياااي ن ااوز الز جاات و  ن ااوز الااز ج و  ال اا اق ةااين الااز جين 

9110 ،90.) 

مجمويت من الخالياا الز جيت الت  قد تحدث ما ةين :  ت ير ويضا الازاياا الز جيت ةحن ا

الز ج  الز جت ة كا يسبب مرايا ةيا م  ينثر ي   اا الوق  يلاى طبيدات الباااء األسار  ة اكا 

شاومان، )سلب  األمر الر  يستوجب تدخا م ا  م صو  ة دف جحداث التكيف  امست رار األسر  

6005 ،096.) 

 ي  ت   ي  الدالقت ةين الز جين ي  مورة خالياا ي   ج ت الاظار  امتجايااا  اتخاا  

ال ااراراا،  تكااون ةساابب ياادم خباارة الااز جين ةحيااث يصااالن جلااى مرحلاات الصااراا  يااز ا  التااوتر 

ةصورة كبيرة،  م يمكن تح يق تكيف ج ا زا ا الخالياا  لو لم توجاد ن ااط اتفااق و  تااازما ةاين 

 Douglon. Fm, 1995, p)جين مما ين   جلى يدم است رار الحيااة الز جيات  رةماا الطاالق الز 

239 ،Douglon.) 

 : أهم المفاهيم المرتبطة بالنزاعات األسرية: ثانياا 

من ويم المفاييم المرتبطت ةمف وم الازاياا الز جيت مف وم الا وز  ال  اق  ييما يل  

 : توضيح ل ما

 مفهوم النشوز  -أ

الا وز يكون ةين الز جين  يو كرايت كا  احد ما ما ماحبي  اشت اقي : ل وةو جسحاققا

من الا ز  يو ما ارتف  من األرض  ن زا المروة ةز ج ا  يلى ز ج ا تا ز ن وزا  ي  ناشز 

َ الالَّتِ  تََخايُوَن : )ارتفد  يليي  استدص  يليي  وةغضتي  خرج  ين طايتي قال تدالى

،  ن وز المروة استدصاؤيا يلى ز ج ا  ن ز يو يلي ا ن وزا كرلك (20اساء، ال( )نُ وَزيُنّ 

َروَةٌ َخايَ   ِمن )،  ي  التازيا الدزيز (092ا، .اةن ماظور،  ) ضرة ا  جفايا  وضر ة ا  َ جِِن ام 

َراًضا لِ َا نُُ وًزا وَ   جِي   (.962الاساء، ( )ةَد 

اةن )ر ج الز جت ين الطايت الواجبت للز ج  يريي المالكيت  ال ايديت  الحااةلت ةحني خ

 (.02، 9115قدامت، 

 (.202، 9116اةن ياةدين، )خر ج الز جت من ةي  ز ج ا ةغير حق :  يريي الحافيت ةحني 

تبايده  تجانبي ين ز جتي  تريدي ين محبت ا و  تركي : وما مف وم ن وز الز ج ي و

 (.650، 9129السيد، )ا ةالتكاليف مضاجدت ا و  الت صير ي  نف ت ا و  الم  ت يلي 

 : مفهوم الشقاق –ب 

الم اقت  ال  اق غلبت الددا ة  الخالف شاقّي م اقت ش اقا  قال الزجاج ي  : المف وم اللغو 

 (.52الحن، ( )ون الظَّالِِميَن لَفِ  ِش َاقم ةَِديدم : )قولي تدالى

ش اقا ألن كا يريق من يرقت  الددا ة ةين يري ين  الخالف ةين اثاين، سمى  لك : ال  اق

 .الددا ة قصد ش ا و  ناحيت غير شق ماحبي
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 قوا الخالف  الددا ة ةيا ما يلى نحو يستديى تدخا اخخر : المف وم اممطالح 

 .لإلمالح ةيا ما

 : محاور النزاعات والمشكالت األسرية ومراحل تطورها: ثالثاا 

 (: 05، 9126سر ، )ا يااك يدة محا ر تتسبب ي  الازاياا الز جيت ما 

 يتضامن اضاطرا  ماحت ا  يصابيت ا  تاراكم : محور الازاياا الز جيت المتدل ت ةالز جات .9

م ااكالت ا الافساايت  جيمااال مظ ريااا ال خصاا   ياادم قاادرت ا يلااى تحمااا مساائولياا الااز اج 

 ت صااايريا يااا  حاااق ز ج اااا  ان اااغال ا يااان  اجبات اااا الز جيااات ةاأليبااااء المازليااات الكثيااارة 

 .يلى ز ج ا  ةحث ا ين وسراره  كراييت ا للجام يى ةدض األحيان تجسس ا 

 يتضاامن تاادخا الااز ج ياا  ال اائون الخاماات : محااور الازاياااا الز جياات المتدلااق ةااالز ج .6

ةالز جت  جيمالي ل ا،  ايتراضي يلى ن ااط ا امجتمااي ،  شاكي يا  سالوك الز جات خاارج 

تي يا  مداملت اا،  ت يياده لحريت اا،  كثارة المازل،  ايتمامي ةدملي وكثر من ايتمامي ة اا  قساو

 .س ره خارج المازل،  مرضي  سوء حالتي الافسيت  الدصبيت

 يتضاامن اضااطرا  يالقات مااا الز جياات : محااور الازاياااا الز جياات المتدل اات ةااالز جين مداااً  .2

ةساابب الليوناات المفرطاات و  ال سااوة الزائاادة  اضااطرا  الدالقاااا امنفدالياات  ياادم نمااو المحباات 

 مااا،  ي اال ما ياا  مااق اات األمااور ة ااد ء  كثاارة شااجاريما   جااو  حاااجز نفساا  ةيا مااا ةيا

 الافور  امختالف الواضح ةين شخصيت ما ي  حيات ما الجاسيت مثا يدم التكاين الجاسا  و  

 .الممارساا ال ا ة  م كالا تاظيم الاسا و  يدم ال درة يلى اإلنجا 

، 60، 6006جةراييم، : )لخالياا األسريت ي  اخت  تحسيساً يلى ما سبق يمكن تحديد ويم ا

69) 

 يي ا تحخر الخالياا شاكا جحبااط الطارف اخخار  جسا اط ةداض الا اد يلياي : الخالياا الخفيت -و 

 .للت ليا من شحني

 يى ترجا  جلاى ون اا تكاون  اضاحت  ماريحت للغايات،  م تكاون ياااك : الخالياا الظايرة -  

 .الز جين محا ما لحا يره الم كالا من جانب

 تا ااح نتيجاات تااوتراا ياا  يتاارة مديااات حيااث تافجاار الخالياااا يااادما م : الخالياااا الحااا ة -ج 

يستطي  وحد الز جين تحمل ا،  وحيانا تختف  الم اكلت الساائدة  تصابح م اكلت ثانويات نتيجات 

 .لظ ور م كلت جديدة ةتوتر جديد مما ين ى جلى ع ور الخالياا الز اجيت مرة وخرى

 قاد . ..  يى تا ح يادما م يتم حا الصدوةاا الز اجيت األساسايت: حا ة المتكررةالخالياا ال -  

ةااين " الماا شاات "  لكاان غالبااا مااا يسااتمر الدااداء  الخالياااا . .. تكااون يااااك حلااول منقتاات

 .الز جين  ت ليا وحد الز جين من شحن اخخر ي  الدالقت الز اجيت

حياث تضااف الم اكالا الجديادة جلاى . ..  ياار يياي يساتمر الاز اج يا  امن: الصراا الت دم  -ه 

 قاد يتحاول يارا الصاراا جلاى خاليااا مدتاا ة ياادما م . .. الم كالا ال ديمت التاى لام تحاا

 .يستطي  وحد الطريين التوايق  امنسجام ي  الدالقت الز اجيت

 (: 21، 22، 6009محمو ، ) تمر الازاياا الز جيت ةمراحا ي  

قصايرة غيار محاد ة  رةماا تكاون قصايرة جادا ة اكا يجدل اا غيار يا  يتارة : مرحلت الكماون -و 

ملحوعات  امختاليااا يي ااا ساواء كاناا  ماغيرة وم كبياارة م ياتم مااق اات ا و  التداماا مد ااا 

 0ةواقديت
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يي ا ي در وحد الز جين و  كاليما ةاوا مان امرتبااك  ةحناي م اد   غيار : مرحلت امستثارة -  

 .قان  ةاإلشباا الر  يحصا يليي

 يي ااا يحاادث اممااطدام و  امنفجااار نتيجاات لأليدااال المترساابت  تظ اار : رحلاات اممااطدامم -ج 

امنفداما الت  تم كبح ا  قمد اا لمادة طويلات  يوجاد ما اا جحسااس متباا ل ةالت دياد  تكاون 

ومااا ةالاساابت للطاارف اخخاار  0األزمات غياار  اضااحت ةالاساابت للطاارف األقااا  راياات ةااالمواقف

وجااا حااا الم ااكلت،   لااك ياان طريااق مالحظاات الطاارف اخخاار تكااون يااااك محااا ما ماان 

 . محا لتي للتخفيف  مسايدتي يلى جيجا  حلول مااسبت لتلك الم كالا

يادما يز ا  اإلمرار  التحد   الرغبت ي  سوء المداملت ياإن األماور : مرحلت انت ار الازاا -  

صاومت ةيا ماا  كارلك تز ا  حدة ةين الز جين  يان ى  لاك جلاى زياا ة ال ا اق  التاوتر  الخ

يز ا  الا د المتبا ل ةيا ما  يكون يادف كاا طارف مان الاز جين ياو جع اار يياو  اخخار 

 ياااا يااز ا  الساالوك الساالب   0 امنتصااار يليااي   ن محا لاات للومااول جلااى حااا الم ااكلت

للز جين  تف د الحياة الز جيت المر نت، األمر الر  يصا جلاى انت اار الاازاا ةاين الاز جين 

 .مي  الاواح  الحياتيت المختلفت  الت  ترةط الز جين ةبدضجلى ج

يادما تات ر الازاياا ةين الز جين  يادما م ي در و  ما ما يلاى : مرحلت البحث ين حلفاء -ه 

حا الم كلت يإن ما يبحثان ين من يسايديم   لك مان خاالل األياا  األقاار   األمادقاء، 

ي اا الطاارف اخخار،  ياااا ج ا كاان الحلفاااء  يبادو كااا طارف ياا  جع اار األخطاااء التا  ي اا  ي

قااا رين يلااى تسااويت الخااالف ةااين الااز جين   لااك ياان طريااق المحاياادة التاماات  كاارلك ياان 

طريق جع ار األخطاء الت   ق  يي ا كا ما ماا ةصاراحت   ضاوح    ن تحياز أل  ما ماا 

د الطريين يلاى وما ج ا لم ي در الحلفاء يلى تسويت الازاا ةين الز جين  محا لت جنصاف وح

اخخر  ت جيدي يلى امستمرار ي   لك يإن  لك ين ى جلى ت ديد األسرة ي  ة ائ ا  ةالتال  

 .ان ياريا

 ياتم  لاك ياادما تصاا الازايااا ةاين الاز جين جلاى طرياق مسااد   :  مرحلات جن ااء الاز اج -  

الخااص  كرلك يادما تكون لدى و  من الز جين الدايديت يلى تحماا مسائوليت  لاك ال ارار 

ةامنفصال  ياا تتم مراحا امنفصال للحياة الز جيت   لك ين طريق امتفاق ةين الاز جين 

 .و  قد تصا جلى اإلن اء ين طريق المحكمت

 : أبرز اآلثار المترتبة على النزاعات األسرية: المحور الثاني

 : أبرز اآلثار المترتبة على النزاعات األسرية

 : ه السلبيةالتفكك األسري وآثار: أولا 

ي ير التفكك األسر  جلى ان يار الوحدة األسريت  انحالل ةااء األ  ار امجتماييت المرتبطات 

، 6002الخااول ، )ة ااا يااادما يف ااا يضااو و  وكثاار ياا  ال يااام ةالتزاماااا   ره ةصااورة مرضاايت 

 (.657ص

، الخااول )األشااكال الرئيسايت لتفكااك األسارة كمااا يلا   W. Goode قاد مااف  ليااام جاو  

6002 ،652.) 

جماا امنفصاال و  ال جار، : انحالل الوحدة األسريت الااتن يان رحياا وحاد الوالادين يان طرياق (9

الطالق،  يى ةدض األحيان قد يستخدم وحد الز جين حجت امن غال الكثير ةالدما ليب ى ةديداً 

 .ين المازل  ةالتال  ين شريكي ألطول يترة ممكات

تجات يان التاحثير المختلاف للتغياراا الث اييات،  التا  تانثر ياا  التغياراا يا  تدرياف الاد ر الاا (6

مدى  نوييت الدالقاا ةين الز ج  الز جت،  قد تظ ر ي  مورة مراا ةين اخةااء  وةااائ م 
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 .الرين يكونون ي  سن ال با 

يمكاان ون تحااا األزماات الدائلياات ةساابب وحااداث خارجياات مثااا الغيااا  المنقاا  و  الاادائم ألحااد  (2

 . الموا و   خول السجن و  ويت كوارث وخرى مثا الحر  و  الفيضانالز جين ةسبب 

الكااوارث الداخلياات التاا  تتساابب ياا  ي ااا جرا   ياا  و اء الااد ر نتيجاات األمااراض الافساايت و   (0

التخلف الد ل  ال ديد ألحد وطفال األسرة و  امضطرا  الد ل  ألحاد األطفاال و  : الد ليت مثا

ت الجسمانيت المزمات و  الخطيرة  الت  يكاون مان الصادب ألحد الز جين،  الظر ف المرضي

 .يالج ا

الحالات التا  يدايش يي ااا ويارا  األسارة سااوياً  لكان ما  تاااقص امتصااال و  التفاياا ييماا ةيا ااا  (5

 :Brid feat rerstone: Ibid, P) ةالراا ي  حالت جخفاق كا ما ما ي   يم اخخر ياطفيااً 

101) 

 : د مظاهر التفكك األسرة في اآلتيتتحد: مظاهر التفكك األسرى

 . يدم تماسك األسرة (9

 .الطالق  امنفصال (6

ال جر  انحالل البااء امجتماي  لألسرة مثا الدا اا ال خصيت السيئت لألز اج كتداط  و   (2

 (.960، 9117جبريا  سخر ن، )ج مان المخدراا،  السكر،  المرض الد ل  

 . امقتصا   و  ي دان اإلشباا الداطف من مظاير التفكك األسرى است الل المروة  (0

ين ى يدم اإلنجا  جلى احتماما يديدة جلى التفكك األسرى حيث جن جنجا  األطفال قد يدد  (5

 .يمالً  قائياً يما  تفكك األسرة

يبدو التفكك األسرى ج ا توقف التفايا ةين الز جين، ي د ي وم الرجا ةتحما مسئوليت األسرة  (2

 . ت ي  م اةا ون تدترف لي المروة ةسلطت الرجا ي  تحما ميزانيت األسرةمن الااحيت امقتصا ي

ع ور يكرة المسا اة ةين الرجا  المروة خامت ييما يتدلق ةإمدار ال راراا، امست الل  (7

 (.992، 6002رشوان، )ةميزانيت المازل،  الرغبت ي  السيا ة  السيطرة  اخا المازل 

 : آثار التفكك األسرى على األبناء

 : تتدد  سثار التفكك األسرى يلى األةااء، ما ا ما يل 

 . التخلف الدراس  لألةااء (9

 . زيا ة الافور  الكراييت ةين األةااء  تجاه الحياة (6

 . ع ور ةوا ر امنحراف  التمر  يلى ال يم  الاظم  ال وانين (2

 . ج مان المخدراا (0

 .الدز ف ين التفكير مست بالً ي  الحياة الز جيت (5

يااد  المجاارمين لألطفااال لا اار السااموم، و  ساارقت اخخاارين،  تصاابح الطفولاات البريئاات امتاادا  و (2

يرضي لالنحراف،  ت  د محاكم األحداث موراً من الجرائم الت  يرتكب ا األطفاال الارين لام 

 (.www.islamweb.netوم مدا ، )يدي وا ي  وسرة متراةطت 

 : سثار التفكك يلى قيم المجتم   ث ايتي
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اختالمً ي  ال يم التا  يسادى المجتما  لترسايخ ا يا  و ياان  سالوكياا ويارا ه  يسبب التفكك

 : مثا

 .التراةط  التراحم (9

 . التدا ن  المسامحت (6

 يولد التفكك جحباطًا نفسياً ي  كا ير  من . مسايدة المحتاج  الوقوف مدي ي  حاما ال دة (2

 . ويرا  األسرة المفككت

 . يت  يدم املتزام ة ايسدى الفر  للخر ج ين ال يم المجتمد (0

ن اار ث اياات  خيلاات ياان المجتماا   تغيااب ث اياات المجتماا  الح ي ياات المرتبطاات ةااديااا اإلسااالم   (5

الدظيم الار  جااء لسادا ة اإلنساان يا  الادنيا  اخخارة  جخاراج الاااس مان يباا ة الدباا  جلاى 

 .يبا ة ر  الدبا ،  من ضيق الدنيا جلى سدت اخخرة

 : العنف األسري: ثانياا 

الداف يلى وني استخدام الضغط و  ال وة اساتخداما غيار م ار ا ( وحمد زك  ةد  )يدرف 

 (.009، 9112ةد  ، )و  غير مطاةق لل انون من شحني التحثير يلى جرا ة ير  ما 

يلى وني يدا يافر ة صد، و  يدت د وني ين   جلى جنازال األ ى البادن  ( السيد يوض) يدريي 

ف اخخر، و  جيانتي،  قد يكون يرا الفدا م ر ياً و  غير م ر ا اجتمايياً البسيط و  ال ديد ةالطر

 (.96، 99، 6000يوض، )

ال سوة الممارست المكثفت لل  ر  ال وة  يا ة ماا : ون الداف يو( وحمد شفيق السكر ) يرى 

 ، السااكر)ياااتن يا ااا و ى جسااديا و  ت دياادا، و  ال تااا الدمااد و  امغتصااا ،  ال جااوم و  الضاار  

6000 ،552.) 

كااا تصارف يصاادر مان وحااد وياارا  : الدااف األساار  ةحناي( سااليمان ةان ضاايف هللا) يدارف 

األسرة ةغير حق شري  ين   ةي وحد ويرا يا اخخرين يان طرياق ال تاا و  اإلكاراه يلاى الفاح ات، 

يـ، 9020ف، اليوس)و  اإليالم البدن ، و  اإليالم الافس ، و  وخر المال كرياً، و  الحرمان من الحق 

96.) 

يتضح مما سبق ون الداف األسر  ي ير جلاى مجمويات مان السالوكياا الدد انيات ةاين ويارا  

األسرة،  الت  ياتن يا ا جر ح،  و ى  ج مل،  ي  ةدض األحيان يان   للويااة،  ياره السالوكياا 

األساسيت، كما  رةما ت ما اإلساءة البدنيت، امغتصا ،  تحطم الممتلكاا  الحرمان من امحتياجاا

ون ا قد تصدر من الز ج تجاه الز جت، و  الدكم، كما ون ا رةما تصدر من األةااء تجااه ةدضا ما و  

 (.56، 6092رضوان، )تجاه األةوين و  وحديما 

 : إدمان أحد أفراد األسرة: ثالثاا 

اإل مان يو السالوك الار  يان   جلاى تااا ل ةداض الد ااقير التا  تفضا  جلاى اضاطرا  يا  

ل خصاايت،  يااو يبااارة ياان ياادم اتاازان لل خصاايت،  يدتمااد ياارا امضااطرا   ياادم امتاازان يلااى ا

الجانب الفسيولوج   الافس   امنفدال  ةسبب تاا ل يره الد ااقير، كماا وناي يداد حالات مان التدااط  

 (.920، 6006يثمان، )المتكرر للد ار 

 : رة ما يل ون ويم وسبا  ج مان وحد ويرا  األس( 20، 9112مك ، ) ترى 

 و  المازلاات التاا  يتمتاا  ة ااا الفاار  ةااين ويضاااء وساارتي، يااالفر  الاار  : مكانات الفاار  ياا  األساارة

ي ادر ةالابار  اإليمااال يحام ةداادم امنتمااء، ييلجاح لجماياااا اإل ماان كتدااويض يان جمايتااي 
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ما  كاا  األ ليت، يالفر  المدلَّا الر  يلب  جمي  حاجاتي ة كا  ائم، ي در ةالرغبات يا  التداماا

 .المدطياا  ما ا اإل مان كمحا لت لتوكيد الراا

 ي ااد و ضااح  الدراساااا ون وساالو  التسااامح : الدالقاااا األسااريت  وساااليب المداملاات األسااريت

ةاألةاااء جلااى اإل مااان حيااث يتصارف األةااااء ةضااواةط محااد  ة  -ياا  ةدااض األحيااان  –يان   

ير  ةالتاال  ت اا يااديم يواماا الضابط  حيث يغلب يلى يانمء األةاااء امتجااه نحاو الالمدااي

الداخليت جلاى جاناب الضابط الخاارج ، وماا ج ا كاان وسالو  المداملات الوالديات ساويا،  التزما  

األسرة ةت با جام امةن،  ت با  اتي الجساميت،  ت باا قدراتاي  طاقاتاي  جمكانياتاي،  احترما  

بال يلى التداط  جم ي  حاما ناا رة جلى يدم اإلق -ي  الغالب  - اتي، يإن يرا ين   ةاألةااء 

 . ةد اي  وخرى

 حيث جن ضغط الجمايت الماحريت  سوء الصحبت  مجاراة األمدقاء، لاي تاحثير :  رياق السوء

 .يلى لجوء وحد ويرا  األسرة للتداط 

المنهج اإلسالمي في الوقاية من النزاعات األسرية: المحور الثالث


 : 

 : حترام المتبادلتربية الزوجين على ال: أول

تادكم يره الترةيت يلى يفت اللسان يلى الدالقت الز جيت، من حيث ماا اة كاا مان الاز جين 

اخخر ةححب األسماء جليي،  توقيره  احترامي،  يدم جيانتي و  سبي ياد امخاتالف، ي اد كاان رساول 

 ا،  ي وم ةتارخيم اسام ا، يَدان  ياا   السيدة يائ ت ةححب األسماء جلي ا،  يكاي ا  ياا ي ا ةكايت هللا 

ُ َيا  َا، وَنَّ َا قَالَ    ِ، ُكاا  َماَواِحبِ  لَ ُانَّ ُكاًاى، قَاالَ : َيائَِ تَ َرِضَ  هللاَّ تَاِ  ةِاة اِاِك َيب اِد : "يَا َرُسوَل هللاَّ يَااك 

 ِ تُ َا، قَاَل ُمَسدَّ ٌ " هللاَّ اِ  اة ن اخ  ةَي ِر، قَاا: يَد  ِ ة ِن الز  ِ : لَ َيب ِد هللاَّ ا، .وةاو  ا  ،  )يََكانَا   تَُكاَّاى ةِاحَُم َيب اِد هللاَّ

ِ : قال  ويًضا،  (612، 0ج ، ج  "ياا ياائش، يارا جبرياا ي ارو يلياك الساالم: "يوماا قَاَل َرُساوُل هللاَّ

مرخمااا مساام ا يلااى ساابيا التاادليا ( يايااائش)ياا  ةدااض األ قاااا ة ولااي  كااان ياا ي ااا الرسااول 

، تصااغير الحمااراء، و  (929، 6009، 2الاسااائ ، ج)ا ي ااا ويًضااا ةااالحميراء  المدايباات،  كااان يا

ياان ت باايح الااز ج ز جتااي ياا   ، كمااا ن ااى رسااول هللا (022، 9171اةاان األثياار، )يريااد البيضاااء 

، َ َم تَ  ُجر  جِمَّ يِ  ال بَي  ِ : "قولي يَ، َ َم تُ َبَح  ِرِ  ال َوج   (.600، 6ا، ج.وةو  ا  ،  " )َ َم تَض 

 ج ا كااان يلااى الااز ج ون يااوقر ز جتااي  يحترم ااا  ياا ي ااا ةححااب األسااماء جلي ااا؛ يااإن يلااى 

: مااا كاااا نكلاام وز اجاااا جم كمااا تكلمااون ومااراءكم: الز جاات مثااا  لااك، ت ااول ةااا  سااديد ةاان المساايب

(.299، 9005اةن الجوز ، )وملحك هللا، ياياك هللا 
 

 ون تدتارف لاي ةال واماات،  يادم ماازيتاي ياا  لارا يابغا  يلااى الز جات ون تحتارم ز ج ااا،  

ر  األسارة   جنزالاي مازلتاي التا  ونزلاي هللا جياياا، مان كوناي. امختصاماا الت  يجب ون يافر  ة اا

يااا  ةداااض   سااايديا  حامي اااا  المسااائول األ ل يا اااا،  ج ا ورا ا الز جااات ون ت ااااركي الااارو 

لمااق ات مثاا ياره     الزماان المااسابيناختصاماتي ييجب ون يتم  لك ةتلطاف  لباقات  اختياار الوقا

 جدا ماي تماداً، ةاا يلي اا  ال ضايا  طرح األيكار، يلى وم تصر الز جت يلى روي ا و  موقف ا جن

لمااسب لمدا  ة الطرح،  يلى الاز ج كارلك  ون تنجا األمر حتى تساح الفرمت  يت يح ةرلك المااخ

 .ون يبا ل ا نفم الت دير  امحترام

 

 

                                                             

 1022أيوب،  استفاد البحث بصورة مباشرة في هذا المحور مما ورد في حمدي حسن. 
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 (: 9226حمدي حسن أيوب، )تربية الزوجين على المشاركة الوجدانية  :ثانياا 

يي در كا من الز جين ةآمم اخخر،  يراي  م ايره،  ي اركي لحظاا ويراحي  وحزاني، 

 . ي در يره الم اير  م يسخر ما ا، ةا يحا ل جشباي ا  م اركت الطرف اخخر ل ا قدر المستطاا

مواساة ز جتي ياد ةكائ ا،  مسح  موي ا،  من  لاك لى الز ج يت ير السات الابويت جلى ون ي

ي  سفر،  كان  لك يوم ا، يحةطحا ي  المساير، ياسات بل ا  ما ر   ون مفيت كان  م  رسول هللا 

يمسح ةيديي يياي اا،   ي  تبك ،  ت ول حملتا  يلى ةدير ةط ء، يجدا رسول هللا  رسول هللا 

(.629، 6009، 2الاسائ ، ج.." ) يسكت ا
 
 

كما يواس  الز ج ز جتي ي  الحاما امستثاائيت ي  حيات ا  ي  حاما الحيض  الت  م 

تكون يي ا طبيديت من الااحيت المزاجيت  امنفداليت، يدليي حيا ا ون يواسي ا  ي وم ةتحنيس ا  م 

ل  يحخرا مضطجدت ي  خميصت ج  حض  يانسل ةياا ونا م  الاب  : وم سلمت قال ي مل ا، يدن 

البخار ، )ندم، يديان  ياضطجد  مدي ي  الخميلت : قل " ونفس ؟: "ثيا  حيضت ، قال

، ياضطجايي مد ا حالت الحيض نوا من تطييب الخاطر، ج  ون مدظم الرجال (27، 9يـ، ج9066

م  يافر ن من الز جت حالت الحيض  يمتادون ين الجلوس و  الاوم مد ا،  لرا كان رسول هللا 

: َدن  َيائَِ تَ قَالَ   مداملتي لز جاتي وثااء الحيض، يي ر  من موض  شرة ن  ياام مد ن، ي يغير

َرُ  َ وَنَا َحائٌِض ثُمَّ وُنَاِ لُيُ الاب   َق َ وَنَا  ُكا ُ  وَش  ُق ال َدر  َرُ ، َ وَتََدرَّ ِض ِ يِ َّ يَيَ   يَيََضُ  يَاهُ َيلَى َمو 

ِض ِ يِ َّ  بِ َّ َحائٌِض ثُمَّ وُنَاِ لُيُ الاَّ  : ين ميمونت قال ،  (605، 9ا، ج.مسلم،  )يَيََضُ  يَاهُ َيلَى َمو 

البخار ، )ج ا ورا  ون يباشر امروة من نسائي ومريا ياتزرا  ي  حائض  كان رسول هللا 

 .،  ي  يرا مدى جحساس الز ج ةز جتي(27، 9، ج6006

يتدرف م اير ز جاتي  يتف م ا   يتطلب اإلحساس ةالز جت؛ تدرف م ايريا، يكان 

لَُم جَِ ا ُكا ِ  : "قال لدائ ت حتى يختار األسلو  المااسب للتداما،  مما يدلا يلى  لك وني  جَِن  أَلَي 

بَى ِرُف َ لَِك؟ يَ َالَ : يَ ُل  ُ : قَالَ   " َياَ  َراِضيَتً، َ جَِ ا ُكا ِ  َيلَ َّ َغض  ا جَِ ا ُكا  : "ِمن  وَي َن تَد  ِ  َياَ  وَمَّ

بَى، قُل  ِ : َراِضيَتً، يَإِنَِّك تَ ُولِينَ  ، َ جَِ ا ُكا ِ  َيلَ َّ َغض  دم : قُل  ُ : قَالَ   " مَ َ َرَ  جِة َراِييمَ : مَ َ َرَ  ُمَحمَّ

َمكَ  ِ، َما وَي ُجُر جِمَّ اس  ِ يَا َرُسوَل هللاَّ مروة من  ييي است راء الرجا حال ال: "ي ول اةن حجر. وََجا  َ هللاَّ

 (.262، 9271الدس الن ، " )يدل ا  قول ا ييما يتدلق ةالميا جليي  يدمي

 ي تض  تدرف م اير الز جت؛ اميتماام ة اا  يادم جيمال اا  مساايدت ا يا  جشاباي ا،  مان 

لجااةر ةان يباد   لك ايتمام الز ج ةرغباا ز جتي الداطفيت  محا لات جشاباي ا، كماا ةاين الرساول 

، ييابغا  يلاى الاز ج ون (5، 7، ج6006البخار ، )«  َالَّ َجاِريَتً تاُلَِيبُ َا َ تاُلَِيبُكَ يَ »: هللا ي  قولي

يراي  حاجاا ز جتي الافسيت من اللدب  المزاح، ييترك ل ا يرمات التار يح يان نفسا ا ةالم اايدة 

ساول كان الحبش يلدبون ةحاراة م يساترن  ر: و  الممارست، يمن الم ايدة ما ر   ين يائ ت قال 

 ونا ونظر، يما زل  ونظر حتاى كاا  وناا ونصارف ياقادر ا قادر الجاريات الحديثات السان تسام   هللا 

ُ َيا  َاا، (62، 7، ج6006البخار ، )الل و  ،  مان الممارسات ماا ر   ويًضاا َيان  َيائَِ اتَ، َرِضاَ  هللاَّ

اَم َسااةَ  تُيُ يََسابَ َاِ   يََساةَ  تُيُ : يِ  َسفَرم قَالَ    وَنَّ َا َكانَ   َمَ  الاَّبَِ   اا َحَمل اُ  اللَّح  ، يَلَمَّ لَا َّ يََسبَ  تُيُ َيلَاى ِرج 

ب  َتِ : "يَ َالَ  (.61، 2ا، ج.وةو  ا  ،  " )يَِرِه ةِتِل َك السَّ
 

 يرا اميتمام  اإلحساس ةم اير الز جت  مواسات ا من شحني ون يخفف يا اا  يخرج اا مان 

تحتااج الماروة ون ت ادر ةاحن ياااك مان يرياياا  يحب اا  يخادم ا، وة حالت الحزن الت  تدتري ا، يالمر

 يادما ت در الماروة ةحن اا م تتل اى الريايات يا  يالقات ماا؛ يإن اا تصابح شاديدة اإلريااق مماا ت دماي 

 تبرلي ي  يره الدالقت، ةياما تمتلئ حيويات  يطااء ياادما ت ادر ون الرجاا يرياياا  يحارص يلي اا 

 ت در يرا لز ج ا، مماا يسا م يا  ت ويات و امار المحبات ، (909، 6002مبيض، ) يلى م ايريا 

 . الو  ةيا ما؛ األمر الر  يس م ي  است رار األسرة
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 ج ا كااان يلااى الااز ج ون يراياا  م اااير ز جتااي،  ي ااارك ا جيايااا؛ يدلااى الز جاات ويًضااا ون 

 لرسااول هللا تكااون كاارلك،  ماان  لااك مااا قاماا  ةااي الساايدة خديجاات رضاا  هللا يا ااا ماان مواسااات ا 

  قوي ا مدي ي  األ قاا الحرجت، يادما رجا  جلي اا يرجاف يانا ه ةدادما نازل يلياي الاوح ، يادخا 

ل اد : زملاون  زملاون ، يزملاوه حتاى  ياب يااي الار ا، ي اال لخديجات  وخبرياا الخبار: يلي ا، ي اال

م  تحماا الكاا كاال،  هللا ماا يخزياك هللا وةادا، جناك لتصاا الارح: "خ ي  يلى نفسا ، ي الا  خديجات

، يكاناا  (7، 9، ج6006البخااار ، " ) تكسااب المدااد م  ت اار  الضاايف  تدااين يلااى نوائااب الحااق

رض  هللا يا ا ملك الرحمت  مال  السالم ل را ال لب الكبير الخاائف الوجاا، لام تباد لاي و  خاوف و  

اتبدا  يا  يارا ،  ةث  ييي الث ات ةاالافم،  (901، 6005ييكا، )ريبت، ةا رن  جليي ةاظرة اإلكبار 

ا حياماا  كرتاي ةخصاالي الحميادة  وخالقياتاي الحميادة مان مالتي للارحم،  يطائاي  جاو ه ما ًجا رائًدا

للف راء،  جكرامي لضيويي،  جيانتي يلى نوائب الحق، لت جيدي يلى امساتمرار  زياا ة ث تاي ةافساي، 

 كما كان  رض  هللا يا ا ت در ةما يدانيي  تدياي يلاى التغلاب يلاى م اكالتي،  قاد ةاين الرساول 

اةان " )سماا  ةا  حاين كفار الاااس،  مادقتا  ج  كارةا  الاااس: "ي  حديثي يا ا حيث قال يا اا يرا

، يكاان  كان  خديجت و ل مان سمان ةاار  رساولي : "، قال اةن جسحاق(252، 6009، 9حابا، ج

م يسم  شيئا يكريي من ر  يلياي،  تكاريب لاي، ييحزناي جم يارج هللا يااي ة اا، ج ا رجا  جلي اا تثبتاي، 

 (.26، 9121اةن األثير، " ) تخفف ياي  تصدقي،  ت ون يليي ومر الااس

 ةاإلضايت جلى ايتمام الز جت ةم اير ز ج ا  مواساتي  الوقوف جلى جواره ي  و قاا 

األزماا؛ يابغ  ون تحا ل جرضاء ز ج ا،  تتحرى األمور الت  ترضيي  تسدده، ي د كان  السيدة 

لتحب من يحب،  تبغض من يبغض،  جدتي يحب خديجت   رغباتي، وم سلمت تتحرى رضاه 

جنك لم تركر من خديجت ومًرا جم  قد كان  كرلك،   يركريا ةخير يححبت ا،  قال  يي ا مخاطبت لي 

غير ون ا مض  جلى رة ا ي احيا هللا ةرلك،  جم  ةيااا  ةيا ا ي  جاتي،   جدتي يحب يليا  ياطمت ـ 

مل  ةرلك الحب  يلمتي، كما كان  السيدة يائ ت رض  هللا يا ا رض  هللا يا ما ـ يححبت ما  ي

 يحبي  تحرص يلى مدريتي،  يدلا يلى يرا ما ر   ين كريمت ةا  يمام  تبحث يما يدجبي 

ما ت ولين يا وم المنماين ي  الحااء؟ :  خل  المسجد الحرام يحخلوه لدائ ت يسحلت ا امروة: قال 

ني،  يكره ريحي  ليم ةمحرم يليكن ةين كا حيضتين و  ياد كا ، يدجبي لوكان حبيب  : ي ال 

حيضت،  يكرا يبد  ون من جمال المروة م اسمت ا ز ج ا يمومي  سمالي  سممي، ييتح ق مبدو التوايق 

 امنسجام ةيا ما،  م شك ون الز ج ي در ةجمالياا يره الز جت،  يو جمال خف ، لكاي وسط  من 

 .يلبم جلى ون يبلى يبر األيام  الساينالجمال الظاير الر  ما 

 : تربية الزوجين على التواصل: ثالثاا 

 تااادكم يااره الترةياات امجتمايياات يلااى الدالقاات الز جياات، ماان خااالل الترةياات يلااى التوامااا 

 الحوار  التفايا الز اجا ،  املتازام ةاآ ا  يارا التفاياا  التواماا،  يباد  يارا  اضاحا يا  ساات 

 الفدلياات،  ماان  لااك ونااي لمااا يلاام ةإيمااال وحااد الصااحاةت لز جتااي  ان ااغالي يا ااا ال ولياات  الرسااول 

 ةالدبا ة؛ ن اه ين  لك  حثي يلى التواما  التفايا م  ز جتي  قضاء  ق  مد ا، ي د مح ياي 

البخار ، " )جن أليلك يليك ح ًا: "وني قال ألة  الدر اء لما ةلغ قيام الليا  ميام الا ار  جيمال ويلي

يا يبد هللا، ولم وخبر ونك تصاوم : "لدبد هللا ةن يمر  ةن الداص ،  كرلك قولي (22، 2، ج6006

ياال تفداا، مام،  ويطار،  قام  نام، ياإن لجسادك : "قال. ةلى يا رسول هللا: قال" الا ار،  ت وم الليا؟

 (.21، 2، ج6006البخار ، " )يليك ح ًّا،  جن لدياك يليك ح ًّا،  جن لز جك يليك ح ًّا

 ت ير مصا ر الترةيت اإلسالميت جلى ون الز ج يابغ  ون يستثمر كا يرمت للتواما 

 الحوار م  ز جتي،  ون ياوا ي  وساليب يرا التواما  مكاني؛ كسًرا لحالت الملا  الفتور الت  قد 

 ج ا كان يتازه م  ز جاتي ليال، يف  البخار  ون الاب   يصيبب الدالقت الز جيت،  من  لك وني 
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ج ا ورا  سفًرا  ،  كرلك كان يصطحب ن مدي ي  السفر، يكان "كان ةالليا سار م  يائ ت يتحدث

 (.951، 2، ج6006البخار ، " )وقرا ةين نسائي، يحيت ن خرج س م ا خرج ةـ ا

 يدما يرا الحوار ةين الز جين يلى ةااء  تدميق و امر الحب  التفايم ةيا ما، كما وني 

يت ةين الز جين يلى وساس من المو ة  الرحمت  امحترام المتبا ل،  الر  يح ق  يوير ر اةط قو

يدد مسكاًا للافم الب ريت  است رار الحياة،  لرا توم  الدراساا ةضر رة توعيف الز جين 

ألساليب الحوار اإليجاةيت ومام األةااء؛ نظًرا مندكاس  لك يلى م اراا امتصال ةاوييي اللفظ  

خالل تدامل م م  ةدض م البدض  م  وةاائ م؛ لما ل ره الدمليت من   ر ي   غير اللفظ ، من 

جشايت المو ة  الحب  التالحم ةين ويرا  األسرة،  يلى األخص لغت الجسد المرتبطت ةالوجي 

 (.922، 6092اليمان ، )كامةتسام  السم  الحسن 

 : لجنسية من بعضهماتربية الزوجين على التعبير عن متطلباتهم واحتياجاتهم ا: رابعاا 

جن انداادام الحااوار حااول الحياااة الجاساايت ةااين الااز ج  الز جاات لااي وثاااره الساالبيت يلااى الحياااة 

األطاراف و  كاال الطاريين غيار راض يان الدالقات الجاسايت يا  الاز اج  يكثيراً يكون احد. الز جيت

يا  موضااوا الدالقاات يانداادام الصااراحت . الحياااة  الدالقاات الز جيات ةوجااي ياام مماا ياانثر سالباً يلااى

 ياصاح الدااملون يا   .الجاسيت ةين الز ج  الز جت ي و  جلى تراكم الم ااكا  مان ثام يصادب حل اا

ماراحت   ضاوح  يادم اللجاوء  مجال اإلرشا  الز ج  ةحن يااقش الز جاان حيات ماا الجاسايت ةكاا

  .السبب الح ي   جلى وساليب ملتويت و  ثانويت لخلق م اكا ز جيت ليس  ي 

م الرضا ين الحياة الجاسيت ي  الدالقت الز جيت ي و  جلى خلق الز ج و  الز جت م اكا يدد

الحياة الجاسيت  اخا الز اج مما ي و  وحيانا جلى ون  ثانويت،  لكن األساس يكون يو يدم الرضا ين

  يرا ويضا ياطبق يلى.. شرييت خارج نطاق الز اج يلجح الرجال ضدفاء اإليمان جلى يالقاا غير

 (.6097موق  حاونت يلى اإلنترن ، )الز جت 

: ل ولي ملى هللا يليي  سلم. لرا يابغ  ون يستجيب كا طرف ما ما لحاجت الطرف اخخر

" ج ا  يا الرجا امروتي جلى يراشي يلم تحتي، يباا غضبان يلي ا، لدات  ا المالئكت حتى تصبح"

ا يدجبي  يثير ش وتي، يإن جتياني ز جتي  كرا ج ا روى من امروة م(. 9022، رقم 6006البخار ، )

المروة ت با : "قال ملى هللا يليي  سلم. يحصاي من ال يطان،  يدي  غوائا ال  وة،  يحفظ الفرج

ي  مورة شيطان،  تدةر ي  مورة شيطان، يإ ا روى وحدكم من امروة ما يدجبي، يليحِا ويلي يإن 

 (.9002ا، رقم .مسلم،  " ) لك ير  ما ي  نفسي

الز جت الصالحت ليس  من الدنيا، يإن ا تفرغك : -رحمي هللا-قال وةو سليمان الداران   

لآلخرة،  جنما تفريغ ا ةتدةير المازل  ة ضاء ال  وة جميًدا،  ةصفت يامت يإن و قاا الجماا 

 تحديديا يكون  ي ًا لحاجت كال الز جين،  للز جت ون تاال حظ ا من ز ج ا متى شاءا،  للز ج 

 (.662: الب رة( )نساؤكم حرث لكم يحتوا حرثكم ونى شئتم: ) لك، قال تدالىمثا 

 يابغ  للز ج ون يحسن المدايبت  المالطفت  المغازلت لز جتي،  يلى الز جت كرلك ون 

تباسط ز ج ا ةالكالم الحسن الدر  الرقيق،  يلي ا ون تاليبي،  تدان ي  ت بلي، ي د قال الاب  ملى 

" يالَّ ةكًرا تاليب ا  تاليبك،  تضاحك ا   تضاحكك: "-رض  هللا ياي-اةر هللا يليي  سلم لج

،  يكرا يوضح ملى هللا يليي  سلم ون األمر م ترك ةين الز جين (795، رقم 6006البخار ، )

 (.61يـ، 9002الياسين، )

 : تربية الزوجين على ضبط النفس عند حدوث مشكلة: خامساا 

لاى الاز جين ـ  خامات الرجاا ـ ون يتساما ةالحكمات يا  مدالجات ت ير السات الابويت جلاى وناي ي

يادما  اح تي م كلت غيارة السايدة يائ ات يلياي،  تداماا ما   الم كالا،  من  لك ما يدلي الاب  
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يااد ةداض  كاان الابا  : يرا األمر ةركاء  تحماا تصارياا ز جتاي الغياورة يلياي، يدان ونام قاال

ي  ةيت ا ياد الخاا م  ةصحفت يي ا طدام، يضرة  الت  الاب  نسائي يحرسل  جحدى وم اا المنماين 

يلاق الصافحت، ثام جداا يجما  يي اا الطداام الار  كاان يا   يس ط  الصحفت يانفل  ، يجما  الابا  

، ثم حبم الخا م حتى وت  ةصحفت من يااد التا  ياو يا  ةيت اا، يادي  (غارا ومكم: )الصحفت  ي ول

البخاار ، ) ا  ومساك المكساورة يا  ةيا  التا  كسارا الصحفت الصاحيحت جلاى التا  كسارا ماحفت

تَِراٌر ِما يُ : "، ي ول اةن حجر(22، 7، ج6006 ُكم  اي  لُيُ َغاَرا  وُم  َمَا َماِيُد َا َيلَاى َماا   قو  لِئَالَّ يُح 

بَاتٌ يِا  الااَّ  َرائِِر ِماَن ال َغي اَرِة يَإِنَّ َاا ُمَركَّ ِر  َيلَى َياَ ِة الضَّ ... ف ِم ةَِحي اُث َم يُ  اَدُر َيلَاى َ ي ِد َاا يَُرم  ةَا  يَج 

ُن ُخلُ ِِي   (.962، 9271الدس الن ، " ) جنصايي  حلمي  ي  ال َحِديِث ُحس 

يالغيرة مفت وساسيت ي  المروة،  لرا يلى الز ج ون يتحما غيرت ا يليي ألن الز جت ي  يره 

جن الغيارى م تبصار وسافا الاوا   مان : " م تتحكم ي  انفدامت اا، قاال الحالت كما ةين الرسول 

،  لارا يإناي مان الضار ر   المفياد نفسايًّا ون تدطاى الز جااا المتاايسااا شايئًا مان المتاافم "وياله

 المجال لتفريغ ةدض انفداما الغيرة مان نفوسا ن يا  ماورة مجاا ما كالميات و  مكائاد م تصاا 

 (.01، 6002ةاحارث، )  نسائي م جلى حد التجا   اإليسا  كما كان يفدا الاب  

 من مظاير تحكم الرجا ي  انفدال الغضب؛ يدم لجوئي جلى التلفظ ةلفظ الطالق كلماا حادث  

م كلت ةيا ما،  كرلك يدم طلب ز جتاي الطاالق كلماا حادث  م اكلت، ألن الاز اج ميثااق غلايظ كماا 

َن ِمااا ُكم  ِميثَاقًااا َغلِيظًاا: ))سااماه هللا تدااالى ياا  قولااي ةَاااَن (69: الاساااء(()اَ وََخاار  قَاااَل : قَااالَ  ، َ َياان  ثَو 

 ِ سم يََحاَراٌم َيلَي  َاا َرائَِحاتُ ال َجاَّاتِ ”: َرُسوُل هللاَّ
َج َاا طَالَقًاا يا  َغي اِر َماا ةَاح  َروَةم َساحَلَ   َز   اةان " )وَي َما ام 

نداادام الحلااول ، يااال يااتم اللجااوء جلااى اسااتخدام ولفاااع الطااالق جم ياااد ا(607، 2، ج6001ماجاات، 

ييضااطر جلااى جن اااء الحياااة الز جياات،  لاارا جدااا ال اارا الحايااف الطااالق ةيااد الرجااا  لاام يجدلااي ةيااد 

المروة، ل وة ياطفت ا  ةما تتصف ةي من تسرا ةدكم الرجا الار  ي ادر ةالمسائوليت، ياال يصاح لاي 

؛ (26، 6096ل ريااا  ، ا)ون يستدملي متاليبًا، يإن تاليب ةي سواء وكان مازًحا وم مخويًا يإني ي   

ثاالث جادين جاد  يازل ن جاد، الاز اج  الطاالق : "ي  الحديث الر  ر اه وةو يريرة ل ول الاب  

 (.651، 6ا، ج.وةو  ا  ،  " ) الرجدت

 ماان مظاااير الااتحكم ياا  امنفداااما  مدالجاات الم ااكالا األسااريت ةحكماات ون يتحمااا الااز ج 

ماخب  يلا َّ امروتا  يراجدتاا ، : الخطاا  قاال يدن يمر ةنز جتي ج ا غضب  ماي  مدا ياي، 

ليراجدااااي،  جن   لااام تاكااار ون وراجداااك؟ ياااو هللا جن وز اج الابااا  : قالااا ! ياااحنكرا ون تراجداااا 

(.922، 2، ج6006البخار ، )وحداين لت جره اليوم حتى الليا 
 
 

لو ات مي كما يابغ  وم يتسرا و  من الز جين ي  الحكم يلى اخخر ج ا ةدا ماي خطح، حتى 

 اخخر ن ةرلك، ةا يتحرى ةموضوييت ايتراءاا اخخرين  ايتمامات م،  يرا ما يدلي الرسول 

يدالن الم كلت ةالتر    يدم التدجا  ةالتح يق ال ا ئ،  لم ي با يرا الحديث ي  حا ثت اإليك، 

ت فى  ون المريب ةغير ةيات  لم يريضي ةغير ةيات،  عا يسحل ين ز جتي سنال متدب ياتظر ون 

تحتيي البيات يي تد كا ال دة و  يرحم كا الرحمت،  م يدجلي لغط الااس ون يحخر ي  يرا الموقف 

، لي دم ة را  رًسا (900، 11ا، .الد ا ،  )األليم ةما توجبي الحميت  ما توجبي المر ءة ي  سن 

ط  الصلت،  م يثير يمليا لكا ز ج، ي  مدالجت ما يواج ي من ومثال يره الم كالا، يال يتدجا ق

، 66ا، .الجما،  )الا مت،  م يستسلم للحميت، ييغلظ ال ول،  يس ء الظن،  ي لب الحياة جلى جحيم 

62 .) 

 : تربية الزوجين على الصبر: سادساا 

تادكم يره الترةيت يلى الصبر يلى الدالقت الز جيت، يدلى كا من الز جين ون يصبر يلى 

ساءة ةاإلساءة،  لرا توم  السات الابويت الرجال ةالصبر يلى وخالق اخخر،  يتحملي،  م ير  اإل
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ءم يِ  : "الاساء،  من  لك قولي  َوَج َش   ُموا ةِالاََساِء َخي ًرا، يَإِنَّ ُنَّ ُخلِ  َن ِمن  ِضلَ م، َ جِنَّ وَي  تَو  َ اس 

تَيُ، َ جِن  تَ  الَهُ، يَإِن  َ يَب َ  تُ ِيُميُ َكَسر  ُموا ةِالاََساِء َخي ًراالَضلَ ِ وَي  تَو  َوَج، يَاس  تَيُ َلم  يََزل  وَي  " َرك 

تَِمالَتِ الا فُوِس : "ي ول اةن حجر( 62، 7، ج6006البخار ، ) ُ  جِلَى ال ُمَداَراِة ِمس  َ يِ  ال َحِديِث الاَّد 

ِو ِما  ُ  ِر ال َدف  ب ِر َيلَى ِيَوِجِ نَّ َ وَنَّ َمن  َراَم تَ  ِويَم ُنَّ يَإِنَّيُ َ تَحَل ِف ال  ُلُوِ  َ يِيِي ِسيَاَستُ الاََساِء ةِحَخ  نَّ َ الصَّ

تَِديُن ةِ َا َيلَى َمَداشِ  ُكُن جِلَي  َا َ يَس  َروَةم يَس  ن َساِن َيِن ام  ِ ِي يََكحَنَّيُ قَاَل اِمن تِفَاُا ةِِ نَّ َمَ  وَنَّيُ َم ِغاَى لِإل 

تَاُا ةِ َا َم يَتِم   تِم  ب ِر َيلَي  َا اِمس   (.650، 9271الدس الن ، " )جِمَّ ةِالصَّ

 ج ا كان يلى الز ج ون يصبر يلى ز جتي ج ا ةدا ما ا سوء خلق، يدلى الز جت ون تصابر 

اماروة  يلى ز ج ا  تتحما مدي وزماا الحياة ج ا مر ةضائ ت ماليت،  لرا ياقب يمر ةن الخطا  

سااي  قداد يان الكساب، ج  قاام يمار جلي اا ةالادرة يتاا ل اا  ترك  الصبر يلى ي ر ز ج ا لماا كبارا

ياا : قالا ! وكلا  مالاي  ويايا  شاباةي، ثام ون احا تخبارين ةماا لايم يياي! و  ياد ة نفسا ا: ة ا، ثم قال

خار  يارا : م ندجا؛ يو هللا م وجلم يرا المجلم وةدا، يحمر ل ا ةاثالث وثاوا ، ي اال! ومير المنماين

يكاحن  ونظار جلي اا قاما   مد اا الثياا ، ثام وقباا : قاال! ن ت اتك  يارا ال ايخةما ماد  ةك،  جياك و

ال ااد ، )ماا كاا  أليداا : ي اال! م يحملك ما رويتاا  مااد  ة اا ون تسا ء جلي اا: يلى ز ج ا ي ال

9129 ،555 ،552.)
 

 : تبادل الهدايا: سابعاا 

. ةيا ماا با  غارس المحباتتبا ل ال دايا ةين األز اج مسيما يدايا الز ج للز جت، جحادى وسا

يال ديات يا  (. 2902، رقام 9120وةو يدلى، " )ت ا  ا تحاةوا: "قال رسول هللا ملى هللا يليي  سلم

يدل اا  المو ة  ي  كسر لجمو   رتاةت الدالقاا اإلنسانيت يإن كان  مثا ياره ال ادايا تفداا تدبير ين

 م ي ااترط ون  .يايليات  ويظاام وثااراً يااإن تحثيريااا  ساط األز اج وكثاار .  ساط األماادقاء  المداارف

ياو جع اار م ااير الااو   تكاون ال ادايا مان تلاك الم تاياااا الثمياات الفااخرة، ألن الغارض ماان ال ديات

الما يت لل ديت،  لكان يان كانا  ال ديات   األلفت ي  الم ام األ ل،   لك يتح ق ةح  مستوى من ال يمت

 .ا ة  زيا ة المو ةالسد من الاوا الثمين يإن  لك من وسبا  مضايفت

 : اللتزام بحقوق وواجبات الحياة الزوجية: ثامناا 

جن الحياااة الز جيااات  يااق الماااا ن اإلساااالم ، حياااة ماضااابطت، ت اااوم يلااى قواياااد وخالقيااات 

 تحكم ا جملت من التداليم ال رييت،  ليس  ي  حياة سائبت، يتصرف يي ا الز جان كما يحلو ل ماا، 

اخخار  م ارا ياره الح اوق  الواجبااا، ياو هللا جاا  ياال الار  خلاق  كما ون ي د الز اج كا تجاه

يترتب يليي ح وق   اجباا، يابغ  ون يلتزم ة ا الز جان  يو  –كباق  الد و  األخرى  –الز جين 

لَُم َمن  َخلََق َ يَُو اللَِّطيُف ال َخبِيرُ " ويلم ةمصلحت ما ل ولي تدالى   (. 90الملك، سيت " )وَم يَد 

جلااى ون ماان وةاارز األساابا  المن ياات جلااى التفكااك ( 05، 9112قومااى  سخاار ن، )  ي ااير

األسار   از يااا  حاااما الطاالق، ياادم مدرياات الااز جين، لماا يجااب يلااى كااا ما ماا ال يااام ةااي تجاااه 

 . اخخر

 حياما ي وم الز جان ةح اء  اجبات ما، كا تجااه اخخار، ياإن  لاك ياوير ةيئات ماالحت لترةيات 

ياان الد ااد الافساايت  ال اادور ةاإلحباااط، كمااا يجدااا الااز جين قااد ة حسااات أل م يمااا  األةااااء، ةديااداً 

َدل اَااا لِل ُمتَّ ِاايَن جَِماًمااا "  لغيريمااا ماان األز اج  اايُنم َ اج  ةَ وَي  َ اِجاَااا َ ُ َريَّاتِاَااا قُاارَّ " َرةَّاَااا يَااب  لَاَااا ِماان  وَز 

 (.70الفرقان، )

 : الزواجيةالمحافظة على أسرار الحياة : اا تاسع

يحسرار الحياة الز اجيت، يجب ون تكون محفوعت مصانت م يصح جي اؤيا  ج ا ما  قا   لاك 

ِ يَ َا"  استوجب التوةت  ا نَبَّحَيَا ةِاِي قَالَا   َمان  وَنبَاحََك يَاَرا قَااَل نَبَّاحَنَِ  ال َدلِايُم ال َخبِياُر، جِن تَتُوةَاا جِلَاى هللاَّ د  يَلَمَّ
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اَد َ لِاَك  َمَغ   قُلُوةُُكَما ِماِيَن َ ال َمالئَِكاتُ ةَد  مهُ َ ِجب ِرياُا َ َماالُِح ال ُمان  َ يُاَو َماو  َ جِن تَظَاايََرا َيلَي اِي يَاإِنَّ هللاَّ

 (. 0، 2التحريم، " )عَِ يٌر 

المحايظاات يلااى وساارار الحياااة الز جياات، ومااٌر م ااٌم لتوطيااـد الث اات ةااين " ماان الطبيداا  ون 

ا مان وماور قوليات  يدليات، جنماا ياو مان قبياا األمانات يااد األخار  م الز جين  كاا ماا يجار  ةيا ما

 (.20، 9125التميم ، ". )يجوز لي ون يف يي جلى اخخرين  لو كانوا من     قراةت ما 

جن "  قد حررا السات الابويت من ك ف وسرار امستمتاا  الجماا الواق  ةين الرجا  ز جتي 

". ت، الرجا يفض  جلى امروتي  تفض  جليي، ثم يا ر سّريا من شّر الااس ياد هللا يوم ال يام

 ( 657، ص 0ا، ج.مسلم،  )

 : المنهج اإلسالمي في عالج النزاعات األسرية: المحور الرابع

 : استحضار األحاديث النبوية في التحذير من الغضب ومجاهدة النفس في دفعه: أولا 

ُ َيا يُ وَنَّ َرُجال قَاَل لِلاَّبَِ  من يره األحا يث ما ر اه البخار  َين  وَةِ  يُ  َري َرةَ َرِضَ  هللاَّ

ُ َيلَي ِي َ َسلََّم  َضب  "َملَّى هللاَّ َ  ِمَراًرا قَاَل م تَغ  َضب  َيَر َّ ِماِ  قَاَل م تَغ  ، 6006البخار ، ")وَ  

20.) 

التخلق م تغضب، ييجايد المرء نفسي يلى : ي ره  ميت جامدت ماي ملى هللا يليي  سلم

ةاألخالق الحسات من الكرم  السخاء  الحلم  الحياء  التواض   امحتمال  كف األ ى  الصفح 

يإن الافم ج ا تخل   ة ره األخالق  مارا .  الدفو  كظم الغيظ  الطالقت  الب ر  نحو  لك

ل ا يا ة و جب ل ا  لك  ي  الغضب ياد حصول وسباةي،  ايلم ونك جن استطد   لك يماد  

نك  يدك  ملك  نفسك ياد الغضب ي د مرا قويا شديدا ة  ا ة رسول هللا ملى هللا يليي لسا

ُ َيلَي ِي َ َسلََّم .  سلم ِ َملَّى هللاَّ ُ َيا يُ وَنَّ َرُسوَل هللاَّ يف  الصحيحين من حديث  وَةِ  يَُري َرةَ َرِضَ  هللاَّ

َرَيِت جِنََّما ال َّدِ " قَالَ  ِديُد ةِالص  لُِك نَف َسيُ ِيا َد ال َغَضبِ لَي َم ال َّ ، (20، 6006البخار ، " )يُد الَِّر  يَم 

ُ َيلَي ِي َ َسلَّمَ  ِ َملَّى هللاَّ ُدو م قَاَل، قَاَل َرُسوُل هللاَّ ِ ة ِن َمس  يما تدد ن "...  يى محيح مسلم َين  َيب ِد هللاَّ

َرُييُ الرَ  َرَيتَ يِيُكم  قَاَل قُل اَا الَِّر  م يَص  لُِك نَف َسيُ ِيا َد الص  َجاُل قَاَل لَي َم ةَِرلَِك َ لَِكاَّيُ الَِّر  يَم 

"ال َغَضبِ 
 
 (.699، 0ا، ج.مسلم،  )

 :الخطوات التي أرشد إليها اإلسالم لمعالجة نشوز المرأة: ثانياا 

َ الالَّتِ  : )ل د تدرج اإلسالم ي  مدالجت ن وز الز جت  يبين  لك اخيت الكريمت قال تدالى

اَُكم  يَالَ تَب ُغوا  َيلَي  تَ  ِرةُويُنَّ يَإِن  وَطَد  َمَضاِج ِ َ اض 
ِ نَّ َخايُوَن نُُ وَزيُنَّ يَِدظُويُنَّ َ اي ُجُر يُنَّ يِ  ال 

 (. 20الاساء، ( )َسبِيالً جن هللّاَ َكاَن َيلِيًّا َكبِيًرا

ي  جلى الخطواا حيث و ضح  اخيت الساة ت الطري ت الحكيمت ي  مدالجت ن وز المروة   

 : التاليت

 (: 271، 6002الخطيب،  محمد، )الويظ ( و

يو التركير ةار ي  الترغيب لما ياده من ثوا   التخويف لما لديي مان ي اا  جلاى مان يتبا  

 لك مماا يدري اا ةاي مان حسان األ   و  يا  جماال الد ارة  الويااء ةزماام الصاحبت،  ال ياام ةح اوق 

الدرجت الت  لي يلي ا،  الوق  الر  تحسن ييي المويظت يو ياد خوف الطايت للز ج،  اميتراف ة

الا وز  جن لم ي    مداى  لك ج ا رويتم ما ن ما تخايون ون يا زن يليكم من نظر جلى ماا م يابغا  

 .ل ن ون ياظرن جليي  يدخلن  يخرجن،   استرةتم ةحمرين يدظوين
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ا  ياياا وجاةتاي ةالتلبيات  ج ا خاطب اا وجاةا  ي و ون يكون من يا اتي مثال ج : الا وز ةال ول 

خطاةي ةكالم جميا، ثم مارا ةدد  لاك ج ا  ياياا م تجياب ةالتلبيات،  ج ا خاطب اا و  كلم اا تخاشااي 

 .ال ول ي ره وماراا الا وز ةال ول

ي و ون يكون من يا اتي مثال ج ا  يايا للفارا  وجاةتاي ةب اشات :  وما وماراا الا وز ةالفدا

   طالقت

 جي ثم مارا ةدد  لك متج مت متكريت و  كان من يا ات ا ج ا  خا جلي ا قام  لي  خدمتي 

 .ثم مارا ةدد  لك م ت وم لي  م تخدمي يإ ا ع ر لي  لك ما ا يإني يدظ ا استحباةا

 : ويميت المويظت

قدات تحا  جن المويظت تفتح ةا  التفايم  تحاا كثيارا مان الد اد الافسايت التا  قاد تكاون الماروة  ا

 : ما يكون ةي الاصح يالاصح م يكون جم ةالحكمت  المويظت الحسات   لك ة ولي ل ا مثال. تحثيريا

 .كون  من الصالحاا ال انتاا الحايظاا للغيب -

 .اتِق هللا ي  الحق الواجب ل  يليك  احرر  الد وةت -

ماروة جلاى طايات مان وحا ياث تاديو ال -ون يركر ل ا ماا يا  الصاحيحين مان قاول رساول هللا  -

 .ز ج ا  امتثال و امره  ما ياتظريا من ي وةت ج ا خالف   لك

 : ال جر(  

يو حركت استدالء نفسيت من الرجاا يلاى كاا ماا تادل ةاي الماروة مان جماال  جا ةيات و  قايم 

َمَضاااِج ِ : )وخاارى ترياا  ماان  ات ااا ياان  اتااي و  ياان مكااان ال ااريك، قااال تدااالى
( َ اي ُجااُر يُنَّ يِاا  ال 

وم يجامد اا،  يضااجد ا يلااى : ال جار ياو: و  موضا  امضاطجاا، قاال اةان يبااس( 20سااء، الا)

،  المضطج  موض  اإلغراء  الجا ةيات التا  تبلاغ (222ا، .يما  الدين،  )يراش ا  يولي ا ع ره 

ي اد يي ا المروة الااشز المتداليت قمت سلطان ا، يإ ا استطاا الرجا ون ي  ر   ايدي تجاه يرا اإلغراء، 

وساا ط ماان يااد المااروة الااشااز ومضااى وساالحت ا التاا  تدتااز ة ااا،  كاناا  ياا  الغالااب وميااا جلااى التراجاا  

 الماليات ومام يرا الصمو  من ز ج اا  وماام ةار ز خامايت قاوة اإلرا ة  ال خصايت يياي يا  وحارج 

 (.17، 12، 9119سليمان، )مواضد ا 

 : من س ا  ال جر -

 .كان خلوة الز جيتيو وم يكون يجرا عايرا ي  غير م .9

 .م يكون يجرا ومام األطفال يورث نفوس م شرا  يسا اً  .6

م يكون يجرا ومام الغرةاء يرل الز جت و  يستثير كرامت ا يتز ا  ن وزا، يالم صاو  ياالج  .2

 .الا وز م ج مل الز جت  م جيسا  األطفال

غير " يو الضر    لكن يره الخطوة قد م تفلح مثا الويظ ييتجي الز ج جلى وسلو  سخر

 " المبرح

 : الضر ( جـ

ِرةُويُنَّ : )قال تدالى َمَضاِج ِ َ اض 
( َ الالَّتِ  تََخايُوَن نُُ وَزيُنَّ يَِدظُويُنَّ َ اي ُجُر يُنَّ يِ  ال 

الم صو  ةالضر  يو ضر  يسير غير مبرح مثلي مثا ضر  األ  مةاي،  األستا  ( 20الاساء، )

ت ف ةا ضر  جمالح  محبت تصحبي ياطفت المرةى،  قد قدر هللا  لتلميره، ليم ضر  يد ان و 

 .يره الخطواا   مف يرا الدالج هللا الخالق، الدليم ةبواطن األمور  وسرار الخلق
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ون م ر ييت (  اضرةوين)ي  تفسير قولي تدالى ( محمد رشيد رضا) قد ةين ال يخ 

ييحتاج جلى تح يا، ي و ومر يحتاج جليي ي  ضر  الاساء ليس  ةاألمر المستاكر ي  الد ا و  الفطرة 

حال يسا  الايت  يلت األخالق الفاسدة،  جنما يباح ج ا روى الرجا ون رجوا المروة ين ن وزيا 

يتوقف يليي،  ج ا ملح  البيئت،  مار الاساء يد لن الاصيحت  يستجبن للويظ و  يز جرن 

سب ا ي  ال را  الرجال محمور ن يلى ةال حر، ييجب امستغااء ين الضر ، يلكا حال حكم ياا

 .(75، 9110رضا، )كا حال ةالريق ةالاساء 

 يابغ  وم يكون ..  الضر  المباح يو الضر  اليسير ج  الم صد ماي التح يب  الت ويم

الضر  ي  محا  احد،  ون يُت ى الوجي يإني مجم  المحاسن،  م يضر  ةسوط  م يصا، لرلك 

 -لم يفدلي قط حتى م  خا مي، ي د وخرج الاسائ  ين يائ ت  -ة  السالم يليي الصال -يإن الاب  

امروة لي  م خا ماً قط  م  -ملى هللا يليي  سلم  -ما ضر  رسول هللا : "قال  -رض  هللا يا ا 

 (.225، 9112ال وكان ، " )ضر  ةيده شيئاً قط جم ون تات ك محارم هللا ييات م ماي

ليم ةواجب ةا يو رخصت  م يجوز استخدام يره الرخصت  ضر  الز جت ي  الت ري  

جم م  الز جت الت  لم تددل سلوك ا ةالويظ و  ال جر  من ثم يلجح الز ج جلى الضر  غير المبرح 

و  ج ا ( يإن وطداكم يال تبغوا يلي ن سبيال)يإن حصا الطايت للز ج يحرم ما سبق، قال تدالى 

 ا مما وةاحي هللا لي ما ا يال سبيا لي يلي ا ةدد  لك،  ليم لي وطاي  المروة ز ج ا ييما يريده ما

ت ديد للرجال ج ا ةغوا يلى الاساء من غير ( جن هللا كان يليا كبيراً : )ضرة ا  م يجران ا  قولي

، 9129الصاةون ، )سبب، يإن هللا الدلى الكبير يو  لي ٌّن،  يو يات م ممن علم ن  ةغى يلي ن 

221 .) 

 : خطوات التي أرشد إليها اإلسالم لمعالجة نشوز الرجلال: ثالثاا 

ج ا خاياا  المااروة ن ااوز ز ج ااا  جيراضااي يا ااا جمااا لمرضاا ا و  لكباار سااا ا، و  لدماماات 

 ج  ا، يال جااح يلي ما ون يصلحا ةيا ما،  لو كان يا  تااازل الز جات يان ةداض ح وق اا ترضايت 

ااَروَةٌ َخا)لز ج ااا، ل ااول هللا ساابحاني  َراًضااا يَااالَ ُجاَااا َح َيلَي ِ َمااا ون َ جِِن ام  لِ َااا نُُ ااوًزا وَ   جِي  يَاا   ِماان ةَد 

ل ُح َخي رٌ  لَِحا ةَي اَ َُما ُمل ًحا َ الص   (.962الاساء، ( )يُص 

يا  الماروة تكاون يااد الرجاا م : )يا  ياره اخيات –رضا  هللا يا اا  – قال  السيدة يائ ت 

امسكا ،  م تطل ا ،  تز ج غير ، يحن  يا  :  ا،  ت وليستكثر ما ا، ييريد طالق ا،  يتز ج يلي

 متاى ماالحتي يلاى تارك شا ء مان قسامت ا و  : ، قاال يا  المدااى(حا من الاف ت يلا   ال سامت لا 

 (.911، 9111ساةق، )نف ت ا، و  يلى  لك كلي جاز 

 ومااا ج ا خاياا  المااروة ن ااوز ز ج ااا  جيراضااي يا ااا جمااا لداادم طايتااي و  مدصاايتي ييكااون 

 (: 20، 22، 9110السيس ، )الج الا وز من اخت  ي

 : المراجعة -

 ي صااد ة ااا ون تراجاا  الز جاات نفساا ا  تبحااث ياان وساابا  ن ااوز ز ج ااا ياا  نفساا ا و  ياا  

ز ج ا و  ي  طري ت تواي  ما مدا، و  وني حالت من التحما الد ل   المااق ات التحمليات التا  تان   جلاى 

وكيات ا  الت  قد تكون السابب يا  ن اوز ز ج اا  جيراضاي يا اا الف م الرات  من جانب الز جت لسل

كإيمال ااا لزيات ااا  اخااا ةيت ااا، و  ت ايساا ا ياان و اء  اجبات ااا الز جياات، و  قااد تكااون م ااغولت ياااي 

ةالدما و  األ م ، مما يجدا ز ج ا م يسكن جلي ا  يس ء مداملت اا  يتطلا  جلاى غيرياا، كماا يجاب 

ح ااوق ز ج ااا ال اارييت يلي ااا قااراءة و  ساامايا لكاا  يتبااين ل ااا و جااي يلااى الز جاات ياااا ون تراجاا  

 .ت صيريا ي  و اء ةدض ا  الت  و ا ةالطب  جلى ن وز ز ج ا  جيراضي
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 تخطئ ةدض الز جاا يادما تلمم ةاوا ر الا اوز  اإلياراض مان ز ج اا يتغضاب مااي 

اإليااراض، ممااا يثياار  ت جاار مضااجدي و  تتاارك البياا  غضاابا، و  تحخااريا الداازة متبا لاات الا ااوز  

 (.906، 6002ياشم، )ز ج ا يلي ا،  يصرح ةالا وز  اإليراض سايرين 

 : المكاشفة -

 ي صااد ة ااا مااق اات الز جاات لز ج ااا  مكاشاافتي ةحساالو  لااين رقيااق لمدرياات وساابا  ن ااوزه 

 جيراضي،  يلى الز جت ياا ون تتخير الوق  المااسب لرلك الدتا  الو   الر  يجب ون يكون يا  

يسو ه الو   الوياق ةديدا يان امنفدااما  التاوتراا،  ي وماان مداا ةت صا  األسابا  التا  و ا  جو

جلى ن وز الز ج  جيراضي  يدمالن كا ما يستطيداني من ج د يلى جزالت ا،  م يديب الز جات يا  

ك، جلست المكاشفت يره ون تدترف ةحخطائ ا  ت صيريا  ون تدد الاز ج ةتاليا  ياره األخطااء ةداد  لا

 .يكا  لك جدير ون يلين من غضب الز ج  ير ه ين ن وزه  جيراضي

 :السترضاء -

ةدد ون تراج  الز جت نفس ا  تدرف وسبا  ن وز الز ج ثم تكاشفي ة ره األسابا   تدتارف 

 تدد ز ج اا ةدادم تكرارياا، يلي اا ون تحاا ل استرضااءه  اساتمالت  -ج ا كان  م صرة  -ةت صيريا 

ان يرا امسترضاء ما يا و  مداويا،  األمر ياا متر ك للز جت  ت اديريا  ماا تاراه قلبي جلي ا سواء ك

متم يا م  مصلحت ا، م جلزام يلي ا  م تكليف  يجاب ون يكاون  لاك ةساماحت نفام  طياب خااطر، 

، 6002ياشام، )ي   جنما تسدى ألسامى  اجاب تدتاز ةاي الماروة ةداد يباا ة هللا  ياو جرضااء الاز ج 

906.) 

وم وخباركم : "قاال -ملى هللا يليي  سالم  -رض  هللا ياي، ين الاب   –ةن مالك   ين ونم

الابا  يا  الجاات،  الصاديق يا  الجاات،  ال ا يد : "ةلى يا رسول هللا ي اال: قالوا" ةرجالكم ي  الجات؟

ي  الجات،  المولو  ي  الجات،  الرجا يز ر وخاه يا  ناحيات المصار م ياز ره جم ر ياز  جاا يا  

كاا  لاو      ، ج ا : "ةلى يا رسول هللا قاال: قالوا" وم وخبركم ةاسائكم من ويا الجات؟: "قال" جاتال

ياره ياد  يا  يادك م وكتحاا ةغماض حتاى : قالا  -ز ج اا : و  -غضب  و  وس ء جلي اا و  غضاب 

(.21، 9125الطبران ، )ترضى 
 
 

م يحاا : "قاال -يليي  سلم ملى هللا  -ين رسول هللا  -رض  هللا ياي - ين مدا  ةن جبا 

ممروة تنمن ةار  اليوم اخخر، ون تح ن ي  ةي  ز ج ا  يو كاره،  م تخرج  يو كاره،  م تطي  

ييااي وحاادا،  م تخ اان ةصاادره،  م تدتاازل يراشااي،  م تضاارةي، يااإن كااان يااو وعلاام، يلتحتااي حتااى 

حجت ا،  م جثام يلياي،  جن ياو وةاى ترضيي، يإن كان يو قبا، يب ا  ندم ،  قبا هللا يرريا،  ويلح 

،  لااك ياااو   ر (602، 9110الحاااكم الايساااةو ، " )ةرضااايا يا ااا، ي ااد وةلغاا  يااااد هللا ياارريا

 .الز جت   اجبات ا تجاه ز ج ا ي  حال ن وزه  لتحرر الز جت من الكبر  الداا   الجدل  المراء

 :يدم ن ا الم كالا خارج البي : راةداً 

طاق البيا  يداا  ة اءياا،  از ياا  اشاتدال نارياا،  خصومااً ج ا ن لا  ن ا الم كلت خارج ن

جلى ويا وحاد الاز جين، ألن ام م يادركون وةداا  الم اكلت  وساباة ا،  غالبااً ماا يسامدون ال ضايت مان 

طرف  احد، يو خصم،  الخصم م يُسم  كالمي جم ةحضور خصمي، ييحكمون حكماً جائراً ويور، 

ارمون ناار الدادا ة  البغضااء ةاين الاز جين جضاراماً  قد تحخريم الحميت إلن  ا  اةاا م و  اةاات م، ييُض 

 .يريب ةالب يت الباقيت من و امر المحبت ةيا ما

 غالُب ما يحدث ةين الز جين من ماازياا جنما ي  ومور طفيفت ألسبا  تاي ت، ت وم لسوء 

وضخم من ح ي ت الم كلت ييظن  مزاج وحديما ي   ق  مدين و  نحو  لك، ثم تُصور لآلخرين ةحلفاع

السااام  ل ااا الاار  لاام يداي اا ا ون ااا كبياارة  مستدصاايت، يتااحت  يلااى جثاار  لااك حلااول شااوياء، يااريب 
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 لاارلك كااان ماان المستحساان ون يتوامااى الز جااان،  يتداياادا يلااى ياادم ن ااا . ضااحيت ا الز جااان

 . مد ما ليلت  احدة م اكل ما خارج يَش الز جيت،  ون يحرما كا الحرص يلى وم تبي  الم كلت

 التحكيم بين الزوجين : خامساا 

ج ا اشتد الخالف  تفاقم شرره ةين الز جين ي اد ورشاد اإلساالم جمايات المسالمين جلاى م ا مات  

يرا ال ارر  استئصاالي يان طرياق مجلام ياائل  يتكاون مان حكام مان وياا الاز ج  حكام مان وياا 

االًَحا َ جِن  ِخف تُم  ِش َاَق ةَي  : )الز جت قال تدالى اِِ َما يَاة َدثُوا  َحَكًما َمن  وَي لِِي َ َحَكًما َمن  وَي لِ َا ون يُِريَدا جِم 

 (.25الاساء، ( )يَُويَِق هللّاُ ةَي اَ َُما ون هللّاَ َكاَن َيلِيًما َخبِيًرا

 (:9222، 9222رضوان، )الطالق كعالج : سادساا 

وخيار لحاا م اكالا األسارة متاى تفاقما  يا  اإلساالم كمافار  -يلى كرايتاي -شرا الطالق 

يااره الم ااكالا  استدصاا  يلااى الحااا  امتاداا  ومااام كااا ج ااو  التوييااق  اإلمااالح  التحكاايم، 

ياإلسالم حين وةاح الطالق يإنما جدلي استثااء من ال ايدة،  الطالق من الماظور اإلسالم  يو يصم 

نخبات متخصصات مان وسااترة )يرا ياا لدرى األسارة  ياو يادم ل اا  تصادي  لبايان اا  تمزياق ل اما و

 (. 959، 9115الجامدت، 

يلاى ةغاض  – اإلسالم ليم  ا شغف ةالطالق يتل في ةحيت كلمات  ياى و  حاال  جنماا شاريي 

يالجا للحياة الز جيت نفس ا،  جدلي يلى  ض  يمكان الاز جين مان مراجدات نفساي ما  تادةر  –ماي 

 شئون تحما يلى شدة التحما ي  األمر  جيا ة المياه  ياقبت ومريما،  ومر ما يكون ةيا ما من وةااء

لمجاري ا،  لم يجدا اإلسالم الطاالق كلمات ي ول اا الاز ج  يل ي اا يلاى ز جتاي ييحارم وحاديما يلاى 

اخخر تحريما وةديا م رجدت ييي  م التئام لي،  جنماا سالك ةاي طارق الداالج  قارر يا  مراحلاي حتاى 

(:907، 905المرج  الساةق، )يده ة يو  كثيرة ما ا يمتد ومد الاظر  التبصير  لرا ق
 
 

ون اإلساالم جدااا الطاالق مفرقااا مارة ةدااد مارة  يداااا متداد ة ليجاار  الرجاا نفسااي ةداد الماارة  – 9

 .األ لى  الثانيت  ير ض ا يلى الصبر  امحتمال  لتجر  ويضا المروة نفس ا

ى الز جت وثااء يادت ا يا  ماازل الز جيات ي  سورة الطالق ةحن تب  -سبحاني  تدالى  –ومر هللا  – 6

م تخرجوين من ةيوت ن  م يخرجن جم ون : )ما لم يحصا ما ا ما يوجب خر ج ا، قال تدالى

يحتين ةفاح ت مبيات  تلك حد   هللا  من يتدد حد   هللا ي د علام نفساي م تادريم لداا هللا يحادث 

اازل الز جيات يلاى م رةات مان ز ج اا ،  م شك ون  جو ياا يا  م(9الطالق، ( )ةدد  لك ومرا

 يى متاا ل يده لي وثر ي  يو ة األمور جلى ما كان  يليي  يى الحكمت الت  وشارا جلي اا اخيات 

 (.م تدر  لدا هللا يحدث ةدد  لك ومرا)الكريمت 

: جدااا ال اارسن الكااريم الااز ج وحااق ةالز جاات مااا  اماا  ياا  ياادة الطااالق الرجدياات، قااال تدااالى – 2

،  الحكماات ياا  ت رياار حااق (6002الب اارة، ( )وحااق ر ياان ياا   لااك جن ورا  ا جمااالحاً   ةدااولت ن)

الرجا ي  الرجدت وني قد ي در ةفراغ   ح ت لفراق ز جتي،  قد ياالي ةسبب  لك من ال لق  الحيرة 

 الم  ت ما م مبر لي يليي،  يتبين وني ما كان يادر  ون طالقاي سيسالمي جلاى تلاك الحالات، ياقتضا  

 . ون ي رر لي يرا الحق  يدا للم  ت  يبيح لي ما ان ط  من حياة امست رار  المو ةرحمت هللا

 (:660، 691، 6092رضوان، ) الخلع: سابعاا 

 ومسااك ا  -اختياااراً  –ج ا نفاادا الوسااائا اإلمااالحيت  وةااى الااز ج ون يطلااق سااراح ز جتااي 

الم شرا للز جت ي  يره الحال ون  ي  كاريت للم ام مدي   ن جيراء ل ا ماي  جضرار ة ا، يإن اإلس

نخباات متخصصاات ماان وساااترة " )الخلاا " ت اادم لز ج ااا ماان مال ااا مااا تفتااد  ةااي نفساا ا  يااو المساامى

 م يحاا لكام ون تحخار ا مماا ستيتماوين شايئاً : )،  الر   ر  ي  قولي تدالى(909، 9115الجامدت، 
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هللا يال جااح يلي ما ييما ايتدا ةي تلك حد    جم ون يخايا وم ي يما حد   هللا يإن خفتم وم ي يما حد  

 (.661الب رة، )هللا يال تدتد يا  من يتدد حد   هللا يح لئك يم الظالمون 

ا، .اةاان ماظااور،  )خلاا  ال اا ء يخلدااي خلدااا،  اختاليااي كازيااي :  يدااا  الخلاا  ياا  اللغاات

،  خالداا  (52ا، .،  ال اايراز )،  الخلاا  ةضاام الخاااء  سااكون الااالم يداااى اإلزالاات  اإلةاناات (72

الاراز ، )المروة ز ج ا ج ا ايتدا مااي ةمال اا، يخالد اا  وةان اا يان نفساي  يسامى يارا الفاراق خلداا 

9129 ،15.) 

 الخل  مدلول شري  يدا  جزالت ملاك الاكااح و  الطاالق جباراً ساواء وكاان مان الز جات و  

طلاق مااي يا  م اةاا ياوض تديداي من  لي ا و  ممن يااو  يا اا  مداااه ون تخاال  الماروة ز ج اا  ت

 (. 59، 6000نصار، )لتفتد  نفس ا ةي،  قد يكون يرا الدوض ي  شكا ن د  و  ييا  

: -ماالى هللا يليااي  ساالم  -ل ولااي( 255ا، .الجزائاار ،  ) يااو جااائز جن اسااتويى شاار طي 

 يان  ممروة ثاة  ةن قايم  قاد جاءتاي ت اول يان ز ج اا ياا رساول هللا ماا ايتاب يلياي مان خلاق  م

مالى  –ندام، ي اال رساول هللا : قال " وتر ين يليي حدي تي: " لكا  وكره الكفر ي  اإلسالم، ي ال ل ا

 (. 20، 7، ج6006البخار ، " )اقبا الحدي ت  طل  ا تطلي ت: "لز ج ا -هللا يليي  سلم 

ون يكون البغض من الز جت يإن كان الز ج يو الكااره ل اا يلايم :  تتمثا شر ط الخل  ي 

لي ون يحخر ما ا يديت  جنما يلياي ون يصابر يلي اا، و  يطل  اا جن خااف ضاررا،  وم تطالاب الز جات 

ةالخل  حتى تبلغ  رجت من الضرر،  تخاف مد ا وم ت يم حد   هللا ي  نفس ا و  يا  ح اوق ز ج اا، 

وةادا  ياو   وم يتدمد الز ج و يت الز جت حتى تخاال  مااي، ياإن يداا ياال يحاا لاي ون يحخار ما اا شايئا

ا، .الجزائار ،  )ياص،  الخل  يافر طالقا ةائااا يلاو ورا  مراجدت اا م يحاا لاي جم ةداد ي اد جدياد 

255.) 

يساتحب ون م يحخار ما اا (: 252ا، .الجزائار ،  ) لي وحكام تتمثاا يا  مجمل اا ييماا يلا  

كالمساتبرئت  جن كاان  وكثر مما وم ريا ةي، جن كان الخل  ةلفظ الخل  ايتّدا المخالدت ةحيضات  احادة

ةلفظ الطالق يإن الجم ور وقر يلى ون ا تدتد ةثالثت قر ء، م يملك المخال  مراجدت اا يا  الدادة  لاي 

 لك ةدد ان ضاء الددة، ج  الخل  ةيا ما ماي،  يخال  األ  ين اةاتي الصغيرة ج ا تضررا نياةت يا اا 

 .لددم رشديا

 :أبرز النتائج

يت الدديد من اخثار السلبيت من وةرزيا التفكك األسر   الداف يترتب يلى الازاياا األسر .9

 .األسر   ج مان وحد ويرا  األسرة  ضياا ح وق األةااء

 .تمر الازاياا األسريت ةددة مراحا من كمون ثم انت ار ثم محا لت البحث ين حلفاء .6

 .قدم اإلسالم ما جاً شامالً  متوازنا للتداما م  الازاياا األسريت .2

مالمح الما ن اإلسالم  ي  الوقايت من الازاياا األسريت ي  يدة ومور تد ر ي  تتمثا  .0

مجمل ا حول التوييت ةمتطلباا الحياة الز جيت  الت يئت  اإليدا  ل ا  مراياة كا طرف يي ا 

 .لح وقي  مسن لياتي

جحت للوقايت من الازاياا األسريت حد  اإلسالم مجمويت من المتطلباا للحياة األسريت الاا .5

ما ا متطلباا خامت ةاإلقدام يلى الز اج كالفحص الطب   حسن امختيار  الخطبت  توير 

ال درة يلى الز اج،  ما ا متطلباا وثااء الحياة الز جيت ت ما ح وق كا من الز ج 

 . الز جت  الح وق الم تركت ةيا ما  ح وق األةااء
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درج م  ضر رة الحفاع يلى يراي  الما ن اإلسالم  ي  يالج الازاياا األسريت الت .2

 .السريت ةين الز جين

يابغ  للز ج ين ن وز ز جتي ون يبدو مد ا ةالويظ ثم ال جر ثم الضر  غير المبرح  يق  .7

 .ضواةط  شر ط مديات

 .يلى الز جت ياد ن وز ز ج ا ون ت وم ةمراجدت ا  استرضائي  ون تكاشفي ةح ي ت األمر .2

 .خارج البي  جم ياد الضر رة دم اإلسراا ي  ن ا الم كالا األسريتي .1

يفضا للز جين امستدانت ةالخبراء  األقار  ممن يوثق ة م ياد اشتدا  الازاياا  يدم  .90

 .ال درة يلى حل ا ةمفر يم

قد يكون الطالق و  الخل  يالجاً للازاياا األسريت حال تفاقم ا  يدم جد ى و   سيلت  .99

 .للصلح

 :التوصيات

 .مسئوليات م  ح وق م   اجبات م الت  تصون الحياة الز جيتتوييت الم بلين يلى الز اج ة .9

 .تفديا مكاتب التوجيي  اإلرشا  األسر  لل يام ةد ريا ي  حا الازاا األسريت .6

 .مراياة الواقديت ي  ومور الز اج سواء ي  تكلفت الز اج و  ي  الاف اا األسريت .2

 . ةين الز جين ةصفت خامتيما ةرامن تويويت ةآ ا  امختالف  قبول اخخر ةصفت يامت  .0

 :المقترحات

 .يما  راست ين مسبباا الازاياا األسريت  تصور م ترح لمواج ت ا .9

 .يما  راست ت دم ةرنامن جرشا ياً حول الازاياا األسريت  تاميت الوي  ةمواج ت ا .6

 .يما  راست ت دم ةرنامجاً جرشا ياً لتح يق التوايق األسر  .2

 .لمواج ت اخثار السلبيت المرتبت يلى التفكك األسر يما  راست ت دم تصوراً م ترحا  .0

 .يما  راست ين الضغوط الافسيت  يالقت ا ةالازاياا األسريت ي  ضوء ةدض المتغيراا .5

 .يما  راست ين الداف األسر   يالقتي ةبدض المتغيراا .2
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  ر المجتم  ي  جيدا  ال با  للز اج، مجلت  راساا ي  (: 6002)الطريف، غا ة يبد الرحمن  .57

 .9،ج 0نيت، كليت الخدمت امجتماييت، جامدت حلوان، االخدمت امجتماييت  الدلوم اإلنسا

وثر ممارست طرقت خدمت الفر  م  حاما الازاياا الز جيت (: 9120)يبد الرحمن، اةتسام مصطفى  .52

ي  تدديا   ر الداما كز ج  يالقت  لك ةكفايتي اإلنتاجيت، رسالت  كتوراه غير ما ورة، كليت الخدمت 

 . امجتماييت، جامدت حلوان

ارتباط الازاياا الز اجيت  سماا شخصيت األةااء، ةحث (: 9122)بد الرحمن، اةتسام مصطفى ي .51

 .م دم للمنتمر الد ل  الثامن لإلحصاء  الحاسباا الدلميت  البحوث امجتماييت السكانيت، مارس

 . باااإلرشا  الافس  الجماي ، جدة، خوارزم الدلميت ناشر ن  مكت(. 6090)يبد هللا، ي ام جةراييم  .20

 .ن. م كالا اجتماييت مدامرة السياق  التحليا، ال ايرة،  (: 6006)يثمان، محمد يبد السمي   .29

 .شرح  تحليا قوانين محاكم األسرة، ال ايرة، ةاك ال وانين(: 6000)الدرة ، ونور  .26
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 .يتح البار  شرح محيح البخار ، ةير ا،  ار المدريت(: 9271)الدس الن ، اةن حجر،  .22

 .يب ريت محمد، ال ايرة،  ار ن ضت مصر للطب   الا ر(: ا. )س محمو  الد ا ، يبا .20

سلسلت قضايا الفكر اإلسالم ، كتا  و   امختالف ي  اإلسالم، المكتبت التجاريت (: 9115)الدلوان   .25

 .الكبرى، ال ايرة

جرائم الداف األسرى ةين الريف  الحضر، ال ايرة، مركز البحوث (: 6000)يوض، السيد  .22

 .ساا امجتماييت، مطبدت الدمرانيت لأل يس  الدرا

 . يلم نفم ال وا ،  ار الراتب الجامديت، ةير ا(: 9111)الديسو ، يبد الرحمن  .27

يايليت البرامن الوقائيت  الدالجيت الم دمت من الجمدياا األسريت (: 6092)الغامد ، مالح ةن يحيى  .22

 مديت المو ة للتاميت األسريت ةمحايظت جدةج)ي  تحسين التوايق الز اج  من  ج ت نظر المستفيدين 

 .، الجزء الثان ،  يسمبر979، مجلت الترةيت، كليت الترةيت، جامدت األزير، الدد  (ونمو جاً 

 .، ةير ا،  ار المدريت6جحياء يلوم الدين، ج(: ا. )الغزال ، وةو حامد  .21

 .رييت الجامديتقاموس يلم امجتماا، اإلسكادريت،  ار المد(: 6002)غيث، محمد ياطف  .70

وثر امنفداما الافسيت ي  الحياة الز جيت  وحكام ا، (: 6096)ال رياا  ، محمد وحمد سالمت  .79

 .ماجستير، كليت ال ريدت  ال انون، الجامدت اإلسالميت ةغزة

من خالل سيرتي   راست تحليليت ل خصيت الرسول محمد (: 9122)قلدت ج ، محمد ر اس  .76

 .فائمال ريفت، ةير ا،  ار الا

الجام  الافم ي  الحياة اإلنسانيت، ةير ا، المنسست الدرةيت للدراساا (: 9120)كمال، يل   .72

 . الا ر

 .6التفايم ي  الحياة الز جيت، ةير ا، المكتب اإلسالم ، ط(: 6002)مبيض، محمون  .70

 راست وساليب المداملت الز اجيت  يالقت ا ةالتوايق الز اج ، (: 6002)محمد، ممد ح محمد  سوق   .75

تحليليت م ارنت من ماظور خدمت الفر  مطب ت يلى ييات من األسر المت دمت لمكاتب تسويت الماازياا 

األسريت  األسر المحولت لمحكمت األسرة، مجلت  راساا ي  الخدمت امجتماييت  الدلوم اإلنسانيت، 

 .9، ج 69مصر، ا 

مجال ريايت األسرة  الطفولت، الخدمت امجتماييت يى (: 6005)محمد، يدى توييق،  سخر ن  .72

 .ال ايرة، مطاة  الدار ال ادسيت

يايليت نمو ج التركيز يلى الم ام يى التخفيف من حدة الازاياا (: 6009)محمو ، خالد مالح  .77

الز جيت للمتز جين حديثا، رسالت  كتوراه غير ما ورة، كليت الترةيت، قسم الخدمت امجتماييت، جامدت 

 .األزير

الدالقت الز جيت  الصحت الافسيت ي  اإلسالم  يلم الافم، الكوي ، (: 9115)جةراييم مرس ، كمال  .72

 .6 ار ال لم للا ر  التوزي ، ط

 .605ا، ص .محيح مسلم، ةير ا،  ار جحياء التراث الدرة ،  (: ا. )مسلم  .71

ماين  راست استطالييت لبدض الحاجاا الافسيت لدى ال با  المد(: 9112)مك ، س ام يبد الرء ف  .20

 .ي  م ارنت م ةغير المدماين، رسالت ماجستير غير ما ورة، جامدت الزقازيق، كليت الترةيت

ييض ال دير (: يـ9252)الماا  ، يبد الرء ف ةن تاج الداريين ةن يل  ةن زين الداةدين الحدا   .29

 .، مصر، المكتبت التجاريت الكبرى9شرح الجام  الصغير، ج

البااء امجتماي  لألسرة، اإلسكادريت، المكتب الدلم  للا ر  (:9112)الفتاح  كى يبد موسى،  .26

 .  التوزي 
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 .التواما الداطف  ةين الز جين/الموسويت ال املت/موسويت المروة المسلمت/موق  حاونت .22

الوجيز ي  نظام األسرة ي  اإلسالم، جامدت األزير، (: 9115)نخبت متخصصت من وساترة الجامدت  .20

 .لمستحدثت، الكتا  الجامد شئون الطال ، الكلياا ا

 .السان الكبرى، ةير ا، منسست الرسالت(: 6009)الاسائ ، وةو يبد الرحمن وحمد ةن شديب  .25

وسبا  التطليق ي  ال ريدت اإلسالميت  سثاره يلى ضوء قانون األحوال (: 6000)نصار، يوسف وحمد  .22

 .، اإلسكادريت، ما حة  ار المدارف6000لسات ( 9)ال خصيت رقم 

 .، ةير ا،  ار الم رق6الماجد ي  اللغت الدرةيت المدامرة، ط(: 6009)ت، ونطوان،  سخر ن ندم .27

مدوقاا األ اء الم ا  لألخصائيين امجتماييين الداملين ةمحاكم (: 6002)ياشم، محمد السيد يل   .22

 .األسرة ةمحايظت ال رقيت، رسالت ماجستير غير ما ورة، كليت الترةيت، جامدت األزير

، ةير ا، منسست 92كاز الدمال ي  سان األقوال  األيدال، ج(: 9129)، يالء الدين المت   ال اد  .21

 . 5الرسالت، ط

، 0مجم  الز ائد  ماب  الفوائد، ج(: يـ9002)ال يثم ، نور الدين وةو الحسن يل  ةن وة  ةكر .10

 . ةير ا،  ار الكتب الدلميت

 .5 يئت المصريت الدامت للكتا ، ط، ال ايرة، الحياة محمد (: 6005)ييكا، محمد حسين  .19

 .التبيان ييما يحتاج جليي الز جان،  ار الديوة(: يـ9002)الياسين، جاسم ةن محمد  .16

الحوار ةين الز جين    ره ي  تاميت م اراا امتصال (: 6092)اليمان ، خلو  ةا  حسن يبد هللا  .12

 . التصميم الداخل ، جامدت وم ال رىلدى األةااء ي  األسرة السدو يت، رسالت ماجستير، كليت الفاون 

الداف األسر   راست ي  يت تطبي يت، رسالت (: يـ9020)اليوسف، سليمان ةن ضيف هللا ةن محمد  .10

 . كتوراه غير ما ورة، جامدت اإلمام محمد ةن سدو  اإلسالميت، كليت ال ريدت
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