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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 من أعمالنا، وسيئات ،أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 ،له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهلل يهده
  بعد: ماأ ،ورسوله عبده حممدا أن وأشهد

 ورتب النسل، وتكثري للتناسل ودعى فيه، والرتغيب الزواج، على باحلث جاء اإلسالم إنف
 والسنة القرآن باهتمام املتميزة العالقة هذه وحضيت ربانية، شرعة هذا لكل وشرع أحكاماً، لذلك
 احلاثة اديثباألح تزخر النبوية والسنة الزواج، على حاثة القرآنية اآليات فجاءت سواء، حد   على
 يف لبنة تكون أسرة، بناء أجل من هذا لك  سنته، من ذلك أن وبني  الرسول تزوج وقد ذلك، على
 وفالح صالح يكون واألبناء؛ واألم األب من املكونة األسرة فبصالح اإلسالمي، اجملتمع بناء

 ذلك ومن تشريعاته، يف بارزة مكانة هلا وجعل األسرة، هبذه العناية على اإلسالم حرص ولذا اجملتمع،
 تفككها يف إذ ،والتحلل تفككال من حيميها ما وشرع ،وتالمحها األسرة ترابط على حرص أنه

 وإفساد، فساد بؤرة اجملتمع فيصبح كله،  اجملتمع على باخلسارة يعود مما أفرادها، على خطر وحتللها
 احلرص كل  احلريصة املتقدمة األمم لذلك تسعى وكما اإلسالم، له أراد كما  إنتاجياً  جمتمعاً  يكون وال
 يكون أن أردت -هبا والعناية املسلمة باألسرة االهتمام– املنطلق هذا ومن واحلضارة، الرُقي على
 وآثاره األسري التفكك حقيقة "بعنوان: اإلسالمية الثقافة يف املاجستري لدرجة التكميلي حبثي

 ".عالجه وسبل

 :اختياره وأسباب الموضوع أهمية
 لتفكك األسري أصبح ظاهره هتدد سالمة اجملتمع وأمنه.ن اإ -1
 .الجتناهبا التفكك األسرياملسلم ملعرفة أسباب حاجة  -2
 .لألخذ هبا التفكك األسريحاجة املسلم ملعرفة سبل عالج  -3
 يت الشخصية للبحث يف هذا املوضوع.رغب -4
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 الموضوع: أهداف
 األسري. التفكك مفهوم بيان .1
 .رياألس التفكك أسباب إبراز .2
 األسري. التفكك مظاهر على التعرف .3
 األسري. التفكك آثار على التعرف .4
 .األسري التفكك عالج سبل بيان .5

 السابقة الدراسات
 حبثا – جهدي حسب – أجد مل البحث وحمركات كتبات،امل يف واالطالع البحث بعد
 من جوانب تتناول وكتب وأحباث دراسات :عن عبارة وجدته الذي وإمنا املوضوع، هذا تناول مستقال
 سبل و ثارها،آو  االحنراف، وأسباب نفسه، األسرة رب أو الولد أو كالبنت  األسرة أفراد مشاكل
 وسبل ،ثارهوآ ،األسري التفكك حقيقة -تعاىل اهلل بإذن– دراسيت يف سأتناول بينما ،عالجها
 .أكادميية منهجية بدراسة عالجه،

 :المحكمة واألبحاث العلمية الرسائل أواًل:
 األولى: الدراسة

 :عنوان البحث  كامالً  األسريالعنف 
 :اسم الباحث أو الباحثني سليمان بن ضيف اهلل بن حممد اليوسف

بيان الدرجة العلمية اليت قدمت  رسالة دكتوراه
 هلا الدراسة

 :جهة الدراسة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 :تاريخ الدراسة ه1433/1434

 حالة النشر: غري مطبوع

 حجم الدراسة: ( 570، عدد الصفحات )ة أجزاءتقع يف ثالث

 مقدمة، ومتهيد، وثالثة أبواب:
حقيقة العنف األسري، وحكمه، واإلساءة به إىل الشريعة،  الباب األول:

 وحلوله الفقهية، وفيه ثالثة فصول.
 الباب الثاين: صور العنف األسري وأحكامها، وفيه أربعة فصول.

 التقسيمات الكربى للدراسة:
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 الثالث: التطبيقات القضائيةـ وفيه أربعة فصول. الباب
 وخامتة، وفهارس.

اقتضت طبيعة البحث أن  دراسة فقهية تطبيقية، أما دراسيت فقد ذهه
، والدراسات والسنة ،نصوص الكتاباملشكلة من ستقصاء ا اهفيع تبأت

أسباب استنتاج ، و املتعلقة مبوضوع الدراسة و االجتماعية املتخصصة
االتفاق بني هذه الدراسة أوجه ف، ولذا التفكك األسري، وسبل عالجه

إشارة للعنف فيهما األسرة وما يقع فيها، و أهنما تتحدثان عن  :ودراسيت
 .األسري، وأسبابه

العنف األسري من حتدثت هذه الدراسة عن  :أما أوجه االختالف بينهما
ي، وأسبابه حقيقة التفكك األسر ن وسأحتدث يف دراسىت ع ،منظور فقهي

ثقايف، وكذلك حتدثت هذه الدراسة وتوسعت  إسالمي وعالجه من منظور
 بشكل كبري يف مواضيع وجزئيات شىت، أما دراسيت فسوف تكون مركزة.

املقارنة بينها وبني موضوع 
اإلضافة الباحث من حيث 

العلمية وحدود الدراسة 
 ومنهج الدراسة.

 
 العلمية: المؤلفات ثانياً:

 األولى: الدراسة
 :عنوان الكتاب كامالً  أضواء على نظام األسرة يف اإلسالم

اسم املؤلف أو املؤلفني  الدكتورة/ سعاد إبراهيم صاحل 
 :واملرتجم إن وجد

 تاريخ النشر: م1984 –ه 1404
 مكان النشر: جدة

 :جهة النشر هتامة
 :رقم الطبعة الثانية
 حجم الكتاب: صفحة 204

 حالة الكتاب مطبوع
التعرف على أحكام األسرة يف اإلسالم ودراستها والوعي هبا، والسعي 
لتفعيلها والدعوة والتذكري هبا، ودفع شبهات أعداء اإلسالم عن نظام 

إىل هذا الكتاب  -وفقها اهلل–، وقد قسمت املؤلفة األسرة يف اإلسالم
أسس بناء -2سالم. مقاصد األسرة يف اإل-1أحدى عشر فصاُل كالتايل: 

 عرض موجز للمضمون
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تعدد -7احملرمات. -6املهر. -5الكفاءة. -4اخلطبة. -3األسرة. 
 العدة.-11اخللع. -10الطالق. -9 .اتفالعالج اخل-8الزوجات. 

هذه البحث وغريه من البحوث والكتب املتخصصة، نرباس ونور لبحثي 
النظام  الذي يتحدث عن التفكك األسري، فهذا البحث يتحدث عن

األسري يف ضوء اإلسالم، والذي أن متسكنا به، سلمنا من مشكالت 
، كذلك هذا البحث منهجه تأصيلي وحتليلي -بإذن اهلل–تفكك األسرة 

ونقدي، وهو ما نبحث عنه، من التأصيل والتحليل والنقد من متخصص 
 ... اخل
األسرة  فأوجه االتفاق بني هذه الدراسة ودراسيت: أهنما تتحدثان عنولذا 

 .قبل تكوينها وبعد تكوهنا وأسس العالقة األسرية وما يتبعها وما يقع فيها
ة كنظام األسر  نظامأما أوجه االختالف بينهما: حتدثت هذه الدراسة عن 

من منظور  إسالمي بشكل مفصل قبل تكوينها وبعده، وأسس واطر األسرة
وأسباب  ،ةاألسر هذه تفكك حقيقة عن  ، وسأحتدث يف دراسيتإسالمي

 .وعالجه من منظور إسالمي ثقايف هذا التفكك،

 موضوع وبني بينها املقارنة
 اإلضافة حيث من الباحث
 ومنهج الدراسة وحدود العلمية
 الدراسة

 

 
 الثانية: الدراسة

 :عنوان الكتاب كامالً  أثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف حل املشكالت االجتماعية

اسم املؤلف أو املؤلفني  اجلويرالدكتور/ إبراهيم بن مبارك 
 :واملرتجم إن وجد

 تاريخ النشر: م1994 –ه 1415
 مكان النشر: الرياض

 :جهة النشر مكتبة العبيكان
 :رقم الطبعة األوىل
 حجم الكتاب: صفحة 64

 حالة الكتاب مطبوع
إىل التغري االجتماعي واملشكالت االجتماعية  -وفقه اهلل-تعرض املؤلف 

تمعات املسلمة املعاصرة، من عوامل خارجية وداخلية، ومنهج يف اجمل
التعامل معها، والتجربة املثالية للمملكة العربية السعودية يف تطبيق الشريعة 

 عرض موجز للمضمون
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 اإلسالمية، ومناذج من بعض املشكالت ومعاجلتها من منظور إسالمي ..،
 بعناوين رئيسة هبذا الكتاب هي: -وفقه اهلل-وقد حتدث الكاتب 

غري االجتماعي واملشكالت االجتماعية يف اجملتمعات املسلمة الت-1
 املعاصرة.

 منهجية التعامل مع املشكالت االجتماعية. -2
 أسلوب الوعظ واإلرشاد.-3
جتربة اململكة العربية السعودية يف تطبيق الشريعة ومعاجلتها لعدد من -4

 املشكالت االجتماعية.
 حللها يف اإلسالم.بعض املشكالت االجتماعية وتطبيقات -5
 اجلرمية واالحنراف.-6

هذا الكتاب كتاب قيم ومفيد وتناول املوضوع من املنهج التحليلي، وسوف 
استفيد منه ومن غريه من اكتب املتخصصة يف اجلانب االجتماعي يف 
حبثي، كذلك هذا البحث منهجه تأصيلي وحتليلي ونقدي، وهو ما نبحث 

 صيل والتحليل والنقد من متخصص ... اخلعنه، من التأ
فأوجه االتفاق بني هذه الدراسة ودراسيت: أهنما تتحدثان عن األسرة ولذا 

وما يقع فيها، وفيهما إشارة للمشكالت األسرية اليت حتدث يف اجملتمع، 
 وأسباهبا، وسبل عالجها.

ة أما أوجه االختالف بينهما: حتدثت هذه الدراسة عن املشكالت األسري
من منظور اجتماعي، وسأحتدث يف دراسىت عن حقيقة التفكك األسري، 
وأسبابه وعالجه من منظور إسالمي ثقايف، وكذلك حتدثت هذه الدراسة 
وتوسعت بشكل كبري يف مواضيع وجزئيات شىت، أما دراسيت فسوف تكون 

 مركزة.

 موضوع وبني بينها املقارنة
 اإلضافة حيث من الباحث
 ومنهج دراسةال وحدود العلمية
 الدراسة

 
 الثالثة: الدراسة

 :عنوان الكتاب كامالً  مباحث يف النظام األسري يف اإلسالم

اسم املؤلف أو املؤلفني  الدكتور/ مفرح بن سليمان القوسي
 :واملرتجم إن وجد

 تاريخ النشر: م2005 -هـ 1426
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 مكان النشر: الرياض

 :جهة النشر جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 :رقم الطبعة األوىل
 حجم الكتاب: صفحة 151

 حالة الكتاب مطبوع
التعرف على أحكام األسرة يف اإلسالم، ودراستها، والوعي هبا، والسعي 
لتفعيلها والدعوة والتذكري هبا، ودفع شبهات أعداء اإلسالم عن نظام 

ة فصول  األسرة يف اإلسالم، وقد قسم الباحث هذا الكتاب إىل ثالث
 كالتايل:
 الفصل األول: األسرة، ويشتمل على عدة مسائل. -1
 الفصل الثاين: املرأة، ويشتمل على عدة مسائل. -2
الفصل الثالث: دفع شبهات حول األسرة واملرأة يف اإلسالم،  -3

 ويشتمل على مثان شبهات.

 عرض موجز للمضمون

 هذا البحث يتحدث عن النظام األسري يف ضوء اإلسالم، والذي أن
، كذلك هذا -بإذن اهلل–متسكنا به، سلمنا من مشكالت تفكك األسرة 

البحث منهجه تأصيلي وحتليلي ونقدي، وهو ما نبحث عنه، من التأصيل 
 والتحليل والنقد من متخصص ... اخل

فأوجه االتفاق بني هذه الدراسة ودراسيت: أهنما تتحدثان عن األسرة ولذا 
 هي ركيزت من ركائز األسرة.وما يقع فيها، وحول املرأة اليت 

أما أوجه االختالف بينهما: حتدثت هذه الدراسة عن النظام األسري يف 
عن  وحتليلي ونقدي، وسأحتدث يف دراسيتاإلسالم وفق منهج تأصيلي 

حقيقة التفكك األسري، وأسبابه وعالجه من منظور إسالمي ثقايف، وفق 
 منهج تكاملي وصفي.

 املقارنة بينها وبني موضوع
الباحث من حيث اإلضافة 

العلمية وحدود الدراسة ومنهج 
 الدراسة.
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 البحث: منهج
 مل:شي الذي التكاملي املنهج أتبع أن البحث طبيعة اقتضت

 السلف. وأقوال ،والسنة ،الكتاب نصوص من املشكلة واستقصاء تتبع يف االستداليل املنهج -

 عالجها. وسبل ،ومظاهرها ،هباأسبا وبيان املشكلة، وصف يف الوصفي املنهج -

 باآليت: فسألتزم الفنية الناحية من اأم  
 بالرسم اآلية كتابة  مع اآلية، ورقم السورة اسم بذكر الكرمي القرآن يف مواضعها إىل اآليات عزو /1

 املنورة. املدينة مصحف نسخة العثماين
 أو الصحيحني يف احلديث انك  فإن األصلية؛ مصادرها من الواردة واآلثار األحاديث ختريج /2

 بينت غريمها يف كان  وإن واحلديث، الكتاب أو والباب الكتاب بذكر منهما بتخرجيه اكتفي أحدمها
  املعتمدة. التخريج كتب  من درجته

  املعتمدة. الشعر دواوين من مصادرها وذكر لقائليها، األشعار عزو /3
  اشرة.مب لكتبهم املنقولة وآرائهم العلماء نصوص عزو /4
  التايل: النحو على البحث يف ذكرهم الوارد لألعالم الرتمجة /5

الرتمجة ملن يذكر على وجه األصالة بأن يكون صاحب تعريف أو قول  أو نص منقول   - أ
كالتايل: ذكر امسه، فكنيته أو ما يتميز به، فتاريخ مولده، ووفاته. ومذهبه، أو مدرسته 

نظريات أو حنوها. ويوثق مبرجع  الرتمجة ومؤلفها   الفكرية، وما اشتهر به من مؤلفات أو
 واجلزء والصفحة وذلك كله مبا ال يزيد عن ثالثة أسطر. 

  تكون املوسوعات يف تراجم هلم يوجد ال الذين املعاصرين الغربيني لألعالم الرتمجة - ب
  كالتايل:

  وجدت. إن الرمسية مواقعهم من -   
  وجدت. إن املرتجم مقدمة من -   

  املؤلف. عن املكتوب النشر دار تعريف من -          
  األربعة. واألئمة األربعة كاخللفاء  املشهورين، لألعالم الرتمجة عدم  -ج     
  ويكبيديا" "الــــ مثل املفتوحة اإللكرتونية املوسوعات اعتماد عدم  -د     
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 يلي: ما االقتباس يف يراعى االقتباس: /6
 يلي: ما املنقولة نصوصال اقتباس يف يتبع -أ
  ﴿.....﴾ مزهرين قوسني بني القرآنية اآليات وضع - 
   ))......(( هاللني كبريين  قوسني بني واآلثار النبوية األحاديث وضع - 
 مزدوجني"........". صغريين قوسني بني بالنص املنقولة األخرى النقول - 

 يلي: ما احلاشية يف االقتباس توثيق يف يتبع -ب
ن اإلحالة على املصادر يف حال النقل بالنص: بذكر اسم الكتاب واملؤلف واجلزء تكو  -

 والصفحة، ويف حال النقل باملعىن: بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة ) انظر(. 
يف حال تكرار اإلحالة على املرجع بدون فاصل يكتفى بذكر كلمة: املرجع السابق  -

 والصفحة.
تارخيها( يكتفي بذكرها يف  –مكاهنا –رقم الطبعة  -املعلومات املتعلقة باملراجع  )الناشر -

 قائمة املصادر واملراجع . 
  وحنوياً. وإمالئياً  لغوياً  املكتوب بصحة واالعتناء األلفاظ، بضبط لعنايةا /7
 الصحيح. مكاهنا يف ووضعها الرتقيم بعالمات العناية /8
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 عالجه وسبل وآثاره األسري التفكك حقيقة
 البحث تقسيمات
 .وفهارس وخامتة مباحث ةثالثو  مقدمة على البحث هذا يشتمل

 : وفيها المقدمة
 . اختياره وأسباب املوضوع أمهية -
 . املوضوع أهداف -
 . السابقة الدراسات -
 . البحث منهج -
 . البحث تقسيمات -

 مطالب: ةثالث وفيها ،األسري التفكك حقيقة : األول المبحث
 سري.األ التفكك مفهوم األول: املطلب
 .األسري التفكك أسباب الثاين: املطلب
 .األسري التفكك مظاهر الثالث: املطلب

 .مطالب ةثالث وفيه ،األسري التفكك آثار الثاني: المبحث
 الزوجني. على األسري التفكك آثار األول: املطلب
 األوالد. على األسري التفكك آثار الثاين: املطلب
 اجملتمع. على ياألسر  التفكك آثار الثالث: املطلب

 .مطالب ثالثة وفيه األسري التفكك عالج سبل : الثالث لمبحثا
 التوعوية. السبل األول: املطلب
 .تشريعيةال سبلال الثاين: املطلب
 تأهيلية.ال سبلال الثالث: املطلب

 . والتوصيات النتائج أهم وفيها الخاتمة   
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 : وتشمل الفهارس
 . اآليات فهرس -
 . األحاديث فهرس -
 . واملراجع املصادر فهرس -
 . املوضوعات فهرس -
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 إىل: -تعاىل اهلل شكر بعد- واالمتنان الشكر خبالص أتقدم أن يل يطيب
 الــدرجات أعلــى يف يــروين أن متنــوا طاملــا والــذين ،-والعافيــة بالصــحة اهلل أمــدهم- ووالــديت والــدي، -

 العلمية.
 غيايب. يف ألوالدي األب دور وأخذت ضروراهتا من كثري  عن ازلتوتن وضحت تعبت اليت زوجيت -
 جـزيال فشـكراً  البحـث، هـذا إلكمـال واملناسـب املالئـم، اجلـو ومنحـوين معـي تعـاونوا الذين أوالدي - 

 واآلخرة. الدنيا خلريي يوفقهم أن العظيم اهلل واسأل هلم،
 العون يد ومد املوضوع، اختيار يف عيم تعاون الذي -اهلل وفقه- الديب حامد بن حسني الدكتور -

 العالقــة وامتــدت البحــث، منــاهج مــادة األول املســتوى يف تدريســنا عنــد والتوجيــه؛ والنصــح واملســاعدة
  اعمارنا. يف اهلل أمد إن -اهلل بإذن- تستمر وسوف البحث هذا كتابة  وقت إىل األخوية

 مل والــذي البحــث، ذاهــ علــى العلمــي املشــرف ،-اهلل وفقــه- مصــطفى بــي حممــد بــن عمــر الــدكتور -
 اجلزاء. خري عي اهلل فجزاه أمامي، الصعوبات وتذليل توجيهي يف جهداً  يدخر
 البحث. مناقشة على باملوافقة مشكورا تكرم الذي ........... الدكتور -
 وتــوجيهي بنصـحي يبـادر الــذي -اهلل وفقـه– الشـلهوب عبــدالرمحن األخ املاجسـتري برنـامج يف زميلـي-
 والتوجيـه اخلـري حمبـة إالا  منـه جـدأ ومل ،كثـرياً   استشـرته وقـد الدراسـة، ايـام طيلة يل واألصلح األفضل حنو
 خريا. اهلل فجزاه والفائدة، بالنفع عليا  يعود مبا
 دراســــي طيلــــة كثــــريا  منــــه اســــتفدت الــــذي -اهلل وفقــــه– اجملاهــــد امحــــد الطالــــب: القاعــــة يف زميلــــي -

 للخــري احملــب الناصــح، والصــديق األخ، نعــم انفكــ دراســية، فصــول ألربــع امتــدت والــيت للماجســتري،
 .اخري  اهلل فجزاه إلخوانه،

 البحث. هذا إجناز يف وساعدين يل العون يد مد من كل - 
 ســــعود بــــن حممــــد اإلمــــام جلامعــــة العرفــــان ومجيــــل والصــــدق واالمتنــــان، الشــــكر بــــوافر أتقــــدم كمــــا -

 النافعـــة، وجهودهـــا اليانعـــة، مثارهـــا مـــن أقطـــف وأنــا هبـــا، التحـــاقي لـــدن مـــن احتضـــنتي الـــيت اإلســالمية
 الثقافة وقسم الشريعة كلية  عميد وفضيلة اجلامعة، مدير معايل فضيلة يف ممثلة البارعة، خصاهلا وطيب

 يروتقد شكر
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 0د0أ الزنيـدي، عبـدالرمحن0د0أ األفاضـل، وأسـاتذيت التـومي، ناصر الدكتور األستاذ ورئيسه اإلسالمية
 العمــــرو، عبــــداهلل0د العويســــي، عبــــداهلل0د احلســــيي، أمحــــد0د الصــــرامي، عبــــداهلل0د الوشــــيل، صــــاحل

 طلبـــه، ابـــراهيم0د اليحـــ ، ناصـــر 0د الـــديب، حســـني 0د الرتكـــي، ناصـــر0د اللوحيـــق، عبـــدالرمحن0د
 واإلســـــالم العلـــــم خلدمـــــة ووفقهـــــم -مجيعـــــاً  اهلل حفظهـــــم- الشـــــثري، عبـــــدالعزيز0د اخللـــــف، مجيـــــل0د

  واملسلمني.
 .جمعينأ وصحبه آله وعلى محمد ونبينا  ناسيد على وبارك وسلم اهلل وصل  

 
 الباحث
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 تمهيد:
وأقام بنيان السكن  احلمد هلل الذي أكرمنا وأنعم علينا بأن جعل لنا من أنفسنا أزواجًا لنسكن إليها،

 ىف يث ىث نث ُّٱفقال جل شأنه: مث مسا به فجعله من آيات التفكر والتأمل، على املودة والرمحة،
 من زن رن مم ام  ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف

من أثىن عليه ربه  املبعوث رمحة للعاملني، والصالة والسالم على النيب األمني،، (1)َّ ىن نن
، عليه أفضل الصالة وأمت التسليم وشهدت له زوجه بأن خلقه القرآن الكرمي، بأنه ذو خلق عظيم،

 :وبعد

وهي أوىل اجلماعات ذات التأثري املباشر  ،فةوالنبع اخلالص للعاط فاألسرة هي احملضن األول للرتبية،
عرب ما ميارسه  يف العالقات االجتماعية،فمن خالهلا يكتسب الفرد أمناط التفكري والسلوك املختلفة،

فاألسرة تتكون من جمموعة متشابكة  ويالحظه من سلوكيات،وما يطلق عليه العالقات األسرية،
 وتشابك األدوار، ه العالقات يؤدي إىل زيادة التفاعل،وتداخل هذ ،اليومية ومتفاعلة من العالقات
اليت  -اإلجيابية أو السلبية- فينتج عن ذلك أن تصبح كثري من املواقف واألفعال واالعتمادية املتبادلة؛

 تصدر من أحد األطراف ذات أثر عميق على األطراف اآلخرين.

وحىت تصل هذه العالقات إىل ، قات ودميومتها مطلب وغاية للجميعويشكل استقرار هذه العال
نقطة االستقرار فإهنا حباجة إلجياد نوع من املوائمة والتقارب بني توقعات وأهداف ومتطلبات 

وقد ، ومن خالل ذلك ميكن للجو األسري أن يتسم بالدفء والتفاهم واحتياجات خمتلف األفراد،
لبية املتطلبات واالحتياجات تتباين هذه التوقعات وختتلف األهداف فيعجز أفراد األسرة عن ت

فتظهر أشكال متعددة من املشكالت  وينشأ عن ذلك نوع من الصراع، املختلفة املتبادلة بينهم،
 .وتلقي بظالهلا على اجملتمع توتر العالقات داخل األسرة، ،األسرية
 نضم حمدد هدف لتحقيق تسعى اليت واملؤسسات اجلماعات من متكاملة وحدة من يتكون فاجملتمع
 على يقع مبا اجملتمع، وحدة وعلى الفرد على تأثرياً  املؤسسات هذه أكثر تظل واألسرة له، مرتب نظام
 التنظيمات تستمد وقوهتا استمرارها خالل ومن واجملتمع، الفرد حنو ومسئوليات أدوار من عاتقها

                                           
 .21 ،الروم (1)
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 األسرة مؤسسة يف تفكك أي فإن املقابل ويف واملواجهة، االستمرار على قدرهتا األخرى االجتماعية
 ومن آلخر، جمتمع من التفكك هذا مسببات وختتلف وترابطه، اجملتمع متاسك على سلباً  أثره ينعكس
 .أخرى ألسرة أسرة ومن آلخر، زمان ومن ألخرى، بيئة
 ويعمل موجز، بشكل األسري، التفكك حبقيقة التعريف إىل البحث هذا يسعى املنطلق هذا ومن
 ،األسري التفكك مظاهر وكذلك املشكالت تنتج أن ميكن اليت باباألس من بعضاً  عرض على
 األسس بعض عرض خالل من خمتصرة معاجلة يقدم مث واجملتمع، زوجنيوال والداأل على وآثاره

 بقدر األسري التفكك مسببات وتتالىف ،مستقرة أسرية بيئة تكوين يف تسهم أن ميكن اليت والوسائل
 .اإلمكان
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 مطالب: ثالثة وفيها األسري، التفكك حقيقة :األول المبحث
 

 األسري. التفكك مفهوم األول: المطلب
 األسري. التفكك أسباب الثاني: المطلب
 األسري. التفكك مظاهر الثالث: المطلب
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 األول المبحث
 األسري التفكك حقيقة

 .المطلب األول: مفهوم التفكك األسري 
 يشمل التعريف وهذا ،يهعل الضوء يلقي تعريفا ،املوضوع يدي بني يقدموا أن ثنيالباح عادة جرت

 و للحقيقة، واالصطالحي اللغوي بالتعريف أبدأ املنطلق هذا ومن واالصطالحي، اللغوي التعريف
 التايل: النحو على األسرة، و التفكك،

 الحقيقة: تعريف أواًل:
  :لغةً  الحقيقة -1

فاتههه، من أو تعاىل، اهلله  أمساء من احَلقُّ:  بالفتح: َحقًَّة، وحيَهقُّ  حَيُقُّ  اأَلْمرُ  و الثابتُة، النازلةُ  واحلاقَُّة: صه
، بال وَوَقعَ  وَجبَ  د   ُكلُّ   َوادََّعى َخاَصَمهُ  )َحاقَُّه( .(1) وتـَيَـقَّْنُتهُ  حَتَقَّْقُتهُ  األْمَر: و .ُمتَـَعد   الزهم   َشك   َواحه
ُهَما نـْ ْنهُ  َوَصارَ  حَتَقََّقهُ  َأيْ  )َأَحقَُّه( وَ  احلَْقَّ. مه  َأيْ  )َحقًّا( بهاْلَكْسره  حيَهقُّ  الشَّْيءُ  )َحقَّ( وَ  يَقهني . َعَلى مه
 قـَْولَهُ  )َحقََّق( وَ  َصحَّ  اخْلَبَـرُ  عهْنَدهُ  )حَتََققَّ( وَ  اْستَـْوَجَبُه. َأيه  )اْسَتَحقَُّه( وَ  أَْوَجَبهُ  َغيـْرُهُ  )َأَحقَُّه( وَ  َوَجبَ 
َقهُ  َأيْ  )حَتْقهيًقا( َوظَنَّهُ   اأَلزهري: قَالَ  وثَبت؛ اً َحقا  َصارَ  وقاً:ُحقو  اً َحقا  قُّ وحيَُ  قُّ حيَه  اأَلمرُ  َحقَّ و  .(2) َصدَّ
  .(3) أَنَا ْقُتهْحقَ وأ القولُ  َعَلْيهه  َحقَّ و  وُجوباً، جيَهب وَجب َمْعَناهُ 

  حاً:اصطال الحقيقة -2
 اصطالح يف له وضع فيما املستعمل اللفظ ... " نها:وم تعريف من أكثر للحقيقة ورد

 .(4)"التخاطب
  .(5)أوال" له وضع فيما املستعمل "اللفظ أهنا: تعريفاهتا ومن

  (1)به" التخاطب وقع الذي االصطالح أصل يف له، وضعت ما هبا أفيد ما "أهنا ومنها: 

                                           
 
   .874 /1 آبادي، الفريوز احمليط، القاموس (1)
 .77 /1 ،الرازي الصحصح، خمتار (2)
  .50-49 /10 منظور، ابن العرب، لسان (3)
  .271  السبكي، املنهاج، شرح يف اإلهباج (4)
 .1/26 اآلمدي، إلحكام،ا (5)
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 . (2)له" وضع ما على معىن أفاد اسم كل  "أهنا ومنها: 
 قطعا الثابت والشيء التخاطب، به اصطالح يف له وضعت فيما املستعملة الكلمة هي " :ومنها
 كاحليوان هو الشيء به وما حمله، يف املستقر للشيء اسم وهي ثبت. إذا الشيء حق يقال ويقينا.
 .(3) لإلنسان" الناطق

 األسرة: تعريف اً:نيثا
 اللُّغة: في األسرة -1
 َوأهل احلصينة الدرْع األسرة() "هي: الوسيط املعجم ويف ،(4) حلصينةا الدرع هي أسر، مجعها مفرد 

 ،اأَلْسر من مأخوذة األسرة كلمة  أصل .(5)أسر" ومجعها ،ُمْشرَتك أَمر يربطها َواجلََْماَعة وعشريته الرجل
 بأسرهم وجاءوا ،كلها   أي هبأسر  لك الشيء هذا تقول مجيعه، أو الشيء كل  أو والَعْصب، الشدا  مبعىن
 القيد أو ،(6)َّ  ...حي جي يه ىه  مه  ُّٱٹٱٹٱ اأَلْسر من مشتقة اللغة ويف ،مجيعهم يعي
 الرجل ومن ،احلصينةَ  الدهرْعُ  بالضم: واأُلسرة ،قـَيََّده أي ْسراألَ  أَسرَ  هذا تقول به، يُرَبط أو يُقيهد الذي
 احلماية هلم ويوفر ربطهمي الذي الرباط لقوة ؛بذلك ومسوا الرجل بيت وأهل ،األدنون الرهط و العشرية
 .(7) هبم يتقوى وألنه واملنعة
 انصرف " أسرة " كلمة  أطلقت إذا حبيث وعشريته الرجل أهل معىن: يف ُعرفاً  استعماهلا شاع وقد

 ينحدر أو ،معا يعيشون نسب أو بةقرا من ؛معينة صالت ذوي أفراد جمموعة إىل مباشرة الذهن
 .(8) األسرة روابط يف القوة وإىل بعض، من بعضهم

 :اً صطالحا األسرة -2
  .هبم يتقوى ألنه األدنون ورهطه اناإلنس عشرية 

                                                                                                                                   
  .1/17 البصري، احلسن ايب ملعتمد،ا (1)
 . 1/77 اخلطاب، ايب لتمهيد،ا (2)
 .289 ص ،1ج اجلرجاين، احلسن أبو التعريفات،  (3)
  ، 77ص /1 ج ، ( أسر ) مادة ،منظور ابن العرب، لسان : انظر )4)
  .1/17  ،وآخرون أنيس إبراهيم لوسيط، املعجم )5(
  .28 سان،اإلن (6)
 .بعدها وما 2/578 للجوهري الصحاح .277 / 1 ،وجدي فريد حممد ،العشرين القرن معارف دائرة (7)
 . 2ص مرعشلي ندمي ،والعلوم اللغة يف الصحاح (8)
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 اآلباء من األصول يشمل كما  ،وفروعهم واألوالد الزوجني فيشمل اإلسالم يف مفهومها أما
 .(1) واجلدات األجداد فيهم ويدخل واألمهات،

ويتم  ،عالقات فيها يف الغالب مباشرةوهي: "الوحدة األوىل للمجتمع وأوىل مؤسساته اليت تكون ال
ويكتسب فيها الكثري من معارفه ومهاراته وميوله وعواطفه واجتاهاته يف  ،داخلها تنشئة الفرد اجتماعياً 

 .(2)وجيد فيها أمنه وسكنه" ،احلياة
ا: "الوعاء احلافظ للنسب والقرىب والرحم من  وعربه يتم انتقال الثروة ،كما ميكن تعريف األسرة بأهنَّ

 .(3)جيل إىل جيل"
وبعض  ،وتشمل اجلدود واحلفدة ،تتكون من زوج وزوجة وأطفاهلما ،وهي: "رابطة اجتماعية

 .(4)على أْن يكونوا مشرتكني يف معيشة واحدة" ،األقارب
ا: "النظام االجتماعي الذي ينشأ عنه أول خلية اجتماعية تبدأ بالزوجني، ومتتد حىت  كما تُعرَّف بأهنَّ

 .(5)بناء واآلباء واألمهات واإلخوة واألخوات واألقارب مجيعاً"تشمل األ
ا: "مجاعة اجتماعية أساسية ودائمة ونظام اجتماعي ورئيسي، وهي ليست أساس تعرف كما  بأهنَّ

بل األخالق والدعامة األوىل لضبط السلوك واإلطار الذي يتلقى منه  ؛وجود اجملتمع فحسب
 .(6)عية"اإلنسان أول دروس احلياة االجتما

واألسرة هي: "الوحدة االجتماعية األوىل والبنية األساسية اليت ترعى منو الطفل، وهي هلذا اشتملت 
 .(7)على أقوى املؤثرات اليت توجه حنو السلم"

ا: "اجملموعة الصغرية واملكوانة من الزوجني  كما تعراف األسرة يف العرف االجتماعي السائد بأهنَّ
سرة الزوجان املكونان من رجل وامرأة، ومها اللذان يقومان بالدور األساس واألبناء، أساس هذه األ

والفعاال يف التكوين والتنظيم والرقابة من البداية إىل النهاية"
(1). 

                                           
 .62ص ،زهرة أبو حممد ،للمجتمع اإلسالم تنظيم :انظر (1)
 .17 ص ،عقلة حممد اإلسالم، يف األسرة نظام )2(
 .19 ص ،سرار نوال ،الرابع العاملي املرأة رمؤمت وثيقة )3(
 .18 ص ،عقلة حممد اإلسالم، يف األسرة نظام )4(
 .25 ص ،الكرمي حسن األسرة، وتنظيم اإلسالم )5(
 .1ص ،اخلويل سناء األسرية، والعالقات الزواج )6(
 .62 ص ،صاحل إبراهيم سعاد الشيخوخة، إىل الطفولة من للنمو النفسية األسس )7(
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وأْن يكون الزواج بني  ،ميكن القول بأنَّ مفهوم األسرة يشمل: الزواج، والتناسل، وتربية األوالد عليه؛و 
وينظر اإلسالم لألسرة على أهنا نواة اجملتمع  ،ال أْن يتم بني أيا شخصنيرجل وامرأة برباط شرعي 

عن واملكوان األساسي له، والبيئة االجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها اإلنسان فتؤثر عليه سلباً أو إجياباً، 
ة، )كل مولود يولد على الفطر ): قال -صلى اهلل عليه وسلم -رسول، أن -رضي اهلل عنه -أيب هريرة

 .(2)((فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه
 :األسري التفكك تعريف اً:لثثا
 :لغةً  التفكك -1
اً  الرَّْهنَ  و َفَصَلُه، َفكَُّه:  ريَ  و َخلََّصُه، وُفُكوكاً: َفكا  َيَدُه: و َخلََّصُه، ُيْكَسُر: وقد وَفكاكاً، َفكااً  األسه

، اْنفهساخُ  والَفَكُك: .الكْسره  دونَ  الَيده: يف والَفكُّ  .الرَّْهنه  وَفكاكُ  .فيها َعمَّا فـََتَحها  واْنكهسارُ  الَقَدمه
، ْنكهبه  واْنفراجُ  الَفك 

َ
ْخاًء، امل ْنكهبه  أَفكُّ  وهو اْسرته

َ
( .(3)امل  وَ  أَْيًضا. َوافـَْتكَّهُ  َخلََّصهُ  الرَّْهنَ  َو)َفكَّ

( وَ  بههه. ْفَتكُّ يُـ  َما وََكْسرهَها اْلَفاءه  بهَفْتحه  الرَّْهنه  )َفَكاُك(  َقَدُمهُ  فَانـَْفكَّتْ  ُفاَلن   َوَسَقطَ  أَْعتَـَقَها. الرَّقـََبةَ  )َفكَّ
 فـََقدْ  َأطلقته َشْيء   وَُكلُّ  َفْصُلُه. فانـَْفكَّ  َفكااً  يُفكُّه الشيءَ  َفكَّ  .(4)َوزَاَلتْ  انـَْفَرَجتْ  إهَذا إهْصبَـُعهُ  َأوْ 

  .(5)َفَكْكَته
  :ركباً م ألسريا التفكك تعريف -2 

 التفاعــل اجتــاه بــه ويقصــد ،األســرى االحنــالل هــو" تعريفاتــه: ومــن عصــري، مصــطلح األســري التفكــك
 بــني ذلــك حيــول حبيــث املقبولــة، االجتماعيــة املســتويات ضــد ،األســرة منهــا تتكــون الــيت الوحــدات بــني

  .(6)"أفرادها بني لتكاملوا االستقرار لتوفري ،هبا القيام من هلا البد واليت ،وظائفها حتقيق وبني األسرة
 إىل يؤدي مما البعض، بعضهم حنو بواجباهتم القيام يف األسرة أعضاء أحد فشل" :أنه على ويعرف
 .(7)" األسرة عقد انفراط إىل يؤدى وهذا أفرادها، بني التوترات وحدوث العالقات ضعف

                                                                                                                                   
 .198 ص ،أيوب حسن اإلسالم، يف االجتماعي السلوك )1(
  .1385 ،املشركني أوالد يف قيل ما باب اجلنائز، كتاب  البخاري، )2(

  .950 /1 آبادي، الفريوز احمليط، القاموس (3)
 .242 ص ،1ج ، الرازي الصحاح، خمتار (4)
 .10/475 منظور، ابن العرب، لسان (5)
  .38 ص عبدالواحد، فتحي ،الثانوية( املرحلة طالب ) اءلألبن يةكالسلو  االحنرافاتب وعالقاته األسري التفكك (6)
  .36 ص خليل، حمسن األسرة، اجتماع علم (7)
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 األسرة أفراد وجتعل زقها،مت إىل فتؤدي ،األسرة على تستويل لكومشا  أزمات عن عبارة" :بأنه ويعرف
 .(1)"منفصلني يعيشون

 اجلماعة تربط اليت الروابط يصيب احنالل أو وتوافق، تكيف سوء أو ،وهن "أي :بأنه يعرفو  
 قد ؛واملرأة الرجل بني العالقة يصيب ما على الروابط هذه وهن يقتصر وال اآلخر، مع الً ك األسرية
 .(2)" بأبنائهما الوالدين عالقات أيضاً  مليش
 شباعاتإ يف نقص وجود عن الناجم ،واخلارجي الداخلي االختالف من "حالة :أنه على يعرفو 

 اهنياراً  ويعد ،األسرة أفراد بني خالفات عن ناجتة سلبية يةكسلو  أمناط دوجو  مع ،ألفرادها األسرة
 من ثركأ وأ فرد خيفق عندما وذلك ،االجتماعية األدوار نسيج متزق أو وحتلل ،األسرية للوحدة
 عمليات وسيادة األسرة أفراد بني التعاون رفض أو سليم، حنو على به املناط بالدور القيام يف أفرادها
 .(3)"أفرادها بني والصراع التنافس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  .22 ص اخلويل، سناء األسرة، و الزواج (1)
  ،51 ص غيث، حممد الجتماع،ا علم (2)
  .18 ص عبداحلميد، حي  أمحد املعاصرة، واالجتاهات األسرة دراسات (3)
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 المطلب الثاني: أسباب التفكك األسري: 
 والتقاليد لعائليةا فالروابط أفرادها، بني وتفكك ضعف وجود من احلاضر العصر يف األسرة تعاين
 رحم نم إال – السابق يف عليه كانت  مبا قياساً  األسرة حياة يف والدور القوة تلك هلا تعد مل احلسنة
 األحداث من كثرياً   ألن احلياة، دورة طوال ومستقرة كاملة  األسرة حياة تكون أن النادر من و ،-اهلل
 األسباب حصر مبكان الصعوبة من و ومشاكل، أزمات حدوث إىل تؤدي األسرة هلا تتعرض اليت
 ومن ،ألخرى بيئة من واختالفها وتنوعها، لكثرهتا، وذلك: األسري التفكك مشكلة ألسباب ؤديةامل

 متغريه بل ثابتة؛ ليست وهي نشأهتا، يف سبب من أكثر لتداخل وكذلك ،آلخر زمان و مكان
 املوضوع هلذا كباحث  اطالعي حسب األسباب، من ولكن والتطورات، واألحوال الظروف حسب

 يت:اآل

 عدم االلتزام بأسس الشريعة في بناء البيت المسلم: -1
ودعا املسلم إىل  مبا حيقق املصلحة لكل فرد من أفرادها، فقد وضع اإلسالم أسس األسرة املسلمة،

رج به من وخت لذا فأي خمالفة هلذا الشرع البد أن ختل بالبنيان، االلتزام هبا ليستقر بناء البيت املسلم،
أسس اختيار الزوج والزوجة  -على سبيل املثال - ومن هذه األسس الشرعية، إطار املودة والرمحة

-عند البعض –وفق ميزان التدين والصالح، فالواقع يظهر لنا أن أسس االختيار الزواجي أصبح 
ماليات لدى كل من والسعي وراء املظاهر اخلارجية والك ،يغلب عليها تقدمي وتغليب املعايري املادية

نظرًا لضياع  ذا مل يعد مفهوم الزواج يف األسر املسلمة خمتلفًا عنه يف األسر غري املسلمة،لو ، الطرفني
 .(1)األمر الذي سرعان ما يفضي إىل تفكك البناء األسري املقاصد الشرعية من الزواج،

عدم تطبيق حدود اهلل يف يف  هذا اجلانبيتمثل ، و والبعد عن منهج اهلل ضعف الوازع الديي،وكذلك 
ويظهر أثر هذا الغضب  فارتكاب املعاصي وإتيان الفواحش يغضب اهلل عز وجل،، العالقات األسرية

 حك  جك مق حق ُّٱٹٱٹٱ للعبد يف ضيق النفس وقلة الربكة واضطراب العالقات األسرية،

")ومن أعرض عن ذكري( أي  :بن كثريايقول  ،(2)َّ جم هل  مل خل حل جل مك لك خك

                                           
 . 37ص  التفكك األسري دعوة للمراجعة، شادية التل وشايف بن سفر اهلاجري وآخرون، (1)
  .124 ،طه (2)
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)فإن له معيشة  ،وتناساه وأخذ من غريه هداه ،مري وما أنزلته على رسويل أعرض عنهخالف أ
  .(1)بل صدره ضيق حرج لضالله" ؛فال طمأنينة له وال انشراح لصدره ،ضنكا( أي ضنك يف الدنيا

" قد  - تعاىل -أنه  على الذنوب، - سبحانه وتعاىل- ويذكر ابن القيم يف العقوبات اليت رتبها اهلل 
 فاملعرض عنه له من ضنك املعيشة حبسب إعراضه، تب املعيشة الضنك على اإلعراض عن ذكره،ر 

 ففي قلبه من الوحشة والذل واحلسرات اليت تقطع القلوب، وإن تنعم يف الدنيا بأصناف النعم،
  .(2)واألماين الباطلة والعذاب احلاضر ما فيه"

وتأخذ الكبائر  على النظام االجتماعي واألسري، ويعد ارتكاب الكبائر و احملرمات تعديًا وخروجاً 
وتؤثر على الفكر والسلوك، والعالقات األسرية هي أكثر ما يؤثر ويتأثر  واملعاصي أشكااًل خمتلفة،

هو احلصن احلصني من كل  ؛فالتزام العبد بالعبادات وباملنهج اإلسالمي يف التعامل ،هبذا االحنراف
وخنص بالذكر  ذلك إذا ارتكب العبد ما خيالف منهج اهلل، والعكس من خلق سيئ وسلوك جامح،

فاخلمر واملخدرات يعمالن على احلد من فاعلية أساليب الكف  هنا شرب اخلمر وإدمان املخدرات.
"وتشري اإلحصائيات إىل أن نسبة التفكك األسري يف أسر  ضد السلوك واالنفعال غري السوي.
فكما هو معلوم فإن املدمن يفقد القدرة على  سر غري املدمنني.املدمنني تزيد على سبعة أضعافها يف أ

فيفقد العمل  جراء تدهوره صحيًا واجتماعيًا واقتصادياً، ،وأعباء العمل ،القيام بأعباء األسرة
 .(3)واألصدقاء والصحة واألسرة، ويصبح عبئاً على األسرة وعامل هدم لبنائها"

 :لآلخر الزوجين من كل    ختيارا سوء -2 
 أسرة لبقاء أساسية ركيزة فهذه العكس، أو له، تصلح أهنا يرى من الزوج باختيار يبدأ األسرة بناء إن

 ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٹٱٹٱ معه، وينسجم ويرتاح اآلخر إىل منهما كل  يأوي مستقرة،
 ،(4)َّ ىن نن من زن رن مم ام  ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق
 أساء نإو  صاحلة، تربية األبناء تربية و اإلمكان، قدر وتالفيها مشاكلهم حل يف سوياً  يتعاونون

                                           
 . 544، ص 4ج  إمساعيل بن كثري، تفسري القرآن العظيم، (1)
  .180ص  ،بن القيم اجلوزية  مد بن أيب بكراجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، حم (2)
  . 41ص  سري دعوة للمراجعة، شادية التل وشايف بن سفر اهلاجري، وآخرون،التفكك األ  (3)
  . 21 الروم، (4)
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 إرادة بعد– بسبب األسري التفكك فسيقع ،هبا ارتبط من مناسبة بعدم تيقنهو  علمه مع ؛االختيار
 .البعض بعضهم مع وانسجام توافق هناك يكون لن حيث االختيار، سوء -اهلل

 دون حسن، وخلق دين من ؛ةالثابت القيم إىل النظر للزواج، املرأة اختيار عند اإلسالم حيث وكذلك
 األسرية؛ واخلالفات الصراعات من األسرة حتمي -اهلل بإذن - الثابتة القيم ألن الزائلة، للقيم النظر
- اهلل رسول قال داخلها، حتدث قد اليت املشكالت من األسرة يقي الذي ،املنيع كاحلصن  إهنا بل

: املرأةُ  تـُْنكحُ  ))-وسلم عليه اهلل صلى ا، وحلسبهها، ا،ملاهله  ألربع   الد ينه  بذاته  فاظفر ولدينهها، وجلماهله
 الشرط واخللق الدين يكون أن يعي وإمنا واجلمال، واحلسب املال مينع ال فاإلسالم ،(1)((يداكَ  تربت

 .(2)هلما مساعد واجلمال واحلسب واملال الزوجية، احلياة لقيام األساس
 الزواج: على اإلجبار-3

 الزواج يتم أو عمها، ابن من الزواج على البنت جترب كأن  القبلية؛ األعراف وفق مت اإلجبار كان  سواءً 
 كبري  بفارق تصغره مبن ،-يزيد أو عمره من السبعني ناهز وقد- السن كبار  زواج مثل دنيوية، مبطامع

 قومه، يف وجيه أو منصب، صاحب يكون أو كبري،  مايل مبقابل يكون كأن  دنيوي، مبطمع العمر، يف
 .(3)األسباب من ذلك غريو 
وهذا ما يكون يف الغالب  ،عدم استقرار احلياة الزوجيةعلى هذا الزواج؛ يؤدي إىل  إجبار املرأةن إ

فيبقى اخللل قائًما، ويصبح مهدًدا بالزوال ، األعم، ألن بيت الزوجية بي على غري أساس صحيح
مزخرفًا باأللوان اجلميلة، ومزيًنا بالنقوش الرائعة، واالهنيار والتهدم، مهما كان البناء مجياًل يف الظاهر، و 

 .وباألشكال األخاذة، ألهنا تبقى مظاهر، ما مل يسندها خمرب واقعي صحيح
ال تنكح األمي حىت  ))، قال: -صلى اهلل عليه وسلم - أن رسول اهلل -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 .(4)(( ؟ قال: أن تسكت ! وكيف إذهنا اهلل تستأمر، وال تنكح البكر حىت تستأذن قالوا: يا رسول

، خري النسوة، وجعل احلق هلن يف رد -صلى اهلل عليه وسلم- ، أن رسول اهلل ديثاحلهذا فنجد يف 
 رأةـــاه املـــر يرضى بإك الم الســـــــــأن اإلس، ناح، حىت يعلم الكا إذا مل تكن هلن رغبة يف هذا الن النكاح،

                                           
 .3088 ،النيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم ،مسلم صحيح (1)
  . 626-265ص النابلسي، راتب حممد الزوجي، الشقاق أسباب اإلسالمية، للعلوم النابلسي موسوعة :انظر (2)
    .826ص لسابق،ا املرجع :انظر (3)
  . (5136 رقم 88 /7) ،بالسكوت والبكر بالنطق النكاح يف الثيب استئذان باب  ح،النكا  كتاب ،البخاري صحيح (4)
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 .(1)على النكاح 
 حقوق والواجبات:جهل بالال-4

أسس العالقات داخله على جمموعة من احلقوق  عندما أرسى اإلسالم قواعد بناء البيت املسلم،
فإذا ما سارت األسرة املسلمة وفق هذه األسس ، والواجبات اليت جيب على كل فرد مسلم القيام هبا

قوق فإن العالقات البد أن أما إذا اتصف أفرادها باجلهل هبذه احل والقواعد حتقق استقرارها،
 ويظهر فيها أمناط من املشكالت األسرية. تضطرب،

وقد يتعدى مدفوعاً  فالزوج الذي جيهل ما عليه من واجبات جتاه زوجته وأبنائه سيقصر يف دوره،
وعندما جيهل كالمهـا هـدف اإلسالم من تربية  والزوجة كذلك، جبهله على حقوق زوجه وأبنائه،

سيتصف منط معاملتهما وتربيتهمـا  أعده اهلل هلما من أجر يف إخراج هذا النسل املسلم،وما  األبناء،
وكذلك األبناء عندما جيهلون أجر خدمة الوالدين  ألبنائهـا بالضـيق والضجـر مث اإلمهال أو القسوة،

  اتدراساحدى الوقد أظهرت  ،فلن يكون هناك رادع هلم من الوقوع يف العقوق ،وعقوبة عقوقهما
 كان من أهم دوافع عقوق الوالدين. ضعف الوعي الديي حبقوق وواجبات اآلباء واألبناء،  "أن

فكثري من اآلباء ال يشغلون أنفسهم بتوعية األبناء باحلقوق والواجبات املتبادلة بني اآلباء 
رق اإلسالمية دين بالطكما أن اجلهـل بالدين قد يأخذ منحىًن آخر متمثاًل يف جهل الوال،  (2)واألبناء"
وعمل علماء الرتبية اإلسالمية على تفصيلها  ،وهي الطرق اليت أقرها اإلسالم كتاباً و سنة ،يف التنشئة

واجلهل هبذه الطرق واألساليب يدفع بالوالدين إىل انتهاج أساليب خمالفة  ضمن مؤلفاهتم املختلفة،
 بني اإلفراط والتفريط.

 زوجية حياة أردنا إذا لذلك به، يفعله أن عدوه يستطيع ال ما نفسه يف ويفعل نفسه، عدو اجلاهلو 
 .(3) واألسرية الزوجية احلياة شؤونب العلم من البد متماسكه، وأسرة ناجحة

 
                                           

 ه،1437-5-4 الدخول تاريخ األلوكة، موقع البوسالمة، عامر الزواج، على املرأة إجبار حكم (1)
http://www.alukah.net/sharia/0/66997/#_ftn38  

  .250حممد بيومي خليل، ص سيكولوجية العالقات األسرية،  (2)
 .862ص النابلسي، راتب حممد الزوجي، الشقاق أسباب اإلسالمية، للعلوم النابلسي موسوعة :انظر (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





26 

 :الحديثة االتصاالت ثورة-5
 الرغم على املعاصرة، اجملتمعات يف األسري التفكك أسباب من سبباً  احلديثة االتصال وسائل تعترب
 راغ،الف أوقات بعض وقضاء احلياة أمور من كثري  تسهيل أمهها: إجيابيات، من هلا ونيك أن ميكن مما
 من جزء معها يُقضى أن من فبدالً  معها، التعامل يف األفراد أفرط حيث ؛كذلك  كثرية  سلبياهتا أن إال

 يأخذ فالتلفاز أسرهم حنو خرىاأل بواجباهتم أخلا  مما األفراد، أوقات من كثرياً   أخذت الفراغ، وقت
 مبسؤولياهتم قيامهم يعيق مما الصباح، إىل بعضهم مع وميتد بل ؛املسائية الفرتة كل  األفراد من كثريل

 منها، الفضائية خصوصاً  الربامج يف مديق الذي والضار بل ؛اهلزيل احملتوى ذلك إىل يضاف ،األسرية
 اإلثارة فأصبحت نظام، أو خلق أو رادع أو رقيب دون ودب هب من لكل مرتعاً  أصبحت حيث
 بينها تنشب اليت األسرة هي والضحية ،املشاهدين من ممكن عدد أكرب بجلل والغاية اهلدف هي

 .هبا القيام الفرد من املطلوب بالواجبات القيام عدم أو يعرض، مبا التعلق نتيجة اخلالفات
 الفرتة يف ألسرةا على دخلت اليت االتصال وسائل أحدث ؛العاملية املعلومات شبكة أو واإلنرتنت
 سوء خالل من ؛إجيابياهتا على طغت سلبياهتا أن إال عديدة، إجيابيات هلا كان  وإن وهي األخرية،
 الكثري يقضي حيث اإلنرتنت، بإدمان عرف ما ظهر حيث اخلدمة، هذه مع األسرة أفراد تعامل
 هذه ملاع يف مبحراً  ،النقال اهلاتف أو احلاسب جهاز أمام املدرسة أو العمل بعد وقته جل منهم

 الفرد شعور تضاؤلو  األسرة، أفراد بني األسري التواصل تناقص يف رئيس سبب وهي ،الشبكة
 والصحة النفسي وافقالت على الدالة املؤشرات وتناقص له، املقربني جانب من االجتماعية باملساندة
 أفرادها بعض إسراف من تعاين اليت األسر داخل وتفكك خالفات عنها ينتج أن يتوقع و ،النفسية

 . (1)اإلنرتنت شبكة استخدام يف
وما ميكنها أن  ،يغفل الكثري من األزواج عما قد تسببه بعض مواقع التواصل االجتماعي من خماطرو 

تصل إىل هتديد استقرار األسرة، وما حتدثه فيها من تفكك وبعد اجتماعي وأسري،  لدرجة ؛تقوم به
يف الوقت  - الذي يعترب أبرزها (واتس أب)جند استخدام تطبيق  -كمثال   –ومن بني هذه الربامج 

ملا قد يسببه من تفكك وتصدع يف بنيان األسرة، فقد أضحى هذا التطبيق ومستلزماته  ،-الراهن 
سببا يف الكثري من املشاكل داخل كل بيت وبني أفراد األسرة مجيعا، وبني الزوج وزوجته على وجه 

                                           
 ه،1437-2-8 الدخول وقت عالج، آثارـ ـ أسباب األسري التفكك النفس، علم أكادمية موقع انظر: (1)

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=1153 
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عامل  ،وإمهال الوقت املخصص لألسرة (،الواتس أب)بالزوجة واالنشغال يعترب جتاهل ، فالتحديد
يؤدي إىل اهنيار الزواج، ومؤشر خطري على تدهور العالقات االجتماعية بني أفراد األسرة،  رئيس

، فبدل أن خيصص كل (واتس أب)حبيث يصبح معظم وقت فراغ الزوجني خمصصا للدردشة يف 
جتدمها يقضيانه أمام اهلاتف، وهذا ما يؤدي إىل خلق  ،ياتهمنهما متسعا من الوقت لشريك ح

 .أسباب نشوء الغرية بينهما

فيس بوك،  ،واتس أب التواصل االجتماعي مثل: )وسائل مبا فيه من اتف النقال إن استخدام اهل
 ؛شأنه أن يسبب الضيق بني الزوجني من ا،لفرتات طويلة واالنشغال هب (،... سناب جات، رتيتو 

فتشعر وقتها بأنه يهملها، ونفس الشيء  ،الزوج جبانب زوجته من دون أن يعريها أدىن اهتمامجيلس 
 .وهجر طالقمن اخلصام، وما يتبعها من ا يؤدي يف الغالب إىل حاالت ممبالنسبة للزوج، 

 سبباً  ،وكأن املوجود جبانبك غائب ،مع شخص غري موجوداالجتماعي التواصل برامج  تأصبح
 ،وعدم االهتمام بالبيت ،من الشك واملشاكل بينهما بل خيلق نوعاً  ؛ة واملشاكل الزوجيةللغري  رئيسياً 

وإمهال شؤون املنزل واألسرة، وكل هذا نتيجة االستخدام اخلاطئ واملتواصل دون مراعاة ملشاعر 
 .(1)اآلخرين، ما يسبب الكثري من املشاكل بني أفراد األسرة

 :للعمل المرأة خروج -6
 دورها ويف نفسها املرأة شخصية يف والسليبة اإلجيابية النتائج من جمموعة للعمل املرأة جخرو  أفرز 

 للعمل املرأة خروج أن منه املفروغ أن إال جدل، مثار مازالت النتائج هذه أن ورغم كأم، ومسئولياهتا
 العاملة املرأة جتد ما فكثرياً  نفسها، املرأة على واملعنوي النفسي الضغط من نوعاً  ذاته حد يف شكل
 يف فتظل نفسي، استقرار حتقيق هلا يضمن بشكل تلبيتها عن تعجز قد ؛عدة متطلبات أمام نفسها
 وبني العمل، ميدان يف وأهدافها ذاهتا حتقيق وبني واألبناء، الزوج وتوقعات متطلبات حتقيق بني صراع
 كفيل كهذا وضعاً  أن شك مثة وليس ،واملعنوية املادية احتياجاهتا إشباع مساحة تضيق وذاك هذا
 .اآلخرين مع تعاملها ويف ذاهتا، حنو نفسي توازن وعدم ،اضطراب إىل املرأة يعرض بأن

                                           
 ه،1437-5-3 الدخول تاريخ الزوجية، العالقة على اب الواتس مشاكل انظر: (1)

http://44y4.com/2527.html  
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 نستطيع ال أننا إىل  " :الباحثات احدى فتشري األسرية عالقتها على للعمل املرأة خروج تأثري عن أما
 نتائج كانت وإن بعمق، تأثرت قد جةالزو  فيها تعمل اليت األسرة يف األسرية العالقات أن ننكر أن

 الزوج بني املسترت أو الظاهر الصراع ذلك :التأثر جوانب أبرز ومن ألخرى، فئة من ختتلف ذلك
 الفراغ وقت ومتضية ،القرايب بالنسق والصلة األطفال ومعاملة واالدخار وامليزانية السيادة على والزوجة

 .(1)"ذلك غري إىل
 العمل من مرهقة تعود العاملة املرأة أن " الباحثني: حدأ فيؤكد األبناء على املرأة عمل تأثري عن أما

 مربحاً، يكون قد ضرباً  ضرهبم إىل فتلجأ أبناءها، تتحمل أن تستطيع ال فإهنا ولذلك البيت، خارج
 الطفل مرض:)امسه العامالت النساء هؤالء فيه تسبب مرض ظهور إىل أدى الذي األمر

 .(2)"(املضروب
 للمرأة النفسية اخلصائص على يتوقف ؛نسيب يعترب عدمه أو التوافق من النوع هذا وجود أن قيقةواحل

 نوعية على يتوقف كما املختلفة، األدوار بني والتوفيق دور، من بأكثر القيام على وقدرهتا نفسها
 دىوم الزوجة لعمل الزوج تقبل مدى هو األهم العامل يظل ولكن ،به تواجدها وساعات العمل
 .متكافل أسري جو توافر مدى وعلى معها، التعاون على حرصه

 :المنزل عن الطويل الغياب -7
 ،إليها يسكن كي  زوجته إىل حباجة الزوج دام وما إليه، تسكن كي  لزوجها حباجة الزوجة دامت ماف

 فطر اليت الفطرية، احلاجة هذه جفاف يف يساهم الزوجني، احد من املنزل عن الطويل الغياب فأن
 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٹٱٹٱ عليها، الناس اهلل

  .(3) َّ ىن نن من زن رن مم ام  ىليل مل يك
 :الزوجين بين النُّشوز -8

 وجتنح ،قوامته على ومتردها ألوامره عصياهنا وتعلن ،لزوجها الكراهية املرأة تظهر أن " هو: املرأة نشوز
 .(4)" رديئة وأخالق سيء بأسلوب معاملته إىل

                                           
  .305 ص اخلويل، سناء العائلية، ةواحليا األسرة (1)
 . 8ص املخزجني، أمحد السيد العريب، الطفل شخصية على املرأة لعمل والرتبوي السيكولوجي األثر (2)
  .21 الروم، (3)
 .162 -160  ص ،الدبيان راشد علي (، العالج -اآلثار – األسباب ) الزوجني شقاق  (4)
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أن متنعه من االستهمتاع هبا دون ُعذر ، وأال تصري إليه إال  :ز الزوجة كثرية  متقاربة؛ منهاوصور ُنشو 
وهي كارهة، أو أْن جيد منها إعراًضا وُعبوًسا بعد لطف  وطالقةه وجه ، أو أْن خُتاطبه بكالم خشن بعد 

ل بيته َمن ]املباحالسفر [ أْن كان لَيـ ًنا، أو أن خترج من بيته دون إذنه، أو ترفض السفر معه ، أو تُدخه
أو صيام رمضان، أو ختونه يف نفسها أو  ،لصَّالةاك  -تعاىل-يكره، أو برتْكها شيًئا من ُحقوق اهلل 

 .ماله، وحنو ذلك
 :أمَّا ُحكم نشوز الزوجة فهو حرام، ومن األدلَّة على ذلك 

ما ، ها إْن أطاعت زوجهاما ورد يف تعظيم حق  الزوج على زوجته وُوجوب طاعتها له، وعظيم أجر 
 عن رضي اهلل عنه هريرة أيبعن  عيد الشَّديد لهَمن تنشز على زوجها ومتتنُع عن فراشه،وَرد من الو 

 املالئكة لعنتها جتيء أن فأبت فراشه إىل امرأته الرجل دعا إذا )) :قال -وسلم عليه اهلل صلى - النيب
 .(1)((تصبح حىت

إلعراض عنها، كراهيته لزوجته، وَجفاؤه هلا، والغهلظة يف التَّعاُمل معها، وا :أمَّا ُنشوز الزوج فمهن ُصَوره
 .اإلضرار هبا أو احلديث معها بكالم  خشن أو سب وشتم، أو

؛ بأْن منعها ما جيُب هلا من النَّفقة  :أمَّا ُحكم ُنشوز الزوج فإْن كان نشوز الزوج عن زوجته دون حق 
م؛ ملا فيه أو القسم أو املبيت، أو هَجَرها وتركها ُمعلَّقة، أو تعدَّى عليها باإلهانة أو السب، فهذا حمرَّ 

 .(2)من ارتهكاب احملرَّم ومْنع الواجب، والتعد ي على الزوجة
 .األسري التفكك حدوث يف مؤثر وعامل لألسرة، هدم معول يعترب وهذا

 لألسرة: المعنوي التصدع -9
 ،الوالدين بني احلاصل التفاهم وسوء األسرة، أفراد بني العالقات يسود الذي االضطراب وأ اخللل أي

 واحنالل األسرة فتفكك ،السليمة الرتبية بأساليب الوالدين وجهل ،األوالد شخصية على اسهوانعك
 ،متوترة معقدة نفسية فيه وخيلق ،اجلنوح اىل )كمثال( احلدث يدفع سيرئ سبب ة؛األسري لرابطةا

 مرتابط منزل يف ويرتعرع ينمو الذي األخالقي الرادع غياب بسبب هذا ،رميةاجل الرتكاب وهتيئه

                                           
 .4378 ،205ص ،زوجها فراش مهاجرة املرأة باتت إذا باب ح،النكا  كتاب ي،البخار  صحيح  (1)
 ه،1437-5-3 الدخول تاريخ االلوكة، موقع الدهيشي، عبداجمليد الزوجني، بني النشوز انظر: (2)

http://www.alukah.net/sharia/0/49122/  
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9255&idto=9603&lang=&bk_no=52&ID=2808
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9255&idto=9603&lang=&bk_no=52&ID=2808
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 مهب يف يضعه حيث ؛احلدث سلوك على ينعكس وهذا ،ومتعاونة متفامهة عائلة وضمن ،ليموس
 .(1 )لسلوكه وتصحيح وتوجيه مراقبة وجود لعدم ،السريع لالنزالق عرضه ويكون ،الريح
 :للوالدين والثقافي التعليمي المستوى انخفاض-10
 تكافؤ إن و ،األسري االستقرار يف دمساع عامل التعليمي املستوى مقياس يف الزوجني تكافؤ إن

 موضوع متابعة ليشمل االنسجام هذا ميتد وبالتايل ،بينهما انسجاماً  يولاد املقاييس خمتلف يف الزوجني
 اهب يقوم اليت السلبية اتيالسلوك ومعاجلة ،الرتبوية األساليب يف التجديد خالل من األبناء تربية
 االتصال زاد ؛التعليمي املستوى زاد كلاما أنه االجتماعية: تالدراسا نتائج أظهرت وقد .(2)األبناء

 من النسب أكرب كانت حيث الزواجي، التوافق يف التعليم دور أيضاً  أظهرت كما الزواجي،
 االستقرار حتقيق يف للطرفني التعليمي املستوى أمهية  إىل أشارت وبالتايل .املرتفعة التعليمية املستويات
  .(3)الزواجي

 ملا إدراكها مدى ويف األبناء، تربية طرق يف تؤثر عايل وثقايف تعليمي مبستوى تتمتع اليت سراأل إن
 مع اآلباء تعامل يف التعليمي املستوى يؤثر و ،االحتياجات تلك حتقيق طرق و ،األبناء حيتاجه
 على همتأثري  مدى و ،الوالدين يتبعها اليت الرتبوية األساليب خالل من ذلك يتضح حيث أبنائهم،

 الكثري فنجد ،أبناؤهم اهب مير اليت املختلفة املراحل و ،للمشاكل تفهمهم ومدى ،أبنائهم شخصيات
 يف مناسبة تكون ال قد أساليب إىل يلجئون ؛متدين تعليمي مستوى لديهم من خاصة و اآلباء من

 التعليمي املستوى نكا إذا اأما  الطفل، شخصية على سلباً  ينعكس مما التذبذب، أو كالتدليل ؛الرتبية
 اآلباء إدراك ألن ،النمو متطلابات و ،السليمة الرتبية مبتطلبات األكرب اإلدراك هناك كان ؛مرتفع

 النفسية تاالاجمل مجيع يف واالجتماعية األسرية الرتبية بعمليات ومعرفتهم السوية الرتبية ملتطلبات
 .(4)األبناء تربية على كبري تأثري له واجلسمية والذهنية

 
 

                                           
  .63 ص ،عوين أمحد زينب ،األحداث قضاء (1)
 عياشي ،اجلزائري اجملتمع هاعرف اليت التغريات ظل يف جنيالزو  بني والتكامل التكافؤ مبقاييس هوعالقت األسري االستقرار انظر:  (2)

  .18 ص صباح،
 .282 -281ص كلثوم، يهوببلم الزواجي، االستقرار بعنوان: دراسة انظر: (3)
 .152 ص حسن، حممد واألبناء، اآلباء بني واملعاملة األسرية الرتبة (4)
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 :الخاطئة التصورات -11
 على ،حدثت إذا هلم اإلساءة سيربر ؛األوالد تربية يف ضروريا عنصرا القسوة يف يرى الذي اجملتمع
 يعطي والتسامح املربرات هذه ووجود تربيته، سبيل يف لطفله، يشاء ما يفعل أن لألب أن أساس
 أو األسري، التفكك إىل االحيان من كثري  يف تؤدي اليت القسوة الستخدام لألب األخضر الضوء
 .(1)األسباب من سبب تكون

 والسائقين: الخدم على االعتماد -21
 أن يؤكد الواقع ولكن ،والسائقني اخلادمات ظاهرة وانتشار للعمل املرأة خروج بني الكثريون يربط

 عدمه، من الءهؤ  وأمهية دور قضية طرح بصدد هنا ولسنا العاملة، املرأة على حكرا تعد مل الظاهرة
 ظل يف املسلمة األسرة على ومشكالت سلبية آثار من الظاهرة هذه ختلفه أن ميكن ما هو يهمنا فما

 يف البديلة واألم كافة، املنزل بشؤون املنابة البيت ربة يشبه ما إىل ؛منزل عاملة من اخلادمة دور امتداد
 السائق ائتمان ظل ويف األسرية، تنشئةال يهدد خطر من ذلك يشكله أن ميكن وما ،والرعاية الرتبية
 وحمارمها. األسرة أطفال على
 يظل فإنه مسلمني، وسائقني خبادمات االستعانة على حترص األسر من الكثري بأن سلمنا ما فإذا
 للخادمة والثقافية االجتماعية باخللفية األسرة جهل وهو ،األبناء تنشئة على مؤثر آخر عامل هناك

 األسرة. جمتمع ثقافة خبصوصية هؤالء هلجل إضافة ،والسائق
 للمشكالت األسرة تعريض يف -مباشر وغري مباشر بشكل - والسائقني اخلادمات دور أمجال وميكن
 والسائقني اخلادمات بني التفاعل التساع نظرا اللغوية، والقدرات الدينية املعتقدات على التأثري :منها

 والسائق اخلادمة وتكليف ،والواجبات احلقوق من لكثري زوجوال الزوجة إمهال وكذلك ،األسر وأطفال
 .(2) هبا
 
 
 

                                           
 .24-23 ص الدخيل، اهلل عبد بن العزيز د.عبد ،والظروف األسباب تلمس األطفال لةمعام إساءة نظر:ا (1)
 تاريخ املريب، موقع يف منشور حبث بامهيم، عبيد امحد أمرية ،28 ،27 ص واملعاجلة، األسباب بعض األسرية املشكالت  (2)

 http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?MenuID=2&TempID=2&ObjectID=731 ه،1437-4-15 الدخول
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 اإلصابة باألمراض النفسية والعصبية: -13
وأن اإلصابة باألمراض  مما ال شك فيه أن الصحة النفسية عامل أساسي يف توازن سلوك الفرد،

كما يؤثر على أفراد  التوجيه،ويؤثر على طرق التواصل و  النفسية والعصبية ال بد أن خيل هبذا التوازن،
 األسرة من نواحي نفسية واجتماعية واقتصادية خمتلفة.

عد عميق داخل اجملتمعات العربية،حيث الزالت فئات متعددة داخله ال تعرتف ويأخذ هذا السبب بُ 
باملرض النفسي ويتم جتاهله أو اللجوء لطرق غري سوية لعالجه،كما حيمل املريض النفسي وصمة 

 ية قد تزيد تفاقم حالته وتؤثر بالتايل على أفراد أسرته.اجتماع

فإصابة أحد أفراد األسرة مبرض نفسي أو عصيب تشكل معاناة شخصية له ويعاين أفراد أسرته 
 كون سبب رئيس للعديد من اخلالفاتكما أن املرض النفسي ألحد الزوجني قد ي ملعاناته،
 .(1)األسرية

 التباين الفكري والعاطفي:-14
شكل التوافق الفكري والعاطفي عاماًل داعمًا الستقرار العالقات األسرية وبعدها عن كل ما يعكر ي

فوجود نوع من التباين  ؛والعكس صحيح صفوها من بغضاء وكره وأي دوافع أخرى للمشكالت،
 الصراعات األسرية.وحدوث  ،يؤدي إىل نفور األنفس ،والتباعد يف الفكر والعاطفة

واليت تعترب األساس جلميع العالقات  ،العالقة الزوجية ا العامل أكثر ما تظهر ضمنوتظهر خطورة هذ
وجيعل لكل  منهما  األسرية األخرى، فالتباين الفكري والعاطفي يباعد بني طريف العالقة الزوجية،

 واختالف التوجهات غالبًا ما يؤدي إىل اختالف املواقف، توجهاته ونظرته اخلاصة ملختلف األمور،
فيدخل الزوجني  ورمبا دفع بأحد أطراف العالقة إىل السعي للسيطرة وفرض الرأي على الطرف اآلخر؛

 وتؤجج نار البغضاء واحلقد. يف سلسلة من الصراعات اليت تزيد من شدة اخلالف،

                                           
 ،وآخرون اهلاجري، سفر بن وشايف التل شادية للمراجعة، دعوة األسري التفكك ،85 العدد األمة، تابك  سلسلة  (1)
  .148ص
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من املظاهر  بل إنه ينتقل ألفراد األسرة، فنجد أنه ولكن اخلالف عادة ال يبقى قاصراً على الوالدين،
املألوفة أن يعرب األبوان املتشاجران عن حقدمها على األطفال، فكثري من صور القسوة يف معاملة 
األطفال من جانب آبائهم ليست إال تعبرياً مضمراً عن كراهية كامنة بني األبوين، فاألم اليت يضرهبا 

 .(1)ل الذي ميثل صورة األب املعتديزوجها تستطيع بدورها أن تضرب الطف
 أعراف ُمراعاة باب من هذا كان  و ،الزوجني بني الكفاءة اشرتاط على الفقهاء بعضُ  َفقَ توا وقد
 ودرء وتكثريها املصاحل حتصيل باب من أو الشريعة، يف العامَّة املبادئ خيالف ال ممَّا وعاداهتم الناس
 سيَّما ال و شرًعا، مطلوب   املفسدة ويدرأ املصلحة حُيق ق ما ُمراعاة أنَّ  ريب وال وتقليلها، املفاسد

 الوفاق حتصيل إىل أدعى ونـيك ممَّا ما؛ـأحواهل يف نيـالزوج بني اربـقـالتَّ  تستدعي الزوجيَّة احلياة أنَّ 
 رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ ،ملودَّةا وحتقيق والسكينة
 .(3) (2)َّ يث ... رثيت ىت نت مت زت

 :ضغوط الحياة -15

 ،وما نتج عنه من اشتداد حدة التنافس الت احلياة املختلفة،كان للنمو والتسارع احلضاري يف جما
حيث شكل ذلك ضغطًا على العالقات  أثرًا كبريًا على األسرة، ،والسعي إلثبات الذات وحتقيقها

فهناك الضغوط  فاألسرة اليوم تتعرض جملموعة من الضغوط املختلفة داخليًا وخارجياً، األسرية،
يشكل  ،سعي لتنشئة األبناء تنشئة قومية يف ظل التحديات املختلفةوال والتنافس يف جمال العمل،

 إىل غري ذلك من الضغوط اليت تشكلها متطلبات احلياة املادية واملعنوية. ،ضغطاً على األسرة

                                           

 .292حممود حسن، ص  األسرة ومشكالهتا،( 1)
  .13 احلجرات، (2)
 ،1437-5-4 الدخول تاريخ األلوكة، موقع الدهيشي، عبداجمليد النكاح، عقد يف الكفاءة (3)

.net/sharia/0/39368http://www.alukah/ 
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فينعكس ذلك على  من شأهنا أن تشكل ضغوطًا نفسية على أفراد األسرة، ؛ومثل هذه العوامل
يصبح  ،فالزوج الذي يعاين من ضغط نفسي ملثل هذه الضغوط،سلوكياهتم وفقًا ملدى حتملهم 
داخل  ؛فيسعى للخفض من حدهتا عن طريق تفريغها حنو هدف ما مشحوناً مبجموعة من التوترات،

 واليت تشكل يف حد ذاهتا عبئاً إضافياً عليه. األسرة،

 وعصبيةسيظهر ذلك يف سلوكها يف شكل توتر  ،وكذلك الزوجة اليت تعاين من ضغط نفسي
وعلى أدائها ملسئولياهتا  ،وجمتمعها بشكل سليب نعكس على عالقتها بزوجها وأطفاهلات ،وتصرفات
 .وتعرضها لصور خمتلفة من املشكالت ،واحملصلة النهائية هي توتر العالقات األسرية املختلفة،

 :الجهل بخصائص النمو لمراحل العمر المختلفة -16
ويرتتب عن هذا  -للزوجني واألبناء-صائص اليت متيز كل مرحلة عمرية اخل كثريا ما جيهل أفراد األسرة

"فالسلوك  والتعامل معها حبكمة، ،وفهم املتغريات واملتطلبات ،قدرة على استيعابالاجلهل عدم 
 يصبح من عالمات سوء التوافق إذا الزم الطفل عندما يكرب: ؛الذي يعترب عاديا يف سن معينة

ولكنها تصبح عالمة خطرية  دية بالنسبة لطفل الثانية أو الثالثة من عمره،فثورات الغضب تعترب عا
 .(1)على سوء التوافق عند طفل يف العاشرة"

ويدفع  ،ا يدخل األسرة يف غياهب املشكالتم اً كثري   ،كما أن اجلهل خبصائص مرحلة املراهقة
واختالف  ،ية كالمهاجهل كال الزوجني خبصائص تطور شخصايضًا و  باملراهق إىل رفقاء السوء،

 متطلباهتا مع تقدم العمر ينذر بأزمات خمتلفة.

 عدم إشباع الحاجات النفسية المختلفة: -17

ينشأ الكائن البشري وهو حيمل قدراً من الضعف وعدداً من احلاجات اليت يسعى إلشباعها،وتأخذ  
 اء باحلاجة إىل حتقيق الذات،وانته بدءاً من احلاجة إىل الطعام واملأوى، ؛هذه احلاجات أشكااًل عدة

من قدرة على االستجابة  -األسرة- ويتحقق هذا اإلشباع من خالل ما توفره البيئة احمليطة بالفرد
                                           

 .17ص  حسن مصطفى عبد املعطي، واملراهقة، الطفولة يف النفسية االضطرابات (1)
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البد أن يتميز بقدر معتدل من  ،وحىت يصبح هذا اإلشباع ذا أثر إجيايب ومرونة يف التعامل،
 نشاطه واجتاهاته ومواقفه جتاه اآلخرين.ليصبح له أثر فاعل يف سلوك الفرد و  االستمرارية والتوازن؛

تسعى لتعويض  وال فإشباع احلاجات يسهم يف تكوين شخصيات سوية ال تشعر بالتوتر أو النقص،
فينتج عن عدم إشباع احلاجة ، والعكس صحيح  اجتاهات وسلوكيات غري سوية،ربهذا النقص ع

 .(1)توتر()ال ويطلع على هذه اخلربة خربة ذاتية باحلاجة إىل شيء ما،
 :طْبِعية أسباب -18
 كل  عليها طبع اليت اخلُُلقهية النوعيةه  الصفات إىل ترجع الزوجني بني اليومي اخلصام حاالت معظمُ  لعلا 
 على ويظهر األبعدين، هبا يالقي قد اليت والتزويق والتصنع، اجملاملة، من يتعرى بيته يف فاملرء ،منهما
 .(2) ((ألهلي خريكم وأنا ألهله، خريكم خريكم)):وسلم عليه اهلل صلى النيب قال وهلذا ،حقيقته

  …اللسان بذاءة الالمباالة، الَوجد، الغضب، جنس: من األزواج بعض لدى صفات   مثَّ 
 اخل…الكسل واجلدل، اللجاج اإلمهال، الغفلة، جنس: من الزوجات بعض لدى وصفات  
 اخلصام من فصوالً  فأمثرت اجلديد، البيت إىل رأسه مسقط من منهما كل  محلها العكس، ورمبا

 .(3) املتباينة الطباع تلك تصادمت كلما  اليومي، والشجار
 
 
 
 
 
 

                                           

 .282ص اخلليقي، حممد إبراهيم الرشيدي، صاحل بشري والوالدية، األسرة سيكولوجية (1)

 وقال ،1977 القزويي، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة ابن النساء، معاشرة حسن باب النكاح، كتاب  ،ماجه ابن سنن (2)

 . 3314 اجلامع، صحيح صحيح، حديث األلباين

 1437-4-14 الدخول تاريخ ،القاضي الرمحن عبد بن أمحد ،اخلالفات الزوجية: أسباهبا، وعالجها  (3)
109470.htm-86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow 
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 المطلب الثالث: مظاهر التفكك األسري: 
 واستقرارها أمنها يف هتددها ،عدة إشكاليات من واإلسالمية العربية اجملتمعات يف األسرة تعاين

 األزواج بني وتدهورها أفرادها بني العالقات توتر ريةاخلط اإلشكاليات هذه أهم ولعل ومستقبلها،
 أواصر وغياب والرتبوية األخالقية القيم وحتلل والصراع، والشقاق النزاع أشكال ونشوب واألوالد،
 بالتفكك الراهن الوقت يف املسلمة األسرة هتدد السلبية الظواهر هذه وكل ،واملودة والرمحة احملبة

 الذين والشباب األطفال على السيما وخيمة، سلبية نتائج من كذل عن يرتتب وما والتصدع
 مثل اخلطرية، والنفسية والصحية االجتماعية األمراض بكل ويصابون ،التفكك هذا ضحايا يصبحون
 ...والسلوكي واخللقي والفكري العقدي أنواعه: بكل واالحنراف واجلنوح والتشرد الدراسي الفشل

وتتنوع من أسرة إىل  متعددة وخمتلفة تمعات العربية واإلسالمية اليوممظاهر التفكك األسري يف اجملو 
 أمهها ما يلي:من و ومن زمان ومكان آلخر، أخرى، 

 فقدان التعامل داخل األسرة:   أواًل:

عدم تقدير املرأة لرجولة زوجها وإهانة كرامته بالسخرية منه، كذلك الرجل حيتقر زوجته ومن ذلك 
أن يتحدث كال الزوجني عند أهله مبا ال يسر الطرف  ، وه حنوها وكلماته هلاويظهر ذلك يف تصرفات

مناداة  ، واآلخر، بالتحدث عن خصوصياهتم وأسرار البيت اليت من املفرتض أهنا تبقى سرا بينهم
، عدم االستماع لآلخر أو االهتمام بأفكاره ومقرتحاته ، واآلخر مبا ال حيبه، حىت بني األوالد واألهل

 ؛أو مسة خلقهية تكون يف أحد الزوجني هبأن يُعاب أحد بذم مظهر  ؛م احرتام مشاعر اآلخرعد و
عدم اهتمام الزوجة مبظهرها، ونظافة بيتها، وهدوء ، وكذلك وغريهاأو اللون الطول أو القصر  :مثل

 .(1)... وغري ذلك انشغال الزوج مع أهله أو أصدقائه وإمهاله لواجباته املنزلية ، وأبنائها

 حدوث العنف داخل األسرة: ثانياً:
إن ظاهرة )العنف األسري( ليست وليدة الساعة، وإمنا هي إفراز عصر كامل، أي أن من ميارس 
العنف اليوم، هو مدفوع بدوافع داخلية شديدة جداً؛ تراكمت منذ مراحل النمو األوىل؛ وخاصة 

                                           
 ه،1437-4-18 الدخول تاريخ واإلرشادي، الدعوي اإلسالم موقع ،الرمحن عبد هتاين ،االحرتام وعدم املعاملة سوء انظر: (1)

islam.com/Content.aspx?pageid=1131&ContentID=2292-http://www.al   
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الرتبية، هبدف التدريب على خشونة كان العرف يقضي بالشدة والعنف يف   ىتالطفولة واملراهقة، ح
 احلياة وقسوهتا، وال سيما يف البادية ويف اجملتمعات القبلية اليت تسودها قيم متوارثة.

مث ساعد على اشتعاهلا مؤثرات بيئية داخلية وخارجية؛ جعلت اإلنسان خيسر أهم طاقاته؛ وهي 
صلى اهلل عليه  - ، قال الرسول القدرة على إدارة املشاعر، والتحكم القوي يف توجيهها وضبطها

َا   بهالصَُّرَعةه،   الشَّدهيدُ  لَْيسَ : ))-وسلم  .(1)((اْلَغَضبه  عهْندَ  نـَْفَسهُ  مَيْلهكُ  الَّذهي الشَّدهيدُ  إهمنَّ
وقد أصبح مفهوم العنف يكتسب أمهية بالغة التعقيد يف اجملتمع املعاصر، وهو مفهوم متعدد اجلوانب 

ف املدرسي واجملتمعي حىت األسري كونه أساسًا مرتبطًا بالعوامل الثقافية والوجوه، بدًءا بالعن
 .(2)واالجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع

  الطالق: وقوع ثالثاً:
 تقع اليت املشكالت من و واجملتمع، واألسرة الفرد على مشكالت -الغالب يف- معه حيدث الطالق
 مباشرة الطالق عملية تعقب اليت النفسية فاألزمة جتماعية،وا نفسية أعراض حدوث :املطلقني على

 يواجه فيما تتضح واليت واإلحباط، األمل يبةوخ واجلنسي العاطفي بالفشل الشعور يف واملتمثلة
 .(3) الطالق بعد احلياة مع التوافق دةإعا و مشكالت من املطلقني األشخاص

 مرحلـة :هـي مراحـل بـثالث متـر الطـالق مـع سـيالنف التوافـق عملية أن ؛اتدراسال أحد أوضحت وقد
 وهــي ؛التــوتر مرحلــةو  عاليــة، بدرجــة والقلــق الوجــداين االضــطراب مــن املطلقــون يعــاين حيــث ؛الصــدمة
 باالضـطهاد اإلحسـاس يف آثارهـا وتتضـح واالكتئـاب، والقلـق التـوتر عليهـا ويغلب السابقة املرحلة تلي

 وأخـرياً  احليـاة، عـن الرضا وعدم بالنفس، الثقة وضعف تشاؤموال واالنطواء، واالغرتاب والوحدة والظلم
 النظـر إعـادة املطلقـون ويبـدأ الوجـداين، االضـطراب مسـتوى يـنخفض وفيمـا التوافـق، إعادة مرحلة تأيت
 لعملية أن :أخرى دراسة أيضاً  أوضحت وقد خاصة، بصفة والزواج ،عامة بصفة احلياة يف موقفهم يف

                                           
 يذهب شيء وبأي الغضب، عند نفسه ميلك من فضل باب واألدب، والصلة الرب كتاب احلجاج، بن مسلم مسلم، صحيح (1)

 .9026 رقم حديث الغضب،
 عمان، ،العرب لألطفال العنف من خالية ئةبي حنو مؤمتر: مصري، حممد حممود ،العرب لألطفال عنيفة ال بيئة حنو انظر: (2)

 .م2001 نيسان
 ه،1437-3-22 الدخول وقت ،2009 خليل، حممد ،الطالق بعد والرجل املرأة تواجه اليت املشكالت أهم انظر: (3)

http://www.balagh.com/woman/trbiah/0q1el1cb.htm 
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 الطـالق مـع الفـرد توافـق وأن نفسياً، مؤملة عملية أهنا حيث ،والزوجني األسرة على سلبية آثاراً  الطالق
 الطالق. موضوع ملناقشة استعداده مبدى يرتبط
 تتميـز توافقيـة أسـاليب إتبـاع الظـروف علـيهن وتفـرض بالطالق، تأثراً  أكثر الزوجات بعض وهناك هذا

 وجتــري ،هلــا مــورد وال أبنــاء هلــا زوجهــا وتــرك تعمــل ال الــيت املــرأة مثــل ،بــالنفس والثقــة والكفــاح باملثــابرة
 بشـق منـه بسـيط قسـط على احلصول يف مريناأل وتعاين ألبنائها، نفقة على للحصول احملاكم يف وراءه

 شخصـيتها، منـط حسـب االحنـراف أو وسـيلة، بـأي والكفـاح للعمـل يـدفعها قـد املوقـف هـذا األنفـس،
 تلـك أو دراستها، تستكمل أن دون البيت يف وأقعدها ليمالتع من زوجها أخرجها اليت الزوجة وكذلك

 تلـــك مـــع توافقيـــة ســـلوكية أســـاليب اختـــاذ علـــيهن هـــؤالء كـــل  ،العمـــل عـــن وأقعـــدها تعمـــل كانـــت  لـــيتا
 .(1)اجلديدة األوضاع

 كالتالي:  الدول لبعض امثله فنأخذ ،الطالق نسبب يتعلق ما ماا 
 الزواج نسب عن حديثاً  إحصاء العدل وزارة أصدرت هـ1435 عام هناية عوم ،السعودية يف -أ 

 عن ،هـ1435 العام خالل الطالق نسبة تزاد فقد جداً، خطرية معلومات تضمن واخللع، والطالق
 هـ1435 يف الطالق حاالت بلغت إذ ؛طالق حالة (8371) بواقع ،هـ1434 قبله الذي العام
 جمموع بلغ إذ طفيفة، بنسبة إال املاضي عن الزواج نسبة تزد مل بينما طالق، حالة (33954)

 بثالثة الزواج حاالت تفوق الطالق حاالت أن نستنتج هنا ومن حالة، (17118) الزواج حاالت
 لطالقا على يقبل أصبح فالشباب ؛معكوسة أصبحت جمتمعنا يف جتماعيةاال األمور أن و ،أضعاف
 .(2) ! الزواج لىع إقباله من أكثر
حىت أصبحت  ،مم املتحدة، ارتفاع نسبة الطالقسجلت اإلحصاءات الدولية باألو يف مصر،  -ب

العام األخري، وأغلبها عن طريق قانون اخللع، وعزت  ألف حالة يف 170األوىل عامليا مبعدل فاق 
غري عن نقص الوعى أو إدمان املخدرات، و  ذلك للظروف االجتماعية واالقتصادية، والصحية فضال

                                           
 ه،1437-3-22 الدخول وقت ،2009 خليل، حممد ،الطالق بعد والرجل املرأة تواجه اليت املشكالت أهم انظر: (1)

ww.balagh.com/woman/trbiah/0q1el1cb.htmhttp://w 
 ه.1436-1-21 (،15387) العدد: العمري، سلمان اجلزيرة، صحيفة (2)
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خاصة مع قانون اخللع الذى يساعد  ،بعد عام نسب الطالق عاماً  مما جعل هناك تزايدا يفذلك، 
 .(1)املرأة على الطالق دون علم زوجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 ه.1436-11-27 (،47030) العدد: األهرام، صحيفة (1)
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 مطالب. ثالثة وفيه األسري، التفكك آثار الثاني: المبحث
 

 الزوجين. على األسري ككالتف آثار األول: المطلب
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 المجتمع. على األسري التفكك آثار الثالث: المطلب
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 ثانيالمبحث ال

 آثار التفكك األسري

 آثار التفكك األسري على الزوجينولالمطلب األ :: 
 ،الثاين احملور يشكلون وجدوا، نإ بناء،واأل لة،املشك هذه يف ولاأل احملور مها الوالدين وأ الزوجني نإ
 يواجهان والزوجة فالزوج ،-والزوجة الزوج - املتفككة األسرة أفراد هم األسري التفكك ضحايا أولف

 عوامل يف وهبوط األمل وخيبة باإلحباط فيصابان أسرهتما، تفكك على ترتتب كثرية  مشكالت
 أو املرضي كالقلق  النفسية، األمراض بأحد اإلصابة كذل عن ينتج وقد النفسية، والصحة التوافق

 تكوين على القدرة عدم ذلك عن ينتج وقد ،املرضية املخاوف أو الوساوس أو اهلسرتيا أو االكتئاب
 الذات، على منطوية حياة ويعيش االجتماعية، احلياة عن الزوجة أو الزوج فينعزل أخرى، مرة أسرة
 من أعضاء تعطل نتائج شك وال وهذه ،املختلفة احلياة نشاطات يناآلخر  شاركي ال التعامل، سلبية
 إجيابية بصورة صغاره ورعاية اجملتمع هنضة يف إجيابية بأدوار القيام منهم يتوقع كان  اجملتمع أفراد
 :الزوجني على األسري التفكك آثار فمن ،(1)بناءة

 :الزوجين بين الخالفات ظهور-1
 منهما أي ختص اليت األمور بعض حيال جنيالزو  توجهات تضارب " بأهنا الزوجية اخلالفات تعرف
 هذه وتعرب فيه، التفكري أو االنتقامي السلوك أو الغضب، انفعال تستثري حبيث االثنني، ختصهما أو

 وقطع احلادة، الكالمية واملناقشات السخرية، أو النقد مثل شىت مبظاهر نفسها عن اخلالفات
 األمر يصل وقد جزئية، أو كلية  بصفة سواء باألدوار القيام وعدم منه، يلالتقل أو الكالمي التواصل

 .(2)الطالق" إىل تودي قد كما البدين، واإليذاء الضرب حىت أو الزوجية وفراش املنزل هجر إىل
 على والندم احلدث، جتاه وأحاسيسه موقفه اآلخر الطرف تفهام عدم الزوجان به يشعر ما أوال و

 ناسبامل الشريك صورة ميثال ال وأنه معه، اإلجيايب التفاعل على قدرته لعدم احلايل الشريك اختياره
 بعضهما الزوجان حيرم مما العام واإلحباط واحلزن اهلما  :الشعور هذا ويصحب ،الطرفني من كل  لدى

                                           
 http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=1153 ، ه1437-2-8 الدخول تاريخ النفس، علم اكادمية موقع (1)
 .93 ص اخلليقي، حممد إبراهيم الرشيدي، صاحل بشري والوالدية، األسرة كولوجيةسي (2)
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 العاطفي اجلفاف دائرة يف ويدخلهما ،العاطفي واإلشباع الوجدانية واملشاركة املعنوي التعضيد من
 الزوجي. الرباط روحانية وتفريغ
 اضطرابات ظهور إىل يؤدي مما والقلق بالتوتر الشعور يتصاعد النزاع، واحتدام اخلالفات تكرار ومع

 الزوجني، عند الزوجية اخلالفات يف النفسية الضغوط إىل أسباهبا بعض ترجع عديدة ونفسية سلوكية
راق النفسي، القلق اهلوس، ،باالكتئا التالية: النفسية األمراض يف واملتمثلة

ُ
 املرض(، )توهم امل

 املزاجية، الشخصية ،القلقة الشخصية اإلنطوائية، الشخصية منها: الشخصية اضطرابات اهلسترييا،
 الوسواسية، صيةالشخ الشكياة، الشخصية العدوانية، الشخصية ،جتماعيةالا غري الشخصية
 لتكوينه وفقاً  ،آلخر فرد   من الشخصية يف تاالضطرابا هذه ظهور تلفخيو  ،الفصامية الشخصية
 اخلالفات إبراز يف تساهم ،حياته يف سابقة مؤملة حياتية جتارب من عليه مرا  وما واجلسدي، النفسي
 خمتلفة. شخصية اضطرابات شكل على عنها املعلن أو املكبوتة املستمراة الزوجية
 اجلنسية، الرغبة اضطراب منها عديدة اضطرابات إىل ويؤدي اجلنسية الوظيفة يف كله  ذلك ويؤثر
 يف املتمثلة النفسية االجتماعية األمراض بروز جانب إىل هذا ،العناة... اجلماع، عسر اجلنسي، الربود

 املشاكل من هروباً  الطرفان إليها يلجأ اليت واملخدرات والكحول واملهدائات األدوية على اإلدمان
 .(1)واألسرية الزوجية
 الدائم والقلق كبتال نتيجة أخرى جسدية أعراض تظهر املذكورة، النفسية راضاألع إىل إضافة

 .معنيا  موقف جتاه واحد فعل ردا  ويفرزان يتفاعالن واجلسد النفس فإن ،الصراع وتصاعد
 ما لكن ،االجتماعي احمليط أمام وشكلية ظاهرية الزوجية الرابطة جتعل جمتمعة الضغوطات هذه إن
 خارج رغباهتما وحتقيق كبتهما  عن التنفيس إىل كالمها  أو الزوجني أحد جلوء هو سوءاً  األمر يزيد
 .الزواج إطار
 إثبات خالل من النفس عن والرتويح العاطفي النقص تعويض إىل كالمها  أو الزوجني أحد يلجأ وقد

 أو مرموق، اجتماعي مركز حنو والسعي ،االجتماعية العالقات يفوتكث العمل، جمال يف الذات
 السلوك هذا فإن ،وغريها االجتماعية والنشاطات والزيارات األعمال من كثرية  بأعباء الوقت غالإش

 الزوجية. العالقة على سلباً  ينعكس لكناه ،واخلالفات املشاكل لتفادي املنزل من هروباً  يعدا  التعويضي

                                           
 ه،1437-4-18 الدخول تاريخ الزوجني، على الزوجية اخلالفات تأثري االجتماعية، العلوم جملة انظر: (1)

http://swmsa.net/forum/showthread.php?t=676 
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 املماطلة على ائمةالق الزوجية وقت الأط لكنه ؛حيلاها مل التصراف وهذا قائمة زالت ما فاملشكلة
 .الزوجية والرابطة األسرة كيان  حيطام ورمبا مؤذي بشكل   النزاعات وستتفجر والتغافل،

 أصيب لو فيما يتخيل أن املرء وبإمكان ومهمة، عديدة الزوجني على الزوجية اخلالفات تأثريات فإن
 األسرة وضع لىع وآثاره انعكاسه سيكون فماذا مزمنة جسدية أو نفسية بأمراض الطرفني أحد

 املنزل جو جيعل بينهما التوتر وتصاعد الصراع دوام إنف خاص، بشكل األوالد وعلى ،عام بشكل
 .(1) والقلق بالغضب مشحوناً 

  :الزوجين بين الظن سوء -2
 معاملتها يف إما بامرأته الظن حيسن وال الزوجية بيت إىل يدخل الزوج والزوجة؛ الزوج بني الظن سوء
 على يفتح ما سرعان فإنه بزوجته الظن حيسن ال الذي الصنف هذا من كان  فإذا هتا،تصرفا يف أو

 أسرة وكذلك الزوج بأسرة تفتك قد اليت العظيمة املشاكل تنشأ وقد املشاكل، باب غريه وعلى نفسه
 الزوج فسره خطأ أي وأخطأت الزوجة تصرفت إذا باآلخر، الزوجني أحد ظن سوء بسبب الزوجة
 ظنون وساءت الزوج ظنون ساءت فإذا ،املخرج يلتمس وال تبغضه، أهنا وعلى رههتك أهنا على
 .(2)منها وعاىن املشاكل باب اآلخر على منهما واحد كل  فتح بزوجها الزوجة

 ال والشك الرمحة، وتدمري العاطفة اختناق وإىل بينهما، املودة قتل إىل األزواج بني الشك يؤديو 
 واستقرارها. أمنها واهنيار األسرة كيان  دمار مع يقرتن لب االستقرار، مع أبدا يقرتن
 يهرب ما سريعا الزوجية احلياة قلب يف الشك يدخل فعندما واحد، بيت جيمعهما ال واحلب والشك
 وأحيانا الشكاك، الطرف هو الزوج كان  إذا وخاصة تطاق، ال الشك مع فاحلياة خارجها، احلب
 الغرية نار تأجيج على املساعدة هي -الزوجي األمان عن تبحث بطبيعتها أهنا برغم - الزوجة تكون

 احلياة عن الشك لطرد املسؤولية من األكرب النصيب عليها أن إىل خمتصون يرى لذا والشك،
 .(3)الزوجية

 

                                           
 ه،1437-4-18 الدخول تاريخ الزوجني، على الزوجية فاتاخلال تأثري االجتماعية، العلوم جملة انظر: (1)

http://swmsa.net/forum/showthread.php?t=676 
 ه،1437-4-25 الدخول تاريخ ،الشنقيطي خمتار حممد ،وعالجها الزوجية املشكالت (2)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=115457  
 http://islamselect.net/mat/88546 ه،1437-4-25 تاريخ اإلسالمي، املختار موقع الرحيمي، منرية ،الزوجني نيب الشك (3)
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 :باآلخرين الزوجين عالقات وتحلل اضطرابات -3
 سلبياً  تتأثر ولألسف غالباً  فإنه ،الزوجني أسريت بني قرابة عالقة هناك كانت  ذافإ األقارب، خصوصاً 

 بني والعداوة الشحناء من نوع هناك ويصبح بل ؛األسرتني بني القطيعة فتحدث ،للزوجني حيدث مبا
 لقاء أو مناسبة أي يف األخرى األسرة من آخر فرد رؤية فرد يطيق ال حبيث األسرتني، تلك أفراد
 -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول حث اليت املسلمة األمة عضد يف يفت خطر سلوك وهذا عام،
 بني وشبك بعضاً  بعضه يشد كالبنيان  للمؤمن ))املؤمن فقال: والرتاحم واحملبة التعاضد على أفرادها
 وماله دمه حرام، املسلم على املسلم ))كل :-وسلم عليه اهلل صلى- وقولـه ،(1)((أصابعه

  .(2)وعرضه((
 ذلكك و ،(3)حتابوا(( حىت تؤمنوا وال تؤمنوا، حىت اجلنة خلونتد ))ال :-وسلم عليه اهلل صلى- وقوله
 من عدد بني زواج عالقة بينهما عائلتان هناك كانت  فإذا مستقرة، أخرى أسرة إىل التفكك نتقلي قد

 األمهات أو اآلباء بعض يلجأ فقد واحدة، ألسرة تفكك حدوث عند فإنه واإلناث، الذكور أفرادمها
 جبميع األخرى العائلة على للضغط أو االنتقام باب من أخرى، أسرة إىل ككالتف هذا أثر نقل إىل

 فيزداد أكثر، أو ثانية أسرة تفكك النتيجة تكون وقد منهم، واحد فرد مشكالت وحتميلهم أفرادها،
 بلة. الطني
 أم على اإلفك حادثة وهي والدروس، العرب من الكثري فيها حادثة الكرمي القرآن لنا سجل وقد
 -عنه اهلل رضي- الصديق بكر أيب موقف القصة من هنا ويهمنا ،-عنها اهلل رضي- عائشة ؤمننيامل

 اهلل مسع فعندما اإلفك، حادثة عةإشا يف شارك الذي قريبه عن املالية املساعدة يقطع أن أراد عندما

                                           

 .2446 احلديث رقم املظلوم، نصر باب والغصب، املظامل كتاب ،البخاري إمساعيل بن حممد البخاري، صحيح (1)

 واحتقاره وخذله املسلم ظلم حترمي باب  ب،واآلدا والصلة الرب كتاب ،النيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم ،مسلم صحيح (2)

 .2564 احلديث رقم ، وماله وعرضه ودمه

 سببا السالم إفشاء وأن اإلميان من املؤمنني حمبة وأن املؤمنون إال اجلنة يدخل ال أنه بيان باب ،اإلميان كتاب السابق، املرجع (3)
  .54 احلديث رقم ،حلصوهلا
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 اعدة،املس وأعاد -عنه اهلل رضي- فرتاجع بلى، قال ،(1)َّ مل ...  اكلك يق ىق يف ىف يث... ُّٱٱيقول:
 رثزث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱوجل: عز قال

 إىل تعاىل اهلل من تنبيه وهذا ،(2)َّ مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث
 .(3)بينهم والقطيعة البغضاء جيلب عما والبعد والتحاب الرتابط على املسلمني حرص وجوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                           
 .22 النور، (1)
 .22 النور، (2)
  http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=1153 ، ه1437-2-8 الدخول تاريخ النفس، علم ادميةاك موقع (3)
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 والد: آثار التفكك األسري على األثانيالمطلب ال: 
 بناره يكتوون ،قريب أو بعيد من تفكك؛ال هلذا ع رضة فهم ،األسرة داخل يعيشون األطفال أن مبا

 واخلالف الشقاق بسبب أوصاهلا هتشمت أسرة يف يعيش الذي فالطفل ،لتشملهم آثاره ومتتد
 من حرية يف ويبقى وهدوءه، استقراره يهدد مبا يشعر يومية، بصرخات جدراهنا وتصدعت ،والنزاع
 وال انفعاالت أياة عليه يظهر وال حوله، يدور ما وكل األحداث، مجيع وصمت هبدوء مراقباً  ،أمره
 النفسية، األطفال حالة تتأزم وبالتايل يوم، بعد يوما ذاكرته يف تنطبع األحداث ولكن أفعال، ردود
 .(1) وتنازعهما أبويهما تالحم من يشاهدونه ما بقسوة ومشاعرهم عواطفهم، وتتأثر
 للوالدين اخلاطئ السلوك فإن ،األوالد على تؤثر خطرية عراضأ له الوالدين بني النزاع أن كما

 اآلثار أهم بيان سأحاول وهنا األبناء، وشخصية سلوك على يؤثر أن فعال ميكنه األسرة واضطراب
 يلي: كما  األبناء، على تؤثر اليت اخلطرية

 االنضباط: عملية اختالل -1
 الوالدين، بأوامر اكرتاثهم وعدم األطفال انضباط على يؤثر فإنه الوالدين، بني لنزاعا حيصل عندما
 معسكرين إىل انقسامها وهو أال أيضا األسرة يهدد آخر خطر ومثة للزوجني، كبرية  إساءة هذه وتعترب
 اوهذ عنه، ويدافع أبيه، أو أمه جانب إىل فيكون ،معيناً  موقفاً  طفل كل  سيتبىن حيث صفني؛ أو

 الوالدين. من أي صاحل يف ليس
 بالوالدين: الظن إساءة -2
 حيمل الطفل أن إال وكثرية، قوية أدلة ولديه واخلالف الشقاق هذا يف حمقاً  الوالدين أحد يكون قد

 ،معيناً  طرفاً  مثالً  فيدين ،وتفكريه إدراكه على تقوم خاصة نظرة فينظر املوضوع، هذا عن خمتلفاً  تصوراً 
 ال هذا لكن النزاع، ذلك يف حق على بأنه الطفل إقناع وحياول ،األم إىل لإلساءة باأل يلجأ وقد
 الظن فيسيء ،مذنباً  األب سيعترب بل الظاهري؛ سكوته رغم أبيه نظر بوجهة سيقبل الطفل أن يعي
 إليه. وتوددها أمة بكاء يشاهد أن مبجرد به

 والذي األضعف يراه الذي الطرف صف إىل يتجه ودائما واألم، األب بني يتشتت والءه أن كما
 .(2) األم يكون ما عادة

                                           
   .164 ص ،الدبيان راشد بن على ،( العالج – اآلثار – األسباب ) الزوجني شقاق :انظر (1)
 .74 ص الشاذيل، كرمي ،األسري والشقاق أبنائنا :انظر (2)
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  النمو: عملية توقف -3
 توقف إىل يؤدي األسرة حميط يف الوالدين نزاع أن إىل الغربية اجملتمعات يف الدراسات بعض أشارت
 حيصل أو للطعام، الطفل شهية تقل وقد اجملال، هذا يف جديدة مشاكل وظهور ،الطفل منو عملية
 الطفل شعور بسبب كله  وهذا الغدد، بعض إفرازات يف خلل حدوث بسبب اهلضم عملية يف طؤتبا

 شفائه عملية تباطؤ إىل ؛الطفل مرض حال يف أيضا الوالدين وخالف نزاع ويؤدي واحلزن، بالغم
 املضاعفة. إىل يؤدي قد أو وسالمته، لصحته واستعادته

 الوثيقة احلارة العالقة من يستمد إمنا النفس لصحة أساس أول أن اآلن عليها املتفق القواعد ومن
 حنان من الطفل حترم حالة أي وان دائمة، بصفة مقامها يقوم من أو بأمه، الطفل تربط اليت الدائمة
 النمو اضطراب إىل يؤدي مما ،واالجتماعي والذهي اجلسمي النمو تعطيل يف آثاره تظهر األم

 .(1)النفسي
 منحرف:ال االجتماعي السلوك -4

 ،منحرفاً  اجتماعياً  سلوكاً  الطفل يسلك ألن األجواء؛ متهيد إىل توافقهما وعدم الوالدين نزاع يؤدي
 الذي الطالق إىل الوصول قبل ،خالفاهتما معاجلة الزوجني من اإلسالم أراد وقد ،اجلرمية إىل فيلجأ
 والرمحة، املودة على مبنياً  الزوجية العالقة أساس يكون أن على فركاز اهلل، إىل احلالل أبغض هو

 نت مت زت  رت يب ىب ُّٱٹٱٹٱ األوالد، لتنشئة املثايل املناخ وهو والسكينة، واألمن

 .(2)َّ مل  يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت
  :المعنويات تحطيم -5

 واالضطراب. القلق حاالت نفوسهم يف وجيذر األوالد معنويات حتطيم إىل األسري تفككال يؤدي
 الوالدين. نزاع جراء مثباال يشعرون اهنم أو ذلك، بسبب لقبالق يشعرون الذين األوالد أكثر فما

 تنتظرهم. سيئة عواقب بأن ويتوقعون خطر، يف أمنهم بأن إحساسهم هو بالقلق شعورهم وسبب
 ؛احلوادث هذه ظهور يف السبب هي أخطاؤهم تكون أن من خوفهم فهو باإلمث شعورهم سبب أما
  إذا وخاصة األسرة داخل نزاع حدوث باستمرار يشاهد الذي الطفل ذلك اتمعنوي ستضعف إذ

 احلياة شؤون مع لالتعام عن قاصرا سيكون وانه خوفه، بسبب دائما ويرجتف والديه، بني كان
                                           

    . 101ص ،مجال محدأ ،لألطفال النفسية الصحة (1)
  .35 النساء، (2)
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 ملا السخط نظرة و ،االنطواء عقدة و ،التشنج منها: أمور بعدة األطفال فيصاب ،املختلفة
 .(1)حوهلم

 :نفسيةال االضطرابات -6
 فالتفكك النفسية؛ وصحته الطفل منو على وخيمة عواقب إىل األسري والتفكك االضطراب يؤدي
 احرتام عدم من كله  ذلك يصاحب وما النفسية ومشكالهتم الوالدين بني العالقات وتصدع األسري
 ،وقلق ملوأ تعاسة مشاعر من عليهما يرتتب وما والعداوة والالمباالة لآلخر، منهما طرف كل  وحتقري
 أنانياً  جيعله كما  ووالديه، بأسرته ثقته من ويضعف الطفل، لدى واالجتماعي االنفعايل النمو يعوق
 من خمتلفة أشكال إىل دفعه ورمبا االنتماء، ويفقده اآلخرين مع احلب مشاعر تبادل عن عاجزاً 

 .(2)النفسي واملرض العدواين والسلوك االحنراف
 األسري والتصدع األسرية البيئات الضطراب السلبية اآلثار واألجنبية العربية الدراسات كشفت  وقد
  من يعانون املستقر غري األسري اجلو داخل ينشؤون الذين األطفال أن تبني إذ ؛األطفال سلوك على

  .واجتماعية وسلوكية انفعالية مشكالت
 فالشد ،األطفال لدى فسيةالن االضطرابات ظهور يف وحامساً  جوهرياً  دوراً  ثلمي األسري التفكك إن

 إن تبني وقد األطفال، على تنعكس واألمهات اآلباء منها يعاين اليت اليومية احلياة وضغوط والتوتر
 سلوكيات ارتكاب يف رغبتهم عن يعلنون ما غالباً  االكتئاب ارتفاع من يعانون الذين األطفال
 االنفصال مثل األسرية االضطرابات من تعاين األسر هذه أن تبني األسرية األوضاع وبدراسة منحرفه،
 .(3)اجلسدي أو اللفظي سواءً  ؛والعدوان األسري
 من وكالً  الوالدية العالقات يف التوتر بني موجبة عالقة وجود عن الدراسات بعض كشفت  كما
 السلوكية املشكالت من وكل األسري الرتابط نقصان وبني األطفال، ومشكالت اب،ئكتواال  القلق،
  .النمو يف والتأخر والقلق واخلجل الكالم، واضطرابات كالعدوان،  طفالاأل لدى
 الوالدين ومفهوم السليب، الذات مفهوم تكوين للطفل النفسي النمو على السلبية اآلثار أهم أن كما

 سيطرة وإىل الناس، ويف النفس يف الثقة وضعف ، الشخصية منو اختالف إىل يؤدي مما السيئ،

                                           
  .164 ص ،الدبيان راشد بن على ،( العالج – اآلثار – األسباب ) الزوجني شقاق انظر: (1)
  .453 ص ،القريض امني عبداملطلب ،النفسية الصحة يف (2)
  .232 ص ،أمحد كامل  مسري ،لألطفال النفسية الصحة (3)
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 واإلجناز، العمل يف الرغبة وقلة الطموح، مستوى واخنفاض الكفاءة، وعدم وجسوالت القلق مشاعر
 .(1)الدراسي التحصيل وضعف

  باألمان: األطفال شعور عدم -7
 توفريها ينبغي اليت النفسية احلاجات أهم من باألمن للشعور احلاجة فيه تكون الذي الوقت يف

 سيفقد للخالفات نتيجة فالطفل ،احلاجة هذه اعإشب مع تتعارض الزوجية اخلالفات أن جند ،للطفل
 وجود وضرورة لألسرة، عيةاالجتما الرتكيبة الطفل يعي عندما ذلك أثر ويزداد به، ويهتم يرعاه من

 هلا جيعل مما عنه؛ حيملها اليت الصورة ويشوه الطفل يؤذي الوالدين بني الشجار إن حيث ،األبوين
 حياته. على سلبية آثارا

 :لشهيةا فقدان -8
 فقداهنم إىل تؤدي األطفال أمام حتصل اليت النزاعات هذه فان ،الزوجني بني النزاع حلدوث نظراً 

 وإمداد ،الطفل منو يف هاما دوراً  ثلمي الغذاء فان وجبة، من الطفل حيرم أن جيوز فال لشهيتهم،
 .(2) بنائها وإعادة التالفة اخلاليا إصالح على ويساعد بالطاقة، جسمه

 :النفسب الثقة فضع -9
 عنده يتولد الذي والنقص بالعجز والشعور الطفل، عند االستقاللية الروح لضعف نتيجة هذا ينشأ
 اآلخرين، من أقل أنه ويرى خاطئ، بشكل تسري أفعاله مجيع أن يرى حيث األسري؛ تفككال نتيجة
 قبلهم. من حمبوب غري وأنه
 :المنزل في وتمردهم األبناء عصبية زيادة -10
 تساءُ  الذين اآلباء ضحية الطفل يكون عندما واالكتئاب احلزن تفرض االنفصاالت كل  إن

  وعدواين. منحرف ويصبح االكتئاب، يف نفسه على وينغلق معاملتهم،
 :ممكن وقت ألطول المنزل خارج سناً  األكبر األبناء بقاء -11
 أكرب قضاء حماولة إىل ؛املراهقني اوخصوص األطفال جيعل ؛الزوجني بني الزوجية اخلالفات استمرار إن

 مرافقة إىل يدفعهم قد وهذا املشحونة، اخلالفية األجواء إىل يعودوا ال حىت ،البيت خارج ممكن وقت
     .(1)الوالدين مراقبة انعدام ظل يف السيئة العادات وتعلم ،السوء أصحاب

                                           
 .455 ص القريطي، أمني عبداملطلب ،النفسية الصحة يف (1)
  .22 ص مرسي، حممد اإلسالم، يف األوالد تربية فن (2)
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 :المأوى فقدان -21
 األب يتزوج ما وغالباً  ،الوالدين أحد مع بعضهم أو األوالد يعيش حيث التشتت حيدث سوف وهنا
 األم وزوج ،وأوالدها األب زوجة مع مشكالت الغالب يف والنتيجة آخر، بزوج واألم أخرى، بزوجة

 مناسبة تكون ال قد أخرى أماكن إىل املنزل ذلك يف املتفككة األسرة أوالد يدفع قد مما وأوالده،
 يف حيف اعليه يقع فقد املنزل، ملغادرة جمال هلا ليس فإنه تاً بن كانت  وإذا مستقرة، حياة يف للعيش
 يف هلا تتعرض اليت املعاملة سوء نتيجة النفسية األمراض ببعض فتصاب رفعه، تستطيع وال املعاملة
 عن حبثاً  السوء مسالك يف لالحنراف عرضة الفتاة تلك مثل تكون احلاالت بعض ويف اليومية، حياهتا
  .(2)ربالنا الرمضاء من استجار من مثل فتكون تعيشها، ليتا املشكلة من خمرج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
  .29ص سري، اجالل العالجي، النفس علم ر:انظ (1)
 ، ه1437-2-8 الدخول تاريخ عالج، آثارـ ـ أسباب األسري التفكك النفس، علم اكادمية موقع (2)

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=1153 
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 المطلب الثالث: آثار التفكك األسري على المجتمع: 
اجملتمع يف حقيقته كالًّ مركًبا من مجلة واسعة من التنظيمات االجتماعية، فإن األسرة تظل أبرزها  نإ

الذي يتوقف  عنيومن حيث كوهنا تشكل امل بل ؛من حيث ما هو موكول إليها من وظائف وأدوار
ومن مث فإننا نستطيع أن ندرك  ،وقوة التنظيمات االجتماعية األخرى ،على استمرار سيولته وقوته

مدى التمزقات اليت تتعرض هلا شبكة العالقات االجتماعية، من جراء التفكك الذي تعاين منه 
 مؤسسة األسرة.

ملفكرون وعلماء االجتماع ناقوس اخلطر، ملا الحظوه من سوء لقد أدرك الناس خطورة األمر ودق ا
عواقب تآكل وظائف األسرة، والنقص من أطرافها، بفعل االنسياق وراء ما أملته التحوالت 

 .التكنولوجية واالقتصادية اهلادرة من ضغوط وإكراهات
وليس  ،ضان األسرةروض فيه أن حياك يف أحإن القسط الوافر من نسيج العالقات االجتماعية، املف

ما خيضعون له من  ذلك النسيج إال القيم واملعايري وامليوالت واالجتاهات اليت يستنبطها األفراد عرب
استقالت األسرة من أدوارها احليوية، وكان ذلك  ؛فإذا نضب معني ذلك النسيج ،تنشئة اجتماعية

وحمركاهتا.. وليس من حق أي  يبهاإيذانًا بتعرض شبكة العالقات االجتماعية الفتقار خطري يف دوال
أن يزعم أن هناك ما يقوم مقام األسرة يف أداء وظائفها املضيعة يف خضم تطور  واحد بعد ذلك
  نستعرض بعض آثار التفكك األسري على اجملتمع:هنا ، ولعلنا أهوج وغري موزون

 والتعاون: الترابط ضعف -1
 معه والوقوف احملتاج ومساعدة واملساحمة والتعاون والرتاحم الرتابط ضعف إىل األسري التفكك يؤدي
 .(1)واستمراره اجملتمع متاسك يف املهمة اإلجيابية القيم من وغريها ،اجملتمع يف الشدة حاالت يف
 الذين ،الواحد اجملتمع أفراد بني االجتماعي التماسك وغياب ،االجتماعي التنظيم اختالف نإ

 التفكك من حالة وإىل ،اجملتمع وظائف اضطراب إىل الغالب يف يقود قد ،مشرتكة أهداف جتمعهم
 احلالة إىل اجملتمع يعرض مما ،االجتماعية والقواعد املعايري فقدان إىل بدورها تؤدي اليت ،االجتماعي

                                           
 ، ه1437-2-8 الدخول تاريخ النفس، علم اكادمية موقع انظر: (1)

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=1153  
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 سلوك ضبط يف فعاليتها ،ما جمتمع يف السائدة االجتماعية املعايري تفقد اليت احلالة وهي ،الالمعيارية
 .(1)االجتماعي التوافق من املطلوب القدر لتحقيق ،سلوكهم وتنظيم ،األفراد

 :المجتمع على تمرد  ال -2
 يوجه بعضهم جيعل قد املتفككة، األسرة أفراد من فرد كل  يف التأثري قوي نفسياً  إحباطاً  التفكك يولد
 اللوم فيحول األسري، التفكك من تقي اليت الظروف هتيئة على هيساعد مل الذي اجملتمع إىل اللوم
 السلوك من كنوع  هبا االلتزام وعدم عليها للخروج الفرد ويسعى اجملتمع، عنها يدافع اليت القيم لتلك
 اجملتمع... ثقافة عن التخلي ذلك ومن ،املعلن غري الرضى عدم عن املعرب
 عن الرضى عدمل فعل كرد  جمتمعه يف عليه متعارف هو ملا املنايف الثقايف السلوك من نوعاً  الفرد يظهرو 

 إىل األمر به يصل وقد جمتمعه، ثقافة حساب على الوافدة الثقافة ميجد جنده فقد وثقافته، اجملتمع
  اإلسالمي. عاملنا مثقفي من عدد عند ملحوظ هو كما ،اإلسالم اءعدا ثقافة ومتجيد عرض
 بدينه املرتبطة احلقيقية عاجملتم ثقافة وتغييب اجملتمع، على دخيلة ثقافة بنشر سيئاً  النتاج يكون وهنا

 إىل العباد عبادة من الناس وإلخراج واآلخرة، الدنيا يف اإلنسان لسعادة جاء الذي العظيم، اإلسالمي
 .(2) اآلخر سعة إىل الدنيا ضيق ومن العباد، رب عبادة

 لمجتمع: تنمية في المساهمة عدم -3
 دافأه حتقيق سبيل يف معيقاً  أثراً  األسري للتفكك أن على اجملتمعات تنمية بأمور املهتمون جيمع

 وجودها، من الغرض حتقق سليم بشكل بوظائفها قائمة أسرة وجود على تعتمد التنمية ألن التنمية،
  يف وتطوره اجملتمع رقي يف باملسامهة عليهم امللقاة املسؤولية حتمل على قادرين إجيابيني أفراداً  وتنتج
 مبشكالته هممن كل  وانشغل أفرادها، تشتت لألسرة تفكك حدث إذا ولكن اجملاالت، كافة

 حمبطاً  فرداً  يصبح اجملتمع يف منتجاً  رافداً  يكون أن من وبدالً  االجتماعية، مسؤولياته عن الشخصية
 تلك صرف باإلمكان وكان تواجهه، اليت املشكالت تلك لتجاوز ملساعدته تبذل جهود إىل حيتاج
 تظل التنمية: موضوع يف الباحثني أحد قال وكما اجلهود. لتلك حباجة هي أخرى نواحي يف اجلهود

                                           
 ه،1437-5-11 الدخول تاريخ زريقات، مراد لالحنراف، االجتماعية العوامل (1)
 zuriekat.com/security_sciences06.html-http://www.murad  
 ، ه1437-2-8 الدخول تاريخ النفس، معل اكادمية موقع انظر: (2)
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 وما ومسات، مظاهر من فيه ويعيش اجملتمع يعايشه ملا النهائية واحملصلة األول احملور اجملتمع إنتاجية
 .(1)وصالت روابط من أفراده يربط

 :المجتمع على الطالق عن الناجمة اآلثار -4
 اضطرابات يسبب األسر هذه وتفكك لفاحنال نسيجه، تكوان مرتابطة أسر من يتكون اجملتمعف

 :ذلك أمثلة ومن اجملتمع منها يعاين اجتماعية
 خرج إذا خصوصاً  ،اجملتمع أفراد بني واملشاجرة والنزاع الكراهية لزرع وسيلة الزواج احنالل  -أ

 مما ،واقتتال وتقاضي خصام عنه ينتج قد والذى كما   ،له احملدد اإلسالمي األدب حدود عن الطالق
 البني ذات إلصالح واألقارب األهل يعمل أن من وبدالً  ،اجملتمع يف تقراراس وعدم مشاحنات يسبب
 .اجملتمع واستقرار زعزعة إىل املؤدي ،والتعصب واالحنياز للخصام مصدراً  يصبحا ،بينهما والصلح

 مالية وأعباء وأفكار مهوم من ينتابه وما الرجل، شخصية يف تؤثر الطالق عن الناجتة األحداث  -ب
 يتسبب وقد ،وجه لمأك على عمله أداء وعدم ،اجملتمع مبصلحة تضر تصرفات ىلإ جتره قد

 قد واآلالم اهلموم وهذه ،ذلك وغري واالحتيال كالسرقة   ؛اجلرائم وراء الرجل انسياق يف الطالق
 منحرفة طرقاً  تسلك وقد ،للعيش وسيلة على للحصول طريق بأية تفكر جيعلها مما ،أيضاً  املرأة تنتاب
 .اجملتمع على سلباً  يؤثر مما ذلك يف ويةس وغري
 وتفكك األب غياب نتيجة ،هبم واالهتمام رعايتهم وعدم ،األوالد تشرد اىل الطالق يؤدى -ت

 ويتزعزع ،األحداث جرائم فتكثر ،سوي غري سلوك إىل يتجهون جيعلهم األم اهتمام وعدم ،األسرة
 بني النفسية األمراض وزيادة ،الدراسي لتخلفوا ،األحداث احنراف معدل ويزداد اجملتمع، يف األمن

 .(2)اجملتمع على سلبا يؤثر مما ،أيضاً  والكبار األطفال
 يشـعرها شـريك إىل وافتقادهـا بالوحـدة، املطلقـة املـرأة إحسـاس :بـه نعـي الـذي ،العاطفي احلرمان -ث

 املطلقـة منهـا تعـاين ةمشـكل ربأكـ هـو ،لـديها اجلنسـي الـدافع إشـباع إىل باحلاجـة شـعورها مـع بأمهيتها،
 طالقها. بعد تواجهها اليت املشكالت إمجايل من

                                           
 .31ص الصنيع، ابراهيم صاحل املقرتحة، واحللول األسباب األسري التفكك االمة، كتاب (1)

 ه،1437-4-25 الدخول تاريخ فتحي، مرفت ،واجملتمع واملرأة الرجل على الطالق تأثري (2)
http://www.hawaaweb.com/marriage/divorce/4143.html 
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 تسـتطع مل فاشـلة إنسـانة باعتبارهـا هلـا اجملتمـع نظـرة هبـا نعـي والـيت للمطلقـة، املتدنيـة اجملتمـع نظرة -ج
 .ألزواجهن خطفها الحتمالية ؛بيوهتن علي خطرا :باعتبارها هلا اءسنال نظرة أو بيتها، ىعل احلفاظ

 .(1) ... العمل يالتوزم واجلريان األهل من ؛هبا احمليطة والبيئة املطلقة بني العالقة سوء -ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .45 ص ،باعباد عبدالغي ،الطالق مشكالت (1)
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 :الثالث لمبحثا
 األسري التفكك عالج سبل

 المطلب األول: السبل التوعوية: 
 اجلميع يشرتك أن والواجب ومستجدة، ومتنوعة، التوعية، ميدان يف جداً  كثرية  األساليب أن شك ال
 كله.  اجملتمع أفراد وبني الواحدة، األسرة أفراد بني والرفق والعفو والتسامح احلب ثقافة إشاعة يف
 حىت مثرياهتا، وجتنب ملعاجلتها، كبرية  فرصة يتيح األسري، التفكك لوقوع الداعية األسباب إدراك إن
 أهنا نرى واملشاهدات، والبحوث الدراسات خالل ومن األسرية، احلياة مسرية على آثارها تظهر ال
 السبل من بعضاً  توضيح وميكن األسري، التفكك لتجنب وتوجيهات ونصائح بإرشادات جاءت قد

 اآليت: النحو على األسري التفكك لعالج التوعوية
 فنحن خصوصاً، الزوجني وبني عموماً، األقارب وبني اجملتمع يف الرفق بثقافة الشرعي الوعي نشر-1
 الناس خماطبة أن على اإلسالم، وبدينه ،-وسلم عليه اهلل صلى- وبرسوله باهلل، يؤمن جمتمع يف

 ىف يث ىث ُّٱٹٱٹٱ والتوعية، الوعظ من مسافات خيتصر ،-والسنة الكتاب- بالوحيني

 اهلل صلى- قال ،(1)َّ من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  ىقيق يف
 ))إن :-وسلم عليه اهلل صلى- وقال ،(2)كله((  مراأل يف رفقال حيب رفيق اهلل ))إن:-وسلم عليه
 يدعو -وسلم عليه اهلل صلى-وكان ،(3)شانه(( إال شيء من ينزع وال زانه إال شيء يف يكون ال رفقال

 شيئاً  أميت أمر من ويل ومن ،عليهه  فاشقق عليهم، فشقَّ  شيًئا أميت أمره  من ويلَ  من  اللهم )) ل:فيقو 
 .(4)به(( فارفق هبم، فرفق
 عن البخاري روى فقد الكفار، مع حىت واللني الرفق على أهله يريب -وسلم عليه اهلل صلى- وكان
 فقالوا: -وسلم عليه اهلل صلى- النيب على اليهود من رهط دخل ))قالت: -عنها اهلل رضي- عائشة

                                           
 . 34 فصلت، (1)

 .(6927) كله،  األمر يف الرفق باب األدب، كتاب ،البخاري إمساعيل بن حممد ،البخاري (2)
 .(2594) الرفق، فضل باب واآلداب، والصلة الرب كتاب ،مسلم ،مسلم صحيح  (3)

َماَرة كهَتاب  السابق، املرجع (4) يَلةه  بَاب ،ه اإْله َمامه  َفضه   .(1828) ،اجْلَائهره  َوُعُقوبَةه  اْلَعادهله  اإْله
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 فقال واللعنة، السام وعليكم فقلت: ففهمتها، :عائشة قالت (،عليكم املوت )يعي ،عليكم السام
 رسول يا فقلت: كله  األمر يف الرفق حيب اهلل إن عائشة يا مهالً  :-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول
  .(1) ((وعليكم قلت قد :فقال !؟ قالوا ما تسمع مل أو اهلل

 الزوجني، بني و ،الوالدين مع تكون والنفسي، واجلسدي اللفظي األسري(؛ )العنف ونبذ الرفق وصور
 ؤمنني.امل سائر مع الرفق و خلدم،ا ومع والبنات، األوالد ومع
 ،الرجل رجولة خيدش ال األسرة يف اجلانب بلني واألخذ لرفقا أن كما والفعل، القول يشمل والرفق
 هي تفامهاً  األكثر األسرُ  أن كما  مجيعاً، البيت أهل نفوس يف تهمكان يرفع إنه بل قدره، من حيط وال

 تزداد بينما ،متاسكاً  أكثر هي بالرفق تتعامل اليت األسر أن على الدراسات دلت فقد استقراراً؛ األكثر
 يتعلم اإلنسان و ،عضالهتم طريق عن مهتمشكال حيلوا أن حياولون الذين الرجال من الطالق نسبة
 وكرم واحللم، واالحتساب، الصرب، ذلك ومن والرفق؛ والتسامح العفو منحى ينحو وهو عالية أخالقاً 
 يف يقعون حني األوالدو  الزوجة افخت الف بعضهم، أمام املنزل أفراد مجيع نفوس وتنكشف النفس،
 وحناهنم. برفقهم ملعلمه ؛بذلك اآلباءو  األزواج يصارحون بل ،األخطاء أو التقصري بعض

 الختيار اريمع واخللق الدين يكون أنو  البعض، لبعضهم األزواج اختيار بأسس الوعي نشر -2
 البناء على وقدرته اإلنسان لصالح والفكرية السلوكية الرتمجة امه واخللق، الدينف ،احلياة شريك
 االختيار يف ثابتاً  معياراً  واخللق الدين كان  ذلك على وبناء القومي، اهلل منهج وفق املتوازن والتفاعل
 خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ الزوجني، لكال

 تعاىل: قوله يف الكرمية اآلية ضوء من بالصالح املراد لنا ويتضح ،(2)َّ  يه ىه مه جه ىنين من
 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئٱُّ

 فتلقي هبا، امللتزم الفرد على أخالقياً  انعكاساً  الصفات هذه تشكل أن املفرتض من ،(3)َّمججح
 باآلخرين. وعالقاته سلوكياته على بضوئها

                                           
 ،فينا هلم يستجاب وال اليهود يف لنا يستجاب وسلم عليه اهلل صلى النيب قول باب ت،الدعوا كتاب ،البخاري صحيح (1)

 .(6401) رقم ،12/496
 .32 النور، (2)
 .5 التحرمي، (3)
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– اهلل رسول قال سواها، من على وتقدميها الدين صاحبـة الزوجة اختيار يف املطهرة السنة رغابت وقد
: اْلَمْرأَةُ  تـُْنَكحُ   )) :-وسلم عليه اهلل صلى َْرَبع  َا أله َسبهَها لهَماهله َـا َوحلَه    الـد ينه  بـهَذاته  فَـاْظَفرْ  َولـهدهينهَها، َومَجَاهله

 يكـون نأ واملـروءة الـدين بـذي الالئـق أن واملعىن احلديث:" شرح يف حجر ابن يقول ،(1)((َيَداكَ  َترهَبتْ  
-وسـلم عليـه اهلل صـلى- النـيب فـأمره صـحبته، تطـول فيمـا سـيما ال شـيء، كـل  يف نظـره مطمـح الدين

 ومــن املقصــود، الســكن يتحقــق الزوجــة وبصــالح ،(2)البغيــة" غايــة هــو الــذي الــدين صــاحبة بتحصــيل 
 علــى وتســاعد وتؤلــف، تــألف ســوي، وخلــق ســليمة فطــرة صــاحبة الزوجــة تكــون أن الســكن مظــاهر
 والرمحة. املودة بيئة نتكوي

 إسـالمي خلـق صـاحب يكـون وأن وتدينـه، الـزوج صـالح علـى الشـريعة حرصـت اآلخـر اجلانب وعلى
 مبثابـة أنـه كمـا بـه، القوامـة لتعلاـق بـالزوج، يتعلـق فيما أمهية أكثر جانباً  واخللق الدين معيار وميثال قومي،
 حامــد أبــو يقــول لــذلك الزوجيــة، عقــد حــل   بيــده أن ذلــك إىل يضــاف لألســرة، والقائــد األوىل القــدوة
 بكـل الطـالق على قادر والزوج هلا، خملص ال بالنكاح رقيقة ألهنا أهم؛ حقهـا يف واالحتيـاط الغزايل:"
 لسـخط وتعـرض دينـه، علـى جنـا فقـد مخـر شـارب أو مبتـدعاً  أو فاسـقاً  أو ظاملـاً  ابنته زواج ومن حال،
 أزوجهـا؟ فمن مجاعة ابنيت خطب قد للحسن: رجل وقال يار،االخت وسوء الرحم حق من قطع ملا اهلل
 .(3)يظلمها" مل أبغضها وإن أكرمهـا، أحبهـا فإن اهلل، يتقي ممن قال:
 إلشــباعها، وتســعى واحتياجاتــه، اإلنســان رغبــات تراعــي فهــي واقعيتهــا، اإلســالمية الشــريعة مييــز ممــاو 

 أكــرب تعطهـا ومل للطــرفني، جـذب عامـل ونتكــ أن ميكـن الــيت األخـرى الصـفات هتمــل مل جنـدها لـذلك
 هـــذه بـــه تلحـــق مث الـــدين، علـــى يرتكـــز األساســـي فالبنـــاء فرعيـــة، صـــفات اعتربهتـــا ولكـــن قـــدرها مـــن

 الصفات.
 رسـول على رجل مر  قال:" سهل   عن  أبيه   عن  حازم أيب ابن    روى كما الزوج، اختيار يف األمر وكذلك

 َوإهنْ  يـُــْنَكَح، َأنْ  َخطَــبَ  إهنْ  :َحــرهي   قَــاُلوا ؟ َهــَذا يفه  تـَُقولُــونَ  َمــا ) ل:)فقــا    -وســلم عليــه اهلل صــلى- اهلل
                                           

 .12ص ،28 رقم حديث ،الدين يف كفاءاأل باب النكاح، كتاب  ،7ج ،البخاري إمساعيل بن حممد البخاري، صحيح (1)
 .50 ص ،5090 رقم حديث ،9ج، العسقالين حجر بن علي بن أمحد البخاري، صحيح بشرح الباري فتح (2)
 .41 ص ،2ج ،الغزايل حممد بن حممد الدين، علوم إحياء (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





59 

ــالَ  َوإهنْ  ُيَشــفََّع، َأنْ  َشــَفعَ  ــاَل: ُيْســَتَمَع. َأنْ  َق ــنْ  َرُجــل   َفَمــرَّ  َســَكَت، مُثَّ  َق  َمــا فـََقــاَل: اْلُمْســلهمهنَي. فـَُقــرَاءه  مه
 اَل  َأنْ  قَــــالَ  َوإهنْ  ُيَشــــفَّعَ  اَل  َأنْ  َشــــَفعَ  َوإهنْ  يـُــــْنَكَح، اَل  َأنْ  َخطَــــبَ  إهنْ  َحــــرهي   قَــــاُلوا: ؟. َهــــَذا يفه  تـَُقولُــــونَ 
ْثلَ  اأْلَْرضه  مهْلءه  مهنْ  َخيـْر   َهَذا   -وسلم عليه اهلل صلى-  اللَّهه  َرُسولُ  فـََقالَ  ُيْسَتَمَع.  .(1)((َهَذا مه

 املسـلمة األسـرة ظله يف وتُأسَّس ،احلياة به دميتست ما وهو واخللق، الدين معيار هو الثابت فاملعيار إذاً 
 والصـــحة الفاضـــلة، لألخـــالق احملقـــق الصـــحيح اإلميـــان مـــن عـــايل بقـــدر يتمتعـــان طـــرفني علـــى القائمـــة
 املشكالت. من الكثري األسرة جتنب سوية اجتماعية عالقات تكوين على والقدرة النفسية،

 طريـق وهو ودنيوي ديي مطلب الزواج أن فيه شك ال اممو  ،املهور يف التيسري بأمهية اجملتمع توعية -3
 مطلـب حتقيقهـا تيسـري وأصـبح هلـا، الوصـول سـهل الغايـة عرفـت فـإذا الـزوجني، لكـال السـعادة لتحقيق
 الغايـــة إىل هبـــا تصـــل ال بفـــروع أولوياهتـــا عـــن وتنشـــغل ذلـــك، عـــن تغفـــل قـــد النفـــوس ولكـــن للجميـــع،
 باحلـد أوال ؛النكـاح أمـور تيسـري علـى حيـرص أن واجملتمـع سـراأل فواجـب السعادة، حتقيق وهي السامية
 وسـلم، عليـه اهلل صـلى- اهلل برسـول اقتـداء ونفقاته، الزواج مطالب من والتقليل ،املهور يف املغاالة من
   -َوَســلَّمَ  ْيــهه َعلَ  اللَّــهُ  َصــلَّى - النَّــيبه   َزْوجَ  َعائهَشــةَ   )َســأَْلتُ  قــال: أنــه    الــرمحن عبــد بــن ســلمة أيب    عــن   روي
ـهه    َصـَداقُهُ     َكـانَ    : قَالَـتْ     -َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهه  اللَّـهُ  َصـلَّى -   اللَّـهه  َرُسـوله     َصـَداقُ     َكانَ   َكمْ   َْزَواجه  َعْشـَرةَ  ثهْنـيَتْ  أله
ائَـةه  مَخْسُ  فَتهْلكَ     أُوقهيَّة    فُ نهصْ  قَاَلْت: اَل. قـُْلُت: قَالَ  النَّشُّ  َما أََتْدرهي قَاَلْت: َوَنشًّا.   أُوقهيَّةً    فـََهـَذا دهْرَهـم   مه
ـــهه     -َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهه  اللَّـــهُ  َصـــلَّى -   اللَّـــهه  َرُســـوله     َصـــَداقُ      عليـــه اهلل صـــلى- اهلل رســـول فهـــذا ،(2)(( اَلْزَواجه

 املؤمنني. أمهات نساءه مهور هي وهذه الربية خري وهو -وسلم
 قـال حىت زوجاته، حجرات وبناء بيته تأسيس يف -وسلم عليه اهلل صلى- دهزه كان  ذلك مثل وعلى
 مــن القـادم ويقـدم املدينـة، أهـل مـن ناشـئ ينشــأ حاهلـا علـى تركوهـا أهنـم لـوددت واهلل ) :التـابعني احـد
 النـاس يزهـد ممـا ذلـك فيكـون حياتـه، يف -وسـلم عليـه اهلل صـلى- اهلل رسـول بـه اكتفـى ما فريى األفق

                                           
  .12ص ،29 رقم حديث ن،الدي يف األكفاء باب النكاح، كتاب ،7ج ،البخاري إمساعيل بن حممد البخاري، صحيح (1)
 وخامت قرآن تعليم كونه  وجواز الصداق باب ،النكاح كتاب ، النيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم مسلم، صحيح (2)

 .740 ص ،1426 رقم حديث حديد..،
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 ويـروا البنـاء، عـن النـاس يقصـر حـىت هتدم فلم تركت ليتها يومئذ: أمامة أبو وقال والتفاخر، رالتكاث يف
 .(1)( بيديه الدنيا خزائن ومفاتيح -وسلم عليه اهلل صلى- لنبيه اهلل رضي ما

 مســتقبال، األســرة اســتقرار يف يســاهم أن شــأنه مــن الــزواج يف التيســري يف النبويــة بالتوجيهــات وااللتــزام
 والراحـة والطمأنينـة النفسـي االسـتقرار مـن نـوع ويضفي الزوجني، على املادية األعباء من خيفف حيث
 .(2)تكوينها بداية من الزوجية العالقة على
 عدم العتاب مسألة يف املريب يراعي أنو  الزوجية، املشاجرات معاجلة بأساليب اجملتمع توعية -4 

 الفروق ومالحظة ،نفسه بقدر تعريفه حبجة وحتطيمه ردف أي انتقاص من حلذرا و والتفريط، اإلفراط
 نسبته ميكن الذي التقصري حجم ناحية من أو ،قدراهتم ناحية من أكان سواء ؛املعاتبني بني الفردية
 التشجيع، وترك السكوت جمرد عتاباً  يكفيه همفبعض ،وتأثرهم حساسيتهم ناحية من وأ إليهم،
 هموبعض عابرة، إشارة أو خفيفاً  عتاباً  حيتاج هموبعض م،الكال دون العتاب نظرة تكفيه هموبعض
 .(3) إجراءات من ذلك من أكثر هو ما ورمبا ثقيالً  عتاباً  حيتاج
 التعدي حاالت وتسجيل والوقاية، التوعية بواجب للقيام أكثر أو وطنية مؤسسة ختصيص -5

 انتشارها، ومدى املختلفة، بأنواعها احلاالت، لرصد ؛األسرة افراد أحد معاملة وإساءة األسري،
 التوعية برامج وصياغة إعداد يف املعلومات هذه تسهم حيث بشأهنا، املتخذة اإلجراءات وحتديد
 ذات اجلهات مع بالتعاون والتدخل التبليغ آليات فاعلية زيادة وكذلك علمية، مبنهجية والوقاية
 .(4)العالقة
 آمنة اجتماعية بيئة إجياد هبدف ]كمثال[، وديةالسع يف الوطي األسري األمان برنامج تأسس وقد

 األكثر الفئات السيما األفراد، حقوق حترتم وطنية ثقافة وتفعيل الظاهرة، هلذه تتصدى ومتضامنة
 التوعية مع ،-اخلاصة االحتياجات وذوي السن وكبار والنساء األطفال من- والقسوة للعنف تعرضاً 
 املتكاملة واالجتماعية والنفسية الطبية الرعاية توفري إىل ضافةإ املتاحة، القنوات مجيع عرب الشاملة

                                           
  .387ص ،1ج منيع، بن سعد بن حممد الكربى، الطبقات (1)
 ه،6/4/1437 الدخول تاريخ املريب، موقع ،عبيد أمحد أمريه ،واملعاجلة األسباب بعض األسرية املشكالت انظر:  (2)

http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?ObjectID=731&MenuID=2&TempID=2 
 .75-40 ص ،احللييب سعود بن خالد د. ،وعالجه وآثاره ومظاهره أسبابه األسري العنف انظر: (3)
 (.14511) عددال األمسري، شريفة الرياض: صحيفة انظر: (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





61 

 األمثل للتعامل اجملال؛ هذا يف العاملني وتدريب العلمية البحوث ومتكني الظاهرة، هذه لضحايا
 .(1)احلاالت هذه مع والفعال

 الوضع، ملعاجلة جادة؛ عمل وأوراق أحباث فيها تقدم الظاهرة، هذه حول ومؤمترات ندوات إقامة-6
 احلقل يف والعاملني واملشايخ، والقضاة، اجلامعات، أساتذة من اجملال هذا يف املتخصصني هلا ويدعى

 والتنمية احلماية ودور اخلريية، واجلمعيات الدولة، مؤسسات من العالقة ذات واجلهات االجتماعي،
 وغريها. األسرية

 مكة يف اإلنسان( حقوق )مجعية عنها أعلنت اليت كتلك  واسعة؛ وطنية توعية محالت انطالق-7
 اليت للطفلة نسبة )غصون(، عنوان: حتت وحماربتها؛ األطفال ضد العنف ظاهرة من للحد املكرمة؛
 )اليونيسيف(؛ للطفولة املتحدة األمم منظمة مع بالتعاون وذلك املوت، حىت وزوجته أبوها عذهبا

 .(2)خرباهتا من لالستفادة
 نوفمرب/تشرين 25 يوم وهو العامل، حول النساء ضد العنف ملناهضة مليالعا اليوم مع التفاعل-8

 .املسلم اجملتمع ثقافة مع يتناسب مبا ،(3)عاماً  26 منذ بدأ الذي عام، كل  من الثاين
 إجياد طريق عن وذلك املتاحة؛ االستشارية اجلهات وبني ،الضحايا بني صلة وجود من البد -9

 األمر. لزم إذا واملساعدة االستشارات تقدمي اميكنه اجلهات هلذه ساخنة خطوط
 الدين تعاليم إن إذ ؛األسرية املشكالت من اجملتمع ايةحلم املهم الديي واإلرشاد الوعظ-10

 .األسري والرتابط الرتاحم أمهية توضح اإلسالمي
 التوعية نأ كما ،قيمتها ومن شأهنا من التقليل وعدم حبقوقها وتثقيفها للمرأة اجلادة التوعية-11

 .اهلل إىل والتقرب التعبد من هناأل األهم؛ اجلانب هلا املرأة مع التعامل حسن بأمهية الدينية
 لألسرة توجه برامج خالل من األسرة، داخل اآلخر الرأي واحرتام احلوار ثقافة تعزيز على العمل-21

 الزواج. على وللمقبلني
 الزواج، على للمقدمني الزوجية احلياة ملتطلبات ومستوفية قصرية إلزامية توعوية دورات إقامة-31

 من الدورات هذه تقدم بذلك، هلا يصرح مراكز من رمسية وشهادات اختبارات، هلا ويوضع

                                           
 (.12688) العدد بامهام، ليلى اليوم: صحيفة (1)
 (.16441) العدد: ،احلياةـ يدةجر  (2)
 (.1909) العدد: ،البحرينية الوسط حيفةص (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





62 

  النكاح، عقد شروط من شرط وتكون واالقتصادي، واالجتماعي، الشرعي، اجلانب يف متخصصني
 النكاح. لعقد لطيبا الكشف شرط من السعودية يف حاليا عندنا احلاصل هو كما
 توعية محالت خالل العام، الشأن إىل العائلي الشأن من ونقلها ظاهرة، أية حول الوعي نشر-41

 أنواعها لتحديد ظاهرة؛ أية حول واألحباث الدراسات إجراءو  ،والرجال النساء من لكل شاملة
 الزوجني على ألسريا التفكك خطورة حول الوعي ونشر ،حدوثها ومنع ملعاجلتها وصوالً  وأسباهبا
 .اجملتمع وعلى األبناء وعلى
 للمرأة والنفسي القانوين اإلرشاد لتقدمي ؛األسري العنف ضحايا للنساء استماع مراكز تأمني-15

 النواحي، كافة  من املشكلة جتاوز على للمساعدة وبرامج؛ للضحايا تأهيل خدمات وتقدمي املعنفة،
 .(1) األسرة كيان  داخل همواأل ضعف،األ اجلانب هي املرأة أن حيث

 تـرتبط الـيت القانونيـة باملبـادئ علمـاً  واألمهـات اآلبـاء حيـاط أنبـ وذلـك ،واحلقـوق بالقوانني املعرفة-16
 والطــالق الــزواج بعقــود يتصــل ومــا الشخصــية، األحــوال قــوانني مثــل ،االجتماعيــة والواجبــات بــاحلقوق
 جنايــات مــن اجلــرائم أنــواع وأيضــاً  الرتكــات، يف ةاألســر  أفــراد وحقــوق املــرياث، شــؤون وكــذلك والنفقــة،
 ،. . . الزنــاو  عنفكــال  اجلــرائم، و اخلاطئــة الســلوكيات بــبعض تــرتبط الــيت والعقوبــات ،وخمالفــات وجــنح

 .(2)ذلك إىل وما األحداث واحنراف التشرد بأمور يتعلق ما وباألخص
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .157-152 ص ،النابلسي ،الزوجي الشقاق أسباب – الرتبية يف خمتلفة مواضيع :انظر (1) 

 .54 ص ،ثاين آل حممد بن ثامر بنت العنود الشيخة واحللول، العالج األسري التفكك  (2)
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 :المطلب الثاني: السبل التشريعية 
 املشكالت معاجلة يف تسهم أن ميكن اليت واألساليب األسس بعض طلبامل هذا يف نعرض وفس

 مايلي: خالل من األسرة داخل الروابط أواصر ةتقويل واجتماعية، شرعية ناحية من األسرية

 :الزواج بعد وما ،قبل ما مرحلة في وسلوكاً  فكراً  اهلل شريعة تطبيق -1
 يف اإلنســانية بــه هتتــدي نــورا لتكــون الســمحاء عتهشــري -وجــل عــز- اهلل أنــزل الــزواج: قبــل مــا مرحلــة-أ

 الشـريعة بنـرباس يضـاء طريـق فكل ،والسعادة االستقرار سبل خالهلا نم ويتحقق حياهتا، جماالت شىت
 ،واملشــــقة الكبــــد مســــالك يف البشــــرية تاهــــت الضــــياء هــــذا خفــــت مــــا وإذا وفــــالح، خــــري طريــــق هــــو

 .األسرية العالقة يف تقراراالس يلسب هو حدوده وتطبيق اهلل بشرع فالتمسك

 واملبـــادئ القـــيم علـــى دعائمـــه وبنـــاء املســلم البيـــت تأســـيس يف اإلســـالمية لألســـس الســـليم التطبيــق إن
 األوىل اللحظــات مــن ذلــك يــتم أن علــى ؛املشــكالت مــن العديــد األســرة تجنيــبب كفيــل  ؛اإلســالمية
 .السليم لزواجيا باالختيار - اهلل توفيق بعد – ذلك ويكون الزوجية، عش لتكوين

 علــى التشــريع حــرص لــذلك ،ومتاســك خصوصــية االجتماعيــة عالقــاتال أكثــر هــي األســرية العالقــاتف
 االختيــار يف احلــق حمــن هــي الســبل هــذا خطــوات وأول ،واســتقرارها لبقائهــا امليســرة لســبلا شــىت تــوفري
 تـُـْنَكحُ  َواَل   ، ُتْسـَتْأَمرَ     َحـىتَّ  مي ُ اأْلَ  تـُـْنَكحُ  )اَل ) : -وسـلم عليـه اهلل صـلى- اهلل رسـول قـال ،الطـرفني لكال
 الشـريعة ترسـي وبـذلك ،(1)َتْسـُكَت(( َأنْ  قَـاَل: إهْذنـَُهـا وََكْيـفَ  اللَّـهه  َرُسـولَ  يَـا :قَـاُلوا ُتْسَتْأَذَن، َحىتَّ  رُ اْلبهكْ 

 زوجنيالــ مــن طــرف كــل  فيهــا يســعى الــيت األوىل اللحظــة مــن املســتقر املســلم البيــت أســس اإلســالمية
 عــايرياملو  قومـاتامل علـى املبــي ؛السـليم االختيـار علـى طــرف كـل  فتحـث ،مســلمة أسـرة وبنـاء لالرتبـاط

 قـادرًا جتعلـه اإلسـالمية، األخـالق مـن مناسب بقدر يتمتع ،شريك على طرف كل  حصول تكفل اليت
 ،ستقرم مسلم بيت وتكوين ،حقوقه وحفظ اآلخر الطرف وتقدير ماحرتا وعلى ،املسئولية حتمل على

                                           
 ،7ج برضاها، إال والثيب البكر وغريه األب ينكح ال باب النكاح، كتاب البخاري، إمساعيل بن حممد البخاري، صحيح (1)

  .30ص ،69 رقم حديث

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





64 

 لصـنع صـاحلاً  حمضـناً  املسـلم البيـت فيصبح ،واأللفة احلب بروح وموثقة تماسكةم أسرية عالقات وبناء
 .نةاملؤم األجيال

 باســتقرار الكفيلــة األســالمية األســس تطبيــق علــى الشــريعة حرصــت كمــا الــزواج: بعــد مــا مرحلــة-ب
 والواجبــات احلقــوق اســتيفاءو  األســرة محايــة علــى كــذلك  حرصــت املســلم، البيــت تأســيس قبــل األســرة
 اإلسالمية. واملبادئ القيم على أفرادها وتنشئة عالقاهتا، داخل

 الشـــريعة فتفـــرض أفرادهـــا، بـــني الواجبـــات و احلقـــوق مـــن مجلـــة علـــى اإلســـالم يف األســـرة تقـــوم حيـــث
 اتزوجـ مـن سـواها مـن وبـني بينهـا والعـدل بـاملعروف، شـرةاعوامل والنفقـة، املهـر، حق للزوجة السمحاء

  بينهمـا مشـرتكة أخـرى حقـوق وجتعـل وغريهـا، والقوامة الطاعة حق للزوج وتعطي ذلك، وغري وجد إن
 باملعروف. العشرة كحق
 والعدل واألمن باملعروف والعشرة اإلحسانو  بالواجبات والقيام احلقوق أداء خالل من ويتحقق
 وال األسرة، يف آخر على طرف يعتدي أال ؛والواجبات احلقوق هذه تضمن كما ألفرادها، واملساواة

 األسرة أمن يضمن مبا اهلل، حلدود خمالفة ذلك يف كان  إذا يرضاه ال ما على اآلخر طرف جيرب
 وتبادل لآلخر، واجب يقابله الزوجني ألحد حق كل  أن فحواها عامة قاعدة وضمن واستقرارها،
 رن مم ام ... ُّٱٹٱٹٱ املشكالت. وجتنب األسرة الستقرار السبيل هو والواجبات احلقوق

 .(2) (1) َّ ىي ني مي زي ٰىري ين ىن  مننن زن

 :الدولة تدخل -2

 واالستسالم بالرضوخ ،الفرد نفس يف املستقر املعىن ذلك وهو (،السلطاين الوازع) بــ هب يـُْقَصدُ  ما وهو
 وبعضهم األفراد بني للعالقات احلاكمة والتشريعات القوانني احرتام إىل واْلُمَؤد ي ،الدولة لسلطة

 ملا وذلك ،بينهم فيما التعداي وانتفاء ،وواجباهتم األفراد حقوق ضبط إىل يؤدي ما وهو لبعض؛ا
 تنفيذها على األفراد حتمل ،وتنفيذية ،جربية سلطة من والتشريعات القوانني هذه تنفيذ على للقائم

                                           
  .228 البقرة، (1)
 ه،6/4/1437 الدخول تاريخ املريب، موقع ،عبيد أمحد أمريه ،واملعاجلة األسباب بعض األسرية املشكالت انظر: (2)

http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?ObjectID=731&MenuID=2&TempID=2 
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 بتقومي الكفيلة يعاتوالتشر  واألنظمة القوانني سن   يف الدولة واجب به يـُْقَصدُ  كما  بالقوة، واحرتامها
 تدخل من بدَّ  فال واجملتمع؛ الدين لنوازع يستجيبون وال واملبادئ، القيم تردعهم ال ،الناس من نوع

 )):- عنه اهلل رضي - عفان بن عثمان قال اجلربية، القانون بقوة االستقامة وإلزامهم لردعهم الدولة
 وبالقوة. جربًا القانون بتنفيذ املنوط هو ؛هنا فالسلطان ،(1)((بهاْلُقْرآنه  يـَزَعُ  الَ  َما بهالسُّْلطَانه  لَيَـزَعُ  اهللَ  إهنَّ 

 :الظاهرة هذه من للحد التشريعات بعض تعديل-3

 الشرعية األحكام من مستمد أغلبها يف ،الزوجية بالعالقات اخلاصة القانونية التشريعات نإ
 حل يف بنجاحها َرْهن   ،القانونية التشريعات هذه وجناح األسرة، جمال يف الفقهية واالجتهادات
 الزوجني. من كل  وواجبات حقوق بني والتوازن العدالة وبإقامة الزوجية، املشكالت

 أو تعديله وجب مقصوده حتقيق عن عجز فإذا املشكالت، تلك حل   ألجل ُشر عَ  إمنا التنظيم فهذا
 من والتهوين االستهانة إىل الزمن مدار على يؤدي التنظيم ذلك َعْجزَ  فإهنَّ  املقصود؛ حيقق مبا تغيريه
 تلك تراكمت ما إذا وخاصاة األفراد، لدى السلطاين الوازع من فُيْضعهف ،يةالقانون التشريعات تلك

 كثري  يف الوقت هذا يف احلاصل هو كما  االجتماعي املوقف خبطورة يُنذر ؛كبري  حد   إىل املشكالت
 الدول. من

 :نازعاتالم وحل   التقاضي سبل تيسير-4

 فور األحكام تنفيذ وضمان ،الزوجية املنازعات يف الفصل وسرعة ،التقاضي سبل تيسري ةالدول على
 ،باألوالد اإلْضرار عدم وعلى ،َسراألُ  بني العالقات ُحْسن على حرًصا ،وكرمية الئقة وبصورة صدورها
 عليه وحتث تقره أمر الدولة تصاصاخ من األمر هذا واعتبار ،األفراد عند السلطاين الوازع َوىيـَقْ  وهبذا

 .(2)اإلسالمية الشريعة

 
                                           

 .115ص ،3ج  ،كثري  ابن ،والنهاية البداية (1)
 ه1437-5-6 الدخول تاريخ ،األسـرة محاية وســائل الثالث الفصل ،األسرة ميثاق انظر: (2)

a_I0I/iicwc/iicwc.php?id=505http://www.iicwc.org/lagn 
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 المطلب الثالث: السبل التأهيلية: 
 األسرة: ألفراد النفسية الصحة تحقيق إلى السعي -1

 النفسـية الصـحة تتحقـق أن وميكـن األسـرة، أفـراد جلميـع أساسي مطلب النفسية الصحة حتقيق يشكل
 مــن قــدر وعلــى ،املختلفــة االحتياجــات إشــباع علــى دروقــا نفســيا مســتقر أســري جــو إجيــاد خــالل مــن

 علــى مقــدرة مــن األســرة أفــراد بــه يتصــف مــا مقــدار خــالل ومــن عمريــة، مرحلــة كــل  خبصــائص املعرفــة
 .األسرية العالقة أطراف بني البناء التواصل خالل ومن سوية بطريقة انفعاالهتم عن التعبري

 :نللزوجي المختلفة النفسية االحتياجات إشباع-2
 الطــــرق وأيســــر أوجــــب إشــــباعها ويشــــكل خمتلفــــة، ومســــتويات أشــــكال النفســــية االحتياجــــات تأخــــذ
 إشـــباع مثـــل الطفولـــة، ومشـــكالت الزوجيـــة املشـــكالت مـــن الكثـــري وجتنـــب النفســـية الصـــحة لتحقيـــق

 االســـتقرار مـــن مناســـب حبـــد الزوجيـــة العالقـــة تتميـــز حـــىتف ،للـــزوجني املختلفـــة النفســـية االحتياجـــات
 ،واألمـن احلب إىل احلاجة إشباع منها: االحتياجات، من عدد إلشباع تسعى أن البد فإهنا م،والتفاه

 مــا وهــو جديــدة، أســرة وتكــوين الــزواج يف الفــرد رغبــة يف رئيســياً  دافعــاً  واألمــن للحــب احلاجــة تشــكلف
 ،واملودة بةاحمل إشباع من أسس على وتأسيسها الزوجية، العالقة بناء يف اإلسالمية الرتبية عليه حرصت
 ام  ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٹٱٹٱ

 جمال ويف ،لألمن باحلاجة وثيق برباط للحب ةاحلاج وترتبط ،(1)َّ ىن نن من زن رن مم
 اهلل صــلى- اهلل رســول جنــد الــزوجني لكــال النفســي األمــن لتحقيــق امليســرة الســبل هــذه لرتســيخ الســعي
 بـــني التفريـــق خـــالل مـــن ســـرةاأل بـــأمن لإلخـــالل يســـعى ملـــن الشـــديد الوعيـــد إىل يشـــري -وســـلم عليـــه
 بـَنْيَ  فـَرَّقَ  )َمنْ ):-وسلم عليه اهلل صلى- قال ،ووليدها األم بني التفريق ذلك مةمقد يف ويأيت ،أفرادها
َنهُ  اللَّهُ  فـَرَّقَ  َوَوَلدهَها َوالهَدة   بَّتههه  َوبـَنْيَ  بـَيـْ  .(2)(اْلقهَياَمةه( يـَْومَ  َأحه

                                           
  .21 الروم، (1)
 حسن ،1566 رقم حديث ،السيب بني التفريق كراهية  يف باب السري، كتاب الرتمذي، عيسى بن حممد الرتمذي، سنن (2)

 .الرتمذي سنن - الكبري اجلامع لكتاب: ،غريب
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 العالقــة داخــل لألمــن اجــةاحل إشــباع شــأنه مــن مــا كــل  إىل يــدعو -وســلم يــهعل اهلل صــلى- جنــده كمــا
 عـــن البخـــاري روى فقـــد .التعامـــل يف واللـــني الرفـــق مبـــدأ -وســـلم عليـــه اهلل صـــلى- فيؤصـــل ،األســـرية
 فقـالوا: -وسـلم عليـه اهلل صـلى- النيب على اليهود من رهط دخل ))قالت: -عنها اهلل رضي- عائشة
 فقــال واللعنـة، الســام وعلـيكم فقلــت: ففهمتهـا، :عائشــة قالـت (،علــيكم ملـوتا )يعــي ،علـيكم السـام
 رسـول يـا فقلـت: كلـه  األمر يف الرفق حيب اهلل إن عائشة يا مهالً  :-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول
 رسـول رفـق مـدى السـابق احلـديث ويظهـر ،(1) ((وعلـيكم قلـت قـد :فقال !؟ قالوا ما تسمع مل أو اهلل
 تصــرفها، علــى لطيــفلا رده يف -عنهــا اهلل رضــي- عائشــة املــؤمنني بــأم -وســلم عليــه اهلل ىصــل-  اهلل
 للزوجة. النفسية للطمأنينة احلاجة حتقيق يف أساسي مبدأ وهو

 علـــى احلصـــول يف الفـــرد حاجـــة متثـــل و ،واالحـــرتام التقـــدير إىل احلاجـــة النفســـية احلاجـــات هـــذه ومـــن
 تقــدير إىل حباجــة الــزوجني وكــال واســتمرارها، الزوجيــة العالقــة احلنجــ أساســية دعامــة واالحــرتام التقــدير
 ذو وأنـه ،الزوجيـة العالقـة إطـار داخـل مقبول بأنه إحساًسا منهما كل  لدى خيلق التقدير فهذا اآلخر،
 والثقـة الكفـاءة مشاعر يهلد يولد أن ذلك شأن ومن ؛لذاته تقديره من ذلك فيزيد مكانة، وذو فاعلية
 بالتقصـري والشعور اإلحباط من خمتلطة مشاعر هناك فيكون للتقدير احلاجة تشبع مل إذا أما ،والسداد
 املختلفة. التصادمية املواقف يعزز أن ذلك شأن ومن ،(2)اهلمم وتثبيط
 الزوجيـة، العالقـة ألطـراف واالحـرتام التقـدير إىل اإلشـباع حتقيـق علـى اإلسـالمية الرتبيـة حرصت لذلك
 قـال -علـيهن اهلل رضـوان- لزوجاتـه وتقـديره -وسـلم عليـه اهلل صـلى- تعاملـه يف جليًّـا ذلـك ظهـر وقد
- النــيب عليهــا فــدخل ،فبكــت يهــودي، بنــت قالــت: حفصــة أن   صــفية   بلــغ   :-عنــه اهلل رضــي- أنــس
 يهـودي. بنـت إين  : حفصـة   يل قالت فقالت: يبكيك؟، ما فقال: تبكي، وهي  -وسلم عليه اهلل صلى

                                           
 ،فينا هلم يستجاب وال اليهود يف لنا يستجاب -وسلم عليه اهلل صلى- النيب قول باب ت،الدعوا كتاب ،البخاري صحيح (1)

 .(6401) رقم ،12/496

 .952ص اخلليفي، حممد إبراهيم الرشيدي، صاحل بشري والوالدية، األسرة سيكلوجية (2)
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ــةُ  إهنَّــكه    )): -وســلم عليــه اهلل صــلى- النــيب فقــال ــكه  َوإهنَّ  نَــيبه ، اَلبـَْن ــيمَ  نَــيبه ، لََتْحــتَ  َوإهنَّــكه  لََنــيبه ، َعمَّ  َففه
؟ تـَْفَخرُ   .(1)(َحْفَصُة( يَا اللَّهَ  اتَّقهي :قَالَ  مُثَّ  َعَلْيكه

 لألبناء: المختلفة النفسية االحتياجات إشباع- 3
 والصـحة االتـزان مـن مناسـب قـدر لـه يتحقـق لكـي ؛االحتياجـات نمـ جمموعة إشباع إىل الطفل حيتاج
 ،واألمن للحب األبناء حاجة إشباع مثل: الطفولة، واضطرابات مشكالت من الكثري وجينبه ،النفسية

 لــــدى االجتمــــاعي والقبــــول يالنفســــ باالســــتقرار الفــــرد يشــــعر والعطــــف للحــــب احلاجـــــة إشــــباع إنفــــ
ـــاء علـــى قـــادراً  وجيعلـــه ،اآلخـــرين ــــة قــــاتعال بن  باحلـــب الشـــعور أن كمـــا ،حولـــه مـــن مـــع ومتزنـــة إجيابي
 احليـة الكائنـات أكثـر اإلنسـاين الوليـد ويشـكل ،اجتماعيـاً  واملقبـول اإلجيـايب لوكالسـ حنو دافع ،والتقبل
 يف ريةاألس بالعالقات وثيقاً  ارتباطاً  واحلنان للحب احلاجة ترتبط "حيث ،الرغبة هذه إشباع إىل حاجة

 مـــن احلنـــان وهـــذا احلــب هـــذا إىل حاجـــة هنــاك تبـــدو العاشـــرة بدايـــة ومــع ،احليـــاة مـــن األوىل الســنوات
 (2)السلوك" يف الشذوذ نسبة تزداد ذلك يتحقق ال وعندما ،اآلخرين
 مــا وهــو ،األثــر نفــس حتمــل ومجيعهــا ماديــاً، أو لفظيــاً  أو ســلوكياً  راً مظهــ احلــب عـــن التعبــري يأخـــذ وقـــد

 اهلل رضـي- هريـرة أيب فعـن .والفعليـة منهـا القولية النبوية تالتوجيها عرب سالميـةاإل الرتبية عليه أكدت
ــنْ  طَائهَفــة   يفه    -وســلم عليــه اهلل صــلى- اللَّــه َرُســوله  َمــعَ  )َخَرْجــتُ ) قــال: أنــه -عنــه  ُيَكل ُمــيه  اَل  ،النـََّهــاره  مه
نـَُقــاَع، بَــيه  ُسـوقَ   َجــاءَ  َحــىتَّ  ،ُأَكل ُمـهُ  َواَل  بَــاءَ  أَتَــى ىتَّ َحـ اْنَصــَرفَ  مُثَّ    قـَيـْ  كــع:]ل ُلَكــعُ  َأمَثَّ  فـََقــاَل: ،  فَاطهَمـةَ   خه
ـَـا أَنَّــهُ  َفظَنَـنَّــا  َحَســًنا،   يـَْعــيه    ُلَكــُع؟ َأمَثَّ  ؟ [الصــغري هنــا بــه املــراد َنْ  أُمُّــهُ  حَتْبهُســهُ  إهمنَّ ــَلهُ  أله ــَخابًا َوتـُْلبهَســهُ  تـَُغس   سه

 يـَْلبَـثْ  فـَلَـمْ  ،اجلـواري[ أو للصـبيان وجتعـل سـبحة ةهيئـ على تعمل رزاخل أو الطيب من قالدة ]سخابا:
ــد   ُكــلُّ   اْعتَـنَــقَ  َحــىتَّ  ،َيْســَعى  اءَ َجــ َأنْ  ُهَمــا َواحه نـْ َبهُ  مه  :   -وســلم عليــه اهلل صــلى-   اللَّــهه  َرُســولُ  فـََقــالَ  ،َصــاحه

بُّهُ  إهين   اللَُّهمَّ  بَّهُ  ُأحه  صـلى- اهلل رسـول حـرص مـدى يظهـر السـابق فاحلـديث ،(3)(حيُهبُُّه( َمنْ  َوَأْحبهبْ  َفَأحه

                                           
 عليه اهلل صلى- النيب أزواج فضل باب ،اهلل رسول عن املناقب كتاب ،5ج الرتمذي، عيسى بن حممد الرتمذي، سنن (1)

  .الرتمذي سنن صحيح يف األلباين صححه صحيح، حديث ، 709 ص ،4389 رقم حديث ،-وسلم
 .179 ص ،قناوي حممد هدى وحاجاته، تنشئته الطفل (2)
 رقم حديث ،-عنهما اهلل رضي- واحلسني احلسن فضائل باب الصحابة، فضائل كتاب احلجاج، نب مسلم مسلم، صحيح (3)

 .1319ص ،2421
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 -وســلم عليــه اهلل صــلى- ،فنجــده صــورها بشــىت للحــب الصــغري حاجــة إشــباع علــى -وســلم عليــه اهلل
 اللفظـي بـالتعبري أخـرى وتارة ،ومالمسته له باعتناقه وتارة ،)لكع( بلفظ الصغري مبداعبة عنها يعرب تارة
 الـــنشء حاجــة إشــباع يف الــنهج هــذا علــى يســريا أن الوالــدين واجــبو  ،بــاخلري لــه والــدعاء احلــب عــن

  .والعطف للحب
 التقـــدير إىل األبنــاء حاجـــة إشــباع :لألبنـــاء املختلفــة النفســية االحتياجـــات إشــباع عوامـــل مــن وكــذلك
 اهلل صـلى-الرسـول مواقف يف اجلانب هذا بإشباع اإلسالمية الرتبية اهتمام صور جتلت وقد ،واالحرتام

 ،االجتماعيـة مكانتـه أو الفـرد سـن رصـغ مهمـا اإلنسـانية النفس تقدير على حرصه ويف ،-وسلم عليه
 نوعـ منـه فشـرب  ، بشـراب أيت    -وسـلم عليـه اهلل صـلى-اهلل رسـول أن  السـاعدي سـعد بن سهل روى
 اَل  َواللَّـهه  اَل  اْلغُـاَلُم: فـََقـالَ  َهـُؤاَلءه؟، أُْعطهـيَ  َأنْ  يله  أَتَـْأَذنُ  )للغـالم:) فقـال ،أشـياخ  يساره وعن  غالم  ميينه
ــييبه  أُوثهــرُ  ْنــكَ  بهَنصه  عليــه اهلل صــلى – اللَّــهه  َرُســولُ   [ فيهــا وضــعه أي  يــده: يف ]فتلــه فـَتَـلَّــهُ  :َقــالَ  .َأَحــًدا مه
 مـــن كـــاف    قـــدر علـــى األبنــاء  حصـــول علـــى حتـــث الرتبويــة النبويـــة فالتوجيهـــات ،(1)(يَـــدههه( يفه   -وســلم

 ذلـك خـالل مـن ليتحقـق ؛اخلصـوص وجـه علـى الوالـدين ومـن حـوهلم ممن والقبول مئنانواالط التشجيع
 والشــجاعة العــزم صــفات هفيــ ينمــي بــأن خليــق وذلــك ،لشخصــه بــه احمليطــني تقــدير إىل الطفــل حاجــة
 ونزعاتـه الطفـل فقـدرات صـحيح، والعكـس فيه. املرغوب السلوك إلتباع احلماسة فيه ويبعث ،واملبادرة
 احـــرتام علـــى قــادراً  الفـــرد يصــبح وحـــىت والتثبــيط، بـــاللوم وتضــعف والتقـــدير، بالتشــجيع نمـــوت اإلجيابيــة
   أواًل. ذاته وتقدير ثقة على حيصل أن البد وتقديرهم اآلخرين

 وتهذيبها: االنفعاالت ضبط على العمل -4
 والتأكيد ،املذمومة العناصر وتنحية ملشاعر،ا وتنقية النفس هتذيب على اإلسالمية الرتبية حرصت
 أيضاً  جاءت كما إليها، املفتقر أو املفتقدة اجليدة العناصر وتأسيس وتركيز وجذب استجالب على
 ىه مه جه ين  ىن من ُّٱٹٱٹٱ ،والعواطـف للمشاعـر وضوابط واعـدبق

                                           
 .1121 ،ص2030 رقم حديث املبتدئ، ميني عن وحنومها واللنب املاء إدارة استحباب باب األشـربة، كتاب  السابق، املرجع (1)
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 :"الكرمية اآلية تفسري يف السعدي ليقو  ،(1)َّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه
 ،احلنق من قلوهبم امتالء وهو غيظهم توجب أذية همغري  من هلم حصـل إذا  : أي   الغيظ والكاظمني
 يف ما يكظمون بل البشرية، الطباع مبقتضى يعملون ال هؤالء ،والفعل بالقول لالنتقام املوجب
 العفو يف يدخل  ،... النَّاسه  َعنه  َواْلَعافهنيَ  ... ، إليهم املسيء مقابلة عن ويصربون الغيظ، من القلوب
 ترك العفو ألن الكظم؛ من أبلغ والعفو فعل، أو بقول إليك أساء من كل عـن العفو ؛الناس عن

 األخالق عن وختلى ميلة،اجل باألخالق حتلى ممن يكون أمنا وهذا املسيء، عن السماحة مع املؤاخذة
 ىي  ...مي ٱُّٱٹٱٹ اإلحسان، وهي وأجل، وأعلى وأحسن غريها، من أعم حالة ذكر مث .الرذيلة
 .(2) َّ ٰر ٰذ يي

 علـى املبي لفعلا بكف بداية انفعاالهتا هتذيب يف اإلنسانية بالنفس يتدرج القرآين فالسياق ىنر  وكما
 مرحلة مث فاعله، عن والتسامح العفو خالل من ذاته باالنفعال السمو يف التدرج مث ،الشديد االنفعال
 .بنااء يبإجيا جمال يف االنفعال غتفري يتم حىت أساء، ملن اإلحسان هي السمو من أخرى عليا
 ترسـيخ هـو الوالـدين دور فيكـون ،عليهـا األبنـاء ويـرىب ،الـزوجني بـني العالقـة تقـوم أن جيـب ذلك ووفق
 بصـــورة نفعـــاالتالا يف والـــتحكم االنفعـــاالت، ضـــبط بأمهيـــة الـــوعي و ،القواعـــد وغـــرس املفـــاهيم هـــذه
 التصــرف قوتــه درمصـــ وليـــس اإلنســـان، قــوة مصــدر هــو وهــذا عقالنيــة. أكثــر أفكــار وتكــوين ،أكــرب

 لَــْيسَ   )):-وســلم عليــه اهلل صــلى- قــال اآلخــرين، علــى واللفظــي اجلســدي االعتــداء أو شــديد بانفعـال
َا   بهالصَُّرَعةه،   الشَّدهيدُ  ( عهْندَ  نـَْفَسهُ  مَيْلهكُ  الَّذهي الشَّدهيدُ  إهمنَّ  .(3)(اْلَغَضبه

 فيما ،االنفعاالت هتذيب طرق أحد إىل خرآ حديـث يف -وسلم عليه اهلل صلى– اهلل رسول ويرشدنـا
 َأَحــُدمُهَا َفَجَعــلَ -وســلم عليــه اهلل صــلى-   النَّــيبه   عهْنــدَ  َرُجــاَلنه  اْســَتبَّ  )): قــال    صــرد ابــن ســليمان  روى
نَـــاهُ  حَتَْمــرُّ   قَاهَلـَــا لَــوْ  َكلهَمـــةً   أَلَْعــرهفُ  إهين    :-وســـلم عليــه اهلل صـــلى- اللَّــهه  َرُســـولُ  قَــالَ  ،  َأْوَداُجـــهُ   َوتـَْنــَتفهخُ  َعيـْ

                                           
  .134 عمران، آل (1)
 .134 عمران، آل (2)
 يذهب شيء وبأي الغضب، عند نفسه ميلك من فضل باب واألدب، والصلة الرب كتاب احلجاج، بن مسلم سلم،م صحيح (3)

 .9260 رقم حديث الغضب،
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. الشَّْيطَانه  مهنْ  بهاللَّهه  أَُعوذُ  :جيَهدُ  الَّذهي َعْنهُ  َلَذَهبَ  يمه ـنْ  يبه  تـَـَرى  َوَهـلْ  الرَُّجـُل: فـََقالَ  الرَّجه  ،(1)(( ُجنُـون   مه
- فهـو ،اهلل إىل ءبـاللجو  الطاقـة هـذه يصـرف أن شـديد انفعـال عليـه سـيطر مـن حيث النبوي فالتوجيه
 ال والـنفس ومكائـده، الـرجيم الشـيطان شـر مـن سـتعاذةواال ،والشـر اخلـري مقاليـد بيـده من -وعال جل
 .اهلل محى يف وهي هبا تشعر مثلما بالطمأنينة تشعر

 االنفعــاالت يف اإلجيــايب الــتحكم علــى األســرة أفــراد عويــدتو  بــه، والســمو االنفعــال هتــذيب يــتم وبــذلك
 اهلـرب أسـلوب عـن والبعـد مثرياهتـا، حنـو السـوية واالسـتجابة واألزمات، الضغوط على والصرب ،السلبية

 املتأزمـة املواقـف معاجلـة يف باملرونـة واالتصـاف عملـي، بشـكل اإلحباط تأثري وجتاوز النفسية، احليل أو
 وجــه علــى األســرية والعالقــات عامــة االجتماعيــة العالقــات ضــمن األمــور، تقــدير يف واملوازنــة واالتــزان

 اخلصوص.

 األسرية: العالقات داخل الجيد التواصل وأساليب فرص زيادة -5

 واملشـاركة والتفاعـل واحلوار التحدث أمناط تشتمل أن األسرية العالقات داخل اجليد بالتواصل ويقصد
 واالحــرتام الــود أساســها يكــون وأن ،املشــاعر وتقاســم تبــادل علــى وغريهــا .. الفعــل وردود والتعليقــات
 أبرزها: لعل عده أشكاالً  التواصل ويأخذ ،(2)يباإلجيا والتجاوب واإلنصات

 العقلي. التواصل -ب              .الوجداين التواصل  -أ

 علــى وقدرتــه ،اآلخــرين جتــاه الطيبــة مشــاعره عــن التعبــري علــى الفــرد رغبــة يف الوجــداين التواصــل ويتمثــل
 يزيـد مبـا ،والتعـاون ملشـاركةا روح العالقـة ىعلـ يضـفي الـزوجني بـني فالتقـارب .وتقديرها مشاعرهم فهم
 ،احليـاة ومسـؤوليات العمـل ضـغوط مـن وخيفـف ،بالراحـة والشـعور النفسـي واألمن راالستقرا فرص من
 الزوجـــان يعـــاين ال لـــذلك ؛واملـــودة والعطـــف واالنتمـــاء بالـــذات الشـــعور بإشـــباع الـــزوجني ميـــد أنـــه كمـــا

                                           
 شيء وبأي الغضب، عند نفسه ميلـك مـن فضـل بـاب واألدب، والصلـة الـرب كتاب احلجاج، بن مسلم مسلم، صحيح (1)

 .0926 رقم حديث الغضب، يذهب

 .90ص اخلليفي، حممد إبراهيم الرشيدي، صاحل بشري والوالدية، األسرة سيكلوجية (2)
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 والعكـس ،الـبعض لبعضـهما االنفعاليـة ئللرسـاا فهـم صـعوبة من اجليد الوجداين التواصل على القادران
  .(1)سلبية بطريقة الرسائل تلك تشويه إىل الزوجني يدفع التفاهم فانعدام صحيح،

 أمهـــات مـــع الوجـــداين واصـــلالت يف األمثلـــة عو ر أ -وســـلم عليـــه اهلل صـــلى- اهلل رســـول لنـــا ضـــرب وقـــد
 إهين   )) -وســـلم عليـــه اهلل لىصـــ- اهلل رســـول يل قـــال قالـــت: -عنهـــا اهلل رضـــي- عائشـــة عـــن ،املـــؤمنني
ـَيةً  َعـي   ُكْنته   إهَذا أَلَْعَلمُ  ـنْ  فـَُقْلـتُ  قَالَـتْ  ،َغْضـَ   َعلَـيَّ  ُكْنـته   َوإهَذا رَاضه   إهَذا أَمَّـا قَـالَ  ،َذلـهكَ  تـَْعـرهفُ  أَيْـنَ  َومه
ــَيةً  َعــي   ُكْنــته  ــد      َوَرب   اَل  تـَُقــولهنيَ  فَإهنَّــكه  ،رَاضه ــ  َوإهَذا    ،حُمَمَّ ــرَاههيمَ   َوَرب   اَل  قـُْلــته  َغْضــَ   ته ُكْن  قَاَلــتْ     ،إهبـْ
  .(2)(امْسََك( إهالَّ  أَْهُجرُ  َما اللَّهه  َرُسولَ  يَا َواللَّهه  َأَجلْ  قـُْلتُ 

 عـن والتعبـري ،املشـرتكة أمـورهم حـول والتفـاهم بالتحـدث األسـرة أفـراد بـني العقلـي التواصـل يتمثل كما
 ورســـــم والطموحـــــات االهتمامـــــات حـــــول املشـــــرتك واحلـــــديث ،احليـــــاة يف املعتـــــادة اليوميـــــة كالتاملشـــــ

 هـدوءاً، أكثـر بصـورة الزوجية العالقة استمرارية -غالباً - العقلي لالتواص ويضمن املستقبلية، األهداف
 .املختلفة بأشكاله التصادم فرص من يقلل الذي االنسجام من ممكن قدر أكرب وحتقيق

 البخــاري روى التواصــل، مــن النـوع هــذا علــى حيـرص -وســلم ليــهع اهلل صـلى- اهلل رســول جنــد وكـذلك
 لقـي مـا هلـا فـذكر احلديبيـة صـلح يف املـؤمنني أم علـى دخـل قـد -وسـلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن
َّ  يَــا  )):-عنهــا اهلل رضــي- لــه فـََقاَلــتْ  ،النــاس مــن ــبُّ  اللَّــهه  نَــيبه ُهمْ  اَأَحــدً  ُتَكل ــمْ  اَل  مُثَّ  اْخــرُجْ  َذلهــكَ  َأحتُه ــنـْ   مه
ُهمْ  َأَحـًدا ُيَكل ـمْ  فـَلَـمْ  َفَخرَجَ  ،فـََيْحلهَقكَ  َحالهَقكَ  َوَتْدُعوَ  بُْدَنكَ  تـَْنَحرَ  َحىتَّ  َكلهَمةً  ـنـْ  حَنَـرَ  َذلـهكَ  فـََعـلَ  َحـىتَّ  مه
 بـَْعُضـُهمْ  َكادَ   َحىتَّ  بـَْعًضا حَيْلهقُ  بـَْعُضُهمْ  َوَجَعلَ  ،فـََنَحُروا قَاُموا ،َذلهكَ  رََأْوا فـََلمَّا ،َفَحَلَقهُ   َحالهَقهُ   َوَدَعا بُْدنَهُ 
 .(3)(( َغمًّا بـَْعًضا يـَْقُتلُ 

                                           
 .25-23ص مؤمن، داليا األسري، والعالج األسرة (1)
 .1324 ،ص2439 رقم حديث عائشة، فضل باب الصحابة، فضائل كتاب احلجاج، بن مسلم مسلم، صحيح (2)
 ،4ج احلرب، أهل مع واملصاحلة اجلهاد يف الشروط باب الشروط، كتاب البخاري، إمساعيل بن حممد البخاري، صحيح (3)

 .39 ص ،18رقم حديث
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 املشــــكالت وحتليــــل وعــــرض وبوالتجــــا واإلنصــــات للحــــوار فــــرص إجيــــاد يف هــــامني التواصــــلني وكــــال
 واألبناء. الوالدين بني املشرتكة األفكار إطار ضمن حللها والسعي ،األسرية

 :السوية التربية تحقيق -6

 إشـباع علـى بقـدرهتا تتصـف ألسـاليب فعليـة ممارسة علـى املشتمل الرتبية أمناط ،السوية لرتبيةبا يقصد
 واألمـــــن ،والتقبـــــل باحملبـــــة شـــــعوره تعزيـــــز علـــــى وقـــــادرة متزنـــــة بطريقـــــة للطفـــــل املختلفـــــة االحتياجـــــات
ــــة ــــذات وحتقيــــق لالســــتقالل أمامــــه صــــةالفر  وإتاحــــة ،والطمأنين  جوانبهــــا ضــــمن الشخصــــية وبنــــاء ،ال

 استشــــعار يتطلــــب: الرتبيــــة هــــذه مثــــل واجتماعيــــة...وحتقيق وأخالقيــــا، ونفســــيا، جســــديا، ختلفــــة:امل
 فطــر أن -تعــاىل– اهلل نعــم مــنف ،األكمــل الوجــه علــى هبــا وقيامهمــا ،األبنــاء تربيــة ملســئولية الوالــدين
 نأ ؛الولــد مصــلحة علــى احلــرص زيــادة مــن كــان  مث رعايتــه، علــى واحلــرص الولــد حــب علــى الوالــدين
 التقصـري على يعاقبا أن أو ،أمتاها إذا الوالدان عليها يؤجر أن إما ،عظيمة مسئولية عليها القيام جعل
 ذلـك، أحفـظ ،اسـرتعاه عمـا راع كل  سائل اهلل إن )) :-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال ،فيها
 لرتبيـة ينظـرا أن لـدينالوا علـى جيب املنهج هذا ووفق ،(1)(بيته( أهل على الرجل يسأل حىت ،ضيع أم
 اهلل أمـام مسـئوالن فهمـا ،تعبـدي جانـب حتمـل مسـئولية وهي ،املسئوليات أعظم من أهنا على ناءاألب
 أن هـــي العـــبء هـــذا حتمـــل درجـــات وأول الســـوي، الصــاحل اجليـــل إخـــراج عـــبء عـــن اجملتمـــع أمــام مث

 ،والرفــق والرمحــة ودةاملــ علــى قائمــة أســرية عالقــة وعلــى ،وآمــن مســتقر أســري وجــ علــى الــنشء حيصــل
 وغريهـا االمهـال و القسـوة أشـكال عـن وبعيـدة القومي اإلسالمي املنهج من نابعة تربوية أساليب وعلى
 أشـكاالً  للمجتمـع تربز أو األسري، التفكك إىل تؤدي أن شأهنا من اليت السوية غري الرتبية أمناط من
 تربيـــة مســـئولية بــأن الوالـــدان ستشـــعرا مــا إذا وجـــه أكمـــل علــى ذلـــك ويتحقـــق ،االحنــراف مـــن لفــةخمت

 علــى والقــادر ،والصــاحل اآلمــن املســلم اجملتمــع يــقحتق وغايــة هــدف إىل األســرة أهــداف تتعــدى األبنــاء
 األبناء. هؤالء خالل من األرض يف اخلالفة حتقيق

                                           
 صحيح .اجلامع صحيح يف 1774 : رقم حديث انظر .(حسن ) األلباين: قال ،9129 رقم: ،النسائي ،الكربى السنن (1)

 .حسن حديث ، 1774 الرقم: ،اجلامع صحيح ،األلباين الدين ناصر مدحم ،وزيادته الصغري اجلامع
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 همــامن كــال  حيــرص وإمنــا ،معينــة تربيــة بأســاليب الوالــدين يكتفــي فــال ،الرتبويــة األســاليب عيــتنو  وكــذلك
 مــن وحيصــل واعــي، بشــكل األبنــاء مــع التعامــل مــن ميكنــه ،تربــوي ثقــايف خمــزون علــى حيصــل أن علــى
 مشكالهتا. ومعاجلة الرتبية أهداف حتقيق على قادرة متنوعة، تربوية وأساليب طرق على خالله

 :منها ةيدعد بابأس تيعابسوا معرفة الرتبوية األساليب يف عيللتنو  الوالدين وحيتاج

 والنتائج. واآلثار األسباب يف تتنوع املشكالت نأ  - أ

 آلخر. شخص من ختتلف الشخصية السمات -ب

 دعـــوى ولكنهـــا ،املشـــكلة حـــل يف الفشـــل تعـــي ال عـــنيم ألســـلوب الفاشـــلة النتـــائج -ت
 األسلوب. لتغيري

 جديـد مثـري اجلديـد األسـلوب وميثـل ،التنـوع يف والرغبـة امللل إىل عهاببط متيل النفس -ث
 لالستجابة. يدفعها ،هلا

 والرتهيـب، والرتغيـب والعمـل، واملمارسـة األمثـال، وضـرب احلـوار، القصـة، أسـلوب الوالـدين فيستخدم
 .(1)ذلك باألحداث...وغري والرتبية

 :األسرة لمشكالت االجتماعية المعالجة -7

 إىل األســـرة اجتحتـــف ،لألســـرة الـــداخلي البنـــاء تقويـــة يف تكمـــن األســـرة ملشـــكالت االجتماعيـــة املعاجلـــة
 اخلارجيـة بالتـأثريات تسـميته ميكـن مـا مواجهـة مـن لتـتمكن ؛الـداخلي بناءهـا يةتقو  يف الدؤوب لسعيا

 وتزويــدهم ،ألفرادهــا والتعبديــة العقديــة ألســسا تقويــة علــى بدايــة األســرة فتســعى للمشــكالت؛ املســببة
 املـؤثرات خبطـر والـوعي ،سـالميةاإل األصـول وفـق التعامـل مـن متكـنهم اإلسالمية الثقافة من كايف  بقدر

 داخــل التواصـل طــرق تقـوم وأن ،أفرادهــا يف األخالقيـة القــيم أصـيلت إىل األســرة تسـعى كمــا ،اخلارجيـة
 خـالل من فرادهاأل النفسية الصحة حتقيق إىل األسرة تسعى كذلك ،القيم هذه وفق وخارجها األسرة
 إتبــاع علــى األســرة حتــرص كمــا ،للتواصــل أكــرب فــرص وحتقيــق ،النفســيات وفهــم ،االحتياجــات إشــباع

                                           
  .82 ص اخلويل، سناء ،العائلية واحلياة األسرة انظر: (1)
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 أكثـر تصـبح أن لألسـرة ميكـن سـبق مـا كـل  خـالل ومـن ،والرتبيـة التوجيه يف والفاعلة يةالسو  األساليب
 اخلارجية. السلبية التأثريات مواجهة على وقدرة متاسك

 األسرة: لمشكالت التصدي في المجتمع مؤسسات جهود تكامل -8
 عليـــه اهلل صـــلى- فقـــال الواحـــد باجلســـد املســـلم اجملتمـــع -وســـلم عليـــه اهلل صـــلى- اهلل رســـول وصـــف
ْنهُ    اْشَتَكى  إهَذا اجلََْسده  َمَثلُ  ،َوتـََعاطُفهههمْ  َوتـَرَامحُهههمْ  تـََواد ههمْ  يفه  اْلُمْؤمهنهنيَ  َمَثلُ    )) : -وسلم  َتَداَعى ُعْضو   مه
 تـتم أن جيـب  املنطلق هذا ومن متكاملة، وحدة املسلم فاجملتمع ،(1)(َواحلُْمَّى( بهالسََّهره  اجلََْسده  َسائهرُ  َلهُ 

 .مجيعها الرتبية مؤسسات تسخري عرب اجتماعية مشكلة أي معاجلة
 يـتم أن لـذلك وميكـن واجتماعيـا، وتربويـا دينيـا املسلمة األسر مساندة يف الرتبوي بدوره املسجد فيقوم
 عالجي: و وقائي بشكل
 وبــاألخالق ،اإلســالمية واملعــامالت والعبــادات بالعقيــدة العامــة وعيــةالت يف ويتمثــل وقــائي: دور -

 ،الـزوجني لكـال والواجبـات بـاحلقوق والتوعيـة الشـريعة، إليها دعت اليت اإلسالمية واملبادئ والقيم
 واألصـــــول األســـــس وفـــــق والرتبيـــــة التوجيـــــه بطـــــرق والتوعيـــــة ،واألبنـــــاء اآلبـــــاء وواجبـــــات وحقـــــوق

 اإلسالمية.
 املختلفــة املشــكالت وحــل البــني ذات إلصــالح جلنــة يضــم أن للمســجد ميكــن :عالجــي دور -

 األســرة. أفــراد علــى تستعصــى أن ميكــن الــيت األســرية املشــكالت ذلــك يف مبــا احلــي، ألفــراد
 علـيهم ويشـرف ،والصـالح باحلكمـة هلم يشهد ممن ياحل من أفراد من اللجنة هذه وتتكون
 عليـــه اهلل صـــلى- اهلل رســـول ســـرية يف ثابـــت جلـــةللمعا النمـــوذج هـــذا ومثـــل ،ملســـجدا إمـــام
 .بعده من الكرام وصحبه  -وسلم

 وحمـافظ لتعاليمـه ومطبـق بدينـه متمسك واعي صاحل جيل تنشئة يف بدورها للقيام املدرسة تسعى كما
 تعامالته. يف اإلسالمية األخالق على

                                           
 ،2585 رقم حديث وتعاضدهم، وتعاطفهم املؤمنني تراحم باب والصلة، الرب كتاب احلجاج، بن مسلم مسلم، صحيح (1)
  .1396ص
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 كبــري  قــدر حتقــق أن ميكــن افإهنــ ،األســرية للمشــكالت رافــدا تصــبح أن ميكــن اإلعــالم وســائل أن وكمــا
 وحرصت ،الرتبوي بدورها القيام على حرصت ما إذا وذلك ،األسرية للمشكالت واملعاجلة قايةالو  من
 بـــرامج هنــاك فيصـــبح ،األســرة خيـــدم أن ميكــن والـــذي واملفيــد، الـــواعي اإلســالمي اإلعـــالم تقــدمي علــى

 والطــرق األســس وفــق ســريةاأل شــكالتامل حلــل وغريهــا املســلم، البيــت بنــاء بأســس للتوعيــة وإصــدارات
 التغريـــب دعـــاوى علـــى للـــرد وأخـــرى ،اإلســـالمية والتوجيـــه الرتبيـــة اليبوأســـ لطـــرق وأخـــرى ،اإلســـالمية
 ذلك. غري إىل ... والعلمنة

 وخطـــورة األســـرة بأمهيـــة عاجملتمـــ أفـــراد وعــي مســـتوى رفـــع يف األســـرية الرعايـــة مؤسســـات دور نغفــل وال
 ذات وإصـــالح االستشـــارات، وتقـــدمي األســـرة، ألفـــراد التدريبيـــة الـــدورات إلقامـــة والســـعي ،املشـــكالت

 البني.
 جوانـــب يف لألســرة مســاندة اجتماعيـــة بيئــة يكــون أن شـــأنه مــن املختلفــة املؤسســـات جهــود وتكامــل
 .(1)املسلمة األسرة تواجه اليت املشكالت أثر من ويقلل عدة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ه،4371-4-7 الدخول تاريخ املريب، موقع عبيد، امحد أمرية واملعاجلة، االسباب بعض األسرية املشكالت (1)

http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?MenuID=2&TempID=2&ObjectID=731#c3  
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 . اتوالتوصي النتائج أهم وفيها الخاتمة 
 التالية: والتوصيات النتائج إىل توصلت البحث امتام بعد

 النتائج: أواًل:
 القيام يف األسرة أعضاء فشل وهو األسرى، االحنالل يعيو  عصري، مصطلح األسري التفكك -1

  .أفرادها بني التوترات حدوث و ،العالقات ضعف إىل يؤدي مما البعض، بعضهم حنو بواجباهتم
 الشريعة بأسس االلتزام عدم أمهها: األسباب من العديد عن تنتج خطريه ظاهرة سرياأل التفكك -2
  املسلم. البيت بناء يف
 املرأة تقدير عدمك األسرة، داخل التعامل فقدان أمهها: من ،املظاهر من العديد األسري للتفكك -3

 داخل العنف حدوث و هلا، وكلماته حنوها تصرفاته يف ذلك ويظهر ؛زوجته حيتقر زوجالو  لزوجها،
 املظاهر. ابرز من الطالق ويعد ،األسرة
 ألوالداو  الزوجني على تقع واالجتماعية والبدنية النفسية اآلثار من العديد األسري للتفكك -4

 حدوثها. قبل الظاهرة هبذه االهتمام بضرورة ينذر مما ،واجملتمع
 والسبل التوعوية، لالسب أمهها: من السبل من العديد عرب األسري التفكك معاجلة غايتنا -5

 نشرب وذلك ؛جناعة وأكثرها السبل هذه أهم من التوعوية السبل وتعد التأهيلية. والسبل التشريعية،
  ...جملتمعا و واألوالد الزوجني بني الشرعي الوعي
 التوصيات: ثانياً:
 يلي: مبا يوصي الباحث فإن بقةاالس النتائج خالل من
 واملعتقدات املبادئ على أبناءهم ينشئوا حىت ،شرعيةال ألمورا واألمهات اآلباء وتعليم تثقيف-1

 .السليمة
 والوقائية اإلرشاديةو  العالجية اخلدمات ميتقدل وذلك ،االجتماعية التنمية مراكز دور تفعيل-2

 .لألسر
 يف األسرة عليها تقوم اليت األسس توضح ؛متنوعه برامج بتخصيص اإلعالم وسائل مياق أمهية -3

 ....اخل األسري تفككلل السلبية اآلثار وتبني اإلسالم،
 ؛وقائية وبرامج األسرية، التوعية خطط وضع يف ،األسرية بالدراسات املهتمني مجيع تعاون ضرورة -4

 .والعائلية الزوجية احلياة هذه فهم على ،الزواج وراغيب ،الشباب تعني

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





78 

 واإلرشادية الطبية خدماهتا بتقدمي لتقوم وتكثيفها، ،الزواج يف الراغبني فحص عياداتب االهتمام -5
 الزوجية احلياة مستقبل هتدد ملشكالت جتنباً  ؛غريهاو  الوراثية األمراض حيث من ؛الزواج يف للراغبني
 مستقباًل.

 حنو واالجتاه للزوجني، االختيار أسس حول ،عام بشكل واألسرة واألمهات اآلباء مفاهيم تغيري -6
 املستوى حيث: من نسبياً  التكافؤ و ،األسرية املشاكل لوقوع نباً جت ،املتكافئ الزواج فكرة تدعيم
 املادي... الدخلو  ،املهيو  االجتماعي،و  ،التعليميو  ،الديي
 عن البعد و ،واملشورة بالنصح واالكتفاء ته،حيا شريك اختيار على البنات أو األبناء إرغام عدم -7

 سداءا مع يرغبون، كما  احلياة هذه يعيشون وتركهم جهم،زوا بعد األبناء حياة يف السافر التدخل
 األبناء. وبرغبة ،ذلك الظروف تقتضي عندما والصلح واإلرشاد النصح

 والتمسك االجتماعية، والتقاليد القيم احرتام حيث من اخللقية، الرتبية مببادئ األسرة اهتمام -8
 .اإلسالم هلدي خمالفة الغري السائدة الجتماعيةا واملعايري بالفضائل،

 والتعامل حتليلها على والعمل متخصصة، مؤسسات خالل من األسري تفككال مظاهر رصد -9
 سبيل يف اجملتمعية املؤسسات بني التنسيق و ،واالجتماعية الرتبوية النظريات وفق علمية بصورة معها
 .أسبابه وحماصرة األسري تفككال ظواهر معاجلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى ،حممد ونبينا  سيدنا على وبارك وسلم اهلل وصلا  اعلم، واهلل هذا
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 اآليات فهرس
 الصفحة رقم السورة رقمها اآلية

  ننمن زن رن مم ام ...

  ...ريٰى ين ىن

 64 البقرة 228

 مه جه ين  ىن من
 حي  جي يه ىه
  ٰذ يي ىي ميخي

 70 عمران آل 134

 61 النساء 19 ... مصخص حص ...

 نت مت زت  رت يب ىب
 ...مث زث رث يت ىت

 74 النساء 35

 يك  ىك مك لك

 رن مم ام يل ىلمل

 ...نن من  زن

 58  التوبة 71

  مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع ٱ
 جل مك لك خك حك جك

 22 االسراء 85

 مك لك خك حك  جك مق حق

 هل  مل خل حل جل

 22 طه 124

 45 النور 22 ...لكاك يق ىق يف ىف يث...

 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ

  ىت نت مت زت رت

 45 النور 22
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 ... ىثنث مث زثرث يت

 جم يل ىل مل خل
 حن جن يم  ىم ممخم حم
  ىه مه جه ينىن من خن

 57  النور 32

  يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ىك مك لك اك

 ...  يلىل مل يك

-23-14 الروم 21
82-66 

 لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث ٱ
  ... ىك مك

 56 فصلت 34

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 نت مت زت رتيب ىب نب

ٱ... رثيت ىت

 33 الحجرات 13

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 مت خت حت جت هب

  ...هت

 54  التحريم 5

  خس حس جس مخ جخ مح

 ... مص خص حص مس

 57  التحريم 6

 مي خي حيجي يه ىه  مه  ٱ
   ٰذ يي ىي

 18 اإلنسان 28
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 األحاديث فهرس
 الصفحة احلديث

ييبه  أُوثهرُ  اَل  َواللَّهه  اَل  اْلُغاَلُم: فـََقالَ  َهُؤاَلءه؟، أُْعطهيَ  َأنْ  يله  أَتَْأَذنُ   َأَحًدا. مهْنكَ  بهَنصه
 فـَتَـلَّهُ  قَاَل:

69 

 29 تصبح حىت املالئكة لعنتها جتيء أن فأبت فراشه إىل امرأته الرجل دعا إذا
َناهُ  حَتَْمرُّ  َأَحُدمُهَا َفَجَعلَ -وسلم عليه اهلل صلى-   النَّيبه   عهْندَ  َرُجاَلنه  اْسَتبَّ   َعيـْ

 َلوْ  َكلهَمةً   أَلَْعرهفُ  إهين    :-وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهه  َرُسولُ  قَالَ  ،  َأْوَداُجهُ   تـَْنَتفهخُ وَ 
 ...جيَهدُ  الَّذهي َعْنهُ  َلَذَهبَ  قَاهَلَا

71 

 56 شانه إال شيء من ينزع وال زانه إال شيء يف يكون ال رفقال إن
 56 كله  مراأل يف رفقال حيب رفيق اهلل إن

 الرجل يسأل حىت ضيع، أم ذلك، أحفظ اسرتعاه، عما راع كل  سائل اهلل إن
 بيته أهل على

37 

؟ تـَْفَخرُ  َففهيمَ  َنيبه ، لََتْحتَ  َوإهنَّكه  لََنيبه ، َعمَّكه  َوإهنَّ  َنيبه ، اَلبـَْنةُ  إهنَّكه     قَاَل: مُثَّ  َعَلْيكه
 َحْفَصةُ  يَا اللَّهَ  اتَّقهي

86 

َيةً  َعي   ُكْنته   إهَذا أَلَْعَلمُ  إهين     أَْينَ  َومهنْ  فـَُقْلتُ  قَاَلتْ  ،َغْضَ   َعَليَّ  ُكْنته   َوإهَذا رَاضه
َيةً  َعي   ُكْنته   إهَذا أَمَّا قَالَ  ،َذلهكَ  تـَْعرهفُ   ،...رَاضه

27 

: املرأةُ  تـُْنكحُ  ا، ألربع  ا، وحلسبهها، ملاهله  تربت الد ينه  بذاته  فاظفر ولدينهها، وجلماهله
 يداكَ 

42-58 

 اَل  النـََّهاره، مهنْ  طَائهَفة   يفه    -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّه َرُسوله  َمعَ  َخَرْجتُ 
نـَُقاَع، َبيه  ُسوقَ   َجاءَ  َحىتَّ  ،ُأَكل ُمهُ  َواَل  ُيَكل ُميه  َباءَ  أََتى َحىتَّ  اْنَصَرفَ  مُثَّ    قـَيـْ  خه

 ُلَكعُ  َأمَثَّ  فـََقاَل: ،  فَاطهَمةَ  

86 

 35 ألهلي خريكم وأنا ألهله، كمخري  خريكم
 ،عليكم السام فقالوا: -وسلم عليه اهلل صلى- النيب على اليهود من رهط دخل

 السام وعليكم فقلت: ففهمتها، :عائشة قالت (،عليكم املوت )يعي
 ...واللعنة،

57-76 
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 َرُسوله     َصَداقُ     َكانَ   َكمْ     -َوَسلَّمَ  َعَلْيهه  اللَّهُ  َصلَّى - النَّيبه   َزْوجَ  َعائهَشةَ   َسأَْلتُ 
هه    َصَداقُهُ     َكانَ    : قَاَلتْ     -َوَسلَّمَ  َعَلْيهه  اللَّهُ  َصلَّى -   اللَّهه  َْزَواجه  أُوقهيَّةً   َعْشَرةَ  ثهْنيَتْ  أله

 .. َوَنشًّا  

95 

 44 وعرضه وماله دمه حرام، املسلم على املسلم كل
 22 ميجسانه أو ينصرانه أو يهودانه واهفأب الفطرة، على يولد مولود كل

 44 حتابوا حىت تؤمنوا وال تؤمنوا، حىت اجلنة تدخلون ال
 63-25 تستأذن حىت البكر تنكح وال تستأمر، حىت األمي تنكح ال

 أمر من ويل ومن ،عليهه  فاشقق عليهم، فشقَّ  شيًئا أميت أمره  من ويلَ  من  اللهم 
 .به فارفق هبم، فرفق شيئاً  أميت

56 

َا   بهالصَُّرَعةه،   الشَّدهيدُ  لَْيسَ   07-73 اْلَغَضبه  عهْندَ  نـَْفَسهُ  مَيْلهكُ  الَّذهي الشَّدهيدُ  إهمنَّ
 ُيَشفََّع، َأنْ  َشَفعَ  َوإهنْ  يـُْنَكَح، َأنْ  َخَطبَ  إهنْ  :َحرهي   قَاُلوا ؟ َهَذا يفه  تـَُقوُلونَ  َما

 ..اْلُمْسلهمهنَي. فـَُقرَاءه  مهنْ  َرُجل   َفَمرَّ  َسَكَت، مُثَّ  قَاَل: ُيْسَتَمَع. َأنْ  قَالَ  َوإهنْ 
59 

ْنهُ    اْشَتَكى  إهَذا اجلََْسده  َمَثلُ  َوتـََعاطُفهههْم، َوتـَرَامحُهههمْ  تـََواد ههمْ  يفه  اْلُمْؤمهنهنيَ  َمَثلُ     مه
 َواحلُْمَّى بهالسََّهره  اجلََْسده  َسائهرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعْضو  

37 

َنهُ  اللَّهُ  فـَرَّقَ  َوَوَلدهَها َوالهَدة   بـَنْيَ  فـَرَّقَ  َمنْ  بَّتههه  َوبـَنْيَ  بـَيـْ  66 اْلقهَياَمةه  يـَْومَ  َأحه
َّ  يَا ُهمْ  َأَحًدا ُتَكل مْ  اَل  مُثَّ  اْخرُجْ  َذلهكَ  َأحتُهبُّ  اللَّهه  َنيبه نـْ  بُْدَنكَ  تـَْنَحرَ  َحىتَّ  َكلهَمةً   مه

ُهمْ  َأَحًدا ُيَكل مْ  فـََلمْ  جَ َفَخرَ  ،فـََيْحلهَقكَ  َحالهَقكَ  َوَتْدُعوَ  نـْ  حَنَرَ  َذلهكَ  فـََعلَ  َحىتَّ  مه
 بُْدنَهُ 

27 
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