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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد....

فإن احلديث عن األرسة يف اإلسالم هو مما كشف الفقهاء والعلامء عن أمهيته 
يف تكوين النسيج املجتمعي املسلم الذي يرجع إليه يف هناية األمر القيام باملهام 
التي أوكلها اهلل إليه، من عبادته  حتقيًقا لقوله تعاىل: }َوَما َخلَۡقُت 
نَس إِلاَّ ِلَۡعُبُدوِن { ]الذاريات: 56[، ومن عامرة األرض حتقيقا لقوله  ناَّ َوٱۡلِ ٱۡلِ

ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها{]هود: 61[.
َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَشأ

َ
سبحانه: }ُهَو أ

ومن أجل هذا التالحم والعالقة الوطيدة فقد جعل اإلسالم نظام األرسة 
مجيًعا  لألحياء  األوىل  التكوين  وقاعدة  اخللقة  وأصل  الفطرة  معني  من  ينبثق 
لََعلاَُّكۡم  ٍء َخلَۡقَنا َزوَۡجۡيِ  ِ َشۡ

وللمخلوقات كافَّة، قال جل شأنه: }َوِمن ُكّ
ۡزَوَٰج ُكاََّها 

َ
ِي َخلََق ٱۡل ُروَن{ ]الذاريات: 49[، وقال سبحانه: }ُسۡبَحَٰن ٱلاَّ تََذكاَّ

ا َل َيۡعلَُموَن{ ]يس: 36[. نُفِسِهۡم َوِمماَّ
َ
ۡرُض َوِمۡن أ

َ
ا تُۢنبُِت ٱۡل ِمماَّ

عليه  يقوم  الذي  الفقري  العمود  هي  األرسة  جيعل  اإلسالمي  النظام  إن 
املجتمع اإلسالمي، وقد أحاطها اإلسالم برعايٍة عظيمٍة يف كل مراحل تكوينها، 
كبرًيا،  جهًدا  اجلاهلية  فوىض  من  وتطهريها  ومحايتها  تنظيمها  استغرق  وقد 
وأحاطها كذلك بكلِّ املقومات الالزمة إلقامة هذا البنيان الذي يمثل القاعدة 

األساسية الكربى للمجتمع املسلم.
ونظًرا ألمهية هذه القاعدة يف تكوين النظام االجتامعي فقد ربطها اإلسالم 
بجاذبية الفطرة بني اجلنسني؛ حيث أودع يف كل طرف رغبة ملحة للطرف اآلخر 
إالَّ  ذاك  وما  اآلخر،  لدى  منهام  كل  عنها  يبحث  التي  والسكينة  املودة  لتحقيق 
لتتجه إىل إقامة األرسة القوية وتكوين البيت الصالح الذي يتكون من جمموعهام 
نُفِسُكۡم 

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
املجتمع الصالح، قال جل شأنه: }َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ
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ٗة َورَۡحًَةۚ { ]الروم: 21[، وقال عز من  َوداَّ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم ماَّ
َ
أ

ُ َجَعَل لَُكم ّمِۢن ُبُيوتُِكۡم َسَكٗنا{ ]النحل: 80[. قائل: }َوٱللاَّ
منذ  الناس  تعاىل حلياة  اهلل  ارتضاه  الذي  الفطري  الوضع  إن األرسة هي 
فجر اخلليقة وفضله هلم، واختذ من األنبياء والرسل مثاًل، فقال سبحانه: }َولََقۡد 

ۡزَوٰٗجا َوُذّرِياَّٗةۚ{ ]الرعد: 38[.
َ
رَۡسۡلَنا رُُسٗل ّمِن َقۡبلَِك وََجَعۡلَنا لَُهۡم أ

َ
أ

ومراعاة الفطرة غاية وهدف من أهداف هذا الدين حتى تسري احلياة عىل 
َسنٍَن مستقيم ال تشاكس فيه وال اضطراب.

التفكري يف األرسة، وكان  الفطرة كان  من أجل ذلك، وإعامال ملقتضيات 
التفكري يف عمل مهمته خدمة األرسة والوصول هبا إىل أحسن حاالهتا، وأنور 
عهد  يف  له  األوىل  اللبنة  وضع  تم  الذي  األرسة  دليل  مرشوع  فكان  جتلياهتا، 
ترشيف  سبقت  التي  املرحلة  يف  املرصية  الديار  مفتي  مجعة  عيل  الدكتور  األستاذ 
هبذه املهمة اجلليلة التي أرجو من اهلل التوفيق والسداد يف حتمل تبعاهتا والوفاء 

بمقتضياهتا.
لدليل األرسة  الثاين  بإصدار اجلزء  الثانية  وها هو املرشوع خيطو خطوته 
يف اإلسالم، بام احتوى عليه من مباحث كان حمورها احلديث عن نوعية احلياة 
األرس  اهنيار  عوامل  من  التكامل  هذا  يضاد  وما  األرسي  والتكامل  األرسية 

وطرق العالج وحل املشكالت.
التي ختدم هذا اجلزء  الرشعية واالجتامعية  املباحث  وقد جاء جامًعا بني 
التي حتوي إجاباٍت  وموضوعاته، وكان لفتاوى دار اإلفتاء -الذاخرة املؤصلة 
شافية عن كل املستجدات- دور واضح يف تدعيم اجلانب الرشعي؛ مما زاد يف 

قوة العمل ومصداقيته.
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اهلل  األجزاء بحول  بقية  قدم وساق إلخراج  العمل جارًيا عىل  يزال  وال 
وقوته. 

ويف اخلتام: ال يسعني يف هذا الصدد وتلك اآلونة إال أن أتوجه بالشكر 
لفريق العمل بِشقيَّه الرشعي واالجتامعي عىل ما بذلوه من جهد يف مسرية العمل 
أو  بإضافة  العمل  هذا  حتسني  عىل  عمل  من  كل  أشكر  كام  املوسوعة،  هذه  يف 

تصحيح أو حتى بعموم النصيحة، لكي يصل العمل إىل اهلدف املنشود.
يف  وآفاقه  بحوثه  من  ويستفيد  عليه  اطلع  من  كل  به  ينفع  أن  أسأل  واهلل 

العرض أو العالج، إنه نعم املوىل ونعم النصري.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

أ.د/شوقي إبراهيم عالم
مفتي الديار املرصية





م�ة م�ةد

تعد األرسة الوحدة املحورية ىف بناء املجتمع، إذ تنبت عىل ساحتها خمتلف 
مكونات املجتمع، وفيها يتدرب الطفل من خالل عملية التنشئة االجتامعية عىل 
بالقيم  االلتزام  عىل  يتدرب  فهو  املجتمع،  جماالت  خمتلف  يف  املشاركة  أصول 
والثقافة األرسية، التي هي النواة الصلبة لثقافة املجتمع. فإذا استوعب الطفل 
منظومات القيم السائدة يف املجتمع، والتي تتوىل األرسة تلقينها إياه فإنه بذلك 
وتفاعالته يف خمتلف  توجه عالقاته  أخالقية ومعيارية،  بمرجعية  مزوًدا  يصبح 
فاعاًل  عضًوا  يصبح  بحيث  والسياسية،  واالقتصادية  االجتامعية  املجاالت 
العالقات  تأسيس  أسلوب  عىل  أيضا  األرسة  داخل  يتدرب  وهو  املجتمع.  يف 
االجتامعية داخل األرسة، سواء تلك التي تعكس الطابع املتدرج مع األبوين، 
أو التي تعكس الطابع التباديل املتساوي مع اإلخوة، وهي أنامط العالقات التي 
سوف توجد يف املجتمع بصورة أكثر اتساًقا، سواء جتسدت يف املجال السيايس 

أو املجال الطبقي املتدرج ىف املجتمع.
يف  احلياة  لنوعية  انعكاس  هي  األرسية  احلياة  نوعية  أن  فيه  شك  ال  ومما 
املجتمع، وهي بدورها التي تدعم نوعية احلياة هذه، يف نوع من اإلفادة املتبادلة. 
والعمل  واألرسة،  املجتمع  يف  يظهر  احلياة  نوعية  شكل  أن  نفرتض  أننا  بيد 
التنشئة  بإعادة  ُتعنى  التي  العقابية  املؤسسات  وحتى  التعليمية،  واملؤسسة 
االجتامعية، يف حالة وقوع االنحراف. بيد أننا نفرتض يف املقابل أيضا أن تلعب 
نوعية احلياة الفرعية وأبرزها األرسة دورها األسايس يف إعادة إنتاج نوعية احلياة 
يف املجتمع، وضخ املضامني واملعاين األخالقية يف بنيتها. بيد أن هذه املضامني 
حياته  نوعية  بناء  يف  أو  املجتمع  يف  األرسية  احلياة  نوعية  تضخها  التي  واملعاين 
احلياة  بناء  يف  ضخها  تم  وموارد  ملدخالت  خمرجات  عن  عبارة  هي  الشاملة، 
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املتنوعة، والتي يؤدي تفاعلها إىل إكساب  املوارد  األرسية. وهي املدخالت أو 
نوعية احلياة األرسية لطبيعتها وخصائصها.

وتعد املوارد الثقافية التي حتتوي عىل القيم واملثل واملعاين الرافد ومرجعية 
التوجيه األخالقي لألرسة. ونحن إذا تأملنا القيم األخالقية والثقافية يف األرسة، 
ويف املجتمع، فسوف نجد أن قيم ومثل الدين تشكل قاعدة هلا. ونقصد بالقيم 
الدينية القيم السمحة التي تعمق عالقة اإلنسان بخالقه، والتي توجه سلوكيات 
اإلنسان احلميمة نحو اآلخر املختلف يف اللون أو الدين أو املذهب، أو العرق. 
االستقرار  آليات  من  آلية  النحو  هذا  عىل  والثقافية  الدينية  القيم  تصبح  بحيث 
والواجبات  احلقوق  بنية  وضوح  لألرسة  الثقافية  باملوارد  ويرتبط  االجتامعية، 
بالنسبة لإلنسان، بحيث يؤدي وضوح هذه البيئة إىل استقرار التفاعل االجتامعي 
يف املجتمع. ذلك أنه إذا كانت املوارد الثقافية لألرسة واملجتمع كافية يف إحاطتها 
بحيث متتلك سطوة عىل سلوك الفرد يف املجتمع، وقوية من حيث كوهنا تشكل 
املوارد  جيعل  الذي  األمر  اخرتاق،  أي  ضد  والفرد  واألرسة  للمجتمع  درًعا 

الثقافية آلية من آليات الدعم الستقرار ومتاسك األرسة واملجتمع. 
احلياة  يف  ُتضخ  التي  املوارد  من  الثاين  النمط  االجتامعية  املوارد  وتشكل 
املوارد  تشكل  حيث  أدوارها.  أداء  عىل  وتساعدها  فاعليتها  فتدعم  األرسية 
لدوائر  مركًزا  األرسة  تشكل  حيث  األرسية.  للحياة  احلاضنة  البيئة  االجتامعية 
اجتامعية عديدة يمكن أن يكون هلا تأثريها اإلجيايب عىل األرسة، كام يمكن أن 
يكون هلا تأثريها السلبي. يف نطاق ذلك تعترب اجلامعة القرابية التي تنتمي إليها 
التي  تلك  القرابية  باجلامعة  ونقصد  األساسية،  االجتامعية  املوارد  أحد  األرسة 
القرابية  تتشكل باالنتساب أو املصاهرة. مما ال شك فيه أن وجود هذه اجلامعة 
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البيئة  تشكل  حيث  األرسية،  احلياة  عىل  ينعكس  أن  شأنه  من  متامسكة  قوية 
العامل امللطف أو املخفف لألرسة، يف حالة مواجهتها لبعض  القرابية لألرسة 
املشكالت أو الصدمات. لذلك نجد أن األرسة أقوى ما تكون يف املجتمعات 
ذات اإلطار القرايب القوي، بينام هي هشة وضعيفة حينام توجد بال سياق قرايب 
يدعمها، كام تشكل اجلرية أحد املوارد األساسية لألرسة، لذلك نجد أن الوثائق 
القرابة  تأكيدها عىل  قدر  باجلار  أكدت عىل اجلرية واالهتامم  األساسية لألديان 
إذ نجد أن اجلرية يف كثري من األحيان أحد دوائر أو أطر  واالهتامم باألقارب. 
احلامية لألرسة. يضاف إىل ذلك املجتمع املحيل الذي تنتمي إليه األرسة، حيث 
يتواجد يف فضائه من  بام  احلياة  لنوعية  املوارد األساسية  يشكل هو اآلخر أحد 
يتواجد فيه من  أو بام  تقاليد وأعراف ومعايري تساعد يف تنظيم احلياة األرسية، 

نظم وتنظيامت اجتامعية، تشكل بيئة تدعم احلياة األرسية. 
ومن الطبيعي أن تشكل املوارد االقتصادية والسياسية روافد هامة وبارزة 
االقتصادية  املوارد  نجد  ناحية  فمن  األرسية،  احلياة  نوعية  بناء  دعم  يف  تساهم 
الكافية، تساعد يف إشباع االحتياجات األساسية لألرسة من ناحية، وعىل تفرغ 
لآلباء -يف  يمكن  ثانية. حيث  ناحية  من  بنوعية حياهتم  لالرتقاء  أفراد األرسة 
يتوفر  وأن  السوية،  التنشئة  أبنائهم  لتنشئة  التفرغ  األرسة-  دخل  كفاية  حالة 
من  مزيًدا  حتقق  التي  والعالقات  القيم  ترتسخ  بحيث  األرسية  للحياة  الوقت 
التعليمي،  النظام  والتأهيل يف  للتعليم  األبناء  يتفرغ  التامسك األرسي، وحيث 
وحتى ال يترسب األبناء إىل االلتحاق مبكًرا بسوق العمل للحصول عىل دخل 
يدعم األرسة. ومن ثم يصبحون عرضة للجنوح واالنحراف. يضاف إىل ذلك 
من  تأثريها  يتجىل  التي  املوارد  وهي  لألرسة،  األساسية  املوارد  توفر  رضورة 
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خالل ديموقراطية احلياة األرسية والتفاعل األرسي. حيث التوازن بني مراعاة 
التدرج يف البناء األرسي، ويف ذات الوقت التعبري احلر والتفاعل املتبادل لألفكار 
بال قيود، وهي احلالة التي تزيد األرسة متاسكا ومنعة. غري أنه من الرضوري أن 
نراعي دائاًم التأكيد عىل بعد الوسطية، سواء فيام يتعلق بالسلوكيات االقتصادية 
داخل األرسة، حيث ال تغيري وال إفراط، وسواء فيام يتعلق بالسلوك السيايس 
التى  الوسطية  وهي  الوفاء،  يف  تطرف  وال  خضوع  ال  حيث  األرسة،  ألعضاء 

تعكس روح اإلسالم ومضامينه ومعانيه.
واملوارد املادية أيضا هلا فاعليتها يف دعم احلياة األرسية، ونقصد باملوارد 
املادية املسكن واخلدمات األساسية املتاحة لألرسة، بحيث تصبح قادرة بمساعدة 
أداء أدوارها بكفاءة عالية. فاملسكن املالئم يساعد عىل إشباع  املوارد عىل  هذه 
واخلدمات  املرافق  توفر  أن  كام  املسكن،  من  لإلنسان  األساسية  االحتياجات 
األساسية يساعد يف قيادة حياة اجتامعية مرحية، إىل حد كبري، بل ويرتقي بنوعية 
احلياة األرسية. وهناك دراسات عديدة أكدت عىل أن تردي أوضاع املسكن يف 
بنية مالئمة  بحيث أصبحت  احلياة،  بنوعية  اهلبوط  إىل  أدى  العشوائية،  املناطق 
النحرافات عديدة طفت عىل سطح احلياة األرسية. ويرتبط بذلك مستوى تأثيث 

املسكن، وتوفر السلع األساسية التي جتعل حياة البرش كريمة داخل املسكن. 
وباإلضافة إىل ذلك فإنه لكي تصبح نوعية احلياة األرسية سوية ومتامسكة، 
تكون  وأن  كثيفة،  والتفاعل  التواصل  حالة  فيها  تكون  أن  الرضوري  من  فإنه 
االجتامعية  العالقات  شبكة  تتصف  أن  بالتواصل  ونقصد  األدوار،  متكاملة 
توفر  األول:  أساسيني،  رشطني  توفر  يتطلب  وذلك  بالكثافة،  األرسة  داخل 
الزمن داخل األرسة، وهو الزمن الذي يشكل إطاًرا واسًعا يتيح التفاعل وتبادل 
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الزمان  األبوان  ينظم  أن  احلال  بطبيعة  يتطلب  وذلك  النظر،  ووجهات  اآلراء 
البعض،  بعضها  إىل  األرسة  جتلس  زمنية  مساحة  عىل  حيتوي  بحيث  األرسي، 
اإلجيابية يف  توفر  الثاين يف رضورة  الرشط  يتمثل  بينام  التفاعل،  هذا  يتاح  حتى 
التفاعل بمعنى أن تصبح مصالح األرسة ككل ومستقبلها املتمثل يف األبناء هو 
البعد األوىل باالهتامم، والذي ينبغي أن يشكل بؤرة التفاعل األرسي. ويتصل 
بالتكامل  ونقصد  إليه.  ويستند  والتفاعل األرسي  بالتواصل  التكامل األرسي 
مؤهل  األرسة  أعضاء  من  عضو  كل  أن  بمعنى  األرسية،  األدوار  تكامل  هنا 
إلنجاز أدوار تتباين مع األدوار التي يؤدهيا عضو آخر أو األعضاء اآلخرون. 
ويستند إىل تكامل األدوار تكامل احلقوق والواجبات، وهي االلتزامات املرتبطة 
باألدوار االجتامعية املختلفة، بحيث يؤدي التكامل يف هذه اجلوانب إىل تكامل 
املعاين والعواطف األرسية، األمر الذي جيعل نوعية احلياة األرسية مستندة إىل 
ركيزتني أساسيتني، األوىل: درجة مالئمة من العقالنية، والثانية: مستوى مالئم 

من العواطف واملشاعر التي تدعم ذلك. 
بني  وااللتقاء  التكامل  عىل  املؤكدة  األرسية  احلياة  نوعية  أن  يعني  ذلك 
أعضاء األرسة، هي القاعدة حلياة أرسية، وأن اإلرضار بنوعية احلياة هذه يفتح 
احلياة  الشجار واخلالف عىل ساحة  ازدهار  أبرزها  أمام رشور كثرية،  األبواب 
سليمة  أرسية  حلياة  املالئمة  السكينة  وختتفي  اهلدوء  يتآكل  بحيث  األرسية، 
الذي يقيض عىل  العنف  الزوجة واألوالد، وهو  العنف ضد  يقع  وسوية، وقد 
األرسية  احلياة  أوضاع  تتفاقم  وقد  األرسية.  احلياة  داخل  اإلجيابية  العواطف 
النسيج  الزوجية ألن كل طرف رافض لآلخر، ويف إطار هذا  فتنترش اخليانات 
هذه  وأمام  اجلريمة،  عامل  إىل  ويتدفقون  األبناء،  ينحرف  قد  املمزق  األرسي 
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األوضاع األرسية املنحرفة عن حالة السواء تصبح األرسة ساحة متاحة لتدخل 
ينجح  مل  فإذا  موضع،  كل  يف  املمزق  النسيج  لرتق  حماولة  يف  واألقارب  األهل 
ظل  ىف  تعيش  األرسية  احلياة  وتبدأ  األرسية،  احلياة  ينتظر  االهنيار  فإن  الرتق 

أوضاع خطرة عديدة قد تأيت عىل البقية الباقية من متاسكها واستقرارها. 
تواجه  عليها  تنقض  التي  الكثرية  املعاول  بسبب  األرسة  أن  يعني  ذلك 
االهنيار،  هذا  من  تعجل  التي  اإلضافية  املعاول  بعض  هناك  أن  غري  االهنيار، 
مثال عىل ذلك رفع شعار »النوع االجتامعي«، وهو شعار استعري بال تأمل من 
واقع األرسة الغربية التي اهنارت وفقدت متاسكها وتكاملها، ومل يبق منها سوى 
أعضاء ذوي أدوار متجانسة تؤكد التناقض، وليست متكاملة تؤكد عىل التكامل، 
بحيث برزت أفكار النوع االجتامعي التي وإن اعرتفت بالتباين البيولوجي بني 
الذي  األمر  االجتامعية.  األدوار  تباينًا يف  عليه  ُترتِّب  مل  أهنا  إال  واملرأة،  الرجل 
أصبحت فيه أفكار ومقوالت النوع االجتامعي مصدًرا لتقويض أسس األرسة 

القوية املتامسكة.
باإلضافة إىل ذلك فإنه إذا كان الطالق يعد أحد آليات االهنيار األرسي 
باعتبار  استمرار األرسة مستقرة ومتامسكة،  الدين يف حالة عدم  الذي حددها 
أن الطالق يصيب عادة بعض األرس التي ضعفت قدرهتا عىل االستمرار. ويف 
الغالب كان الطالق، حسبام تؤكد دراسات اجتامعية عديدة، يقع يف السنوات 
األوىل من العمر، حينام يعجز طرفا الزواج عن التكيف مع بعضهام البعض؛ ألنه 
من املحتمل أن يكون كل منهام قد أتى من سياق أو إطار اجتامعي خمتلف. غري 
أن ما نالحظه اآلن أن الطالق امتد ليشمل كل سنوات العمر، وهو األمر الذي 
يعني أن هناك ظروًفا أخرى غري العجز عن التكيف هي التي سببت الطالق. 
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لذلك ارتفعت معدالت الطالق بدرجة عالية. فإذا أضيف اخللع كمعول جديد، 
فإن ذلك من شأنه أن يضيف معوال جديًدا يف اهنيار األرسة، حيث يمتلك كل 

من طريف الزواج آلية لفض احلياة األرسية. 
وإذا كنا قد حتدثنا عن املوارد اإلجيابية التي تلعب دورها باعتبارها مدخالت 
ىف بناء نوعية احلياة األرسية، فإننا نعرض أيضا للمدخالت السلبية التي تؤدي 
السلبي  التأثري  السلبية  املدخالت  هذه  من  األرسية،  احلياة  نوعية  إضعاف  إىل 
للمعاين التي نعرض هلا أو تتيحها أجهزة اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات، وهي 
إىل  باإلضافة  األرسية.  باحلياة  يتعلق  فيام  الرتاثية  نظائرها  أضعفت  التي  املعاين 
ذلك فإننا نجد أن بعض اجلوانب السلبية لثورة اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات 
تلعب دورها يف تضخيم حجم الغرائز يف شخصية بعض أعضاء األرسة، األمر 
الذي قد جيد خمارج له يف التحرش اجلنيس، أو اخليانات األرسية، سواء يف نطاق 
نسبيًّا  أضعف  الذي  األمر  االفرتايض،  املجتمع  جمال  يف  أو  الواقع،  املجتمع 
لزومية األرسية. يضاف إىل ذلك أن ثقافة االستهالك التي سيطرت عىل فضاء 
الطبقة املتوسطة، جعلت إنسان الطبقة الوسطى يعيش عىل ما تنتجه األسواق 
من إشباع دون احلاجة لألرسة، األمر الذي قلص من قيمة احلياة األرسية ومن 
تشكيل  ضعف  خالل  من  جتلت  التي  احلالة  وهي  األرسية،  احلياة  نوعية  قيمة 

األرس يف املجتمع.
إىل تطوير  العربية واإلسالمية  النحو حتتاج األرسة يف جمتمعاتنا  عىل هذا 
سياسات اجتامعية تعمل باجتاه تعظيم املوارد اإلجيابية لنوعية احلياة يف األرسة، 
مستقرة  جمتمعاتنا  يف  األرسية  األبنية  تصبح  حتى  السلبية،  اجلوانب  وتقليص 

ومتامسكة. 
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أستاذنا  أسسها  التي  الكريمة  املبادرة  نشكر  أن  إال  يسعنا  ال  اخلامتة  ويف 
هيأت  والتي  السابق،  املرصية  الديار  مفتي  مجعة  عيل  الدكتور  األستاذ  العظيم 
شوقي  الدكتور  لألستاذ  موصول  والشكر  األرسة،  موسوعة  إلنشاء  الظروف 
عالم مفتي الديار املرصية حاليا، والذي حافظ عىل استمرار إنتاج هذا العمل 
ومباركته ودعمه، كام نود أن نتوجه بالشكر للرعاية واملتابعة الكريمة للدكتور 
يتابع  الذي  املرصية،  الديار  مفتي  لفضيلة  األكاديمي  املستشار  عاشور  جمدي 
عن وعي وتشجيع وإخالص جملدات هذه املوسوعة، وال يفوتني يف هذا املقام 
الرشعي  الباحث  العزيز  عبد  عمر  الدكتور  الفاضل  للزميل  بالشكر  أتوجه  أن 
بدار اإلفتاء املرصية، والذي يتابعنا ويعمل معنا بإخالص ودأب، يعكس إيامنه 

وقناعته بأمهية هذا العمل، جزاهم اهلل عنا مجيعا كل خري.

واهلل املوفق أوال وأخرًيا

فريق بحث املوسوعة
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quality of« من املفاهيم األساسية يف   life« »ُيعد مفهوم »نوعية احلياة
جمال علم االجتامع اليوم، بعد تراجِع مفاهيم الطبقة والتنمية، والنظِر إىل حتسني 
نوعية احلياة كهدف للسياسات االجتامعية. ونجد أن مفهوَم نوعية احلياة خيتلف 

اختالًفا كبرًيا تبًعا لالستخدامات املتعددة له.
يتكون  الذي  الشامل،  الكيل  البناء  ذلك  بأهنا:  احلياة«  »نوعية  وتعرف 
األساسية  احلاجات  إشباع  إىل  هتدف  التي  املتنوعة،  املتغريات  من  جمموعة  من 
لألفراد، الذين يعيشون يف نطاق هذه احلياة، بحيث يمكن قياُس هذا اإلشباع 
بمؤرشاٍت موضوعية تقيس القيَم املتدفقة، وبمؤرشاٍت ذاتية تقيس َقْدَر اإلشباع 

ق. الذي حتقَّ
يف  تتمثل  بأهنا:  االقتصادية  الناحية  من  أيًضا  احلياة«  »نوعية  تعرف  كام 
املال بعد إشباع الرضورات األساسية، وأن  َقْدٍر من  الفرد أكرب  يتبقى لدى  أن 
واسع  جماٍل  توافر  مع  مبهجة،  بطريقة  قضائه  مع  الكايف،  الوقت  لديه  يكون 
املادية،  الوفرة  أو  من االختيارات لطريقة احلياة. وُتعنَى بتحسني نوعية احلياة، 
التي تدل عليها بعُض املظاهر، مثل ملكية بعض املقتنيات، كاألجهزة املنزلية، 
لالستمتاع  الزائد  واملال  الوقت  يف  أيًضا  تتمثل  وهي  والبيوت.  والعربات، 

بالعطالت والنشاطات الرتفيهية، مما جعلها إحدى رفاهيات املعيشة.
التي  السيئة  أو  احلسنة  األحوال  تعني:  احلياة«  »نوعية  أن  البعض  ويرى 
يشعر هبا الفرد، والتي تتوقف عىل مدى شعوره بإشباع حاجاته وإدراكه، الذي 
. ويرى اآلخرون  ُيعربِّ عن تقويمه ومشاعره واجتاهاته واستجابته للحياة ككلٍّ
واألوضاع  والظروف  األغراَض  يشمل  احلياة«  لـ»نوعية  اجليد  املفهوَم  أن 
وموقف  ا،  واقتصاديًّ وصحيًّا  اجتامعيًّا  واملجتمع،  األفراد  ملستوى  الكيفية 
األفراد، وتقبُّلهم للبيئة اخلارجية بمتغرياهتا املختلفة. ومن ثم فإن »نوعية احلياة« 
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تعني: املؤرشات الكيفية والكمية، بمدلوالهتا لألوضاع والظروف االجتامعية 
درجة  عىل  وانعكاساهتا  الظروف،  هذه  بني  والتفاعل  واالقتصادية،  والصحية 
إنتاجية الفرد ومشاركته الفاعلة، ودرجة تقبُّل ورضا األفراد واملجتمعات هلذه 
تعريف  يمكن  كام  احلياة.  يف  وأهدافهم  لتوقعاهتم  إشباعها  ودرجة  الظروف، 
ا: مفهوٌم ُيشري إىل حالة الرضا أو السعادة أو الرفاهية  »نوعية احلياة اإلنسانية« بأهنَّ
مع  األفراد،  جمموعة  أو  الفرد،  يعيشها  التي  ذلك،  عكس  أو  احلياة،  جودة  أو 

متطلبات املعيشة األساسية.
دت واتَّسعت املؤرشات  تعدَّ ائك للمفهوم، فقد  الشَّ الرتكيب  ونظًرا هلذا 
اتساًعا  أكثر  لذلك  فهي  احلياة،  نوعية  ومعرفة  قياس  يف  عليها  اعُتِمد  التي 
وشمواًل من مقاييس التنمية البرشية، التي تتمثل يف معدل القراءة والكتابة بني 
الكبار، وأمد احلياة املتوقع عند الوالدة، ونصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل. 
وتفرتض مقاييُس نوعية احلياة بشكل عام وجوَد عالقة طردية بني درجة النمو 
االقتصادي وحالة الرضا، فكلام ارتفعت درجة النمو االقتصادي يف جمتمٍع ما، 

ُيفرتض بل جيب أن تتحسن نوعية احلياة لدى أفراد هذا املجتمع.
االقتصادية  الناحية  عىل  متوقًفا  األمر  جيعل  ال  اإلسالم  يف  األمر  أن  غري 
مطالَب  عنده  أن  كام  اإلنسان  أن  إىل  يرجع  وذلك  املختلفة،  بروافدها  واملادية 
اجلسد، فإن اهللَ أعطاه املخزون الروحي الذي ينبغي أن ُيمأل حتى يتحقق الرضا 
الكامل، وإن شئت فقل: حتى يتحقق الرضا احلقيقي. فمن املعلوم أن السعادة 
ال حتتوي عىل طرف واحد، هو الطرف اخلارجي املتمثل يف عامل األشياء والسلع 
واملباهج، وإنام هناك طرف آخر عميق داخل الروح والنفس اإلنسانية، تشع منه 
السعادة إن ُوفق اإلنسان إليها. أمل تسمع إىل قول رسول اهلل : »َلْيَس 
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الِغنَى َعْن َكْثَرِة الَعَرِض، َوَلكِنَّ الِغنَى ِغنَى النَّْفِس«)))، فحقيقة الغنى هو الكامن 
داخل النفس اإلنسانية بزهدها وقناعتها، والغنى اخلارجيُّ الذي هو غنى اليد 
أنه حتى ولو  الذي هو أقرب للرساب منه للحقيقة. ذلك   ، الغنى املجازيُّ هو 
وصل األمُر بالغنى اخلارجي إىل ثروات طائلة ُتعادل الكنز، فإن الفناَء وارٌد يف 

ها، بخالف القناعة النابعة من داخل النفس، فإنه ال يعرتهيا الفناء أبًدا. حقِّ

1- تعريف نوعية الحياة:
برغم تنوع التعريفات التي طرحها العلامء لـ»نوعية احلياة«، فهي تتفق عىل 
أن »نوعية احلياة« هي تقويٌم لرضا الناس املستمدِّ من درجة إدراكهم لإلشباع 

احلقيقي حلاجاهتم املادية والالمادية.
ليس  شاماًل،  مفهوًما  بذلك  يعد  احلياة«  »نوعية  مفهوم  أن  يعني  وذلك 
فقط بمعنى أنه يشمل كافة جوانب احلياة كام خَيْربها الفرد، أي يشمل اإلشباَع 
املاديَّ للحاجات احليوية أو األساسية، ولكنه يشمل أيًضا إشباَع جوانب احلياة 
بمعنى  وإنام  عنها.  والتعبري  وتنميتها  الذات  حتقيق  يف  مثاًل  املتمثلة  الالمادية، 
أن مفهوم »نوعية احلياة« يشمل كالًّ من الواقع املادي واملوضوعي كام ترصده 
املؤرشات  عنه  تعرب  كام  الواقع  هلذا  الذايت  واإلدراك  املوضوعية،  املؤرشات 

الذاتية))). 

 ،)6446( رقم  النفس«  غنى  »الغنى  باب  »الرقاق«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )1(
ومسلم يف »صحيحه« كتاب »الزكاة« باب »ليس الغنى عن كثرة العرض« رقم )1051(.

االجتامعية  املجلة  واملدخل«،  املفهوم  نظرة عامة عىل  احلياة،  نوعية  ناهد صالح، »مؤرشات   )2(
القومية، املجلد السابع والعرشون، العدد الثاين، مايو 1990م، ص60، 61.
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واستمراًرا لرسد تعريفات »نوعية احلياة«، يرى »ليو«: أن »نوعية احلياة« 
ى ذايتٌّ يشري إىل الرفاهية االجتامعية لألفراد، والبيئة التي يعيشون فيها.  هي ُمسمًّ
وبذلك تعني »نوعية احلياة« بالنسبة أليِّ فرٍد جمموعَة املطالب أو احلاجات التي 
ُيعد الفرد بعد إشباعها أو توفريها سعيًدا أو راضًيا. إال أنه من النادر أن يصل 
الكامل؛ حيث ال  أو  الكيلِّ  اإلشباع  إىل حالة  املطالب  أو  احلاجات  إشباُع هذه 
لُّ  ق ذلك إال يف نطاق فرتٍة زمنيٍة قصرية. فعندما ُيشبع الفرُد حاجًة معينة حَتُ يتحقَّ
إىل  فرٍد  من  احلياة«  »نوعية  مفهوم  لذلك خيتلف  وكنتيجة  حملَّها،  أخرى  حاجٌة 

آخر ومن جمتمع إىل آخر ومن وقت إىل آخر أيًضا))).
وتنظر منظمة اليونسكو إىل »نوعية احلياة« باعتبارها مفهوًما شاماًل يغطي 
تشمل  فهي  ولذلك  أنفسهم؛  األفراد  يدركها  كام  احلياة  وجوانب  أبعاد  كلَّ 
النفيس  التوازن  لتحقيق  املعنويَّ  واإلشباع  احليوية،  للحاجات  املاديَّ  اإلشباَع 
للفرد من خالل حتقيق ذاته. وبذلك فإن »نوعية احلياة« هلا ظروف موضوعية 
ومكونات ذاتية؛ ألهنا مفهوم شامل املجاالت، فالبرشية هلا مشكالت حيوية ال 
يمكن حلها إال من خالل التعاون الشامل بني العلوم املختلفة، يف ضوء االهتامم 

بالتقييم الذايت لألفراد لظروفهم املوضوعية التي يعيشون يف ظلها.
قاموس  تعريَف  أيًضا  التعريفات  من  النموذُج  هذا  ن  يتضمَّ أن  ويمكن 
»وبسرت« لنوعية احلياة، حيث يتضمن التعريُف الـُمَتع وأساليب الراحة. فهو يرى 
رضورة متيز نوعية احلياة بخاصية القبول أو اإلهباج، وكذلك اجلامل واجلاذبية 
املعنوية للحياة الواقعية، باإلضافة إىل التأكيد عىل الراحة املادية والفيزيقية. وهي 

(1) ben_chiehliu, «quality of  life: concept, measure and results, American 
journal of  economics and sociology», vol 34, no 1, 1975, p1. 
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يف جمملها احلياة السهلة واملقبولة أو السارة واملقنعة التي توفر الراحة واإلقناع، 
وهو يقصد بذلك السياقات ذات اجلاذبية بالنسبة لألفراد))).

ومن خالل االستعراض املوجز ملفاهيم نوعية احلياة التي طرحت مؤرشاٍت 
بيئيٌّ موضوعي  أوهلام  أساسيني:  اعتمدت عىل عاملني  أهنا  احلياة، نجد  لنوعية 
يمثل الظروف البيئية املحيطة بالسكان، واآلخر هو عامل التقييم الذايت، ويمثل 
االستجابة ذات الدرجات املختلفة والتي تعكس إدراك الناس لتلك الظروف، 
واملعاين  التعريفات  قراءة  وتشري  احلياة))).  بجودة  اإلحساس  أخرى  بعبارة  أو 

السابقة لنوعية احلياة إىل عدة أبعاد أساسية، نذكر منها ما ييل:
أ( التعريفات الدقيقة لنوعية احلياة، والتي حتاول إبراز ما تتضمنه نوعية 
احلياة، مثل: السعادة، والرضا، والثروة، ونمط احلياة، وغري ذلك من اجلوانب 

التي تشري إىل طبيعة إدراك الفرد لنوعية احلياة. 
معدل  مثل:  االجتامعية،  املؤرشات  استخدام  خالل  من  التعريف  ب( 

اإلنتاج القومي، أو املؤرشات املتعلقة بالصحة أو الرفاهية أو التعليم، وغريها.
التي  العوامل  أو  املكونات  حتديد  حياول  الذي  املبارش  غري  التعريف  ج( 
تؤثر عىل نوعية احلياة، مثل جمموعة املتغريات االجتامعية والسياسية والبيئية التي 

يمكن اإلشارة إليها من خالل جمموعة املؤرشات))).

)1( هناء حممد اجلوهري، »املتغريات االجتامعية الثقافية املؤثرة عىل تشكيل نوعية احلياة يف املجتمع 
املرصي يف السبعينيات، دراسة ميدانية عىل عينة من األرس بمدينة القاهرة«، رسالة دكتوراه، كلية 

اآلداب، جامعة القاهرة، 1994م، ص40.
)2( هبة مجال الدين، »مؤرشات نوعية احلياة بني البعد الذايت والبعد املوضوعي«، املجلة االجتامعية 

القومية، املجلد الثامن والعرشون، العدد الثالث، سبتمرب 1991م، ص68.
)3( هناء حممد اجلوهري، »املتغريات االجتامعية الثقافية املؤثرة عىل تشكيل نوعية احلياة يف املجتمع 

املرصي يف السبعينيات«، مرجع سابق، ص42، 43.
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2- تطوير مؤشرات قياس نوعية الحياة:
الدرجة،  معنى  نفس  له  ذاته  »النوعية«  مصطلح  أن  املتخصصون  يرى 
إىل  األفضل  أو  األحسن  من  منخفض،  إىل  مرتفع  من  الدرجة  تلك  وترتاوح 

األسوأ))).
أما مصطلح »احلياة« فُيشري يف اللغة إىل النمو والبقاء واملنفعة))).

أساسية  مؤرشات  تسعة  عىل  احلياة  لنوعية  قياسه  يف  فيعتمد  »شني«  أما 
يوضح أمهيَة كلٍّ منها كالتايل))):

ا لتحقيق الرفاهية اإلنسانية، ليس فقط  - الدخل: يعترب عنرًصا مهامًّ جدًّ
ألنه يفي بحاجات الفرد األساسية، ولكن أيًضا ألنه وسيلٌة لزيادة نفوذه ومكانته 

ووضعه، باإلضافة إىل أنه يؤثر عىل أوجه الرفاهية األخرى.
- الصحة: إذ يتوقف كلُّ طموٍح لتحقيق نوعية حياة أفضل عىل افرتاٍض 

أسايسٍّ مؤداه متتُّع األفراد بصحة جيدة.
- األمن والطمأنينة: حيث ُتعترب احلامية من األخطار غري املتوقعة عنرًصا 
واحلوادث،  اجلرائم  من  احلامية  ذلك  ويتضمن  البرشي،  للوجود  عنه  غنى  ال 

وأيًضا احلامية من األزمات االقتصادية.

(1) K F Schuessler, and G A Fisher,quality of  life, research and sociology, 
annual review of  sociology»,1985, vol 11, p131.

)2( »املعجم الوسيط« القاهرة، جممع اللغة العربية، ط3، )ص 220(.
(3) hin, doh (1979), «the concept of  quality of  life and the evaluation 
of  development effort: some applications to south Korea, comparative 
politics», vol 11, no 3, p305- 310.
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- املسكن: يستمد هذا املؤرش أمهيَته من كونه جزًءا أساسيًّا من البيئة التي 
حييا فيها األفراد، من أكثر ما هيتم به يف هذا السياق توافر مسكن صحي مريح 

تصل إليه املرافق واخلدمات.
كافًيا  أمًرا  كاملسكن  األساسية  احلاجات  إشباع  يعترب  ال  إذ  التعليم:   -
لتحقيق الرفاهية لألفراد، فاملشاركة يف املجتمع أصبحت شيًئا أساسيًّا يف احلياة 
احلديثة. وتتطلب املشاركة يف احلياة املجتمعية اكتساب معارف ومهارات وقيم 

ومعايري اجتامعية يوفرها التعليم.
- العمل: يمثل العمل وسيلة أساسية، كمصدر للدخل، حلصول األفراد 
عىل السلع واخلدمات الرضورية للبقاء اإلنساين، هذا فضاًل عن دوره يف إشباع 
وتقدير  والنجاح،  التقدم،  إلنجاز  حاجاهتا  مثل  اإلنسانية،  الطبيعة  حاجات 

الذات.
- وقت الفراغ واالستجامم: يعد وقت الفراغ ووقت الرتويح واالستجامم 

ا للمشاركة بفاعلية ونجاح يف كافة األنشطة املولدة للدخل. أمًرا رضوريًّ
- احلب والثقة: ال يضمن حصول األفراد عىل املوارد املالية املادية حتقيق 
احلياة السعيدة؛ إذ ال بد من توافر احلب والثقة بني األفراد، بني اآلباء واألبناء، 

بني املواطنني وبعضهم البعض.
فرص  وإتاحة  القرار  اختاذ  يف  املشاركة  ويتضمن  واملساواة:  احلرية   -

املشاركة السياسية واالقتصادية بشكل متساٍو.
نوعية  توفر  التي  املدينة  أن   :»duane elgen« »إلـجن«  ويرى 
املوضوعية  الظروف  بني  توائم  أن  تستطيع  التي  املدينة  تلك  هي  للحياة  جيدة 
»دالكي«  ويذهب  الظروف.  تلك  إزاء  للسكان  الذاتية  واالجتاهات  املتاحة، 
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إحساس  هي  احلياة  نوعية  أن  إىل   »e d.l.rourk« و»رورك«   »n.c.dalky«
احلياة  عن  الرضا  عدم  أو  بالرضا  إحساسه  عىل  ويرتتب  املعيشة،  بجودة  الفرد 

إحساُسه بالسعادة أو الشقاء.
السعادة ومفهوم  يربطون بني مشاعر  املوضوع  بذلك  املهتمني  أن  ويبدو 
لنا  التي نقدرها؛ ألهنا جتلب  نابع من تلك األشياء  »نوعية احلياة« كشعور عام 
لنا  حتقق  أن  أمكنها  إذ  التقدير؛  ذلك  تستحق  فهي  املعيشة،  من  معينًا  مستوى 
بمعنى اإلحساس  وإنام  اللحظي،  االستمتاع  بمعنى  ليست  هنا  السعادة، وهي 

بجودة املعيشة عىل املدى الطويل.
احلياة،  نوعية  لقياس  مؤرشات  عدة  طرحت  فقد  سبق  ما  إىل  استناًدا 
املعنية  احلديثة  الدراسات  ومن  وموضوعية.  حتديًدا  أكثر  بشكل  ولتعريفها 
عن  2004م  عام  رومانيا  يف  ُأجريت  دراسٌة  احلياة،  نوعية  مؤرشات  بتحديد 

نوعية احلياة، وقدم القائمون عليها سبعة عرش مؤرًشا لنوعية احلياة، هي))):
اليومية،  حياته  عن  الرضا  االنتحار،  معدالت  الصحية،  حالته  الفرد:   -

األمن الفردي.
- السكان: متوسط عمر األفراد يف الدولة، معدل وفيات األطفال.

- البيئة الطبيعية: التلوث، نوعية ظروف احلياة الطبيعية.
- االستقرار اإلنساين: نسبة السكان يف املناطق احلرضية، املناطق اخلرضاء 

املتاحة، نوعية وسائل النقل العامة.

(1) marginean, loan (editor) (2004), quality of  life in Romania Bucharest a: 
http:/www.iccv.ro/romana/quality/pdf
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- اإلسكان: متوسط عدد األفراد يف كل غرفة، الراحة يف املسكن والرضا 
عنه، توافر خدمات املسكن كاملياه.

اآلخرين،  يف  الثقة  االجتامعية،  العالقات  نوعية  االجتامعية:  البيئة   -
معدالت حوادث القتل.

- األرسة: الرضا عن وضع األرسة، معدالت الطالق، نسبة األرس ذات 
العائل الواحد.

- العمل: حجم القوى العاملة يف السكان، معدالت البطالة، توزيع قوة 
العمل عىل القطاعات املختلفة.

- نوعية احلياة العملية: ساعات العمل يف األسبوع، توزيع األجور، نسبة 
العاملني يف دورة ليلية، الرضا عن العمل.

اخلدمات  االستهالك،  الدخل،  املعيشة:  ومستوى  االقتصادية  املوارد   -
املقدمة للسكان.

- التعليم: عدد األطفال املقيدين باملدارس، عدد الطالب لكل 10000 
نسمة، نوعية التعليم.

- الرعاية الصحية: عدد السكان لكل طبيب، عدد األرسة لكل 1000 
نسمة، نوعية الرعاية الصحية.

ا، توافر  - الثقافة: عدد الصحف واملجالت، عدد الكتب املطبوعة سنويًّ
وسائل اإلعالم.

- الضامن االجتامعي: نسبة العاملني املسجلني يف نظام الضامن االجتامعي، 
منح  عىل  احلاصلني  نسبة  االجتامعية،  املساعدات  يتلقون  الذين  السكان  نسبة 

دراسية من الدولة، نوعية اخلدمات االجتامعية املقدمة.
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- أوقات الفراغ: عدد ساعات الفراغ يف األسبوع، وكيفية استغالهلا.
بأحزاب  امللتحقني  السكان  نسبة  املشاركة،  نسبة  السياسية:  البيئة   -

سياسية، نوعية إدارة املجتمع، املشاركة يف اختاذ القرار.
العام: معدالت اجلرائم، نشاط مؤسسات  الدولة والقطاع  - مؤسسات 

الدولة اإلدارية وحل مشاكل املواطنني.
األساسية  املؤرشات  من  جمموعة  عىل  االتفاق  من  قدر  وجود  ويتضح 
لنوعية احلياة، مثل: الدخل، والتعليم، والصحة، والبيئة، والعالقات االجتامعية، 
ضت إليها بعُض الدراسات  واملشاركة. وتوجد جمموعة أخرى من املؤرشات تعرَّ
االجتامعي،  والضامن  والثقافة،  التكنولوجية  كالتنمية  اآلخر،  البعُض  وأغفلها 

واخلصوصية.
ارتباًطا بام سبق يمكن تعريف »نوعية احلياة« بأهنا: درجة التحسن والرقي 
يف جممل األوضاع املادية وغري املادية، التي تعمل عىل إشباع احلاجات األساسية 

والكاملية لألفراد يف جمتمٍع ما.
ُتغطِّي  التي  الرئيسية  األبعاد  من  جمموعًة  املفهوُم  يتضمن  بذلك  ارتباًطا 

أبعاَد وجوانَب احلياة عىل النحو التايل:
مستوى  يف:  متمثلة  االقتصادية،  احلياة  نوعية  تعكس  اقتصادية:  أبعاد   -

املعيشة، التشغيل، توزيع الدخل.
وتشمل:  السائدة،  االجتامعية  األوضاع  عن  تعرب  اجتامعية:  أبعاد   -
اخلدمات التعليمية والصحية واإلسكان من جانٍب، والعالقات االجتامعية بني 

األفراد من جانب آخر.
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- أبعاد سياسية: تتضمن جمموعة احلقوق واحلريات السياسية، املشاركة 
يف اختاذ القرار.

- أبعاد بيئية: تتمثل يف التمتع ببيئة نظيفة، هواء نظيف، مياه رشب نقية، 
مساحات خرضاء))).



للحالة املرصية«، رسالة  احلياة، دراسة  الرشيد ونوعية  اهلادي اجلوهري، »احلكم  أماين عبد   )1(
دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010م، ص75، 74.
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املوارد  قدٍر كبري من  إىل  فإهنا حتتاج  بالنجاح،  احلياة األرسية  ُتكلَّل  حتى 
الثقافية، التي تلعب دور املعاين التي حُتافظ عىل متاسك واستقرار احلياة األرسية.
ل الدين والقيم واملبادئ الدينية أبرز املوارد الثقافية، التي ُتساعد يف  وُيشكِّ
تنظيم التفاعل األرسي، بحيث يظل يف أطره ومستوياته املستقرة واملستقيمة. كام 
تتضمن املوارد الثقافية العادات والتقاليد التي انحدرت إلينا من املايض، وتلعب 
خمتلف  وواجبات  حقوق  حتدد  كذلك  األجيال.  بني  الفجوة  ردم  يف  دورها 

األطراف نحو بعضهم البعض. وذلك مجيًعا لدعم وتقوية احلياة األرسية.
ونعرض فيام ييل طبيعة املوارد الثقافية يف حياة األرسة:

1- االلتزام بالقيم الدينية واألخالقية:
َيكُثر استخدام مصطلح »القيم« و»القيمة« و»األحكام القيمية« يف املجال 
الرتبوي، وذلك إىل جانب مصطلح »األخالق«. وقد ذكرنا فيام سبق ما يتعلق 

بمفهوم »األخالق«. فام معنى »القيم«؟
لفظ »القيم« يف اللغة: مجع قيمة، وأصلها الواو؛ ألهنا من مادة »ق و م«، 
التي تدل عىل انتصاب أو عزم. يقول ابن منظور: والقيمُة ثمُن اليشء بالتقويم.

َي الثمُن قيمًة ألنه يقوم مقام اليشء، يقال: كم قامت ناقتك؟ أي:  وُسمِّ
كم بلغت؟ وقد قامت األَمُة مائَة دينار: أي: بلغت قيمتها مائة دينار.

ُم«)))،  مَت لنا؟ فقال: »اهللُ ُهَو اْلـُمَقوِّ ويف احلديث: قالوا: يا رسوَل اهلل، لو قوَّ
ْدَت لنا قيمَتها. رَت لنا، وهو من قيمة اليشء، واملراد: حدَّ أي: لو سعَّ

 ،)2201( رقم  يسعر«  أن  كره  »من  باب  »التجارات«  كتاب  »السنن«  يف  ماجه  ابن  أخرجه   )1(
قال   .)11809( رقم    اخلدري  سعيد  أيب  مسند   )328/18( »املسند«  يف  وأمحد 
لكن=  بَأَخَرٍة،  اختلط  عروبة،  أيب  بن  سعيد  إسناده  يف  ماجه«:  ابن  عىل  »زوائده  يف   البوصريي 
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اج: »القيم« مصدٌر بمعنى االستقامة))). ومن ذلك »القيم« يف  جَّ الزَّ قال 
قرأه  »تفسريه«:  يف  الُقْرطبيُّ  قال   ،]161 ]األنعام:  قَِيٗما{  }دِيٗنا    قوله 
يقال:  به، كام  َبع، فوصف  }قَِيٗما{، وهو مصدر كالشِّ الكوفيون وابن عامر: 
رجٌل َعْدٌل. وقرأ الباقون: }َقّيِٗما{، ومعناه: دينًا مستقياًم ال ِعَوج فيه))). قال 

الراغب: }دِيٗنا َقّيِٗما{، أي: ثابًتا مقوًما ألمور معاشهم ومعادهم))).
{ ]البينة: 5[، فقد قال ابن كثري يف  أما قوله : }َوَذٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ
املراد  املعتدلة))). وقيل:  املستقيمة  أو األمة  العادلة،  القائمة  امللة  تفسريها: دين 
: كتب  دين الكتب القيِّمة، أما وصف الكتب بأهنا قيمة فمعناه كام قال املاَوْرِديُّ
اهلل املستقيمة، التي جاء القرآن بذكرها، وثبت فيه صدقها، أو فروض اهلل املكنونة 

العادلة))).
ما  هو  اآلن  السائد  بمعناها  الِقَيم  إىل  اللغوية  االستعامالت  أقرب  ولعل 
َيُدم عىل يشٍء))).  ذكره صاحب »القاموس« من قوهلم: فالن ما له قيمة: إذا مل 
وقول صاحب »أساس البالغة«: القيمة: ثباُت اليشء ودواُمه))). ومها ُيشريان 

=عبد األعىل الشامي روى عنه قبل االختالط، وحممد بن زياد. وقال الذهبي: روى له البخاري 
مقروًنا بغريه. وقال ابن حبان يف »الثقات«: وربام أخطأ، وباقي رجال اإلسناد ثقات.

)1( »لسان العرب« مادة »قوم«.
)2( »تفسري القرطبي« )152/7(.

)3( »املفردات يف غريب القرآن« ص691.
)4( »تفسري ابن كثري« )438/8(.

)5( »النكت والعيون للاموردي« )316/6(.
)6( »القاموس املحيط للفريوزآبادي« )1152/1(.

)7( أساس البالغة للزخمرشي، ص 528.
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بذلك إىل أن القيمَة ترد بمعنى األمر الثابت، الذي حيافظ عليه اإلنساُن ويستمرُّ 
يف مراعاته.

ت- لاهيت الييمش
تعددت االجتاهات واختلفت املدارس العلمية يف حتديد مفهوم »القيمة«، 
باختالف االجتاهات واآلراء.  للقيمة خيتلف  املعنى االصطالحيَّ  فإن  ثم  ومن 
وسنحاول فيام ييل إبراَز أهمِّ هذه املفاهيم حتى نصل بعد ذلك إىل حتديٍد واضح 

ملفهوم القيم اإلسالمية.
حيث ُتعرف »القيمة« يف املجال االقتصادي بأهنا: قيمة التبادل، أي السعر 
أما  حقيقيٌة  القيمة  أن  أساس  عىل  والسعر  القيمة  بني  ويميزون  للسلعة.  املقرر 
املتبادلني للسلعة؛ وهلذا تكون  السعر فاعتباري؛ وذلك راجع إىل الرتايض بني 

القيمة أحياًنا أكثر أو أقل من السعر.
الضمنية  القيمية  امُلسلَّامت  اكتشاف  السيايس:  املجال  »القيمة« يف  وتعني 

ل السلوك السيايس، والتي تعد عوامَل تفسرييًة. التي ُتشكِّ
كام اهتم بدراسة القيم علم النفس، وعلم االجتامع، كلٌّ من زاويته ورؤيته، 
واتضح أن هناك مفاهيَم للقيمة تضم جوانَب معنويًة تتعلق بموضوعات معينة، 
تعرضت هلا تعريفاٌت ومفاهيُم تراوحت بني التحديد الضيق للقيم عىل أهنا جمرد 
اهتاممات أو رغبات غري ملزمة، إىل حتديداٍت واسعة يراها معايرَي مرادفًة للثقافة 
النفس  التايل مفهوم »القيمة« لدى املختصني يف علم  التعريف  . ويوضح  ككلٍّ
انفعالية  صيغة  ذو  اجتامعي،  معيار  القيمة  أن:  إىل  يذهب  والذي  االجتامعي، 
قوية وعامة، تتصل من قريب باملستويات اخللقية التي تقدمها اجلامعة، ويمتصها 
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الفرد من بيئته االجتامعية اخلارجية، ويقيم منها موازين يربر هبا أفعاله، ويتخذها 
هادًيا ومرشًدا.

أما مفهوم القيمة عند علامء أصول الرتبية فمن املمكن تصوره من خالل 
القيمة هي معايري ومقاييس نحكم  إن  قائاًل:  الرتبويني  الباحثني  كتبه بعض  ما 
هبا عىل األفكار، واألشخاص، واألشياء، واألعامل، واملوضوعات، واملواقف 
الفردية واجلامعية، من حيث حسنها، وقيمتها، والرغبة هبا، أو من حيث سوءها 

وعدم قيمتها وكراهيتها، أو من منزلة معينة ما بني هذين احلدين.
السابقة،  تنتمي إىل أيٍّ من االجتاهات  للقيمة ال  وهناك تعريفات أخرى 

نذكر منها:
نحكم  معيار  أو  مقياس  أو  مستوى  عن  عبارة  بأهنا:  »القيم«  تعريف 
بمقتضاه ونقيس به ونحدد عىل أساسه املرغوَب فيه واملرغوب عنه. أو القول 
خيتص  أو  فرًدا  يميز  ضمني  أو  ظاهر  تصور  أو  مفهوم  عن  عبارة  »القيم«  بأن 
العمل ووسائله  انتقاء أساليب  فيه وجوًبا، مما يؤثر يف  ملا هو مرغوب  بجامعة، 

وغايته.
ويالحظ يف كل املفاهيم السابقة أن »القيم« تتميز بعدة خصائص أساسية، 
نذكر منها: أهنا عنارص توجيه يف احلياة، تعكس توجًها معينًا حيال نوٍع معني من 
اخلربة، وأهنا حتمل صفة االنتقائية، كام أن االختيار الذي تفرضه القيمة عىل الفرد 
يف جمال التعامل يعد أفضل اختيار له. وإذا نظرنا إىل هذه التعريفات املختلفة من 
وجهة النظر اإلسالمية فإنه يمكن القول بأهنا مجيًعا ال تعدو أن تكون اجتهادات 

نابعة من ختصص أصحاهبا، ومن ثم فإنه يالحظ عليها ما ييل:
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وهي  فيها،  نشأت  التي  وثقافاهتا  بيئاهتا  عن  تعرب  املفاهيم  هذه  أن   )1(
خمتلفة متعددة، ومع هذا فإن فيها ما قد يتوافق مع البيئة العربية اإلسالمية وفيها 

ما ال يتوافق.
)2( أكدت املفاهيم املختلفة رغم تفاوهتا واختالفها عىل املجتمع باعتباره 
مصدًرا للقيم، وجعلت احلكم عىل األفعال يصدر عن اإلنسان فقط، الذي حيكم 
، بغض النظر عن اخلري أو الرش  عليها من خالل منفعتها اآلنية أو رضرها اآلينِّ
الكامن فيها. واإلنسان ال يمكنه إدراك احلسن والقبح بعقله املحض، كام أنه ال 
يدركها إدراًكا جامًعا قبل الفعل أو بعده. ثم إن اإلنسان بحكم نسبيته عرضة 
وبالقبح  تارة  باحلسن  الفعل  عىل  حيكم  فقد  والتناقض،  واالختالف  للتفاوت 
الذي  ألن  يستطيعه؛  فال  احلقيقي  املوضوعي  احلكم  أما  للظروف.  تبًعا  تارة، 
يستطيع أن يزود اإلنسان بذلك عىل وجه احلقيقة هو الدين الساموي، وهذا ما مل 

يرد يف تعريف أو مفهوم حتى لدى الباحثني العرب.
تكاد  ال  ثم  ومن  خاصة،  وضعية  عقلية  عن  ناجتة  املفاهيم  هذه  أن   )3(
بالتصورات  تلتزم  اإلسالمية  الرؤية  ألن  نظًرا  اإلسالمية،  القيم  بفهم  تفي 
والنص  الكريم،  القرآين  النص  منبثقة من دالالت  األساسية، وهي  اإلسالمية 
النبوي الصحيح؛ وألن وصف الفعل اإلنساين واحلكم عليه إنام يصدر عنهام، 
بعد النظر فيهام الستجالء األحكام التي تشتمل عليها هذه النصوص، يف إطار 
هدف حمدد، وهو استجالء املراد اإلهلي يف حتديد أفعال اإلنسان، دون أن يكون 
له أي مدخل يف اإلضافة الذاتية بام يؤثر عىل ذلك املراد بالزيادة أو النقصان أو 
التغيري. واألمر إًذا ليس خاضًعا للوضعية العقلية الذاتية املحضة، وإن كان هلا 

اعتبارها اخلاص يف فهم النص وتنزيله.
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اإلسالمي،  والنهج  اإلسالمية  الرؤية  عن  ختتلف  املفاهيم  هذه  أن   )4(
الذي يرى أن أعامل اإلنسان ليست هدًفا يف حد ذاهتا، بل ترتبط باهلل وتتجه نحو 
مرضاته، وإن مل يتحقق من هذا العمل أو ذاك نفع مبارش أو مصلحة عاجلة، أو 
لذة آنيَّة؛ ألن اهلل تعاىل هو وحده املتفرد بخلق اإلنسان؛ وهلذا فهو متفرد بكامل 
العمل بام خلق يف طبيعته وقدراته ونوازعه وحاجاته، وبناء عىل ذلك فهو متفرد 
بوضع منهاج احلياة له عىل الوجه الذي يكون فيه خريه وسعادته وترقيته يف كافة 
شئون حياته الفردية واالجتامعية. وبذلك يكون األساس واملعيار األوحد فيام 
اهلل،  أمر  بام  ائتامًرا  اإلهلي،  البيان  ميزان  هو  سلوًكا  أو  فكًرا  ويذر  اإلنسان  يأيت 

وانتهاء عام هنى عنه. 
تعطي  وإنام  للحياة،  الكلية  املقاصد  عن  تعرب  ال  املفاهيم  هذه  أن   )5(
اإلنسان ضابًطا للحياة الدنيا وعالقتها؛ ولذلك ارتبط بعضها بتحقيق السعادة 
املنهج  به يف  املسلم  أنه من  الدنيا، يف حني  لإلنسان عىل وجه األرض يف احلياة 
اإلسالمي وجود حياة آخرة فيها ثواب وعقاب، عىل ما يأيت اإلنسان ويدع وما 

خيتار.
السابقة،  التعريفات  التي وجدت يف  للثغرات  وانطالًقا من ذلك، وجتنًبا 
فإنه يمكن تعريف »القيم« من املنظور اإلسالمي بأهنا: جمموعٌة من املعايري الثابتة 
واألحكام النابعة من تصورات أساسية عن اهلل والكون واحلياة واإلنسان، كام 
صورها اإلسالم، وتتكون لدى الفرد واملجتمع من خالل التفاعل مع املواقف 
هات  واخلربات احلياتية املختلفة، بحيث متكن اإلنسان من اختيار أهداٍف وتوجُّ
العميل  السلوك  أو  االهتاممات  خالل  من  وتتجسد  إمكانياته،  مع  تتفق  حلياته 

بطريقة مبارشة وغري مبارشة.
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السابق تربز عدة حمددات أساسية، نذكر منها: أن  التعريف  واستناًدا إىل 
حياة اإلنسان حتكمها أهداف حمددة، وهناك وسائل لبلوغها، وال بد من االنتفاع 
املنهج  من  ذلك  وينبع  ترتضيه،  وما  اجلامعة  تقدمه  ما  إطار  يف  األهداف  بتلك 
األسايس الذي يشكل إطاًرا مرجعيًّا هلا. ويف حالة املجتمع اإلسالمي، فإن كل 
ذلك يرتد يف النهاية للقرآن الكريم والسنة املطهرة كمصدرين أساسيني إلطار 
املسلم عىل هيئة  تتبلور أهداف احلياة لدى اإلنسان  املجتمع. كام  احلياة يف هذا 
معايري ينظر من خالهلا لكافة مكونات حياته، إما باإلجياب أو بالسلب، بمعنى 
أنه تتكون لديه أحكام تفضيلية إزاء عنارص وجزئيات حياته، فيكون إجيابيًّا يف 

بعضها وسلبيًّا يف بعضها اآلخر، بقدر ما حتقق له قيمة أو ال حتقق.
الدنيا  احلياة  يف  الفرد  ومواقف  املجتمع  مكونات  بكافة  املعايري  وتتصل 
ويف اآلخرة باعتبارها استجابة للحياة الدنيا، ويستوعبها الفرد من خالل عملية 
ملا  مرجعية  تشكل  النهاية  يف  وهي  االجتامعي.  والتفاعل  االجتامعي،  التطبيع 
ومقاصده  اإلسالم  أهداف  هي  التي  املجتمع،  يف  العام  احلياة  إطار  إليه  هيدف 
يف املجتمع، كموجهات قيمية تسعى إىل املجتمع باجتاه حتقيق أهدافه؛ إذ يسعى 
أهداف  أبرز  الذي هو  تعاىل،  اهلل  إىل رضوان  القيمية  توجهاته  املسلم من وراء 

املجتمع اإلسالمي.
اختيارات اإلنسان وتوجهاته، وبقدر  القيم من خالل  تلك  تتكشف  كام 
إمكانياته ووضوح القيم لديه، فإنه ُيصبح مطمئنًا إىل اختياره، مقتنًعا به، ومن 
ثم فهو يوجه كافة إمكانياته من أجلها؛ ذلك ألن الفرد الذي يتبنى القيم حياول 
أنه ال  التوجيه. ويعني هذا  بعملية  تقوم  إليها يف حياته، فهي  بالنظر  أن يسلك 
بد من وجود وعي تام بالقيمة، مع شعور بأمهيتها، فالقيمة ال تكتسب أمهيتها 
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لدى الفرد إال إذا توفرت فيها رشوط ثالثة، تتمثل يف: رضورة أن يكون لديه 
وعي يتبلور حول وجود يشء أو فكرة أو موقف أو شخص. والثاين أن يؤسس 
هذا الوعي لديه اجتاًها انفعاليًّا مع اليشء أو الفكرة أو املوقف لصاحله أو ضده، 
فينظر إليه عىل أنه خري أو رش إىل حد ما، بمعنى أال يقف موقف الالمباالة أو 
عدم االهتامم. وأن يصبح وعيه واجتاهه االنفعايل ركيزًة أساسية للسلوك، وليس 

جمرد اهتامم وقتي عابر يأبى أن يدوم.
ومعنى هذا أن للقيم صفة االختيار عند الفرد، والذي يتكون عن وعي 
واخلطأ،  الصواب  بني  للتمييز  معيارية  أحكام  عىل  تنطوي  ألهنا  تام؛  واقتناع 

واخلري والرش.
هيئة  عىل  والسنة،  القرآن  األصلية  املصادر  خالل  من  القيم  هذه  وتظهر 
أوامَر ونواٍه أو إلزامات تكليفية، يف حني تظهر سلوكيًّا يف صور التعبري اإلجيايب 

أو السلبي.
بعض  ذكره  ما  اإلسالمية«  »القيم  ملفهوم  األخرى  التصورات  ومن 
اإلنسان عىل يشء  يصدره  اإلسالمية هي حكٌم  القيم  بأن  قال  عندما  الباحثني 
ما مهتدًيا بمجموعة املبادئ واملعايري التي ارتضاها الرشع، حمدًدا املرغوب فيه 

واملرغوب عنه من السلوك.
ب- خيائص الييم اإلسالليتش

يف ضوء ما سبق يمكن القول بأن القيم اإلسالمية تتميز بعدة خصائص: 
يأيت يف املقدمة منها: أهنا تصدر من مصادر اإلسالم ذاته، أي أهنا تستمد من 
النبوية الرشيفة، ويعتربان األساسني الالزمني للحديث  الكريم والسنة  القرآن 

والبحث عن القيم اإلسالمية.



ةانيلاش المسايد الثيافيت ل سأيت اليياة

37

كلها  اإلسالمية  احلياة  أن  باعتبار  الرشعية،  األحكام  من  ُتستَمد  أهنا  كام 
تقوم عىل هذه األحكام، وتأيت القيم يف صورة أمر بالفعل أو أمر بالرتك، والكف 
بكافة درجات أمر الفعل وأمر الرتك. وهي هبذا حتدد توجهات اإلنسان يف حياته 

حيال األشياء واملواقف، تاركة له مساحة من االختيار.
باإلضافة إىل ذلك فإهنا تقوم عىل أساس الشمول والتكامل، بمعنى أهنا 
تراعي عامل اإلنسان وما فيه، واملجتمع الذي يعيش فيه، وأهداف حياة اإلنسان 
طبًقا للتصور اإلسالمي، أي حتدد أهداف احلياة وغايتها وما وراءها، ومن ثم 
تكون قيمة أي إنجاز برشي يف تقدير حسابه وجزائه يف الدار اآلخرة مع عدم 
لكافة مناشط اإلنسان وتوجهاته، تستوعب حياته  أهنا جامعة  الدنيا.كام  إمهال 

كلها من مجيع جوانبها، ثم هي يف هذا ال تقف عند حد احلياة الدنيا.
إىل جانب ذلك فإهنا تقوم عىل مبدأ التوحيد، باعتباره النواة التي تتجمع 
حلياة  جتعل  وهبذا  ألهدافه،  يصل  حتى  وسلوكياته،  املسلم  اجتاهات  حوهلا 

اإلنسان معنى ووظيفة.
إضافة إىل أهنا تتميز باالستمرار والعموم لكل الناس يف كل زمان ومكان، 
َل ٱۡلُفۡرقَاَن  ِي نَزاَّ ويؤيد ذلك القرآن الكريم يف قول اهلل : }َتَباَرَك ٱلاَّ
ٰ َعۡبِدهِۦ ِلَُكوَن لِۡلَعٰلَِمَي نَِذيًرا{ ]الفرقان: 1[. وال تتأتى تلك االستمرارية  َعَ
إال إذا كانت هذه القيم موضوعية، أي من عند اهلل تعاىل، فاإلنسان ال يمكنه من 
تلقاء نفسه ودون معونة إهلية أن ينشئ نظاًما حياتيًّا صاحلًا له، وال يمكنه أن يقيم 
منظومة قيمية تساعده عىل أداء دوره يف األرض، بسبب ما يطرأ عليه من ميل 
للهوى، وما ُجبل عليه من ضعف؛ ولذلك فإن الوحَي هو الذي يستطيع ذلك، 
جهده  اإلنسان  عىل  حتفظ  خالدة  بقيم  الوحي  جاء  فقد  فعاًل،  حدث  ما  وهذا 
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تلك  وتأيت  اهلل يف األرض.  به كخليفة  الالئق  املستوى  إىل  به  وحياته، ولرتتفع 
تبديل  أو  تغيري  أي  عليها  يطرأ  ال  فهي  من موضوعيتها،  استمراريتها  يف  القيم 
بسبب تغري الظروف واألزمان، وهي ليست من نتاج برش، بل هي وحي من اهلل 
  تعاىل لنبيه، وعىل هذا تكون االستمرارية سمة فاصلة بني قيم اهلل 

وقيم البرش.
أو  االجتهاد  تقبل  ثابتة ال  عليا  قيم  فهناك  واملرونة،  للثبات  وأهنا جامعة 
باملعروف  األمر  وقيم  العبادات،  وقيم  العقدية،  كالقيم  التبديل،  أو  التغيري 
والنهي عن املنكر. أما القيم األخرى فهي نسبية، بمعنى أن القيم التي تستند إىل 
نص قطعي الداللة ال جيوز فيها التغيري أو التبديل، أما تلك التي تعتمد عىل ظني 
الداللة، فإن جمال االختيار فيها واسع. وهي مرنة مرونة كافية ملواجهة ما يتولد 
املجتمعات،  يف  األمور  إليه  تصري  وما  وحوادث،  مواقف  من  الناس،  حياة  يف 
الواجبة ال  القطعية  والقواعد  فالقيم  وتأمل واستنباط.  نظر  إىل  مما حيتاج  وهي 
جيوز فيها التبديل، أما ما يستحدث من مواقف وما جيوز فيه االجتهاد ويستجد 
من قيم بحسب اقتضاء املصلحة زماًنا ومكاًنا وحااًل، فتلحقها احلركة واملرونة. 
وهبذه امليزة استطاعت القيم اإلسالمية احلفاظ عىل املجتمع اإلسالمي بالرغم 

من التغريات التي أصابته والتي واجهته عىل مر الزمن.
كام أهنا قيم وسطية، تلك الوسطية املختارة بوعي ال بالتلفيق، فقد عمد 
وزود  إليها.  وأضاف  وضبطها،  فأبقاها  العريب  عند  اجليدة  القيم  إىل  اإلسالم 
اإلنسان بقيم ليعيش عامله املادي واملعنوي يف توازن دقيق، وزوده بقيم هتتم بالفرد 
إلخ. وهبذا  الدنيا واآلخرة، والقوة والرمحة...  باجلامعة، كام وازن بني  كام هتتم 
البرشية والطبيعة اإلنسانية، يف واقعية  الفطرة  تعبرًيا صحيًحا عن  كانت معربة 
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كاملة. ومل ُتلِغ وسطيُة القيم اإلسالمية الطبيعَة البرشية، بل عملت وتعمل عىل 
توجيهها باعتبارها مفاهيم ضابطة، تعمل عىل توجيه هذه الطبيعة، فهي ال تضاد 
الفطرة وال تلغيها وال تكبتها وال تقف يف سبيلها، بل حتاول أن توجهها بطريقة 
دافعة. ومن منطلق هذه الوسطية يلزم اإلسالم اإلنسان بالقيم املحققة إلنسانيته، 
والتي ال تغلو يف طرف وهتمل طرفا آخر، فاإلنسان مطالب -مثاًل- بالتوسط 
واآليات  واجلسد،  الروح  مطالب  وتوفية  واالعتقاد،  والعاطفة،  اإلنفاق،  يف 
التي تؤيد ذلك عديدة منها: }َوَل َتَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إَِلٰ ُعُنقَِك َوَل تَۡبُسۡطَها 
 ُ َءاتَىَٰك ٱللاَّ ُۡسوًرا{ ]اإلرساء: 29[، }َوٱۡبَتِغ فِيَمآ  ُكاَّ ٱۡلبَۡسِط َفَتۡقُعَد َملُوٗما ماَّ
ُ إَِلَۡكۖ َوَل  ۡحَسَن ٱللاَّ

َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
ۡنَياۖ َوأ اَر ٱٓأۡلِخَرةَۖ َوَل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱدلُّ ٱدلاَّ

َ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡفِسِديَن{ ]القصص: 77[. إن تلك  ۡرِضۖ إِناَّ ٱللاَّ
َ
َتۡبِغ ٱۡلَفَساَد ِف ٱۡل

الوسطية التي تتميز هبا القيم اإلسالمية، تعد عملية انتقائية، إال أهنا توفيق دقيق 
لدى  تولد  ألهنا  رضورية  وهي  األرضية،  اإلنسان  وإمكانات  الوحي  بني  ا  جدًّ
يتسم  عماًل  النهاية  يف  يتيح  مما  هبا،  لاللتزام  واالنتقاء  االختيار  حيوية  اإلنسان 
بالصدق يف املظهر واملخرب، بخالف عملية التلفيق التي ال حتمل داللة نفسية عىل 

تقوى أو صالح.
أوجد  ولذا  الدنيوية واألخروية؛  باجلزاءات  ترتبط  فإهنا  إىل جانب ذلك 
وراء  أسمى  آخر  هدف  هناك  ولكن  والرتهيب،  والرتغيب  والوعيد،  الوعد 
االلتزام بعد االختيار القائم عىل وعي كامل ملا جاء به الرشع وَأَمر بااللتزام به، 
منه  حيرم  ال  والذي  ذلك،  بعد  اجلزاء  ويأيت  تعاىل،  اهلل  إرضاء  هو  اهلدف  ذلك 
امللتزم. عىل هذا النحو فهي تشكل أساس الضبط والتوجيه والتنمية والرتبية؛ 
ولذا فإن أهداف الرتبية يف أي جمتمع إنام تشتق من هذه القيم، التي هتتم بجوانب 
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وجوه  كافة  عىل  منبسط  القيم  فسلطان  متكاملة.  وبصورة  املختلفة  اإلنسان 
النشاط اإلنساين كلها، ال يشذ عنها عمل تربوي وال يتفاوت يف حكمه نشاط 

بدين أو عقيل أو فني أو أديب أو روحي.

ج- ةي يف الييم اإلسالليتش
يف ضوء ما سبق سنعرض تصنيًفا للقيم اإلسالمية َوْفق عدة أبعاد:

البعد األول: من حيث اإلطالق والنسبية: حيث يوجد هنا مستويان:
األول: القيم املطلقة: وترتبط باألصول، وهي قيم ثابتة ومطلقة ومستمرة، 
والوعي،  الفهم  إال  فيها  لالجتهاد  جمال  وال  واألحوال،  الزمان  بتغري  تتغري  ال 
ومن ثم جيب عىل املسلم أن يتقبلها ويسلم هبا ويعمل بمقتضاها، وهذه ترجع 

إىل القرآن الكريم والسنة املطهرة.
واملستوى الثاين: القيم النسبية: وترتبط بام مل يرد فيه نص أو ترشيع رصيح، 
أهنا  نسبيتها  ومعنى  مع نص رصيح،  يتعارض  الذي ال  لالجتهاد  وهي ختضع 

متغرية بتغري املواقف عرب الزمان واملكان، وحتتاج إىل اجتهاد مجعي إلقرارها.
وهي  املصلحة،  حتقيق  حيث  من  القيم  تصنيف  عىل  الثاين  البعد  ويؤكد 
تتعلق بحفظ الكليات اخلمس، وهي: الدين، وموضوع القيم هنا صلة اإلنسان 
بربه. والنفس، وموضوع القيم هنا صلة اإلنسان بنفسه، وحياة اإلنسان والعقل، 
وموضوع القيم اجلوانب الفكرية والعقلية يف حياة اإلنسان. والنَّسل، وموضوع 
القيم صلة اإلنسان بغريه عىل وجه العموم. واملال، وموضوع القيم صلة اإلنسان 

باألشياء واملكاسب.
وتأيت القيم يف إطار هذا البعد مرتبة ترتيًبا هرميًّا طبًقا ملحورين أساسيني: 
األول درجة النفع، وهنا ثالث درجات: الرضوريات، احلاجيات، والتحسينيات. 

ودرجة احلكم، من حيث الواجب واحلرام واملباح واملكروه واملندوب.
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ويتحدد البعد الثالث لتصنيف القيم من حيث تعلقها بشخصية اإلنسان 
اجلانب  هو  األول  اجلانب  ويعد  وحتتضنها.  القيم  عىل  تريب  والتي  وجوانبها، 
به. ثم  بربه، وحتدد صلته  التي تنظم عالقة اإلنسان  القيم  الروحي، وتعرب عنه 
بالشعور  تتصل  والتي  باألخالق،  املتعلقة  القيم  عنه  وتعرب  اخللقي،  اجلانب 
املتعلقة  القيم  عنه  وتعرب  العقيل،  اجلانب  الثالث  اجلانب  ويتضمن  واملسئولية. 
عنه  وتعرب  اجلاميل،  اجلانب  ثم  املعرفة.  ووظيفة  احلق  وإدراك  واملعرفة  بالعقل 
إضافة  احلياة.  يف  االتساق  وإدراك  عنه  والتعبري  اجلاميل  بالتذوق  املتعلقة  القيم 
التي  تلك  وهي  االنفعالية،  الوجدانية  القيم  عنه  وتعرب  الوجداين،  اجلانب  إىل 
تنظم اجلوانب االنفعالية لإلنسان وتضبطها، من غضب ورضا أو حب وكره، 
وغري ذلك. واجلانب املادي، وتعرب عنه القيم املتعلقة بالوجود املادي لإلنسان. 
واجلانب االجتامعي، وتعرب عنه القيم التي تتصل بالوجود االجتامعي لإلنسان 

من خالل جمتمعه واملجتمع العاملي.
وخالصة القول أن صيغة التكامل بني هذه األبعاد هي األساس يف تناول 
هذه القيم، فكلُّ ُبعٍد متكامٌل مع اآلخر، وتتكامل كافة أبعاد التصنيف الثالثة 

بعضها مع بعض مكونة النسق القيمي اإلسالمي الصحيح.
د- نظائف الييم الخاييت أاة المس سى األسريش

لألرسة  ق  حُتقِّ إهنا  حيث  األرسي،  املستوى  عىل  وظائفها  اخللقية  وللقيم 
وظائَف عديدًة، نذكر منها: أهنا حتفظ عىل األرسة متاسكها، فتحدد هلا أهداف 
التامسك  هذا  هلا  حتفظ  التي  املستقرة  الثابتة  ومبادئها  العليا،  ومثلها  حياهتا، 

والثبات الالزمني ملامرسة حياة اجتامعية سليمة ومتواصلة.
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كام أهنا تساعد األرسة عىل مواجهة التغريات التي حتدث فيها، بتحديدها 
االختيارات الصحيحة والسليمة التي تسهل عىل أفراد األرسة حياهتم، وحتفظ 

عىل األرسة استقرارها وكياهنا يف إطار موحد.
إىل جانب أهنا تربط أجزاء ثقافة األرسة بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة.
أساًسا  األرسة  ضمنها  ومن  االجتامعية  النظم  إعطاء  عىل  تعمل  أهنا  كام 
إيامنيًّا وعقليًّا يصبح عقيدًة يف ذهن أفراد األرسة املنتمني واملتفاعلني هبذه الثقافة.
واألهواء  والنزعات،  املفرطة،  األنانية  من  األرسة  تقي  فهي  كذلك 
عىل  األفراد  حتمل  فهي  ونظمها،  وبأفرادها  هبا  ترض  التي  الطائشة  والشهوات 
حد  يف  غايات  هي  أهداف  إىل  للوصول  حماوالت  أهنا  عىل  أعامهلم  يف  التفكري 
ذاهتا، وليس عىل أهنا جمرد أعامل إلشباع الرغبات والشهوات؛ ولذلك فإن القيم 
واملثل العليا يف أي مجاعة وعىل رأسها اجلامعة األرسية، هي اهلدف الذي يسعى 
سيدنا  هو  اإلسالمي  املجتمع  يف  األعىل  واملثل  إليه،  للوصول  أعضائها  مجيع 
حممد ، واملنهج الذي بلَّغ به من ِقَبل اهلل تعاىل باعتباره املثل األعىل.
والبرش،  الطبيعي  العامل  مع  هبا  تتعامل  التي  بالصيغة  األرسة  تزود  وأهنا 
ضوئهام،  يف  األرسة  أفراد  يسلك  حتى  وجودها،  ومربرات  أهداف  هلا  وحتدد 

ويستلهمها األفراد يف سلوكياهتم.
كام أهنا تزود األرسة بالصيغة املالئمة التي تربط بني نظمها الداخلية، من 
اقتصادية وإدارية وأخالقية، وبالتايل حتوطها بسياٍج حاٍم من التفكك واالنحالل.

2- الوفاء بالواجبات وااللتزامات:
شك  وال  األرسة،  بناء  يف  دوَره  األرسة  أفراد  من  فرد  لكل  أن  شك  ال 
أيًضا أنه يأيت يف املقدمة الراعي األسايس لألرسة وهو الزوج، ثم تأيت من بعده 
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 الزوجة. والزوج ثم من بعده الزوجة هنا داخالن يف القاعدة العامة التي قعدها 
َرِعيَّتِِه:  َعْن  َمْسُئوٌل  ُكْم  َوُكلُّ َراٍع،  ُكْم  ُكلُّ »َأاَل  بقوله:    اهلل  رسول 
َعَل  َراٍع  ُجُل  َوالرَّ َرِعيَّتِِه.  َعْن  َمْسُئوٌل  َوُهَو  َراٍع،  النَّاِس  َعَل  الَِّذي  َفاْلَِمرُي 
َوِهَي  َوَوَلِدِه،  َبْعلَِها  َبْيِت  َعَل  َراِعَيٌة  َواْلـَمْرَأُة  َعنُْهْم.  َمْسُئوٌل  َوُهَو  َبْيتِِه،  َأْهِل 
َراٍع  ُكْم  َفُكلُّ َأاَل  َعنُْه.  َمْسُئوٌل  َوُهَو  َسيِِّدِه،  َماِل  َعَل  َراٍع  َمْسُئوَلٌة َعنُْهْم. َواْلَعْبُد 

ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه«))). َوُكلُّ
وتتحدد  األرسة،  مستوى  عىل  املسئولية  قواعد  احلديث  هذا  حيدد  حيث 
أوُل هذه القواعد بأن املسئول األسايس يف األرسة هو الزوج، ثم تأيت من بعده 
الزوجة، فهام القطبان األساسيان يف حتمل مسئوليات بناء األرسة، وكلام أدى كلٌّ 
منهام دوره عىل الوجه األكمل، كان ذلك دعاًم وتقويًة للبناء األرسي، وكلام كان 

هناك تقصرٌي من أحد الطرفني، انعكس ذلك سلًبا عىل دعائم البناء األرسي.
باملسئولية عنها  التي خيتص  اجلهات  أوضَح  احلديَث  أن  الثانية  والقاعدة 
رعاية  واملرأة مسئولة عن  كلها،  فالزوج مسئول عن األرسة  الطرفني،  من  كلٌّ 
اجلميل  حفظ  يف  دورهم  فيتلخص  األوالد  أما  األوالد.  بعده  من  ثم  الزوج، 
أبنائهام،  جُتاه  ومعنوي  مادي  معروف  من  أسدياه  ما  عىل  وشكرهم  لآلباء، 
َيۡبلَُغناَّ  ا  إِماَّ إِۡحَسًٰناۚ  يِۡن  َوبِٱۡلَودِٰلَ إِياَّاهُ   ٓ إِلاَّ َتۡعُبُدٓواْ  لاَّ 

َ
أ َربَُّك  }َوقََضٰ  تعاىل:  قال 

اَُّهَما  ل َوقُل  َتۡنَهۡرُهَما  َوَل  ّفٖ 
ُ
أ اَُّهَمآ  ل َتُقل  فََل  ُهَما  ِكَ ۡو 

َ
أ َحُدُهَمآ 

َ
أ ٱۡلِكَبَ  ِعنَدَك 

َكَما  ٱرَۡحُۡهَما  َوقُل راَّّبِ  ٱلراَّۡحَةِ  ِمَن  ّلِ  لَُهَما َجَناَح ٱلُّ َوٱۡخفِۡض  قَۡوٗل َكرِيٗما ٢٣ 

رقم  زوجها«  بيت  يف  راعية  »املرأة  باب  »النكاح«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )1(
اجلائر،  وعقوبة  العادل،  اإلمام  »فضيلة  باب  »اإلمارة«  كتاب  »صحيحه«  يف  ومسلم   ،)5200(

واحلث عىل الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال املشقة عليهم« رقم )1829(.
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يۡهِ  بَِودِٰلَ نَسَٰن  ٱۡلِ ۡيَنا  }َوَوصاَّ تعاىل:  وقال  َصغِرٗيا{ ]اإلرساء: 23- 24[،  َرباََّياِن 
إَِلاَّ  يَۡك  َولَِودِٰلَ ِل  ٱۡشُكۡر  ِن 

َ
أ َعَمۡيِ  ِف  َوفَِصٰلُُهۥ  َوۡهٖن   ٰ َعَ َوۡهًنا  ُهۥ  مُّ

ُ
أ َحَلَۡتُه 

ٱلَۡمِصرُي{ ]لقامن: 14[.
3- االلتزام بالتقاليد واألعراف السوية:

قد  لإلنسان  تكريمها  باب  من  نراها  فإننا  اإلسالمية  الرشيعة  يف  بالتأمل 
باعتبارها  أهدافها،  مع  يتعارض  وال  اجلامعة  مصلحة  فيه  الذي  العرف  راعت 
أهنا هدمت  أو طبقة دون أخرى. كام  لفرد دون غريه،  الناس ال  مصلحة لكل 
ما عداه من األعراف الفاسدة واملتضمنة لرضر اجلامعة، سواء كان ذلك الرضر 
من  كثري  عىل  ختفى  قد  املضار  بعض  إن  حيث  خفيًّا؛  أو  ظاهًرا  قريًبا،  أو  بعيًدا 
الناس. وما ينبغي للرشيعة وال ينتظر منها أن تفعل غري ذلك؛ إذ يستحيل اجتامع 

الضدين وتوافق النقيضني.
واألعراف،  العادات  بعض  الرشيعة  إقرار  يف  املراعاة  هذه  جتلَّت  وقد 
ويف األسلوب التدرجيي الذي اتبعته يف هدم ما هدمته منها، ناهيك عام أحالته 
نصوصها عليه من بيان وتفصيل بعض األحكام، كام يف النفقة واإلجارة والبيوع 
القرآن  لنصوص  فهمهم  بمقتىض  الفقهاء،  مجهور  إليه  ذهب  ما  َوْفق  وغريها، 
اهلداة  باعتبارهم  والتابعني،  الصحابة  بعمل  د  املؤيَّ املطهرة،  والسنة  الكريم 

املهتدين واألقدر عىل فهم املراد من الرشيعة.
مراعاُة  اإلسالمية،  الرشيعة  هبا  متسكت  التي  التيسري  مظاهر  بني  ومن 
األعراف السائدة بني الناس، خاصة عندما ال توجد نصوص رشعية ملزمة بأمور 
معينة. وهذه مساحة واسعة يف الرشيعة اإلسالمية، تؤكد حرصها عىل االرتباط 
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بحياة الناس عن طريق االعرتاف بام اعتادوه من سلوكيات مقبولة وترصفات 
معتدلة، وما تراضوه يف شئون حياهتم. بذلك فإن الرشيعة اإلسالمية ترتبط دائاًم 
منظومتهم  يف  انقالًبا  تشكل  وال  هلم،  صادمة  ليست  وأحكامها  الناس،  بحياة 
االجتامعية، بل هي حترص يف كل األحكام الثابتة واملتغرية، عىل ربط الناس هبا، 

وجذهبم لالحتكام إليها، راضني قانعني راغبني طاحمني إىل حل مشكالهتم.
وعندما جاء اإلسالم كانت للعرب أعراٌف خمتلفة، وبام أن هذا الدين ليس 
أساليب حياة  ارتضوه من  الناس وأعرافهم وما  يتجاهل مشاعر  دينًا صداميًّا، 
مستقرة، فقد أقر اإلسالم من هذه األعراف السائدة يف حياة العرب ما يتفق مع 
مقاصده الرشعية، وما يتالءم مع مبادئه وال يتصادم مع ترشيعاته العادلة، التي 
تستهدف مصلحة اإلنسان. ويف املقابل رفض كل عرف سائد يرض باإلنسان، أو 

ينرش الظلم بني الناس، أو هيدر حقوق اإلنسان.
كام قامت الرشيعة اإلسالمية بأمر آخر مهمٍّ للغاية، وهو إجراء تصحيحات 
قام  أنه  أي  وأخالقه،  مبادئه  مع  تتوافق  حتى  األعراف  بعض  عىل  وتعديالت 

ه كثرًيا منها وجهًة أخالقية. بعملية هتذيب واسعة ألعراٍف سائدة ووجَّ
أما بالنسبة لألعراف التي ختتص باألرسة فلم يتصادم معها اإلسالم طاملا 

جاءت متوافقة مع املصلحة واملقاصد الرشعية. 
ونتعرض اآلن لبعض األمثلة اخلاصة باألرسة:

ت- اإلنااق أاة الزنجتش
تركت  أهنا  يدرك  هلا  املستوعب  والقارئ  اإلسالمية  للرشيعة  الدارس 
أشياء كثرية مل حتددها حتديًدا جامًدا صارًما، بل تركتها للعرف الصالح السائد 
بني الناس ليحكم فيها وحيدد تفاصيلها. فمثاًل يف قول اهلل تعاىل: }َوَعَ ٱلَۡمۡولُودِ 
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يلزم األب  ]البقرة: 233[ ترشيٌع إسالمي  بِٱلَۡمۡعُروِف{  َوكِۡسَوُتُهناَّ  رِزُۡقُهناَّ  َلُۥ 
باإلنفاق عىل زوجته، فهذه مسئوليته هو، حتى ولو كانت متلك مااًل وذات ثراء. 
لكن اإلسالم وهو دين عادل ترك تفاصيل هذا اإلنفاق ملعتاد حال اآلدمي دون 
رسف))) أو للعرف السائد، ومل حيدده، وإذا كان املنفق عليه هنا الزوجة، فنفقة 
زوجة العامل غري نفقة زوجة األمري، ونفقة زوجة الرجل الثري غري نفقة زوجة 
العامة  للمصلحة  ًقا  حُمقِّ بالعرف  األخذ  يكون  وهنا  الدخل.  حمدود  أو  الفقري 

ومؤكًدا ملصداقية الرشيعة اإلسالمية وحتيزها ملصلحة اإلنسان.
ب- ل وت المطايت نالمورش

بِٱلَۡمۡعُروِف{ ]البقرة: 241[  َمَتُٰعۢ  }َولِۡلُمَطلاََّقِٰت   : وأيًضا يف قوله 
املطلقة،  متعة  لنفقة  العادلة  القيمة  حتديد  يف  الناس،  بني  السائد  للعرف  إعامل 
فمطلقة رجل حمدود الدخل قد تكتفي بنفقة متعة متواضعة رفًقا بحاله، ولكن 
مطلقة رجل ميلء فلسوف تطلب نفقة كبرية؛ ولذلك مل حيدد اإلسالم قدًرا معينًا 

لنفقة متعة املطلقة.
كذلك يف أمر الزواج ألزم اإلسالُم الزوج بتقديم مهر لزوجته ليعلن عىل 
املهر  يف  التيسري  عىل  اإلسالم  وحث  عليها،  وحرصه  فيها  رغبته  مجيًعا  الناس 
وأعطى  الناس،  عليه  تعارف  ملا  املهر  قيمة  حتديد  ترك  أنه  إال  املغاالة،  وعدم 
التي  بالطريقة  الزواج منها،  التي يريد  املرأة  للرجل حق اإلعالن عن رغبته يف 
يرتضيها وترضيها؛ ولذلك قال فقهاء اإلسالم بعدم وجود قدر حمدد للمهر، بل 

هذا مرتوٌك لَسعة الزوج وقدرته، ولألعراف السائدة بني الناس. 

)1( رشح حدود ابن عرفة: )227/1(.
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تأراف فاس ةش
الفاسدة،  األعراف  توجد  السوية  األعراف  مقابل  يف  أنه  فيه  شك  ال  مما 
اإلسالم  تعاليم  مع  املتفق  الصالح  العرف  بني  التفريق  من  بد  ال  كان  وبالتايل 
له  فاألول  وعقاًل،  رشًعا  املرفوض  الفاسد  العرف  وبني  الرشيعة،  ومقاصد 

اعتباره يف رشيعة اإلسالم، والثاين ال بد من نبذه ورفضه وحماربته.
مثال العرف الفاسد ما تعارف الناس عليه من حرمان األنثى من املرياث، 
وعىل تفضيل الذكر عىل األنثى، وعىل إهدار كثرٍي من حقوق املرأة، وهذا عرٌف 

فاسد ال تقره الرشيعة اإلسالمية.
أما العرف الذي تعرتف به وتأخذ به عند غياب النصوص املنظمة، فهو 
العرف الذي حيقق مصلحة حقيقية لإلنسان؛ ولذلك قال أحد الفقهاء الناظمني 

للشعر:
اْعتَِبــاُر َلُه  ـــْرِع  الشَّ يِف  ُيَداُرواْلُعــْرُف  َقْد  اْلـُحْكُم  َعَلْيـــِه  لَِذلِــَك 

ولذلك نظر علامء الرشيعة اإلسالمية إىل العرف يف هذه احلالة عىل أنه نوٌع 
من رعاية املصلحة؛ إذ من مصلحة الناس االعرتاف بام تعارفوا عليه وارتضوه 

واستقر عليه أمرهم عىل مرِّ السنني واألجيال.
والقاعدة العامة أنه يعتد بالعرف السائد بني الناس إذا مل يكن هناك نصٌّ 
رصيح ُمنظِّم ملسألٍة معينة، وإذا مل يكن العرف السائد عنها يتصادم مع نص ثابت 
أو راجح.  إذا مل يكن من ورائه رضر خالص  للعلامء، وكذلك  يقيني  أو إمجاع 
يبطل  أو  احلرام  حيل  الذي  هو  الرشعية  النصوص  مع  يتصادم  الذي  فالعرف 
الواجبات أو يقر البدع يف دين اهلل، أو يشيع الفساد والرضر يف دنيا الناس، وهذا 
إذا  فمثاًل  أو قضاء.  فتوى  أو  تقننٍي  يراعى يف  أن  له وال جيوز  اعتبار  العرف ال 
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املرأة فرتة اختبار  الرجل مع  تعارف أهل قرية أو مدينة أو دولة عىل أن يعيش 
قبل الزواج، بحيث حيل لكل منهام أن يرى من اآلخر ما يريد أو يبيح املعارشة 
الزوجية بينهام عىل سبيل التجريب، فإن هذا العرف فاسد، وكل ما يرتتب عليه 

باطل؛ ألن فيه أرضاًرا كثرية اجتامعية وأخالقية ودينية. 

4- مشكالت الموارد الثقافية لألسرة:
الذي ال شك فيه أن املوارد الثقافية لألرسة، والتي تلعب دوًرا أساسيًّا يف 
تنظيم تفاعلها وتؤكد استقرارها، تتعرض يف بعض األحيان لبعض املشكالت 
التي تقلل فاعليتها وكفاءة أدائها؛ وذلك يرجع إىل أنه إذا كانت ثقافة املجتمع 
التي تعكس مراحله التارخيية، والرتاث املتنقل عربها، إضافة إىل الثقافة املتبلورة 
انعكاًسا ألوضاعه املعارصة، فإن هذه الثقافة املتامسكة تتعرض اآلن لالخرتاق 

والتفكيك بفعل عوامل عديدة، بحيث تتأسس نتيجة لذلك بعض املشكالت:
ت- ةأةير الوسلمت أاة األسرة نالمج معش

التي  اجلديدة  املتغريات  من  للعديد  املعارص  العريبُّ  املجتمع  ض  تعرَّ قد 
األساسية  املكونات  عىل  ُتؤثِّر  وبدأت  العامة،  احلياة  نواحي  مجيع  عىل  أثَّرت 

للمجتمع، كاألرسة ونظم التعليم ووسائل االتصال.
للتخلخل  عرضًة  االجتامعية  املؤسسات  أكثر  كانت  األرسة  أن  غري 
واالضطراب، باعتبار أن األرسة من أهم اجلامعات اإلنسانية وأعظمها تأثرًيا يف 
حياة األفراد واجلامعات؛ لكوهنا الوحدة البنائية األساسية التي تنشأ عن طريقها 
املجتمع،  رصح  بناء  يف  الرئييس  بالدور  تقوم  التي  وهي  التجمعات،  خمتلف 
مقتل  يف  األرسة  رضب  فإن  ثم  ومن  األفراد.  سلوك  وتنظيم  وحدته،  وتدعيم 

يعترب الطريق لفرض اهنيار املجتمع.
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وإذا كانت العوملة قد غريت وعىل نحو شبه عميق وشامل ورسيع كثرًيا من 
أبعاد املجتمعات اإلنسانية االقتصادية والسياسية والثقافية، فإن تلك التغريات 
كانت أكثر وضوًحا عىل مستوى األرسة. فعىل املستوى الثقايف يوجد اجتاه متزايد 
نحو تنامي سلوك األفراد يف اجتاه ثقافة معممة، أو ما يسمى بثقافة األمركة، التي 
سيطرت عىل كثرٍي من أفراد األرسة املرصية، خاصة يف ظل تزايد رسعة وسائل 
االتصال واملواصالت واتساع األسواق وشيوع نمط الثقافة االستهالكية وإزالة 

احلواجز أمام انتقال املعلومات واألفكار.
إن من ينظر إىل ثقافة الشباب داخل األرسة يف املجتمع اليوم يمكن وصفها 
بأهنا ثقافة »Take Away«؛ حيث يقل حرص األبناء عىل التجمع العائيل عىل 
مائدة طعاٍم واحدة يف وقت معني، مما يكون له أثره بالطبع عىل العالقة بني اآلباء 
وتأصيل  والنفيس،  الثقايف  والتواصل  احلوار  وينعدم  التفاعل  فيقل  واألبناء، 

الشخصية))).
من  فقط  أحدثته  فيام  ليس  األرسة  عىل  الثقافية  للعوملة  املبارش  التأثري  إن 
حميط  يف  نوعية  تأثريات  من  عنها  ض  متخَّ ما  ولكن  االستهالك،  جمال  يف  نقلة 
االستجابات الثقافية والسلوكية بني أعضائها.وال نستطيع أن ُنغفل الدور الذي 
لعبته أجهزة اإلعالم واالتصاالت والثورة املعلوماتية يف تغيري العديد من أنامط 
التفاعل  التفاعل داخل األرسة املرصية، والتي كان هلا مردود سلبي عىل أنامط 
داخل األرسة؛ إذ إن وسائل االتصال خلقت معنًى جديًدا ملفهوم املكان، حيث 

)1( أمحد جمدي حجازي، »العوملة وهتميش الثقافة الوطنية، رؤية نقدية من العامل الثالث يف العوملة 
وظاهرة العرص«، عامل الفكر، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، املجلد الثامن 

والعرشون، العدد الثاين، أكتوبر ديسمرب 1999م، ص130.
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إن القيم املشرتكة مل يعد من متطلباهتا أن يشغل املشرتكون فيها مساحًة جغرافية 
واحدة، بل أصبح املكان هو شبكة االتصاالت الدولية، ومن ناحية أخرى نجد 
إن  إذ  واحدة؛  ثقافة  إىل  فيه  املوجودين  انتامء  يشكل  يعد  مل  اجلغرايف  املكان  أن 
فيه  تتحكم  ما  بقدر  املكان واجلرية،  التفاعل االجتامعي ال حيدث عىل مستوى 
انتامءاٌت أخرى، حيث يتعرض أفراد األرسة الواحدة خلرباٍت خمتلفة، ويعودون 

بقيٍم وأسلوب حياة ومفاهيم تبًعا ملا تعرضوا إليه.
الثقافات واملتغريات  كل هذا جعل األرسة الواحدة تتعرض للعديد من 
يف آٍن واحد، مما جعل تأثري التفاعل بني أفرادها واهنًا، كام أنه جعل هذا التفاعل 

ليس العامل الوحيد للتامسك يف اإلطار املرجعي هلذه األرسة))).
باإلضافة إىل ذلك توجد العديد من أنامط التحديات التي تواجهها األرسة 
املرصية، حيث يربز يف املقام األول التحدي املعلومايت، والذي يتمثل يف كثافة 
رهيبة،  برسعة  معهام  املتعاملون  يزداد  التي  واإلنرتنت  االتصاالت  شبكات 
وخاصة بني جيل الشباب، حتى إن البعض يسمون هذا القرن بـ»قرن املراهقني« 
رائع  علمي  إنساين  إنجاز  اإلنرتنت  أن  ومع   .»Teenagers Century«
ومفيد؛ لكونه يسمح بتدفق املعلومات بال حرص، وبال حدود وال عوائق، إال أنه 
حيمل يف طياته بعض املخاطر املهمة، عىل طبيعة العالقات املؤثرة بني مستخدميه 
إدمان  أمهها  أخرى، ومن  ناحية  من  التفاعل يف األرسة  أنامط  وبني  ناحية،  من 
الكومبيوتر، األفالم املنحرفة، العالقات غري اآلمنة، التحدي العلمي، التحدي 

القيمي السلوكي، التحدي الثقايف... إلخ.

(1) David Clark, «Urban World Global City», Rutledge, New Fetter Lane, 
London Published, 1996, P130-134
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الواضح أن األرسة قد تعرضت  الثقايف والفكري، فمن  أما عىل اجلانب 
يف السنوات األخرية ملوجة من االغرتاب الثقايف، حيث أصبحت الثقافة خارج 
حدود تعريفها وأمهيتها؛ حيث ينشأ يف وعي الناس ثقافٌة وقيم ال تقوم عىل صلة 
بينها وبني النظام االجتامعي الذي ينتمون إليه. وهذا يؤدي إىل تناسل نوع من 
التجايف واخللل يف البنى االجتامعية، باإلضافة إىل انتشار ثقافة االستهالك كآلية 
التقليدية وتغريب اإلنسان وعزله عن قضاياه، وإدخال الضعف  البنى  لتشويه 
والدينية؛  واأليديولوجية  والقومية  الوطنية  قناعاته  مجيع  يف  والتشكيك  لديه 
الكونية،  القرية  عىل  املسيطرة  والنخب  للقوى  هنائيًّا  إخضاعه  هبدف  وذلك 
اإلحباط،  واقع  إىل  هنائيًّا  يستسلم  حتى  عنده؛  واملقاومة  النقد  روح  وإضعاف 

فيقبل باخلضوع هلذه القوى والتصالح معها))).
نتيجة  املجتمعي؛  التنظيم  فلسفات  تغيري يف  فهناك  املجتمعي  اجلانب  أما 
التحول  مقدمتها  يف  كان  تعقيًدا،  أكثر  متداخلة  متشابكة  تغيريات  لتفاعل 
عىل  االعتامد  ومن  املستمر،  التغيري  نحو  السعي  إىل  االستقرار  عىل  احلفاظ  من 
املؤسسات الكبرية نسبيًّا إىل الرسعة يف االستجابة، ومن القيادة والسيطرة اهلرمية 
إىل اإلدارة الشبكية والرؤية املستقبلية، ومن االعتامد عىل رد الفعل واالبتعاد عن 
املخاطرة إىل حساب التوقعات مع قدر من املخاطرة، ومن استقالل املؤسسات 
إىل  اإلمجاع  ومن  الظاهري،  إىل  الرأيس  التكامل  ومن  املتبادل،  اعتامدها  إىل 

االختالف البنَّاء، ومن السوق املحيل إىل السوق العاملي... إلخ.

للطباعة والنرش، يف علم االجتامع،  القاهرة، مرييت  الثالث«،  السيد يس، »العوملة والطريق   )1(
إضافات: العدد الثالث، يناير 2001م، ص18.
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التي  واالجتامعية  النفسية  املشكالت  جتاهل  املجال  هذا  يف  نستطيع  وال 
يتعرض هلا شباب األرسة املرصية، والتي ُتفيض يف النهاية إىل صور عديدة من 
التكافؤ  لعدم  نتيجة  الشباب؛  اغرتاب  أمثلتها  من  والتحلل،  التفكك  أشكال 
يف  الكوكبية  االتصاالت  دوُر  َتزاَيَد  التي  والقيم  واملفاهيم  التطلعات  ثورة  بني 
من  له  حُيصِّ ما  بني  واالنفصال  األهداف،  إلنجاز  املتاحة  الفرص  وبني  إبرازها 
تعليم وبني املتطلبات الرسيعة التغري والتجدد ألسواق العمل والذي تدل عليه 
زيادة معدالت البطالة، وأيًضا الفجوة بني النضج النفيس واالجتامعي وإحلاح 
احلاجة لإلشباعات ذات الصلة بالنواحي الفسيولوجية والعاطفية واتساع املدى 
الزمني لفرص إشباعها، والذي يدلل عليه تأخري سن الزواج، بل واإلحجام عنه 
لدى فئات ذات وعي نوعي برضورة الزواج وتكوين األرسة. كام برزت بعض 
مشكالت املرأة؛ نتيجة لتنامي أفكار ومفاهيم حتريرها ومتكينها وانتشارها عرب 
الثقايف  اليومي املبارش. فقد نزعت رياُح االخرتاق  وسائط عديدة وبني واقعها 
األرسَة من حياة العائلة إىل فضاء االستهالك والرتف واملتع التي ال تتحقق، كام 
أهنا خُتلخل الثقافات املحلية التقليدية التي ُتضفي التامسك واالستقرار عىل حياة 

األرسة.
ومن ناحية أخرى فإن العوملة تفرض أجندًة جديدة عىل جمتمعات العامل 
واضح  بشكل  األرسة  األجندة  هذه  ومتس  الدولية،  واملؤمترات  املنظامت  عرب 
وللتنشئة  الزوجني،  بني  وللعالقة  لألرسة،  جديدة  مفهومات  تطرح  عندما 
االجتامعية لألبناء. إىل جانب الوقت املهدر يف التعامل مع شبكات املعلومات 
بني  القيم  الرصاعات يف  من  العديد  بجانب وجود  هذا  احلديثة،  واالتصاالت 
األجيال املتالحقة، وأيًضا رصاعات يف األدوار عىل مستوى النوع، ورصاعات 
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واالجتامعي  النفيس  االنفصال  من  حاالت  حدوث  إىل  باإلضافة  املصالح، 
داخل األرسة.

ب- لشكات ارخ راق الثيافي لألسرةش
االخرتاق  عىل  يشهد  والعربية  املرصية  لألرسة  الراهن  الواقع  كان  وإذا 
الثقايف، من خالل التوسع الكبري يف استخدام وسائل اإلعالم املختلفة، وانتشار 
الفضائيات واإلنرتنت، وما يصاحبها من تغلغل للقيم والعادات والتقاليد التي 
ختتلف كثرًيا عن العادات والتقاليد والقيم الدينية واألخالقية التي تشكل جوهر 
تدعيمه  عىل  الثقافية  العوملة  آليات  تعمل  ما  وهو  واإلسالمية،  العربية  الثقافة 
بشكل أسايس يف املجتمعات اإلسالمية، بحيث يساعد عىل ذلك ضعف نوعية 
احلياة يف اجلانب االجتامعي والثقايف، الذي يتضح بشكل جيل يف غياب األب 
للنهوض  املناسب،  املعييش  املستوى  بتوفري  منشغلني  طويلة،  لساعات  واألم 
الثقايف  االخرتاق  أمام  الطريق  ُيفسح  ما  وهو  واألبناء،  لألرسة  احلياة  بنوعية 

لألرسة وأعضائها وخاصة األبناء.
كام ينشأ الرصاع بني جيل اآلباء واألبناء؛ نتيجة الختالف املعايري والقيم 
يف جيل كلٍّ منهام، كام أن اختالَف اآلباء عن األبناء يف مستوى التعليم والثقافة 
العامة يؤدي إىل تضارب األفكار واآلراء بني اجليلني، باإلضافة إىل رفض اآلباء 
واالختالط،  والعمل  والرتفيه  والزواج  باحلب  تتعلق  التي  اجلديدة  للمفاهيم 
ودور الفتاة يف اختيار رشيك حياهتا، فاآلباء يتوقعون من أبنائهم أن يطيعوهم 
طاعة عمياء، وأن يتبعوا العادات والتقاليد التي َدَرجوا عليها، مما أدَّى إىل َخْلق 

مناخ من الشد واجلذب بني اجلانبني بصورة هتدد األبناء بصفة خاصة.
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ويف هذا اإلطار تعترب مظاهر التمرد واالنحراف السلوكي للشباب نتاًجا 
التغريات  الشباب وفهم  املرونة يف فهم  التعصب من جانب اآلباء، وعدم  هلذا 
التي حتدث يف املجتمع من حوله، فاألبناء يصادفهم خارج املنزل أنامٌط للسلوك 
املجتمع  املادية يف  القيم  أن  الوالدان، كام  يقبله  الذي  السلوك  كثرًيا عن  ختتلف 
التي  املتجددة  الرغبات  وإشباع  املادي،  اإلشباع  بأمهية  يؤمن  الشباب  جعلت 
للسلوك  كضوابط  واملعايري  والتقاليد  القيم  ألمهية  اعتبار  دون  املجتمع  يوفرها 
من  مرونة  يتطلب  الذي  واألبناء  اآلباء  بني  الرصاع  ينشأ  هنا  ومن  اإلنساين، 

جانب اآلباء وااللتزام من جانب األبناء حفًظا لكيان األرسة.
احلل املقدم الخرتاق املوارد الثقافية لألرسة:

ثقافة صامدة ال  الوقت، وال توجد هناك  بمرور  للتغيري  قابلة  الثقافة  إن 
تقبل التغيري، لكن هذا التغيري جيري بشكل تدرجيي، حتى إن اإلنسان ال يشعر 

به يف معظم األحيان.
اكتشافه يف  يتم  اإلنسان حتى  يلمسه  الذي ال  الثقايف  بالغزو  يتعلق  وفيام 
ثقافة  تعزيز  جيب  عه  وتوسُّ انتشاره  أمام  والوقوف  فلمواجهته  معينة،  مرحلة 
الثغرات  وسد  استحكاماهتا،  وتقوية  املجتمع،  وثقافة  خاص،  بشكل  األرسة 
أن  جيب  ولكن  الغزو.  هذا  ملواجهة  الالزمة  األدوات  وإعداد  فيها،  املوجودة 
نعلم أن الوقوف يف مواجهة الغزو الثقايف ال يتم من خالل االكتفاء بسد النوافذ 
فإن  وهلذا  النوافذ؛  حدود  بكثري  جتاوزت  التكنولوجيا  ألن  ذلك  والثغرات؛ 
االكتفاء بسد النوافذ يعترب بمثابة إغامض العني وعدم االكرتاث بالغزو الثقايف، 

األمر الذي ال جُيْدي نفًعا أبًدا يف صد الغزو الثقايف. 
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إن األسلوب األمثل ملواجهة ذلك يتمثل بإجياد »بنك املعلومات الثقافية«، 
وكذلك بتقوية الثقافة الوطنية. واستناًدا إىل ذلك من الرضوري لكل إنسان إذا 
أراد أن يكون هو وجمتمعه يف مأمن من الغزو الثقايف األجنبي أن حيرتم ثقافة بالده 
الثقافة الضعيفة  وشعبه، ويسعى من أجل إصالحها وحتسينها وحتصينها؛ ألن 
تعني أن املعاين األساسية للبلد تكون عرضًة لالهندام والدمار. ويتطلب تقوية 
وتعزيز الثقافة أن يطَّلع أفراد املجتمع عىل ثقافتهم، ويعرفوا نقاط الضعف ونقاط 
القوة فيها، كام أن عليهم أن يملكوا معلوماٍت كافيًة عن الثقافات األخرى، حتى 

يستطيعوا عند الرضورة مواجهة غزو تلك الثقافات لثقافاهتم.
ويف هذا املجال تتحمل احلكومة، وخاصة املؤسسات التعليمية والثقافية، 
والتثقيفية  التعليمية  الربامج  إعداد  خالل  من  وذلك  األساسية،  املسئولية 
املتنوعة، وإطالع أبناء الشعب عىل ثقافة البالد واملجتمع األصيلة؛ ألن اجلهل 
هبذه الثقافة ال يساعد عىل تقويتها وصيانتها، فالثقافة هي أساس املجتمع، وكلام 
كان األساس ضعيًفا فإنَّ التخطيط والربجمة يف املجاالت األخرى ال تؤدي إىل 

النتيجة املرجوة.
التحدث  الثقايف: رضورة  أيًضا ملواجهة االخرتاق  املقرتحة  ومن احللول 
مع األبناء بكل وضوح يف كافة املوضوعات التي تشغلهم، كام جيب أن تغرس 
األرسة القيم األخالقية واألمانة واالعتامد عىل النفس وحتمل املسئولية، فإن هذه 

األخالق تساعد األرسة يف اختاذ قراراهتا احليوية.
كذلك من الرضوري أن نعلم أن االستامع إىل األبناء واحلديث معهم يعترب 
بداية لتكوين شخصية جتيد االستامع، وذلك يعطي األبناء فرصة التزود بالثقافة 
واملعلومات واستشارة اآلخرين. كام أن االستامع لألبناء سوف يساعدهم عىل 
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التخلص من اخلجل، والقدرة عىل التفكري وتعلم االحرتام املتبادل، وهي عنارص 
اآلباء  بني  اجليدة  العالقة  أن  إىل  يرجع  وذلك  أنفسهم؛  يف  ثقتهم  بناء  يف  مهمة 
إىل جانب  اآلباء.  قبل  لبذل اجلهد من  الذي حيتاج  املمتنع  السهل  واألبناء هي 
ذلك فإن االستامع اجليد لألبناء هو عالمة االهتامم، وهو بداية مهمة للتواصِل 
عىل  الرضوري  من  أنه  إىل  إضافة  تعليامت.  من  عليهم  ُيلَقى  ما  األبناء  وقبوِل 
الوالدين عمل ساعة يومية للحوار مع األبناء حول القضايا األرسية واملجتمعية، 
وكل ما يشغل باهلم من مشكالت. أو اجتامع أفراد األرسة مع بعضهم البعض 
بشكل منتظم، عىل األقل تنظيم اجتامع أسبوعي بني األبوين واألبناء، يتبادالن 
فيه أطراف احلديث، والتعرف عىل أحوال األبناء واملشكالت التي تواجههم يف 
احلياة اليومية والدراسية، ومناقشة تلك املشكالت، وطرح حلول هلا من خالل 

مجيع أفراد األرسة. 
ورضورة قيام اآلباء بدورهم يف عملية التنشئة االجتامعية لألبناء، وعدم 
االنشغال عن تلك املهمة الرئيسية بظروف العمل وضغوط احلياة اليومية، حتى 
ال ُنفسح املجال بأكمله لوسائل اإلعالم املختلفة والفضاء اخلارجي للقيام بذلك 

الدور، وما ينشأ عنه من كثري من االنحرافات األخالقية والسلوكية لألبناء.
احلالل  قيم  وبثِّ  لألبناء  الدينية  التنشئة  عىل  العمل  ذلك  إىل  يضاف 
وحث  وزكاة،  وصوم  صالة  من  الدينية،  الفروض  عىل  واملحافظة  واحلرام، 
والثقافية  الدينية  املوارد  عىل  حفاًظا  الدينية؛  الفروض  بتلك  القيام  عىل  األبناء 

لألرسة من االخرتاق الثقايف هلا.
أعضاء  بني  والتامسك  التواصل  عىل  العمل  املهم  من  ذلك  جانب  إىل 
األرسة، من خالل تبادل األفكار واآلراء، واملشاركة يف إدارة األرسة، والتشاور 
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حتى يشبَّ األبناء عىل القدرة عىل االختيار واختاذ القرارات يف الوقت املناسب 
إذا درجوا عىل ذلك منذ الصغر، ويستطيعون بذلك رفض القيم الثقافية الوافدة 
العرص  حتديات  ومع  األصيلة.  والدينية  األخالقية  القيم  مع  تتناسب  ال  التي 
هذه  يف  والتحاور  اجللسات،  هذه  لزيادة  احلاجة  تربز  العوملة  حتديات  وزيادة 
جانب  األبناء.إىل  شئون  متابعة  يف  يقظني  واألم  األَب  جيعل  وهذا  املواضيع، 
تكرار االجتامع عىل الطعام قدر اإلمكان؛ لتأكيد التواصل بني أعضاء األرسة؛ 
تطبيًقا لقول رسول اهلل : »اْجَتِمُعوا َعَل َطَعاِمُكْم، َواْذُكُروا اْسَم اهلل 

َتَعاَل؛ ُيَباَرْك َلُكْم فِيِه«))).



)1( أخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »األطعمة« باب »يف االجتامع عىل الطعام« رقم )3764(، 
نه العراقي يف »ختريج اإلحياء«  وابن حبان يف »صحيحه« )27/12( رقم )5224(. واحلديث حسَّ

.)5/2(





�ة لح�ةا ع�ة�ة ا �
ع�ة�ة ل�ف �ةما ل��ف رد ا ا لم� ل�ًشا: ا �شا

باملوارد  ونقصد  احلياة،  نوعية  يف  أصياًل  مكوًنا  االجتامعية  املوارد  تعد 
االجتامعية العواطف والعالقات األرسية التي تنمو بني أعضاء األرسة بعضهم 
التفاعل  خالل  من  والعالقات  العواطف  هذه  تتكيف  بحيث  بعض،  مع 
االجتامعي الذي يشكل طبقة كثيفة حتمي األرسة من االهنيار والتفكك. وعىل 
ا من أعضاء األرسة كان التفاعل إجيابيًّا،  ذلك فإننا نجد أنه كلام كان التواصل وديًّ
فإن ذلك من شأنه أن يشكل من األرسة كتلة متامسكة وجاذبة ألعضائها، بحيث 

تضمن هذه املوارد االجتامعية وحتميها من التفكك واالهنيار.

1- التواصل األسري مورد اجتماعي في نوعية الحياة:
يساعد  وكالمها  األرسي،  للتفاعل  مدخاًل  األرسي  التواصل  يعترب 
استمرار  يعني  التواصل  كان  وإذا  واستقرارها.  األرسة  بناء  متاسك  تأكيد  يف 
يصبح  بذلك  التواصل  فإن  بعض،  مع  بعضهم  األرسة  أعضاء  بني  العالقات 
يشكل  كي  يرتاكم  الذي  التفاعل  وهو  االجتامعي،  التفاعل  الستمرار  مدخاًل 
خمتلف العمليات االجتامعية يف حياة األرسة من ناحية، إضافة إىل أنه يدعم بناء 
أعضاء  تزايد  كلام  أنه  التأكيد  نستطيع  اإلطار  هذا  ويف  ثانية.  ناحية  من  األرسة 
القيام  عىل  قادرة  األرسة  كانت  االجتامعي،  والتفاعل  التواصل  وتزايد  األرسة 

بالعمليات االجتامعية العديدة.
ونعرض فيام ييل لعمليات التواصل االجتامعي عرب العالقات االجتامعية 
ربط  يعني  وهو  والوصول،  الوصل  من  اللغة  يف  والتواصل  األرسة:  ألعضاء 
يشء بيشء، وهو أيًضا يعني أنك قد ربطت ما عندك بام عند اآلخر، أي أوصلت 
باختصار أن  ما عندك إىل اآلخر، وأن اآلخر قد أوصل ما عنده لك. ويمكننا 
نقول: إنه عبارة عن وصول فكرة أو كلمة أو معنى أو إحساس من شخص إىل 
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أو فرد ومجاعة،  تفاعل بني فردين،  بأنه: عملية  التواصل  ثم يعرف  آخر. ومن 
إطار  واألفكار يف  اآلراء  وتبادل  نقل  بينهام، من خالل  املتبادل  التأثري  فيها  يتم 
نسق اجتامعي معني، هبدف نقل املعلومات والتأثري يف اآلخرين وتوجيههم إىل 

إحداث نتائج معينة))).
األرسة  أعضاء  بني  األرسي  التواصل  هي  التواصل  أشكال  أهم  ولعل 
الواحدة، والذي يكون بني الزوجني وبني اآلباء واألبناء، والذي يتم من خالله 
نقل األفكار واآلراء، ومن ثم يقوم من خالله اآلباء، الزوج أو الزوجة، بعملية 
السلوك  وأنامط  والتقاليد  العادات  نقل  خالل  من  لألبناء،  االجتامعية  التنشئة 

التي يريدون ترسيخها يف األبناء.
خالل  من  الواحدة  األرسة  أعضاء  بني  األرسي  التواصل  أمهية  وتتضح 
جناح  ُأرَس  خصائص  أهم  من  أن  االجتامعية  والبحوث  الدراسات  تأكيد 
األحداث ومدمني املخدرات افتقاد التواصل بني الزوجني وبني اآلباء واألبناء، 
وعند مقارنتها باألرس السوية وجد ارتفاع ملحوظ يف نسبة إشارة األرس السوية 
لألبناء،  االجتامعية  التنشئة  عملية  يف  ودوره  األرسي،  التواصل  وجود  إىل 
وكذلك دوره يف االستقرار األرسي بني الزوجني وختطيهم للمشكالت احلياتية 

التي يواجهوهنا.
ولذلك يمكن اعتبار التواصل األرسي وارتفاع نسبة األرس التي يوجد هبا 
تواصل مؤرًشا لنوعية احلياة وجودهتا. ويف هذا اإلطار يعترب اإلنسان دون سائر 
الكائنات احلية له قدرة كبرية عىل التواصل؛ وذلك نظًرا لطبيعة لغة اإلنسان، من 

)1( حممد سيد خليل، عادل حممد املدين، »برنامج التدريب التخصيص املتعمق للعاملني يف مكاتب 
التسوية«، وزارة العدل، مجهورية مرص العربية، 2010م، ص43، 44.
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حيث إهنا لغة مفتوحة واسعة، عىل عكس لغة احليوان املحدودة والضيقة. إن 
ا بالتواصل؛  اإلنسان ربام يكون هو املخلوق الوحيد الذي يمكن أن يقوم اختياريًّ
املؤثرة يف  العملية  اللفظي؛ ألنه  اللفظي وغري  تواصلنا  ننقل  أن  لزم علينا  ولذا 

التواصل.
اللفظي،  التواصل اللفظي وغري  وتوجد أساليب تعمل عىل تنمية مهارة 
أما أساليب تنمية التواصل غري اللفظي فتضم اجللوس يف املواجهة أو بالقرب 
من اآلخر، واجللوس يف وضع منفتٍح، بدون عقد اليدين أو الساقني واالنحناء 
لألمام، والتواصل البرصي، واالسرتخاء، وعدم استخدام نفس طبقة الصوت 
أحياًنا،  باليد  واإلشارة  أحياًنا،  واالبتسام  بالوجه  والتعبري  أحياًنا،  الرأس  وهز 
ويكون معدل التكلم متوسًطا، والتالمس أحياًنا، كاستخدام االسم، واستخدام 
ل،  كمِّ )أيوه،  مثل:  املشجعة،  الكلامت  بعض  واستخدام  أحياًنا،  الدعابة 

أنا سامعك(.
ونستطيع القول بأن هناك بعَض السلوكيات التي تعوق حدوث التواصل 
اآلخر،  عن  بعيًدا  اجللوس  اآلخر،  عن  بعيًدا  النظر  منها:  نذكر  اللفظي،  غري 
إظهار  أو  التكشري،  إىل  إضافة  حادة،  بزاوية  أو  ا  جدًّ بعيًدا  اجللوس  وكذلك 
باإلصبع  التلويح  إىل  إضافة  املغلق،  الفم  جانب  إىل  الوجه،  بمالمح  االستياء 
واحلديث  العينني،  وإغالق  والتثاؤب،  مشتتة،  وجٍه  تعبريات  وإبداء  السبابة، 

ا.  ا أو بطيًئا جدًّ بنربة صوت غري سارة، أو أن يكون معدل الكالم رسيًعا جدًّ
وتوجد بعُض األشياء التي ال ُتساعد عىل التواصل اللفظي، نذكر منها: 
»االستجابة«  االهتامم  عدم  أو  املحارضات،  وإلقاء  والوعظ،  النصيحة،  إعطاء 
ملا يقوله اآلخر، إضافة إىل اللوم والنهر، إىل جانب التساؤالت الكثرية بطريقة 
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موضوع  عن  بعيًدا  والتشتت  الطلب،  أو  املبارش  التوجيه  وكذلك  املحققني، 
احلديث، والتذاكي، والتحليل املبالغ فيه، والتحدث عن الذات كثرًيا، والدخول 

يف حكايات ذاتية.
بني  وخاصة  اآلخرين،  بني  التواصل  عىل  ُتساعد  التي  املهارات  ومن 
أعضاء األرسة الواحدة: )اإلنصات، احلديث املؤثر، توجيه األسئلة())). ونقصد 
بتوجيه األسئلة توجيه األسئلة بني الزوجني وبني اآلباء واألبناء، وذلك بصورة 
يومية، مثل السؤال مثاًل عن األحداث اليومية يف العمل أو املدرسة أو اجلامعة، 
باب  فتح  أفراد األرسة، وحماولة  أحد  التي واجهت  املشكالت  السؤال عن  أو 
احلوار بني أفراد األرسة؛ إلجياد حلوٍل هلا يف ضوء الظروف املتاحة، األمر الذي 
والذي  واألبناء،  اآلباء  وبني  الزوجني  بني  اإلجيايب  التواصل  من  نوًعا  س  ُيؤسِّ
يكون له أكرُب األثر يف التغلب عىل الضغوط احلياتية التي يواجهها أفراد األرسة، 
كذلك يقوى ذلك التفاعل والتواصل بني مجيع أفراد األرسة، ومن ثم يرفع من 

درجة نوعية احلياة لألرسة.
بني  والتحاور  التفاهم  لغة  األرسي  التواصل  يصبح  النحو  هذا  عىل 
أفراد األرسة، التي تنقل أفكار كلٍّ منهم ومشاعره ورغباته واهتامماته ومهومه 
الكالم، واحلركات، والتعبريات،  اللغة:  إىل اآلخرين يف األرسة، وتشمل هذه 
واإلرشادات، واإليامءات، وغريها من الرموز اللفظية وغري اللفظية كام أرشنا، 
أو  أفراد األرسة، وجتعلهم سعداء  التفاعل والتوافق بني  يقوم عليها  التي  تلك 
لسعادة  سحري  ِمفتاٌح  اجليد  األرسي  األرسية.فالتواصل  حياهتم  يف  أشقياء 
األرسة، جيعل التفاعل بني أفرادها إجيابيًّا، جيلب هلم الفرح والرسور، ويؤدي إىل 

)1( املرجع السابق، ص52- 54.
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متاسك األرسة وترابطها، وجيعلها كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضٌو تداعى 
له باقي األعضاء بالسهر واحلمى))).

أما التواصل األرسي الرديء فِمفتاح الشقاء يف األرسة؛ ألنه جيعل التفاعل 
األرسي سلبيًّا، جيلب ألفرادها الغضب والضيق والتوتر، وجيعل األرسة مفككة 
وعرضة للهجر والطالق، وهروب األفراد منها، وقد يؤدي إىل العنف األرسي 
أبجديات اإلسالم ومبادئه األساسية  يتأمل يف  وتصدع األرسة وزواهلا.إن من 
جيد احلضَّ واإلحلاح املتواصل عىل الطابع اجلامعي، وتقليص النزعات الفردية 
إىل أقىص حد ممكن، واستبداهلا بالنزعات اجلامعية يف كل عمل دنيوي أو أخروي؛ 
إليه هذا املسلك من توحيٍد للهمم والطاقات، وتعاوٍن تتهاوى أمامه  ملا يؤدي 
، وتتحقق من خالله أعظم اإلنجازات، وحصول الربكات يف كل  أصعب املهامِّ

عمل غلب عليه الطابع اجلامعي.
ويف هذا اإلطار نرى أن اخلطاب الرباين يف القرآن الكريم كله دعوة للعمل 
القرآن  ينادي  ما  وكثرًيا  التكاليف،  غالبية  يف  اجلمع  بصيغة  جاء  إذ  اجلامعي؛ 
ِيَن َءاَمُنواْ{، واهلل تعاىل جيزل العطاَء  َها ٱلاَّ يُّ

َ
أ املسلمني بنداء اجلامعة بقوله: }َيٰٓ

 : الرسوُل  يقول  حيث  فيه؛  ويبارك  مجاعيٍّ  عمٍل  لكلِّ  والثواب 
»َيُد اهلل َمَع اْلـَجَمَعِة«))). واآليات التي حتث عىل بث روح اجلامعة والفريق بني 
ِبَۡبِل  }َوٱۡعَتِصُمواْ  وتعاىل:  تبارك  احلقِّ  قول  ومنها  ومتعددة،  كثرية  املسلمني 
 ِ قُواْ{ ]آل عمران: 103[، وقوله : }َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ ِ َجِيٗعا َوَل َتَفراَّ ٱللاَّ

)1( أصل هذه االستعارة من حديث مسلم الذي سيأيت قريًبا.
)2( أخرجه الرتمذي يف »السنن« أبواب »الفتن« باب »ما جاء يف لزوم اجلامعة« رقم )2166(. 

قال الرتمذي: حسن.
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ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن{ ]املائدة: 2[، وقوله سبحانه: }إِناَّ  َوٱتلاَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ
ۡرُصوٞص{ ]الصف: 4[،  ناَُّهم ُبۡنَيٰٞن ماَّ

َ
ا َكأ ِيَن يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيلِهِۦ َصّفٗ َ ُيِبُّ ٱلاَّ ٱللاَّ

َما  َبۡعِد  ِمۢن  َوٱۡخَتلَُفواْ  قُواْ  َتَفراَّ ِيَن  َكٱلاَّ تَُكونُواْ  }َوَل  قائٍل:  ِمن  جلَّ  وقال 
وقوله  َعِظيٞم{ ]آل عمران: 105[،  َعَذاٌب  لَُهۡم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
َوأ ٱۡلَّيَِنُٰتۚ  َجآَءُهُم 

نَا۠ َربُُّكۡم فَٱتاَُّقوِن{ ]املؤمنون: 52[، 
َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ ماَّ

ُ
ُتُكۡم أ ماَّ

ُ
تعاىل: }ِإَوناَّ َهِٰذهِۦٓ أ

لاََّفَسَدِت  بَِبۡعٖض  َبۡعَضُهم  ٱنلاَّاَس   ِ ٱللاَّ َدۡفُع  }َولَۡوَل  سبحانه:  قوله  وكذلك 
دِيَنُهۡم  قُواْ  ِيَن فَراَّ ۡرُض{ ]البقرة: 251[، وكذلك قوله تبارك وتعاىل: }إِناَّ ٱلاَّ

َ
ٱۡل

َكنُواْ  بَِما  يُنَّبُِئُهم  ُثماَّ   ِ ٱللاَّ إَِل  ۡمُرُهۡم 
َ
أ َمآ  إِناَّ ٍءۚ  َشۡ ِف  ِمۡنُهۡم  اَّۡسَت  ل ِشَيٗعا  َوَكنُواْ 

جالله:  جل  الباري  قول  أيًضا  اآليات  هذه  ومن   ،]159 ]األنعام:  َيۡفَعلُوَن{ 
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
قُواْ َوٱۡخَتلَُفواْ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلَّيَِنُٰتۚ َوأ ِيَن َتَفراَّ }َوَل تَُكونُواْ َكٱلاَّ

 َ ٱللاَّ ِطيُعواْ 
َ
}َوأ  : وقوله   ،]105 عمران:  ]آل  َعِظيٞم{  َعَذاٌب  لَُهۡم 

َورَُسوَلُۥ َوَل تََنٰزَُعواْ َفَتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡم{ ]األنفال: 46[. وغري ذلك 
الكثري من اآليات الكريمة التي حتضُّ عىل التعاون والتآخي وتبث روح اجلامعة 

وتنبذ الفرقة والتشتت بني املسلمني.
كام أن السنة املطهرة مليئة باألحاديث الرشيفة التي تدعو املسلمني للعمل 
بروح الفريق، ومن بني هذه األحاديث قوُل الرسول األمني : »َمَثُل 
اْشَتَكى  إَِذا  اْلَواِحِد،  اْلـَجَسِد  َكَمَثِل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِِهْم  ِهْم  َتَوادِّ ِف  اْلـُمْؤِمننَِي 
 : ى«)))، وقوله  َواْلـُحمَّ َهِر  بِالسَّ اْلـَجَسِد  َلُه َسائُِر  َتَداَعى  ِمنُْه ُعْضٌو 
ْيَطاَن َمَع اْلَواِحِد، َوُهَو ِمن ااِلْثنَنْيِ  اُكْم َوالُفْرَقَة؛ َفإِنَّ الشَّ »َعَلْيُكْم بِاْلـَجَمَعِة، َوإِيَّ

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الرب والصلة واآلداب« باب »تراحم املؤمنني وتعاطفهم 
وتعاضدهم« رقم )2586(.
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َأْبَعُد. َمْن َأَراَد ُبْحُبوَحَة اْلـَجنَِّة َفْلَيْلَزِم اْلـَجَمَعَة«)))، وقوله : »َوَأَنا 
ْمُع، َوالطَّاَعُة، َواْلـِجَهاُد، َواْلـِهْجَرُة َواْلـَجَمَعُة.  : السَّ آُمُرُكْم بَِخْمٍس اهللُ َأَمَرِن ِبِنَّ
ْسَلِم ِمْن ُعنُِقِه إاِلَّ َأْن َيْرِجَع،  ُه َمْن َفاَرَق اْلـَجَمَعَة ِقيَد ِشْبٍ َفَقْد َخَلَع ِرْبَقَة اْلِ َفإِنَّ
ُه ِمْن ُجَثا َجَهنََّم«. فقال رجل: يا رسول اهلل، وإن  َعى َدْعَوى اجَلاِهلِيَِّة َفإِنَّ َوَمِن ادَّ
ُكُم اْلـُمْسلِِمنَي  صىل وصام؟ قال: »َوإِْن َصلَّ َوَصاَم، َفاْدُعوا بَِدْعَوى اهلل الَِّذي َسمَّ

اْلـُمْؤِمننَِي، ِعَباَد اهلل«))).
ومن األعامل والعبادات التي يظهر فيها العمل اجلامعي:

ِمْن  َأْفَضُل  اْلـَجَمَعِة  »َصَلُة   : النبي  عنها  يقول  الصالُة،   •
يَن َدَرَجًة«))). يَن َدَرَجًة«)))، ويف رواية: »بَِخْمٍس َوِعْشِ َصَلِة اْلَفْرِد بَِسْبٍع َوِعْشِ

معينة  فرتات  يف  اجلوع  يف  ومساواة  مجاعية  مشاركة  فهو  والصيام،   •
من الوقت.

من  جيتمعون  عام،  كل  يف  مجيًعا  للمسلمني  عامٌّ  ملتًقى  وهو  واحلج،   •
ّذِن 

َ
كل أطراف األرض، عىل أقدس غاية، ويف أيام حمدودة، منها يوم عرفة؛ }َوأ

َعِميٖق ٢٧  فَّجٍ   ِ
ُكّ ِمن  تَِي 

ۡ
يَأ َضاِمرٖ   ِ

ُكّ  ٰ َوَعَ رَِجاٗل  تُوَك 
ۡ
يَأ بِٱۡلَّجِ  ٱنلاَّاِس  ِف 

ۡعلُوَمٍٰت{ ]احلج: 27- 28[. ياَّاٖم ماَّ
َ
ِ ِفٓ أ ّلَِيۡشَهُدواْ َمَنٰفَِع لَُهۡم َوَيۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱللاَّ

)1( أخرجه الرتمذي يف »السنن« أبواب »الفتن« باب »ما جاء يف لزوم اجلامعة« رقم )2165(. قال 
الرتمذي: حسن صحيح.

)2( أخرجه الرتمذي يف »السنن« أبواب »األمثال عن رسول اهلل « باب »ما جاء يف مثل 
الصالة والصيام والصدقة« رقم )2863(. وقال: حسن صحيح.

 ،)645( رقم  اجلامعة«  صالة  »فضل  باب  »األذان«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )3(
ومسلم يف »صحيحه« كتاب »املساجد ومواضع الصالة« باب »فضل صالة اجلامعة وبيان التشديد 

يف التخلف عنها« رقم )650(.
)4( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »األذان« باب »فضل صالة اجلامعة« رقم )646(.
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والكسوف،  واالستسقاء،  والعيدين،  اجلمعة،  صالة  يف  ذلك  ومثل   •
واخلسوف، ونحوها.

تتم  أن  يمكن  التي  الترشيعات  يف  والزمة  دة  ُمؤكَّ اجلامعية  كانت  وإذا 
تتطلب  التي  األشياء  يف  وأشدَّ  َأْلَزَم  أوىل  باٍب  من  تكون  فإهنا  فردية،  بصورة 
بقيادة  العميل لدعوة اهلل  التطبيق  السرية، وهي  العمل اجلامعي. ولو رجعنا إىل 
هبم  وأقام  واحدة  كجامعة  املسلمني  قاد  كيف  لرأينا   ، الرسول 
دولة اإلسالم األوىل، وتبعه اخللفاء الراشدون عىل نفس املنهاج.فعندما هاجر 
الدولة  تأسيس  يف  يرشع  أن  وأراد  املدينة،  إىل  مكة  من    الرسوُل 
اإلسالمية، قام ببناء املسجد أواًل، ثم مل ينتقل مبارشًة إىل توزيع األعامل واملهام 
عىل الصحابة، والدخول يف تفاصيل احلكم واإلدارة، بل كانت اخلطوة العظيمة 
الثانية التي قام هبا الرسول  هي املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار.

واملؤاخاة هنا تعني بناء العالقات اإلنسانية عىل أساس األخوة اإلسالمية 
روى  فقد  بينهم.  اجلامعي  العمل  روح  وتنمية  الواحد،  العمل  فريق  أفراد  بني 
البخاري : أهنم ملا قدموا املدينة، آخى رسوُل اهلل  بني عبد 
أكثُر األنصار  الرمحن: إين  لعبد  فقال سعٌد  الربيع،  بن  الرمحن بن عوف وسعد 
ها يل ُأطلِّقها،  مااًل، فأقسم مايل نصفني، ويل امرأتان، فانظر أعجَبهام إليك، فسمِّ
ْجها. فقال عبد الرمحن: بارك اهلل لك يف أهلك ومالك،  فإذا انقضت عدهتا فتزوَّ

أين سوقكم؟))).

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »املناقب« باب »إخاء النبي  بني املهاجرين 
واألنصار« رقم )3780(.
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ونجد أن الساعات احلاسمة يف تاريخ املسلمني هي الساعات التي تتحول 
فيها األمة كلها إىل »ورشة عمل«، كلٌّ له مكانه وكلٌّ له مكانته، يشعر كل فرد 
أنه يشارك يف البناء، بل إنه رضوري هلذا البناء. وهكذا قام املجتمع اإلسالمي 
األول، عندما شارك املسلمون كلهم يف بناء املسجد، بمن فيهم قائد هذا املجتمع 
رسول اهلل . وعندما استقبل األنصاُر إخواهَنم املهاجرين وتنازلوا 
ذوا هذا عمليًّا، ومل يكتفوا باألدبيات والكالم عن األخوة  عن شطر أمواهلم، ونفَّ

اإلسالمية.
ومن خالل هذا العرض املوجز لِفَرق العمل من املنظور اإلسالمي يمكننا 
القول: إن احلضارة اإلسالمية قد أخذت بمبدأ العمل اجلامعي والعمل بروح 
اإلدارة  مدارُس  تظهر  أن  وقبل  عديدة،  بقروٍن  الغرُب  يعرفه  أن  قبل  الفريق، 
احلضارة  تبنِّي  أن  إىل  اإلشارة  األمهية  من  ولكن  الوجود.  حيِّز  إىل  املختلفة 
اإلسالمية أسلوَب العمل اجلامعي وبّث روح الفريق يف اجلامعة، ينبع من العقيدة 
اإلسالمية ذاهتا، مما يزيد الدافعية لدى أفراد فريق العمل، وجيعل هناك نوًعا من 
ر ما  الرقابة الذاتية النابعة من الفرد نفسه عىل ترصفاته وأعامله، ولعل هذا ما ُيربِّ

ٍم ورقي يف شتى املجاالت. وصلت إليه احلضارة اإلسالمية من تقدُّ
ويف العادة حيدث التواصل األرسي بني طرفني يف األرسة تربطهام عالقة، 
التواصل  جماالت  جيعل  ما  وهذا  رحم.  وصلة  دم  رباط  أو  زواج،  عالقة  إما 

األرسي الثنائية عديدة، نعرض فيام ييل ألمهها:
ت- ال ساصل الزناجيش

الزوجية  حياهتام  حول  مًعا  وتفامهها  مًعا،  الزوجني  تواصل  به  ويقصد 
األرسية، وتبادل مشاعر الود واالحرتام بينهام.
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ألمهية  األرسي؛  التواصل  جماالت  أهمَّ  الزوجني  بني  التواصل  ويعد 
الزواج يف بناء األرسة، ويف اإلنجاب، ودور العالقة الزوجية يف استقرار األرسة 
إجيابيًّا  مًعا  الزوجني  تفاعل  كان  جيًدا  الزواجي  التواصل  كان  فإذا  ومتاسكها؛ 
جيلب هلام ولباقي أفراد األرسة الفرح والرسور، أما إذا كان التواصل الزواجي 
رديًئا كان تفاعل الزوجني مًعا سلبيًّا جيلب هلام الغضب والضيق والتوتر ويشقيهام 

ويشقي باقي أفراد األرسة.
ب- ال ساصل األبسيش

وُيقصد به تواصل األب مع ابنه أو ابنته، وحوارمها مًعا، وتفامهها حول 
ما يريده كلٌّ منهام من اآلخر، وتبادهلام مشاعَر الُودِّ واالحرتام واالهتامم والرعاية 

واحلامية.
عليها  تقوم  التي  الركائز  أهمِّ  من  وبناته  أبنائه  مع  األب  تواصُل  وُيعد 

التنشئة االجتامعية، وبناء شخصية االبن أو االبنة.
فإذا تفاهم األُب مع ابنه أو ابنته بأسلوٍب جيد فيه احرتاٌم متبادل وتشجيع 
تفاعلهام  كان  الرضاء،  مواقف  يف  ومساعدة  ومساندة  الرساء،  مواقف  يف 
هذا  وأسهم  باآلخر،  منهام  كلٌّ  وسعد  حسنًا،  مًعا  وتوافقهام  إجيابيًّا،  األرسيُّ 
التفاعل والتوافق يف تنمية الشخصية السوية عند األبناء ومحاهم من االنحراف 

واالضطراب.
رديًئا،  أو  منعدًما  ابنته  أو  وابنه  األب  بني  األرسي  التواصل  كان  إذا  أما 
فإن عالقة  أو قسوة عليه،  له،  إيذاء  أو  له،  أو إمهال  االبنة،  أو  إهانة لالبن  فيه 
جيلب  سلبيًّا،  تفاعاًل  اآلخر  مع  منهام  كلٌّ  ويتفاعل  ختتل،  بابنته  أو  بابنه  األب 
الغضب والتوتر واخلوف والقلق والشقاء، ويؤدي إىل انحراف االبن واالبنة أو 

اضطرابه النفيس.
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ج- ال ساصل األلسليش
وُيقصد به تواصل األم مع ابنها أو ابنتها، وحوارمها مًعا، وتفامهها حول 
ما يريده كلٌّ منها من اآلخر، وتبادهلام مشاعَر الُودِّ واملحبة واالحرتام والرعاية 

واحلامية واالهتامم.
وال يقل تواصل األم مع أبنائها وبناهتا أمهيًة عن التواصل األبوي، إن مل 

يكن يفوقه تأثرًيا يف التنشئة االجتامعية وبناء شخصية االبن أو االبنة.
عىل  األبوي  التواصل  يف  وسلبيات  إجيابيات  من  إليه  أرشنا  ما  وينطبق 
املهيمنان يف حياة  الكبريان يف األرسة  التواصل األمومي؛ ألن األَب واألمَّ مها 
األبناء األرسية، وتواصلهام اجليد مع األبناء مصدُر أمنهم واستقرارهم النفيس، 
فمصدر  معهم  الرديء  تواصلهام  أما  شخصيتهم،  ونمو  حاجاهتم  وإشباع 

اضطراهبم النفيس وحرماهنم من إشباع حاجاهتم وانحراف شخصيتهم.
د- ةساصل الب سةش

وُيقصد به تواصل االبن أو االبنة مع أبيه وأمه، وحواره معهام، وتفامهه 
والرمحة  الود  مشاعر  االبن  وتبادل  اآلخر،  من  منهام  كلٌّ  يريده  ما  حول  معهام 
واالحرتام مع والديه، السيام عندما يبلغان عنده الكرب أحدمها أو كالمها، فال 
تواصاًل  معهام  يتواصل  أي  كرياًم،  قواًل  هلام  ويقول  ينهرمها،  وال  ُأفٍّ  هلام  يقول 

جيًدا، ويتفاعل معهام تفاعاًل إجيابيًّا يف كل األحوال.
أما تواصل البنوة فيكون من األبناء إىل اآلباء، حيث ُيدير األبناُء احلواَر، 
ويؤثرون يف اآلباء، السيام يف الكرب، ويسمى هذا التواصل »بر الوالدين« إذا كان 

التواصل جيًدا، و»عقوق الوالدين« إذا كان التواصل منعدًما أو رديًئا.
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أبناَء  اهللُ  أمر  فقد  املسلمة؛  األرسة  يف  كبرًيا  حيًزا  البنوة  تواصل  ويشغل 
لاَّ 

َ
أ َربَُّك  }َوقََضٰ  م عليهم عقوقهام؛ فقال تعاىل:  املسلمني بربِّ الوالدين، وحرَّ

ُهَما  ۡو ِكَ
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ا َيۡبلَُغناَّ ِعنَدَك ٱۡلِكَبَ أ يِۡن إِۡحَسًٰناۚ إِماَّ ٓ إِياَّاهُ َوبِٱۡلَودِٰلَ َتۡعُبُدٓواْ إِلاَّ

اَُّهَما قَۡوٗل َكرِيٗما ٢٣ َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح  ّفٖ َوَل َتۡنَهۡرُهَما َوقُل ل
ُ
اَُّهَمآ أ فََل َتُقل ل

ّلِ ِمَن ٱلراَّۡحَةِ َوقُل راَّّبِ ٱرَۡحُۡهَما َكَما َرباََّياِن َصغِرٗيا{ ]اإلرساء: 23، 24[. ٱلُّ
األرسة  استقرار  إىل  هبام  ه  وبرُّ وأمه  أبيه  مع  اجليد  االبن  تواصل  ويؤدي 
والروحية،  واالجتامعية  والنفسية  اجلسمية  اآلباء  حاجات  ويشبع  ومتاسكها، 
واألحفاد،  األبناء  عىل  تأثريه  عن  ناهيك  واألوجاع،  األمراض  من  وحيميهام 

والربكة التي حيصلون عليها يف العمر والرزق، ورضا اهلل يف الدنيا واآلخرة.
أما تواصل االبن أو االبنة مع أبيه وأمه تواصاًل رديًئا، وعقوقه هلام، فإنه 
لألمراض  ويعرضهام  حاجاهتام،  إشباع  ومن  النفيس،  االستقرار  من  حيرمهام 
والرزق،  العمر  بركة  من  األبناء  وحيرم  النفسية،  واالنحرافات  واألوجاع 

ويعرضهم لسخط اهلل.
هـ- ةساصل اأُلخّسةش

وُيقصد به تفاهم األخ أو األخت مع أخيه أو أخته، وحوارمها مًعا حول ما 
يريده كل منهام من اآلخر، وتبادهلام مشاعر الود واالحرتام واملساندة واملساعدة 

واملواساة يف الرضاء والتهنئة يف الرساء.
ويقوم تواصل األخوة عىل رباط الدم وصلة الرحم التي تربط بني األخ 
األرسة  يف  السيام  األرس،  عليه  تقوم  إجباري،  أو  إلزامي  رباط  وهو  وأخيه، 
املسلمة التي حث اإلسالم فيها عىل »صلة الرحم«، وتنمية العالقات الطيبة بني 
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ذوي األرحام، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم: »َمْن َأَحبَّ َأْن َيْبُسَط اهللُ 
َلُه ِف ِرْزِقِه، َوَينَْسَأ َلُه ِف َأَثِرِه، َفْلَيِصْل َرِحَُه«))).

يف  االستقرار  عوامل  من  واألخوات  اإلخوة  بني  اجليد  التواصل  وُيعد 
األرسة ومتاسكها، أما التواصل الرديء بينهم فيقطع األرحام ويؤدي إىل العداوة 

والبغضاء والعنف األرسي الذي يشقى به قاطع الرحم وأرسته.
واألخوات  اإلخوة  بني  الرديء  التواصل  عن  اإلسالم  هنى  وقد 
ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ُتۡفِسُدواْ  ن 

َ
أ ُۡتۡم  تََولاَّ إِن  َعَسۡيُتۡم  }َفَهۡل  تعاىل:  فقال  واألقارب؛ 

ۡعَمٰٓ 
َ
َوأ ُهۡم  َصماَّ

َ
فَأ  ُ ٱللاَّ لََعَنُهُم  ِيَن  ٱلاَّ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ رَۡحاَمُكۡم ٢٢ 

َ
أ ُعٓواْ  َوُتَقّطِ

أموَر  ُۡتۡم{:  تََولاَّ }إِن  منكم  يتوقع  فهل  أي:  بَۡصَٰرُهۡم{ ]حممد: 22، 23[، 
َ
أ

رَۡحاَمُكۡم{، أي تتواصلوا معهم 
َ
أ ُعٓواْ  َوُتَقّطِ ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ُتۡفِسُدواْ  ن 

َ
}أ الناس 

تواصاًل رديًئا، وتتفاعلوا معهم تفاعاًل سلبيًّا يقطع روابط الدم التي بينكم. 

2- التفاعل بين أفراد األسرة:
حميط  يف  النجاح  حتقق  جديدة  أجيااًل  ختلق  الناجحة  الزوجية  العالقة 
اهتمَّ علامُء االجتامع بدراسة األرسة  األرسة خاصة، ويف املجتمع عامة؛ لذلك 
التفاعل اجلامعي  أي  األبناء،  الزوجني عىل  العالقة بني  تأثري  وتكوينها، ومدى 
وَيُسودها  وجيدة،  مستقرة  الزوجني  بني  العالقة  كانت  فإذا  األرسة.  أفراد  بني 
األلفة واالحرتام، ينتج عن هذه األرسة أبناء أسوياء، حيققون ذاهتم يف حياهتم 

رقم  الرزق«  يف  البسط  أحب  »من  باب  »األدب«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )1(
الرحم وحتريم قطيعتها« رقم  )2067(، ومسلم يف »صحيحه« كتاب »الرب والصلة« باب »صلة 
)2557(، من حديث أنس بن مالك. والبخاري يف »صحيحه« كتاب »األدب« باب »من بسط له 

يف الرزق بصلة الرحم« رقم )5985(، من حديث أيب هريرة.
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أهنم  إىل  إضافة  واجتامعي،  نفيس  باستقرار  ويشعرون  واالجتامعية،  الشخصية 
املرونة حلل املشكالت  يكونون قادرين عىل االستمرار يف احلياة بقدر كبري من 

التي تواجههم.
أما إذا كانت العالقة بني الزوجني غري مستقرة وهبا خلٌل وعدم تواصل 
بني الطرفني واألبناء، فهذا من شأنه أن يؤثر عىل األبناء بالسلب يف كافة جوانب 
حياهتم، سواء الشخصية أو االجتامعية، كام تظهر العديد من املشكالت، من بينها 
حرمان األطفال من الدفء األرسي السوي، وعدم اإلشباع اجلنيس للزوجني، 
القيام  دور األب عن  بتوقف  السلطة يف األرسة  املادي، وتوقف  واالضطراب 

بدوره يف األرسة.
وتكمن أمهية التفاعل بني الزوجني أو بينهم وبني األبناء يف أنه يعد أحَد 
املوارد الداخلية، التي يتوقف عليها جودة نوعية احلياة األرسية؛ فعندما يكون 
قرًبا  أشد  اجلامعة  كانت  وكلام  يتفاعل،  فإنه  اجتامعية  ومواقف  بيئة  يف  اإلنسان 

وأعظم متاسًكا كان التفاعل أشد قوة وأكثر وضوًحا.
يكتفي  ال  احليوانات  مجيع  بني  من  اإلنسان  أن  مسكويه:  ابن  رأي  وكان 
بنفسه يف تكميل ذاته، وال بد له من معاونة قوٍم كثريي العدد، حتى تتم حياته 
إىل  مضطرٌّ  لذلك  فهو  غريه،  إىل  حيتاج  بالرضورة  إنسان  وكل  طبيعية،  بصورة 
ألهنم  الصادقة؛  املحبة  وحمبتهم  اجلميلة،  العرشة  ومعارشهتم  الناس  مصادقة 
فيحدث  ذلك،  مثل  هبم  يفعل  أيًضا  وهو  إنسانيته،  ويتحملون  ذاته  يكملون 

التفاعل بني أفراد اجلامعة املتفاعلة ويولد الصداقة بينهم.
االجتامعية  العالقات  أساس  االجتامعي  التفاعل  ُيصبح  النحو  هذا  عىل 
يرتبط هبا أعضاء اجلامعة بعضهم مع  التي  العملية  تنشأ بني األفراد، وهو  التي 
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واملعارف  والغايات  والوسائل  والرغبات  احلاجات  ودفاعيًّا، ويف  عقليًّا  بعٍض 
العمليات  تلك  إىل  األرسة  يف  االجتامعي  التفاعل  يشري  كام  ذلك))).  شابه  وما 
وسط  توفر  التفاعل  هذا  رشوط  أهم  ومن  اجتامعيني،  طرفني  بني  املتبادلة 
اجتامعي يسمح بحدوث التفاعل، فعمليات التفاعل التي حتدث داخل األرسة 
وال  معينة،  اجتامعية  عالقة  إقامة  إىل  تؤدي  اجتامعيني،  كطرفني  الزوجني،  بني 
تنجح احلياة األرسية إال إذا كانت هناك عالقات اجتامعية بني الزوجني، حيث 
األرسي،  اجلو  يف  االستقرار  االجتامعية  والعالقات  والروابط  العالقات  تعني 
وتشكل هذه العالقات بني أطراف األرسة »الزوجني« واألوالد وحدة تكامل 

األرسة))).
تشري  والتي  األرسة،  يف  الرشاكة  مفهوم  تأكيد  من  بد  ال  أنه  ذلك  ويعني 
إىل وجود عالقة ال تقوم بالرضورة عىل املصلحة املادية، وإنام تقوم عىل التعاون 
املعارصة  البدائل  أحد  الرشاكة  وتعد  واحد.  هدف  حتقيق  جُتاه  واملسئولية 
لتحقيق التكامل والتامسك داخل األرسة، خاصة األرسة النووية، التي تتأسس 
العالقات فيها عىل قدر كبري من الفردية وغياب سلطة الكبار. إن هذا النوع من 
األرس حيتاج إىل الرشاكة كآلية تعويضية لكل ما يعرتي األرسة من صور للتفكك 
بالعمليات  يتصل  فيام  مبارشة،  إجيابية  آثار  عليها  يرتتب  فالرشاكة  والرصاع. 
الداعية للتامسك داخل األرسة، وذلك من خالل االلتزام يف خمتلف املجاالت، 
جُتاه  بعضهم  باملسئولية  ا  قويًّ شعوًرا  يشعرون  األرسة  أعضاء  جيعل  التزام  وهو 

)1( زينب حممود شقري، »الباثولوجيا االجتامعية واملشكالت املعارصة«، القاهرة، مكتبة األنجلو 
املرصية، 2001م، ص82.

)2( نخبة من املتخصصني، »علم االجتامع األرسي«، الرشكة العربية املتحدة للتسويق، 2008م، 
ص201.
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بعض، ويتفاعلون تفاعاًل إجيابيًّا يشعر كل عضو من أعضاء األرسة بأنه بحاجة 
إىل اآلخرين))).

احتياجات  تلبية  إىل  الزوجني  بني  والتفاعل  والتواصل  الرشاكة  وهتدف 
طريف العالقة بالقدر الكايف، وبالطريقة التي ترتكهم راضني بام فيه الكفاية؛ ألن 
ناجحة،  عالقة  نعتربها  أن  يمكننا  ال  أطرافها  احتياجات  تلبي  ال  التي  العالقة 
الطرف  هو  يكون  ألنه  الطرفني؛  أحد  تنازل  ولو  حتى  تستمر  أن  يمكن  وال 
اخلارس))). ارتباًطا بذلك ينقسم التفاعل بني الزوجني إىل نوعني: تفاعل إجيايب 
»Positive marital interaction« عندما يكون تأثري سلوكيات كلٍّ من 
الزوجني عىل اآلخر طيًبا ومرضًيا، يثري فيه مشاعر احلب واملودة وأفكار التعاون 
 negative marital« يرضيه. وتفاعل سلبي  ما  إىل عمل  والتأييد، ويدفعه 
سيًئا  اآلخر  عىل  منهام  كلٍّ  سلوكيات  تأثري  يكون  عندما   »interaction

ومزعًجا، يثري فيه مشاعر العداوة والنفور وأفكار اخلصومة واالنتقام، ويدفعه 
إىل عمل ما يغضبه.

التفاعَل الزواجيَّ عمليٌة أساسية يف احلياة الزوجية، حترك  ذلك يعني أن 
نان مًعا  الزواج نحو حتقيق أهدافه، أو تعوقه عن ذلك، باعتبار أن الزوجني ُيكوِّ
مجاعًة من اثنني، هلا دينامياهتا وبناؤها وأدوارها وأهدافها))). لذلك فإن الرشاكَة 
والقوة،  املكانة  بعالقات  ترتبط  األرسة  داخل  والزوجة  الزوج  بني  والتفاعَل 

)1( أمحد زايد، »األرسة العربية يف عامل متغري«، القاهرة، مركز البحوث والدراسات االجتامعية، 
2011م، ص67.

)2( حممد طلعت وآخرون، »فن التواصل بني الزوجني«، القاهرة، هنضة مرص للطباعة والنرش، 
ص3.

)3( كامل مريس، »اإلسالم والصحة النفسية«، مرجع سابق.
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قهرية  غري  إجيابية  بمامرسات  ترتبط  اإلجيايب  التفاعل  عىل  القائمة  فالرشاكة 
لعالقات القوة واملكانة، وتتهدد الرشاكة يف حال سوء استخدام هذه العالقات))).
التوافق  بينها:  بعدة عوامل، من  الزواجي  التفاعل  يتأثر  اإلطار  ويف هذا 
الزواجي هدًفا أساسيًّا ومهامًّ لتحقيق احلياة  التوافق  ُيمثِّل  الزوجني، حيث  بني 
بد  الناجح ال  الزواَج  أن  إىل  الدراسات  إحدى  أشارت  فقد  املستقرة،  األرسية 
وأن يتوفر فيه عدٌد من املعايري املهمة، مثل أساليب املعاملة الزوجية التي نستطيع 
الثنائي الذي يشدد عىل االتصال املتكرر  التفاعل  إليها عىل أهنا نمط من  النظر 
بني طريف العالقة الزوجية. فاألفراد الذين يرتبطون بعالقات محيمة كالزوجني، 
تنمو بينهم أنامط متجانسة من العالقة، كام أنه كلام كان الزوجان متقاربني جسميًّا 
الزوجية،  احلياة  مع  التكيف  عىل  ذلك  ساعدمها  واجتامعيًّا،  وانفعاليًّا  وعقليًّا 

وأصبحا أكثر انفتاًحا وألفة بعضهم البعض))).
استمتاع  به  يقصد  الذي  اجلنيس  بالتوافق  الزواجي  التفاعل  يتأثر  كذلك 
عىل  واتفاقهام  اآلخر،  الزوج  مع  اجلنس  إىل  حاجته  بإشباع  الزوجني  من  كل 
البحوث  من  كثرٍي  نتائج  مع  اإلسالم  ويتفق  وإجراءاته.  اإلشباع  هذا  أهداف 
العلمية حول السمو هبذه احلاجة يف الزواج، حتى يتحقق االستمتاع املتبادل بني 
وقد  واألبوة.  األمومة  حاجتي  وإشباع  واإلنجاب  النفيس  والسكن  الزوجني، 
وضع اإلسالُم آداًبا جتعل من اإلشباع اجلنيس يف الزواج عبادًة ُيثاب عليها كلٌّ 

من الزوجني.

)1( أمحد زايد، »األرسة العربية يف عامل متغري«، مرجع سابق، ص26.
)2( نعمة عبد الكريم أمحد، »التوافق الزواجي وعالقته بأساليب املعاملة الزوجية وبعض سامت 
البنات،  كلية  دكتوراه،  أطروحة  العامالت«،  وغري  العامالت  بني  مقارنة  دراسة  الشخصية، 

بالرياض، قسم الرتبية وعلم النفس، 1425هـ.
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كلٍّ  قدرة  ويقصد هبا  التعاطف،  بالقدرة عىل  الزواجي  التفاعُل  يتأثر  كام 
ومشاركته يف  بمشاعره،  اآلخر، وشعوره  مكاَن  نفسه  َوْضع  الزوجني عىل  من 
أفراحه وأحزانه، وتقديره الهتامماته وأفكاره وكأهنا أفكاره هو، والتأثري املتبادل 

بني التعاطف واحلب يف عملية التفاعل الزواجي. 
املسايرة، وُيقصد هبا جماهدُة كلٍّ  بالقدرة عىل  الزواجي  التفاعل  يتأثر  كام 
من الزوجني نفَسه، عىل أن تكون أفكاُره وسلوكياته متفقة مع ما يريده الزوج 
ويف  العزوبية.  عادات  بعض  عن  منهام  كلٍّ  تنازل  يف  املسايرة  وتظهر  اآلخر. 
الطاعة املتبادلة، والتشاور يف أمور األرسة، والتضحية باملتع الفردية. واملسايرة 
التي تنمي التفاعل اإلجيايب مسايرة اختيارية، وليست إجبارية، فاخلضوع والقهر 

واستسالم املظلوم تؤدي إىل التفاعل السلبي.
التفاعَل  جتعل  التي  العوامل  أهمِّ  من  الزوجني  من  كلٍّ  شخصيُة  وتعترب 
وانفعاليًّا  اجتامعيًّا  الناضجات  فالزوجات  منفًرا،  أو  جاذًبا  تفاعاًل  الزواجي 
ونضوج  الناضجني،  غري  الزوجني  من  اإلجيايب  التفاعل  عىل  أقدر  وعقليًّا 
الزوج،  الزواجي من نضوج شخصية  التفاعل  تأثرًيا يف  أكثر  الزوجة  شخصية 
بشخصية  الزواجي  التفاعل  تأثر  إىل  الدراسات  بعض  نتائج  أشارت  حيث 
الزوجة أكثر من شخصية الزوج؛ فقد وجد الباحثون أن الزوجات املتوافقات 
واملودة،  االنفعايل،  االتزان  يف  املتوافقات  غري  الزوجات  من  أعىل  زواجهن  يف 
يف  الفروق  كانت  حني  يف  بعض.  عىل  بعضهم  األرسة  أفراد  وانفتاح  واأللفة، 

الشخصية غري حاسمة بني األزواج املتوافقني وغري املتوافقني.
ويتوقف التفاعل الزواجي عىل كفاءة كلٍّ من الزوجني يف القيام بأدوارمها؛ 
حيث يتعاون الزوجان وتتحرك األرسة نحو أهدافها متامسكًة مرتابطة، إذا كان 
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كلٌّ منهام كفًئا يف أداء مسئولياته الزوجية والبيتية واألمومية أو األبوية، وكسب 
الرزق يف حدود ما هو متوقع منه. بينام يتنافس الزوجان ويتصارعان وتتفكك 
أداء  يف  كفء  غري  أحدمها  أو  منهام  كل  كان  إذا  الشقاق  فيها  ويكثر  األرسة 

مسئولياته الزوجية))).
ومن الثابت أن العالقة بني الزوجني تنعكس عىل أسلوب األم يف معاملة 
األبناء، فإذا كان هناك انفصال أو توتر يف العالقة، أو إمهال من األب لألرسة، 
انعكس هذا عىل األم، واتسم سلوكها بالشدة والعصبية. أما حينام تتسم األرسة 
عىل  ينعكس  هذا  أن  نجد  فإننا  واالستقرار،  باهلدوء  الزوجني  بني  العالقة  أو 

األبناء باإلجياب. 
تكون  فقد  بوالديه؛  عالقته  خالل  من  بإخوته  الطفل  عالقة  تتحدد  كام 
لبعضهم،  واملساندة  واأللفة  واحلب  باملودة  وتتسم  وصحيحة  قويًة  العالقُة 
الصغار  سواء  املعاملة،  يف  اإلخوة  بني  التفرقة  عدم  عىل  الوالدان  حرص  إذا 
حب  عىل  األبناء  ينشأ  الوالدين  قبل  من  الطيبة  املعاملة  خالل  ومن  الكبار،  أو 
بعضهم البعض، وتعاوهنم، وخوفهم بعضهم عىل بعض، ومراعاهتم لبعضهم 

البعض))).
فهي  واألبناء  الوالدين  بني  التواصل  غياب  إىل  ُتفيض  التي  العوامل  أما 

كثرية، نذكر منها ثالثَة أسباٍب رئيسية، هي: 
ِد الوالدين عىل قيم وثقافة التواصل، ومن ثم فهام ُيعيدان  - عدُم تربيِة وتعوُّ

إنتاج ذلك مع أبنائهام.

)1( كامل مريس، »العالقة الزوجية والصحة النفسية«، مرجع سابق، ص147-139.
)2( املرجع السابق، ص13.
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- إضافًة إىل سيادِة متثُّالٍت وقيٍم سلبية جُتاه األطفال من طرف الراشدين 
)الزوجني(، كرضورة انصياع األبناء، وقرارات الوالدين دون مناقشتهم يف ذلك، 
نموذج االبن »املريض«، وكون األبناء صغريي السن، وقد يظلون كذلك حتى إن 
كربوا، حيث يعتقدان أهنم غرُي مؤهلني عقليًّا لكي نتحاور ونناقش معهم بعَض 
األمور، وكون األطفال عامة مشاغبني وعنيدين، فليس أمامنا سوى إخضاعهم 

وتربيتهم برصامة، وال جمال للتحاور معهم واخلضوع لرغباهتم وآرائهم.
قد  للوالدين،  املرهقة  األرسية  واملتطلبات  العمل،  ضغوط  كذلك   -
جتعلهام هُيمالن تتبُّع وتربية أبنائهام، وبالتايل ينعدم التواصُل مع األبناء يف القضايا 
واملشاكل الرتبوية والنفسية واالجتامعية... التي هتم األرسة ككل، أو تلك التي 
هتم األبناء؛ لذلك ينبغي ترسيُخ دعائم املودة والرمحة والسكينة بني الزوجني، 
عىل  التأكيد  ينبغي  الصدد  هذا  ويف  اإلجيايب))).  احلوار  بأمهية  الوعي  وترسيخ 
األنشطة اجلمعية التي أدت ظروف احلياة احلديثة إىل اختفائها، كتناول الطعام 
بشكل مجعي، حتى ولو لعدد حمدود من املرات يف األسبوع، وتأكيد االحتفال 
بعض  ملناقشة  األرسة  واجتامع  األرسة،  بأعضاء  اخلاصة  باملناسبات  اجلمعي 
األمور اخلاصة باألرسة ككل أو بأحد أعضائها. إن تأكيد هذه األنشطة اجلمعية 
يزيد  أن  ذلك  شأن  ومن  األنا،  مقابل  يف  بالنحن  الشعور  ق  ُيعمِّ األرسة  داخل 
األرسة  بني  العالقات  يف  التامسك  من  تزيد  إهنا  بل  األرسة،  داخل  التامسك 
وغريها من األرس، خاصة يف نطاق القرابة، كأرس األجداد واآلباء أو األبناء))).

وقضاياها،  أوضاعها،  والشباب،  األطفال،  املستقبل:  »أجيال  وآخرون،  العامري  سلوى   )1(
ووعيها املستقبيل«، القاهرة، املركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية، 2000م، ص130.

)2( حسن األرشف، »التواصل األرسي: املشكلة واحلل«: 
www.almoslim.net/node/107096
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وتأكيًدا ملا سبق أكد اإلسالم أمهية اجلامعة واالجتامع، وال ننسى أن القرآن 
}َوٱۡعَتِصُمواْ  تعاىل:  قال  نا عىل االجتامع يف كلِّ يشٍء، حيث  أول من حضَّ هو 
قائٍل:  ِمن  عزَّ  وقوله   ،]103 عمران:  ]آل  قُواْ{  َتَفراَّ َوَل  َجِيٗعا   ِ ٱللاَّ ِبَۡبِل 
َوٱۡلُعۡدَوِٰن{ ]املائدة: 2[،  ثِۡم  ٱۡلِ َعَ  َتَعاَونُواْ  َوَل  َوٱتلاَّۡقَوٰىۖ   ِ ٱلِۡبّ َعَ  }َوَتَعاَونُواْ 
َوتَۡذَهَب  َفَتۡفَشلُواْ  تََنٰزَُعواْ  َوَل  َورَُسوَلُۥ   َ ٱللاَّ ِطيُعواْ 

َ
}َوأ  : وقوله 

رِيُحُكۡم{ ]األنفال: 46[.
يف  اجلامعي  التفاعل  عىل  واضحة  بصورٍة  ذلك  بعد  اإلسالُم  حضَّ  وقد 

العبادات.
ومن األعامل والعبادات التي يظهر فيها العمل اجلامعي الصالة والصيام 
والكسوف  واالستسقاء،  والعيدين،  اجلمعة،  صالة  يف  ذلك  ومثل  واحلج 

واخلسوف ونحوها كام سبق.
كر ومدارسة العلم، قال رسوُل  وكذلك كان احلضُّ عىل االجتامع يف الذِّ
كَِتاَب  َيْتُلوَن  َتَعاَل،  اهلل  ُبُيوِت  ِمْن  َبْيٍت  ِف  َقْوٌم  اْجَتَمَع  »َما   : اهلل 
ْتُهُم  َوَحفَّ ُة،  ْحَ الرَّ َوَغِشَيْتُهُم  كِينَُة،  السَّ َعَلْيِهُم  َنَزَلْت  إاِلَّ  َبْينَُهْم،  َوَيَتَداَرُسوَنُه  اهلل 
َقْوٌم  َيْقُعُد  »الَ   : وقال  ِعنَْدُه«)))،  فِيَمْن  اهللُ  َوَذَكَرُهُم  اْلـَمَلئَِكُة، 
َعَلْيِهُم  َوَنَزَلْت  ُة،  ْحَ الرَّ َوَغِشَيْتُهُم  اْلـَمَلئَِكُة،  ْتُهُم  َحفَّ إاِلَّ   ، اهللَ  َيْذُكُروَن 

كِينَُة، َوَذَكَرُهُم اهللُ فِيَمْن ِعنَْدُه«))). السَّ

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار« باب »فضل االجتامع 
عىل تالوة القرآن وعىل الذكر« رقم )2699(.

)2( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار« باب »فضل االجتامع 
عىل تالوة القرآن وعىل الذكر« رقم )2700(.
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تتم  أن  يمكن  التي  الترشيعات  يف  والزمة  مؤكدًة  اجلامعيُة  كانت  وإذا 
تتطلب  التي  األشياء  يف  وأشدَّ  َأْلَزَم  َأْوىَل  باٍب  من  تكون  فإهنا  فردية،  بصورة 
العمل اجلامعي. ومن هنا كانت أمهية االجتامع عىل الطعام الذي يعد من أجىل 

املظاهر وأوضِحها يف الداللة عىل التفاعل اجلامعي األرسي.
ه وحيشٍّ أهنم قالوا: يا رسول اهلل،  فعن َوْحيشِّ بن حرٍب، عن أبيه، عن جدِّ
ِقنَي«. قالوا: نعم يا رسول اهلل،  ُكْم َتْأُكُلوَن ُمَتَفرِّ إنا نأكل وال نشبع؟ قال: »َفَلَعلَّ

قال: »اْجَتِمُعوا َعَل َطَعاِمُكْم، َواْذُكُروا اْسَم اهلل َتَعاَل، ُيَباَرْك َلُكْم فِيِه«))).
يقول:  وسلم  اهلل  صىل  اهلل  رسول  سمعت  قال:  اهلل  عبد  بن  جابر  وعن 
، َوَطَعاُم االْثنَنْيِ َيْكِفي اْلَْرَبَعَة، َوَطَعاُم اْلَْرَبَعِة َيْكِفي  »َطَعاُم اْلَواِحِد َيْكِفي االْثنَنْيِ

الثََّمنَِيَة«))).
َجِيًعا  »ُكُلوا   :  قال: قال رسول اهلل  ابن عمر  وعن 
اْلَْرَبَعَة«)))،  َيْكِفي  َوَطَعاَم االْثنَنْيِ   ، َيْكِفي االْثنَنْيِ اْلَواِحِد  َطَعاَم  َفإِنَّ  ُقوا؛  َتَفرَّ َواَل 
َكَة  اْلَبَ َفإِنَّ  ُقوا؛  َتَفرَّ َواَل  َجِيًعا  »ُكُلوا  مرفوًعا:  اخلطاب  بن  عمر  عن  رواية  ويف 
َمَع اْلـَجَمَعِة«))). قال ابُن حجر: يؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة االجتامع، 

)1( سبق خترجيه.
القليل« رقم  املواساة يف الطعام  )2( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »األرشبة« باب »فضيلة 

.)2059(
»جممع  يف  اهليثمي  قال   .)7444( رقم   )259/7( األوسط«  »املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   )3(
بحر  »األوسط«  إسناد  ويف  بنحوه،  و»الكبري«  »األوسط«  يف  الطرباين  رواه   :)32/5( الزوائد« 

السقاء، ويف اآلخر أبو الربيع السامن، وكالمها ضعيف.
)4( أخرجه ابن ماجه يف »السنن« كتاب »األطعمة« باب »االجتامع عىل الطعام« رقم )3287(. 
قال البوصريي يف »زوائده عىل ابن ماجه« )12/4(: إسناد ضعيف. وهو حديث حسن بشواهده 

التي سبقت.
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وأن اجلمع كلام كثر ازدادت الربكة. وإذا كان اإلسالُم حيث عىل االجتامع عىل 
الطعام، الذي هو من أجىل املظاهر وأدهلا عىل التفاعل اجلامعي األرسي، فمن 
باٍب َأْوىَل ما عداه من الصور واألنشطة واألعامل التي تتطلب التفاعل اجلامعي 

داخل األرسة.

3- األلفة والمودة بين أعضاء األسرة:
»األلفة« لغة هي االسُم ِمن االئتالف، وكالمها مأخوٌذ من مادة »أ ل ف« 
التي تدل عىل انضامم اليشء إىل اليشء واألشياء الكثرية أيًضا. ومن ذلك األَْلف؛ 

ألنه اجتامُع الـِمئني.
االئتالف.  مصدُر  واأللفُة:  األلفة،  من  آَلُفه:  اليشَء  َألِْفُت  اخلليل:  قال 
ْفته  َألَّ فقد  بعٍض  إىل  بعضَه  ضممت  يشٍء  وكلُّ  تألفه.  الذي  وأليفك:  وإِْلُفك 
إِْلًفا، فهو آلٌِف، وآَلْفُته، وأنا ُمؤلٌِف. وقال أبو زيٍد:  َألَِف اليشَء  تأليًفا. ويقال: 
أيًضا: أي محلته عىل  أهُل احلجاز يقولون: آلفُت املكاَن والقوَم، وآلفُت غريي 

أن َيْأَلف.
وَأَوالُِف الطرِي: التي بمكة وغريها. ويقال: آَلَفِت الطرُي موضَع كذا، وهن 
ُمؤلَِفاٌت؛ ألهنا ال تربح. ويقال للمألوف: إِْلٌف وآلٌِف. والـُمؤلَّف: ما مُجع من 

ر. ه أن ُيؤخَّ ر فيه ما حقُّ ه التقديم، وُأخِّ م فيه ما حقُّ أجزاٍء خمتلفة وُرتِّب ترتيًبا ُقدِّ
»آَلَف«.  ِمن  مصدٌر   ]1 ]قريش:  قَُريٍۡش{  يَلِٰف  }ِلِ تعاىل:  اهلل  وقوُل 
دهم أن يصريوا  ى فيهم بتفقُّ }َوٱلُۡمَؤلاََّفةِ قُلُوُبُهۡم{ ]التوبة: 60[: هم الذين ُيتحرَّ
لاَّۡفَت َبۡيَ 

َ
آ أ ۡرِض َجِيٗعا ماَّ

َ
نَفۡقَت َما ِف ٱۡل

َ
من مجلة َمن َوَصفهم اهللُ بقوله: }لَۡو أ

قُلُوبِِهۡم{ ]األنفال: 63[.
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وسمي  املخصوص؛  العدد  واألَْلُف:  الداَر.  َألَِفِت  ما  الطري:  وَأَوالُِف 
بذلك لكون األعداد فيه مؤتلفة. وآَلْفُت الدراهَم: أي: بلغُت هبا األَْلَف. وقال 
أي:  إيالًفا:  القوَم  وآَلْفُت  ألًفا.  أعطاه  بالكرس:  َيْألُِفه،  َأَلَفُه  يقال:   : اجلَوهريُّ
لتهم ألًفا. واإِلْلُف: األليف، يقال: حنَِّت اإِلْلُف إىل اإِلْلِف. واجلمع: َأاَلِئُف.  كمَّ
ف: مَجُْع آلِف.ويقال: فالٌن قد َألَِف هذا املوضَع، بالَكرْس، َيأَلُفه إِْلًفا: أي:  واألاُلَّ
اه غرُيه. ويقال أيًضا: آَلْفُت املوضَع إيالًفا، وكذلك آَلْفُته مؤالفًة  اعتاده. وآَلَفُه إيَّ
ْفُته عىل اإلسالم، ومن  َفا َوْأَتَلَفا، وتألَّ ْفُت بني الشيئني تأليًفا، فتألَّ وإاَِلًفا.ويقال: ألَّ

هذا }ٱلُۡمَؤلاََّفةِ قُلُوُبُهۡم{ ]التوبة: 60[.
يَلِٰف قَُريٍۡش{ ]قريش: 1[ معناه: َأْهَلْكُت أصحاَب  وقوُل اهلل تعاىل: }ِلِ
الفيل ألؤلف قريًشا مكَة؛ لتؤلف قريٌش رحلَة الشتاء والصيف، أي جتمع بينهام. 
َعِلَمْت  قد   : ابن عباس  مام، ويف حديث  والذِّ العهد  اإليالف:  وقيل: 
ابُن األثري: كان هاشُم بن  َلـهاشٌم))). قال  قريٌش أن أوَل من أخذ هلا اإليالَف 

عبد َمنَاٍف أخذه من امللوك لقريش.
فهو  التألُّف:  أما  وحمبة.  التئاٍم  مع  اجتامٌع  اصطالًحا:  واإِلْلف  واأللفُة 
املداراة واإليناس ملن هم حديثو عهٍد بكفٍر؛ لَِيْثُبتوا عىل اإلسالم؛ رغبًة فيام يصل 
إىل أيدهيم من املال. وقال التهانوي: األُلفة بالضم: هي َمَيالُن القلب إىل املألوف. 
: األلفة: اتفاق اآلراء يف املعاونة عىل تدبري املعاش. ولأللفة عالقٌة  وقال اجلُْرجاينُّ
بصالح اإلنسان، ويف ذلك َذَكر املاَوْرديُّ أن األلفَة اجلامعة هي إحدى القواعد 
ة، حمسوٌد  املهمة التي َيصُلح هبا حاُل اإلنسان؛ وذلك أن اإلنساَن مقصوٌد باألذيَّ
أهواُء  فيه  وحتكمت  حاسديه،  أيدي  َفْته  ختطَّ مألوًفا،  آلًِفا  يكن  مل  فإذا  بالنعمة، 

)1( »أخبار مكة« للفاكهي )163/5( رقم )112(.
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ة. وإذا كان آلًفا مألوًفا، انترص باأللفة  أعاديه، فلم تسلم له نعمٌة، ومل تصُف له ُمدَّ
ته عنهم،  عىل أعاديه، وامتنع من حاسديه، فسلمت نعمُته منهم، وصفت له ُمدَّ

وإن كان صفو الزمان عرًسا وسلمه خطًرا.
الدكتور  يقول  ذلك  ويف  االجتامعية،  العالقات  قوة  إىل  األلفُة  وُتؤدِّي 
يف  االجتامعي  اجلانب  خواص  من  األفراد  بني  اجلامعة  األلفة  هذه  خليل:  عيل 
الشخصية املسلمة، باعتبارها جتاذًبا يشد الفعل االجتامعي املختار، والعالقات 
الرتابط،  يف  القوة  إىل  تؤدي  وهي  بعض،  إىل  بعضها  االجتامعية  والتفاعالت 
املسلمة  اجلامعة  بناء  تشد  التي  وهي   ، التضامِّ يف  واملتعة  التوافق،  يف  والصحة 

بعضه إىل بعض.
االجتامعي،  التامسك  إىل  داعية  ألهنا  مهمة؛  اجتامعية  وظيفة  ولأللفة 
داٍع  من  فيها  ملا  واجلامعة؛  الفرد  من  لكل  اخلاصة  أمهيتها  وهلا  بنائه.  واستقرار 
إىل التنارص والسالمة االجتامعية؛ وملا توفره من سياق اجتامعي سليم وصحيح 
لنمو الشخصية االجتامعية. وقد حثَّ النبيُّ  عىل األلفة؛ فقد جاء 
عن أيب هريرة، أن النبي  قال: »اْلـُمْؤِمُن َمْأَلٌف، َواَل َخرْيَ فِيَمْن اَل 

َيْأَلُف، َواَل ُيْؤَلُف«))).
ولأللفة  الذل.  ومتنع  الشمل  جتمع  املاوردي:  اإلمام  يقول  كام  واأللفة 

دواعيها األرسية، وهي ثالثة:
• ألفة النسب.

• وألفة املصاهرة.
• وألفة املؤاخاة باملودة.

)1( أخرجه أمحد يف »املسند« )106/15- 107( مسند أيب هريرة  رقم )9198(، وقال 
حمققه: إسناده حسن.
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أما ألفة النسب فُتَعدُّ أحَد روافد األلفة الرئيسة؛ ذلك ألن تعاطف األرحام 
أنفًة  التخاذل والفرقة،  التنارص واأللفة، ويمنعان من  يبعثان عىل  القرابة  ومحية 
من استعالء األباعد عىل األقارب، وتوقًيا من تسلط الغرباء األجانب. ولذلك 
عنها؛  األذى  ويكف  يقهرها،  سلطاٍن  عن  امتنعت  ملا  أنساهبا  العرب  حفظت 
حتى  وعاداها،  شاقَّها  من  عىل  متنارصًة  ناوأها،  من  عىل  متضافرة  هبا  لتكون 
املتسلط  حتكم  فيه  وحتكمت  ِد،  اأْلَيِّ اْلَقِويِّ  عىل  تنارصها  األنساب  بألفة  بلغت 

املتشطط))).
وأما ألفة املصاهرة فهي تعد أيًضا من روافد وأعمدة األلفة؛ وذلك ألهنا 
عن  وانعقدا  واختيار،  رغبٍة  عن  صدرا  مناسبة،  ومتازج  مواصلٍة،  استحداُث 
خربٍة وإيثاٍر، فاجتمع فيها أسباُب األلفة، وموادُّ املظاهرة. قال اهللُ تعاىل: }َوِمۡن 
بَۡيَنُكم  وََجَعَل  إَِلَۡها  ّلِتَۡسُكُنٓواْ  ۡزَوٰٗجا 

َ
أ نُفِسُكۡم 

َ
أ ّمِۡن  لَُكم  َخلََق  ۡن 

َ
أ َءاَيٰتِهِۦٓ 

ٗة َورَۡحًَة{ ]الروم: 21[، يعني باملودة: املحبة، وبالرمحة: احلنو والشفقة. ومها  َوداَّ ماَّ
من آكد أسباب األلفة. وفيها تأويٌل آخر قاله احلسن البرصي : إن املودَة: 
ۡزَوٰٗجا 

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ُ َجَعَل لَُكم ّمِۡن أ النكاُح، والرمحَة: الولُد. وقال تعاىل: }َوٱللاَّ

ۡزَوِٰجُكم بَنَِي وََحَفَدٗة{ ]النحل: 72[. ومل تزل العرُب جتتذب 
َ
وََجَعَل لَُكم ّمِۡن أ

العدو  مؤانًسا، ويصري  النافر  يرجع  باملصاهرة، حتى  األعداء  وتتألف  البعداء، 
ْهر بني االثنني ألفٌة بني القبيلتني، ومواالٌة بني العشريتني.  موالًيا، وقد يصري للصِّ
وُحكي عن خالد بن يزيد بن معاوية أنه قال: كان أبغُض َخْلق اهلل  إيلَّ آَل 

.((( بري، حتى تزوجُت منهم »رملة«، فصاروا أحبَّ خلق اهلل  إيلَّ الزُّ

)1( »أدب الدنيا والدين« للاموردي ص148، 149.
)2( انظر: »نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم« )2/ 497(.
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األلفة  أسباب  من  الثالث  وهي  باملودة،  املؤاخاة  ألفُة  ذلك  بعد  تأيت  ثم 
األرسية؛ وذلك ألهنا ُتكِسب بصادق الودِّ إخالًصا ومصافاة، وحُتدث بخلوص 
اهلل  رسوُل  آخى  ولذلك  األلفة؛  مراتب  أعىل  وهذا  وحماماة.  وفاًء  املصافاة 
 بني أصحابه؛ لتزيد ألفتهم، ويقوى تضافرهم وتنارصهم. وقيل: 
ا لَعْدِوه عليك. وقال ثعلب إنام  ي الصديُق صديًقا لصدقه، والعدوُّ عدوًّ إنام ُسمِّ

ي اخلليل خلياًل؛ ألن حمبته تتخلل القلب، فال تدع فيه خلاًل إالَّ مألته))). ُسمِّ

4- اإليثار وتفضيل أعضاء األسرة بعضهم لبعض:
اإليثار هو تفضيل اإلنسان غريه عىل نفسه، وقد حثَّنا اإلسالُم عىل اإليثار 
بِِهۡم  َكَن  َولَۡو  نُفِسِهۡم 

َ
أ  ٰٓ َعَ }َوُيۡؤثُِروَن  »احلرش«:  سورة  يف    قوله  يف 

مون غرَيهم عىل أنفسهم ولو كانوا حمتاجني.  ُيقدِّ َخَصاَصةٞ{ ]احلرش: 9[، أي: 
ا  ٰ تُنفُِقواْ ِمماَّ وأيًضا يف قوله  يف سورة »آل عمران«: }لَن َتَنالُواْ ٱلِۡباَّ َحتاَّ

ُتِبُّوَن{ ]آل عمران: 92[.
الناس،  بني  االجتامعية  الروابط  تعزز  ألهنا  حمبوبة؛  خلقية  صفة  واإليثار 
وحتقق الرتاحم بينهم، وقد ورد عن النبي  قوله: »اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم 

َحتَّى ُيِبَّ ِلَِخيِه َما ُيِبُّ لِنَْفِسِه«))).
ويف مأثور احِلَكم: ما استحقَّ أن ُيوَلد من عاش لنفسه فقط.

أنه  الَعَدويِّ  ُحَذيفة  عن  الُقْرطبيُّ  أورده  ما  الفذة  التارخيية  األمثلة  ومن 
قال: انطلقت يوم الريموك أطلب ابَن عمٍّ يل، ومعي يشٌء من املاء، وأنا أقول: 

)1( انظر: »نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم« )2/ 497- 498(.
رقم  لنفسه«  ما حيب  »أن حيب ألخيه  باب  »اإليامن«  كتاب  البخاري يف »صحيحه«  أخرجه   )2(
أن حيب  اإليامن  أن من خصال  »الدليل عىل  باب  »اإليامن«  كتاب  )13(، ومسلم يف »صحيحه« 

ألخيه املسلم ما حيبه لنفسه من اخلري« رقم )45(.
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إن كان به رمٌق سقيُته. فإذا أنا به، فقلت: أسقيك؟ فأشار برأسه أن: نعم. فإذا 
بن  هشام  هو  فإذا  إليه،  أنطلق  أن  عمي  ابُن  إيلَّ  فأشار  آه.  آه،  يقول:  برجٍل  أنا 
العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن: نعم. فسمع آخَر يقول: آه، آه. فأشار هشاٌم 
مات،  قد  هو  فإذا  هشام  إىل  فرجعت  مات،  قد  هو  فإذا  فجئته  إليه،  أنطلق  أن 
فرجعت إىل ابن عمي فإذا هو قد مات))). وهكذا مل يرشب أحُدهم املاَء إليثار 

كلٍّ منهم صاحَبه عليه.
داخل األرسة سيكون  أنه  العموم؛ فال شك  مطلوًبا يف  اإليثار  كان  وإذا 

مطلوًبا أكثر ليتحقق الكامل األرسي املنشود. 

5- التماسك األسري لتصبح األسرة كتلة صلبة:
األرسة هي وحدة التكوين األوىل للمجتمع، وبتامسك هذه الوحدة يتحقق 
واالستقامة  التامسك  من  كبري  قدٍر  عىل  األرسة  كانت  فطاملا  املجتمع،  متاسك 
إذا ما  التامسك يف األرسة  املجتمع واستقامت أموره. ويتحقق  صلحت شئون 
جو  فأصبح  األرسة،  أعضاء  باقي  عىل  ظله  وامتدَّ  الزوجني،  بني  الوفاق  ساد 
الطمأنينة واالستقرار هو السائد يف األرسة، بام حيقق الراحة النفسية ألفرادها، 

وحيميهم من مؤثرات االنحراف، ويدعم متاسك األرسة وقوة صالبتها.
ويعرف التامسك األرسي بأنه: زيادة العالقات املوَجبة التي تدور يف املحيط 
الداخيل للجامعة. فكلام ازدادت العالقات ازداد متاسك اجلامعة، وكلام تشتَّتت 

هذه العالقات واجتهت نحو اجلامعة اخلارجية ضعف التامسك الداخيل))).

)1( »اجلامع ألحكام القرآن« للقرطبي )28/18(.
)2( أمحد زايد، »األرسة العربية يف عامل متغري«، مرجع سابق، ص66.
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ويتحقق التمسك الرسي عب مخسة مقومات أساسية:
املقوم البنائي: ويتطلب وجود أرسة متكاملة من أٍب وأم وأبناء، وغريهم 

إن وجد.
واملقوم الديني: وهو أهمُّ املقومات التي تؤدي إىل زيادة التامسك والوحدة 
من  ويقيها  ا،  ومعنويًّ ا  فكريًّ األرسة  متاسك  من  ويزيد  األرسة،  أعضاء  بني 

التفكك واالنحراف.
املقوم العاطفي: ويعتمد عىل ما يسود األرسة من عواطف إجيابية تربط بني 

مجيع أعضائها، تتجىل يف احلب والتقدير واالحرتام املتبادل.
املادية  احلاجات  إشباع  عىل  األرسة  قدرة  يف  ويتمثل  االقتصادي:  املقوم 
إىل  النتامئه  والسعادة  باألمن  الفرد  يشعر  بحيث  إليها،  املنتمني  ألفرادها 

هذه األرسة.
املختلفة،  األمراض  من  األرسة  خلوِّ  مدى  عىل  ويقوم  الصحي:  املقوم 
وخلوها من األمراض الوراثية عىل وجه اخلصوص، ومدى قدرة أفرادها عىل 

الرتابط والتامسك ومواجهة أزمات املرض وما ختلفه من تبعات))).
وليس هناك معنًى واضح وقاطع الصطالح »التامسك االجتامعي«، غري 
أنه يستعمل يف وصف احلاالت التي يرتبط فيها األفراد أحدهم باآلخر بروابط 

اجتامعية وحضارية مشرتكة.
أسلوب  تفسري  يف  عادة  االجتامعي«  »التامسك  اصطالح  ويستعمل 
متاسك أفراد اجلامعات الصغرية، الذي يكون إما بدافع إغراء اجلامعة الصغرية 

)1( أمحد بدوي، »معجم مصطلحات العلوم االجتامعية«، بريوت، دار الفكر اللبناين، 1415هـ، 
ص86.
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قها أعضاُء اجلامعة من خالل انتساهبم هلا. ألعضائها، أو بدافع املصالح التي حُيقِّ
يف  االجتامعي«  »التامسك  اصطالح  و»زاندر«  »كارترايت«  من  كل  واستعمل 

كتاهبم »ديناميكية اجلامعة« عندما حاوال حتليل متاسك اجلامعات الصغرية.
»التامسك  اصطالح  دوركايم«  »إميل  العامل  االجتامع  عامل  استخدم  وقد 
االجتامعي« استعاماًل علميًّا يف كتابه »تقسيم العمل« وأيًضا يف كتابه »االنتحار«، 
حيث يقول: إن درجة التامسك االجتامعي تعتمد عىل طبيعة اجلامعات واملنظامت 
يظهر  األفراد، كام  أنامط سلوك  كبرًيا ومبارًشا يف  تأثرًيا  تؤثر  التي  واملجتمعات 
لظروف  ضه  تعرُّ وقت  الفرد  يعتمده  الذي  االنتحاري  السلوك  حالة  يف  جليًّا 
ِقَبل علامء  وعوامل اجتامعية معينة. غري أن هذا املصطلح يستفاد منه عادة من 
االجتامع يف حالة اجلامعات االجتامعية الصغرية والكبرية، خصوًصا عندما تتوفر 
يف هذه اجلامعات عدة خصائص أساسية، منها: اعتامد الفرد عىل املعايري والقيم 
الفرد  التزام  وأخرًيا  املشرتكة،  املصالح  بسبب  اجلامعة  أفراد  املشرتكة، ومتاسك 

بأخالقية وسلوكية مجاعته.
وحياول »أمتاي أتزبوين« تعريف »التامسك االجتامعي« بقوله: إنه عالقة 
تعبريية إجيابية تقع بني شخصني أو أكثر، وقد تكون هذه العالقة بني الزوجني، 
األصدقاء  بني  أو  العمل،  زمالء  بني  أو  واألبناء،  واألم  األب  من  كل  بني  أو 
األعظم  احلساسية  أن  عىل  دليل  وجود  إىل  »جيدنز«  أشار  وقد  اجلريان.  أو 
إىل  تقود  قد  والبيئة،  اإلنسان  كحقوق  قضايا  ومعرفة  األخالقية،  لالهتاممات 
اهتامٍم أكرب بالفردية، وتوقع رضورة إعادة تأمل العادات والتقاليد؛ إذ رأى أن 
ضامن التامسك االجتامعي ال يمكن أن يتم بواسطة فعل تقوم به الدولة من أعىل 
إىل أسفل، أو استناًدا إىل التقاليد، فام هو مطلوب اآلن هو نرش املسئولية. بعبارة 
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أخرى فإنه جيب عىل عدد أكثر من الناس أن يصبحوا أكثر حساسية، وأكثر قبواًل 
عىل حتمل مسئولية نتائج أعامهلم))).

إن  فقال:  االجتامعي،  التامسك  أمهية  »ابن خلدون«  أكد  بذلك  وارتباًطا 
املجتمَع وُعمرانه ال يمكن أن يظهرا إىل الوجود من خالل تفرق جهود األفراد 
رضورة  كذلك  ُيدرك  عيشه،  سبل  بفطرته  ُيدرك  الذي  فاإلنسان  وتبعثرها، 
تعاونه ومتاسكه مع اجلامعة؛ إذ ليس يف مقدور كلِّ إنساٍن أن يوفر حاجاته لنفسه، 
إن ذلك يتطلب متاسًكا وتعاوًنا بني الناس. ويرضب »ابن خلدون« مثااًل رائًعا 
ر أمهيَة التامسك وتقسيم العمل بني الناس، فإذا كان لدى اإلنسان  عىل ذلك، ُيربِّ
قوُت يوٍم من احِلنْطة )القمح(، فإنه ال يستطيع أن يأكل هذا القوت دون أن يمرَّ 
بعملياٍت أخرى من الطحن والعجن والطبخ، وكل واحدة من هذه العمليات 
حتتاج إىل تعاوِن وتكاتف اجلهود. وبالتايل فإن التامسك والتضامن يبدو عند »ابن 
ا ال يمكن للفرد أن يستغني عنه، وال يمكن للمجتمع أن  خلدون« أمًرا رضوريًّ
يتأسس من دونه، فإذا مل يكن هذا التضامن فال حيصل عىل قوت أو غذاء، وال 

تتم حياته، وال يستطيع كذلك الدفاع عن نفسه.
ويستفيد بعُض العلامء من مصطلح »التامسك االجتامعي« يف اإلشارة إىل 
هي:  أساسية،  خصائص  ثالث  عن  تكشف  التي  الكبرية،  أو  الصغرية  اجلامعة 
ارتباُط األفراد بمعايرَي وقيٍم عامة، وكذلك االعتامد والتبادل بني األفراد الذي 
يكون نتيجة ملصالح مشرتكة، وتوحد األفراد باجلامعة. والعتبار أن اجلامعات ال 
تكون ثابتة أو ساكنة عىل اإلطالق، فإن عالقات التامسك االجتامعي قد تتعرض 

)1( السيد رمضان، »إسهامات اخلدمة االجتامعية يف جمال األرسة والسكان«، القاهرة، دار املعرفة 
اجلامعية، 1419هـ، ص80- 93.
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وجود  استمرار  لكن  دائم،  وبشكٍل  باستمراٍر  عضويتها  تتجدد  وقد  للتفكك، 
اجلامعة أو عدم استمرارها رهٌن باختاذ وظائفها شكاًل تضامنيًّا منظاًم أو ال. ومن 
الواضح أنه يف كل جمتمع اجتاه نحو إضفاء صفة االستمرار والدوام عىل متاسك 
من  لعدٍد  وإخضاعها  االجتامعية  العالقات  تكرار  أي  االجتامعية،  العالقات 
نفسه  الوقت  اجتاه مضادٌّ يف  الروتينية. وإن كان هناك  القواعد، وإكساهبا صفة 
يتمثل يف امليل إىل اخلروج عىل القواعد وخمالفتها، أو امليل نحو تطوير السلوك 
االجتامعي وتغيريه، وال يمكن أن نحدد أيَّ االجتاهني هو األقوى يف مجاعٍة ما، 

إال إذا درسنا سلوك أفرادها يف حاالت حمددة وظروف معينة.
وارتباًطا بذلك، فإن األمر الذي جتدر اإلشارُة إليه أن مجيَع العالقات التي 
تقوم بني الناس يف املجتمع، هي عالقاٌت اجتامعية؛ ذلك ألن الكائَن اإلنساين 
اجتامعي  كائن  فاإلنسان  املجتمع،  خارج  ويتطور  وينمو  يعيش  أن  يستطيع  ال 

يتضامن مع اآلخرين كام الحظ املفكرون منذ فجر احلضارة اإلنسانية.
ذلك يدفعنا إىل التساؤل عن اجلوانب التي حُتافظ عىل التامسك االجتامعي؛ 
حيث تشري اإلجابة عىل ذلك إىل أن ما يساعد عىل متاسك اجلامعة وتطور عالقاهتا 
االجتامعية هو »الثقافة«؛ ألهنا تشكل املرجعية التي يستند إليها املجتمع، والتي 
تنمو بالنظر إليها العالقات االجتامعية، وتعمل عىل تضامن العالقات بني األفراد 
داخل املجتمع، وهي يف الوقت نفسه الدافع الذي يشكل هذا املجتمع، وتصوغ 
االجتامعي  التفاعل  َتنُْتج عن  التي  الثقافة هي اخلالصة  أن  أي  قيمه ومعايريه، 
التي  القواعد  من  الثقافة  وتتشكل  الناس.  بني  املتكررة  االجتامعية  والعالقات 
الثابتة  والعادات  الثقافية  القواعد  خالل  من  االجتامعي،  التامسك  ترسخ 
الثقايف عندما  املعيار  أيدينا عىل  أن نضع  للجميع. ونستطيع  املحددة واملعروفة 



اش المسايد ارج ماأيت ل سأيت اليياة ةالثل

91

 نجد أن أعضاَء املجتمع املتضامنني يتبعونه بانتظام، وأحياًنا بال استثناء يف ظل 
ظروف معينة.

وارتباًطا بذلك فإننا نجد أن الفرَد الذي ينتمي إىل مجاعٍة معينة ال يمكن 
الثقافة. وبالتايل  تعلَّم عنارص تلك  إذا  أن يصبح عضًوا متامسًكا يف اجلامعة إال 
فالعالقة وثيقة بني متاسك عالقات اجلامعة، والقواعد التي تنظم هذه العالقات، 

تلك التي هي جزء ال يتجزأ من الثقافة.
وتوجد عوامل عديدة تؤثر ف التمسك االجتمعي، نذكر منها ما ييل:

من  والكوارث،  الغزو  وعمليات  املسلحة  والنزاعات  احلروب  تعترب  أ- 
العوامل التي تؤثر يف التامسك االجتامعي؛ ويرجع ذلك إىل أهنا تدفع املجتمع إىل 
إعادة تنظيم أولوياته، وتدفع األفراد إىل إعادة النظر يف أهدافهم وسبل حتقيقها، 
كام تؤدي إىل اهتزاز قيم األفراد، ونشأة الرصاعات النفسية داخل الفرد، وبينه 
وبني غريه من أعضاء املجتمع، ونقص إشباع حاجات األفراد املختلفة، والشعور 

بالتهديد.
ب- كلام ازدادت املدنية قلَّ التامسُك االجتامعي، فمع ازدياد معدل املدنية 
نفقات  وترتفع  تنافسهم،  ويزداد  املجتمع،  أفراد  بني  احلميمة  العالقات  تقل 
األفراد،  عىل  جديدة  أعباًء  ُيضيف  مما  املادية،  احلياة  مطالب  وتزداد  املعيشة، 

ع عىل االنطواء وتصدع التفاعل السوي. وتزداد العزلة االجتامعية، مما ُيشجِّ
ج- اهلجرات املتعددة، سواء كانت من داخل املجتمع إىل أجزاء وأقاليم 
أخرى منه، أم من خارجه إليه، أو منه إىل اخلارج. فاملهاجر وخاصة إىل اخلارج 
يفقد ذاتيته حني يواجه قياًم جديدة، كام يشعر بالعزلة عن اآلخرين بصورٍة قوية، 
ويفقد اإلحساس بقيمته؛ بسبب أنه ال يملك من أنواع املهارات ما يلزم للحصول 
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عىل فرصة العمل واملركز يف املجتمع اجلديد. باإلضافة إىل ذلك يشعر املهاجُر 
بالوحشة واإلحباط وانعدام الطمأنينة، مما ُيؤثِّر يف توافقه االجتامعي. وقد أدَّت 
اهلجرات املتعددة من خارج املجتمعات إىل بعض الظواهر، مثل تكوين أحياء 
خاصة باملهاجرين، وتكوين مجاعات عنرصية، وإصابتهم ببعض االضطرابات 

النفسية والعقلية بنسبٍة أعىل من أبناء املجتمعات األصلية.
د- يؤدي التغري الثقايف نتيجًة للغزو الثقايف أو االحتكاك بثقافات خمتلفة 
ا إىل رصاع بني القيم األصيلة والقيم الواردة أو الغازية، من هذه  احتكاًكا مستمرًّ
القيم الغازية جمموعُة قيٍم ترتبط باحلداثة وما بعد احلداثة، بالعلامنية، وبالتدمري 
باملاكدونالية  والسياسية،  والثقافية  االقتصادية  باهليمنة  أو  للقديم.  ق  اخلالَّ

»كنشاٍط إنساينٍّ عقالينٍّ يعتمد عىل اإلنجاز الرسيع واإلنجاز الشخيص«.
وتتميز اجلمعاُت ذات البنية املتمسكة بعدِة خصائَص، نذكر منها:

العمل  قيمة  من  التقليل  مقابل  يف  اجلامعي،  العمل  قيمة  من  اإلعالء   •
الفردي. ففي اجلامعة املتامسكة يتحدث كلُّ عضٍو نيابًة عن اجلامعة، ويعمل عىل 
خدمتها أكثَر من خدمة نفسه. ويظهر ذلك واضًحا يف استخدام األعضاء لَِلْفظ 
»نحن« يف مقابل »أنا«، فكأن األعضاء يؤكدون ارتفاَع قيمة األهداف املشرتكة 

للجامعة عىل أهدافهم الفردية.
• يضاف إىل ذلك التضامن، واملسئولية اجلامعية لتحقيق أهداف اجلامعة، 
حيث تتميز اجلامعة املتامسكة بأن أعضاءها متضامنون بعضهم مع بعٍض، فيشعر 
كلُّ عضٍو بأنه هو املسئول عن عمل اجلامعة، وأن أهداف اجلامعة تتحقق بقدر 
اجلهد الذي يبذله. ببساطة فإن العضو يف اجلامعة املتامسكة كالرشيك املتضامن 
إىل  فيؤدي  أما عدم تضامنه  بقاء اجلامعة،  إىل  يؤدي  املسامهة تضامنًا  يف الرشكة 
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خسارة اجلامعة، وذلك يرتبط بإحساس العضو بجذب اجلامعة املستمر والقوي 
له لكي يبقى عضًوا فيها.

املتامسكة بروح معنوية مرتفعة، وإقدام  تتميز اجلامعُة  السياق  • ويف هذا 
يف  باملبادأة  يتصل  وذلك  متوثبة،  وبروح  بشغف  واجباهتم  تأدية  عىل  أعضائها 
نهم من حلِّ املشكالت وحتقيق األهداف، فقد ال ُيسهم  اقرتاح الوسائل التي مُتكِّ
الفرد عن طريق أداء ما ُيطلب منه فقط، وإنام املبادأة هي التي ُيبدهيا العضو نفسه 
وِمن ذاته باالقرتاح والتجديد واالبتكار حلل املشاكل. كام أن التنسيق بني أنشطة 

أفراد اجلامعة يكون بدرجة عالية من الفاعلية لتحقيق أهدافها.
• إىل جانب ذلك يشعر أفراُد اجلامعة املتامسكة باالعتزاز والفخر باالنتامء 
إىل مجاعٍة بعينها، مثل االنتامء إىل ناٍد بعينه دون اآلخر. ويبدو هذا يف استخدام 

الفرد لضمري »نحن« أكثر من »أنا«، والدفاع عن اجلامعة يف حالة غيابه عنها.
فال  وألهدافها،  هلا  والئهم  بتأكيد  املتامسكة  اجلامعة  أعضاء  يتميز  كام   •
خيون العضُو األهداَف، وال يسعى إىل تفكيكها، بل يسعى إىل حتقيقها، وذلك 
بأن مجاعَتهم يف مركز  املتامسكة  نموِّ شعور وإحساس أعضاء اجلامعة  إىل  يدفع 

التفوق والريادة عىل اجلامعات األخرى.
وُيعرب البعض عن اخلصائص السابقة بمصطلح »االلتزام«، الذي ُيعرف 
بأنه: رغبة قوية من جانب العضو يف االحتفاظ بعضويته يف اجلامعة، وعزمه عىل 
بذل اجلهد يف سبيلها، وتقبُّله ألهدافها وقيمها.فمن الواضح إًذا أن هناك ارتباًطا 
بني االلتزام ومتاسك اجلامعة؛ حيث يشعر األعضاء بشدة جاذبية اجلامعة هلم، من 

خالل قيامهم باألنشطة التي تدل عىل الشعور باملسئولية نحو اجلامعة.
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يف  أطول  مدًة  وباملثابرة  اجتامعاهتا،  يف  املشاركة  من  أكرَب  بقدٍر  يتسم  كام 
كذلك  أطول،  مدًة  اجلامعة  بعضوية  والتمسك  صعبة،  أهداٍف  لتحقيق  العمل 
للتأثري يف غريهم،  استعداًدا  أشدَّ  األعضاء  فيكون هؤالء  التأثري.  تبادل  إضافة 
وأكثر تقباًل آلراء الغري، كام تنمو لدهيم نزعٌة إىل إدراك اآلخرين الذين حيبوهنم 

عىل أهنم يشبهوهنم، وأهنم يبادلوهنم احلب، كام أهنم يقيموهنم تقيياًم إجيابيًّا.
باجلامعة،  وارتباطهم  ومتاسكهم  األعضاء،  بني  االتصال  ازدياد  أن  كام 
زيادة  وبالتايل  عليهم،  واملرشفني  العاملني  بني  الود  عالقات  تزايد  خالل  من 
التجاذب بينهم، وإقالل االتصال مع من يقلُّ حبُّ العاملني هلم من املرشفني، 
وبالتايل نقص التجاذب بينهم، من شأن ذلك أن يؤدي إىل ازدياد شعور األعضاء 

باألمن واالطمئنان يف نشاطهم اجلامعي الذي جيدون فيه ختفًفا من التوتر))).
واالطمئنان،  األمن  هلم  توفر  بأهنا  الواحدة  اجلامعة  أفراد  شعر  فكلام 
ورعاية  ومسكن  ورشاب  طعام  من  األساسية،  احلاجات  إشباع  إىل  باإلضافة 
بأمهية  فرد  كلُّ  يشعر  حيث  تضامنًا؛  وأكثر  متاسًكا  أكثَر  اجلامعُة  كانت  صحية، 
دوره يف اجلامعة، واإلنجازات الـُمتوقَّع القيام هبا، ومن ثم املسئولية التي جيب 
واملجتمع.  والعمل،  األرسة،  يف  إليها،  ينتمي  التي  اجلامعة  جُتاه  هبا  القيام  عليه 
والزوجة  الزوج،  هم:  األرسة  يف  املسئولية  حتمل  عاتقهم  عىل  يقع  من  وأول 
)األب واألم(. فالشعور بالفردية، وعدم حتمل املسئولية، واالعتامد عىل الغري، 
والرتكيز عىل املصالح الشخصية، واالهتامم بالذات من دون االهتامم باآلخر أو 
العطاء، كلها عوامل تؤسس حاالٍت  بالعائلة ككل، والرتكيز عىل األخذ دون 

تساعد يف إضعاف متاسك األرسة، ومن ثم الفشل يف الزواج))).
(1) www.Annaba.org/nbanews,htm
(2) www.moqatel.com /open share/behoth/mnfsia.com



اش المسايد ارج ماأيت ل سأيت اليياة ةالثل

95

ارتباًطا بذلك، فإن أوىل نتائج افتقاد التامسك االجتامعي يف األرسة -النواة 
معدالت  ارتفاع  ثم  ومن  الزوجية،  العالقات  فشل  هي  للمجتمع-  األساسية 

الطالق يف املجتمع، وهو ما يؤثر بشكل رئييس عىل نوعية احلياة يف املجتمع.
وتوجد ثلثُة عنارص تشري إل متاسك الرسة، هي:

- الفهم النفيس املتبادل.
- والتضحية واإليثار.

- إضافة إىل احلوار اإلجيايب.
احلب  مسرية  ومتعِة  آفاِق  بإدراك  األرسة  متاسك  عنارص  أبرز  ويتصل 
يمثل  الزوجية  احلياة  يف  »احلوار«  إن  »احلوار«.  عىل  القائم  الزوجي  والوفاق 
حجر األساس يف التفاهم، وإذا انعدم احلوار بني الزوجني، فإن ذلك يعني إقامة 
األرسِة  ظاهُر  أحياٍء،  بمقربِة  أشبه  البيوت  جيعل  الذي  األمر  وسدوٍد،  حواجَز 
الدراسات  من  العديَد  هناك  أن  واحلقيقة  والعزلة.  الصمت  وباطنُها  التامسُك 
بذلك  ارتباًطا  احلوار.  انعدام  سبُبها  العاملية  املشاكل  من   %85 إن  تقول:  التي 
البسيطة عىل طاولة  فإن احلواَر بني الزوجني يساعد عىل طرح األمور اخلالفية 
التوصل  ثم  النقاش والتحدث عن اإلجيايب والسلبي، يف خمتلف جوانبها ومن 
»عدم  فرتة  وتطول  يستمر  أن  اخلطورة  ومن  مشرتكة.  وحلول  قناعات  إىل 
احلوار«؛ ألن طول فرتة الصمت تبعث عىل اجلفاء، وقد يتطور األمر تدرجييًّا، 
من  حالة  يف  األرسة  وتعيش  به،  خاصة  نوم  غرفة  الزوجني  من  كلٌّ  فيخصص 
الود  ومستوى  العالقة  مستقبل  عىل  اخلطورة  تكمن  وهنا  العاطفي«.   »الطالق 

واحلميمية بني الطرفني.
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الواحد  اليوم  يف  تتحدث  املرأة  إن  تقول:  العلمية  الدراسات  كانت  فإذا 
بمعدل )13000( ثالثة عرش ألف كلمة، والرجل بمعدل )8000( ثامنية آالف 
كلمة، فإن غياَب احلوار وطوَل فرتة الصمت واخلصومة يعني كبت هذه الطاقة.
حتاًم  الطاقة؟  هذه  ستذهب  أين  الصدد:  هذا  يف  نطرحه  الذي  والسؤال 
الطاقة  هذه  أن  أو  اآلخر،  الطرف  جُتاه  سلبي  داخيل  نفيس  حواٍر  إىل  ستذهب 
ثغرة يف جدار  َفْتح  يعني  مما  األهل.  الزمالء،  اخلارج: األصدقاء،  إىل  ستذهب 

وبناء هذه األرسة.
للحوار رشوٌط وضوابط، يؤدي عدُم االلتزام هبا إىل قتل احلوار قبل بدايته؛ 
أو  النقِد اجلارح  بـ»ثقافة احلوار«، وكذلك جيب االبتعاُد عن  لذا جيب أن هنتم 
حتميِل الطرف اآلخر كامَل اخلطأ، أو املطالبة باالعتذار، أو تضخيم القضايا، أو 
اجرتار السوابق. إىل جانب ذلك فإنه للحفاظ عىل بناء أرسة سعيدة ومتامسكة 
التضحية  فكرَة  أن  الواضح  ومن  »التضحية«،  عنرص  نعتمد  أن  الرضوري  من 
الغربية،  املجتمعات  يف  األرسي  البناء  مكونات  مع  تلتقي  ال  التي  األفكار  من 

والسبب معروٌف للكثري من األشخاص الذين عاشوا يف الدول الغربية.
فإذا نظرنا إىل طبيعة البناء األرسيِّ يف املجتمعات الغربية فسوف نالحظ أنه 
يقـوم عىل فكرة املساومـة يف احلقــوق »Compromise«، بمعنى أن الزوجة 
هلا حقوٌق مدنية كفلتها املؤسسات املدنية، وكذلك الزوج. ومن ثم فإن التضحية 
الثان:  واجلانب  الول: احلب،  الغريب يقوم عىل جانبني:  النفس  يف تصور علم 
املكافأة. بمعنى أن اإلنساَن عندما حيب الطرف اآلخر )زوجته( فهو أي الفرد 

س أمهيَته وقيمته الذاتية. يرغب يف أن خيلَع »اآلخُر« احلبَّ عليه؛ حتى يتحسَّ
حُيبنا بالرضورة، ال  ثقافتنا اإلسالمية عندما نحب فإن »اآلخر«  لكننا يف 
ألننا »نرغب« يف استحواذ وإشباع حبِّ الطرف اآلخر، فنحن نطلب األجر من 
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اهلل . وكذلك فيام خيص املكافأة فنحن نقدم التنازل للطرف اآلخر، 
ليس بعنوان احلصول عىل مقابل مادي أو قانوين، بل نرجو الثواب يف اآلخرة.

ورعاية  مستقبل  عىل  واحلفاظ  األرسة،  متاسك  أجل  من  التضحية  إًذا 
ن  ُمكوِّ باألجر والثواب إىل  الشعور  تعبدي، حيث يترسب هذا  ُبْعٌد  له  األبناء، 
حياتنا النفيس، فيشعر اإلنسان وهو يضحي من أجل األبناء بسعادٍة غامرة. نحن 
السعادة،  مصادر  وأبقى  أعظم  من  تكوَن  أن  واألمومة  األبوة  بُوْسع  أن  نعتقد 

خاصة بالنسبة للنساء.
أتعلمون  الغزوات:  إحدى  يف  املسلمني  جيش  مع  وهو  املبارك  ابن  قال 
عماًل أفضَل مما نحن فيه؟ قالوا: ما هو؟ قال: رجل ذو عائلة قام من الليل فنظر 
إىل صبيانه نياًما متكشفني، فغطَّاهم بثوبه. وقيل للزاهد إبراهيم بن أدهم: طوبى 
َلَرْوَعٌة منك بسبب العيال أفضُل من  لك؛ فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة. قال: 

مجيع ما أنا فيه))).

6- التكامل لتأكيد فعالية األسرة
و»االتزان«  »التكامل«  مصطلَح  1945م  »هانسن«  استخدم  قد 
األرسة،  يف  التجديدية  القوة  عليها  أطلق  عمليٍة  يف  األزمة،  من  للتخلص 
و»جالسري«  »جالرس«  أما  األرسي.  والتكيف  االستقرار،  حتقيق  هبدف 
)”glasser” & ”glasser”( فقد َوَضَعا تصنيًفا لألزمة التي قد تتخلل حياة 

األرسة، يتضمن ثالث مراحل متتالية، هي:

بغداد،  جامعة  مطبعة  العائلة«،  اجتامع  »علم  أمحد،  املنعم  عبد  صبيح  القصري،  عوين  مليحة   )1(
1984م، ص400، 401.
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- مرحلة االحتواء، وتتضمن االندماج واملشاركة يف احلياة األرسية عن 
طريق أفراد األرسة.

العاطفي  الدور  أو  التساندي،  الدور  يبدو  حيث  التكامل،  مرحلة  ثم   -
االجتامعي ألفراد األرسة.

- وأخرًيا مرحلة التكيف، وتتمثل يف قابلية كل فرد يف األرسة عىل تغيري 
استجاباته لتخطي األزمة واخلروج منها))).

عىل هذا النحو ال يعترب »التكامل« فقط أحَد مؤرشات جودة نوعية احلياة، 
من  كلٍّ  دور  بني  فالتكامل  األرسية.  األزمات  ختطي  آليات  أحد  أيًضا  ولكن 
الزوج والزوجة يف األرسة يعمل عىل حتقيق التوازن واالستقرار األرسي، ومن 
ولتحقيق  األرسة.  أفراد  جلميع  واالجتامعي  النفيس  واألمان  الراحة  حتقيق  ثم 
هذا التكامل واالتزان، فإن أهم القيم املعنوية واألخالقية التي ينبغي أن تقوم 
عليها العالقة الزوجية، هي: قيم الرشاكة التامة يف أمور احلياة الزوجية، كلٌّ عىل 

حَسب ما يناسب تكوينه وقدراته ومركزه القانوين.
- وينبغي أن تكوَن الرشاكُة قائمًة عىل الرتايض والتشاور؛ ألن ذلك من 
باب احرتام عقل اإلنسان واختياراته الشخصية. وال بد أن يعترب كل من الزوجني 
نفسه جزًءا من اآلخر ومكماًل له ومتماًم لرسالته يف احلياة الزوجية واالجتامعية؛ 
ّمِن  ّمِنُكم  َعِٰمٖل  َعَمَل  ِضيُع 

ُ
أ َلٓ  ّنِ 

َ
أ َربُُّهۡم  لَُهۡم  }فَٱۡسَتَجاَب  قال اهللُ تعاىل: 

َبۡعُضُكم ّمِۢن َبۡعٖض{ ]آل عمران: 195[. وأن املرأة من الرجل،   ۖ نَثٰ
ُ
ۡو أ

َ
أ َذَكٍر 

تناقض، بل تكامل وتناسق وتعاون، ويف  املرأة، فال خصومة وال  والرجَل من 

والتوزيع،  للنرش  القلم  دار  االجتامع األرسي«،  »دراسات يف علم  إسامعيل حلمي،  )1( إجالل 
ديب، ط1، ص216.
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ِي َخلََقُكم ّمِن ناَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ  َها ٱنلاَّاُس ٱتاَُّقواْ َرباَُّكُم ٱلاَّ يُّ
َ
أ ذلك قال تعاىل: }َيٰٓ

وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثاَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓء{ ]النساء: 1[))).
7- احترام أفراد األسرة بعضهم لبعض:

ذلك  عىل  ودلَّ  الزوجية،  احلياة  احرتام  أمهية  اإلسالمية  الرشيعة  أكدت 
ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ 

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
اآلية الكريمة: }َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

ٗة َورَۡحًَة{ ]الروم: 21[. فالرجل جيب أن يقدر زوجته  َوداَّ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم ماَّ
ا ألبنائه. فرسولنا  التي وهبه اهلل إياها، وجيب أن حيرتم من اختارها رشيكًة له وُأمًّ
»َخريُكْم  أيًضا:  وقال  ا«)))،  َخرْيً بِالنَِّساِء  »اْسَتْوُصوا  بقوله:  ذلك  يؤكد  احلبيب 

ُكْم ِلَْهيِل«))). ُكْم ِلَْهلِِه، َوَأَنا َخرْيُ َخرْيُ
آباءهم  حيرتمون  فاألبناء  لبعض،  بعضهم  األرسة  أفراد  احرتاِم  عن  أما 
هلام؛  نفَسه  يِذل  وأن  استطاع،  ما  بكلِّ  والديه  ر  يقدِّ أن  االبن  وعىل  وأمهاهتم، 
قيام  من  أفضُل  املريضة  أو  الكبرية  األم  قدم  تدليَك  أن  يرون  كانوا  فالصحابة 
الليل، ويف املقابل عىل اآلباء أن يعطفوا عىل أوالدهم، وأن يسدوا إليهم النصيحة 

اخلالصة.

)1( »ميثاق األرسة يف اإلسالم«، اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، مرص، الطبعة األوىل، 
2007م، ص195، 196.

البخاري يف »صحيحه« كتاب »أحاديث األنبياء« باب »خلق آدم صلوات اهلل عليه  )2( أخرجه 
رقم  بالنساء«  »الوصية  باب  »الرضاع«  كتاب  »صحيحه«  يف  ومسلم   ،)3331( رقم  وذريته« 

.)1468(
فضل  »يف  باب   » اهلل  رسول  عن  »املناقب  أبواب  »السنن«  يف  الرتمذي  أخرجه   )3(
»حسن  باب  »النكاح«  كتاب  »السنن«  يف  ماجه  وابن   ،)3895( رقم   » النبي  أزواج 

معارشة النساء« رقم )1977(. قال الرتمذي: حسن صحيح.
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8- احترام كبار السن:
املوارد  أهم  من  ُيَعد  اإلسالم  يف  السن  كبار  احرتام  أن  فيه  شك  ال  مما 
السن،  كبار  وتوقري  احرتام  اإلسالُم  أوجب  ولذلك  احلياة؛  لنوعية  الداخلية 
قوُل  ذلك  يف  واألصل  املسلم؛  املجتمع  يف  املتميزة  مكانته  السن  لكبري  وجعل 
  جده  عن  أبيه،  عن  شعيب،  بن  عمرو  عن   ، الرسول
وكذلك  ِمنَّا«)))،  َفَلْيَس  َكبرِِيَنا  َحقَّ  َوَيْعِرْف  َصِغرَيَنا،  َيْرَحْم  َلْ  »َمْن  قال: 
ِعنْد  َلُه  اهللُ  َقيََّض  إاِلَّ  ِسنِِّه  َأْجِل  ِمْن  َشْيًخا  َشابٌّ  َأْكَرَم  »َما   : قوله
ْيَبِة  الشَّ ِذي  إِْكَراَم  اهلل  إِْجَلِل  ِمْن  »إِنَّ   : ُيْكِرُمُه«)))، وقوله  َمْن  ِسنِِّه 

اْلـُمْسلِِم«))).
ويظهر ذلك التوقري واالحرتام يف العديد من املامرسات العملية يف حياة 
املجتمع املسلم، ومجيع هذه املامرسات هلا أصل رشعي، بل وفيها حثٌّ وتوجيٌه 
نحو  أصحابه  وتوجيه  املسنني،  مع    ممارساته  عن  فضاًل   ، نبويٌّ
ييل  ما  منها  أمور كثرية،  باملسنني، وتوقريهم واحرتامهم، وتقديمهم يف  العناية 

عىل سبيل املثال ال احلرص: 

)1( أخرجه الرتمذي يف »السنن« أبواب »الرب والصلة عن رسول اهلل « باب »ما جاء 
ابن  الباب عنده عن  الصبيان« رقم )1919(، عن أنس بن مالك. وله شواهد تقويه يف  يف رمحة 
عمرو، وأخرجه الرتمذي أيًضا رقم )1920(، وقال : حديث حسن صحيح، وصححه احلاكم 
)1/ 131( وقال: صحيح عىل رشطهام، وأخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »األدب« باب »يف 

الرمحة« رقم )4943(.
)2( أخرجه الرتمذي يف »السنن« أبواب »الرب والصلة عن رسول اهلل « باب »ما جاء 

يف إجالل الكبري« رقم )2022(.
)3( أخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »األدب« باب »يف تنزيل الناس منازهلم« رقم )4843(.
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أ- البدء بالكبري يف األمور كلها: كأن يتقدم الكبري عىل الصغري يف صالة 
اجلامعة، ويف التحدث إىل الناس، ويف األخذ والعطاء عند التعامل؛ ملا ُروي عن 
أيب مسعود قال: كان رسوُل اهلل  يمسح مناكبنا يف الصالة ويقول: 
َتلُِفوا َفَتْخَتلَِف ُقُلوُبُكْم، لَِيلَِينِي ِمنُْكْم ُأوُلو اْلَْحَلِم َوالنَُّهى- هم  »اْسَتُووا، َواَل َتْ

البالغون العقلء- ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُْم«))).
عن  ُأَمامة،  أيب  عن  ُروي  بالكبري:  الصغري  استخفاف  من  الرتهيب  ب- 
ْيَبِة ِف  رسول اهلل  أنه قال: »َثَلَثٌة اَل َيْسَتِخفُّ ِبِْم إاِلَّ َُمنافٌِق: ُذو الشَّ
ْسَلِم، ُوذو اْلِعْلِم، َوإَِماٌم ُمْقِسٌط«))). واالستخفاف: كأن ينهره، ويسخر منه،  اْلِ
ويوجه كالًما سيًئا إليه، وُييسء األدب يف حرضته، وينهره يف وجهه. وكم ِمن 
مناظَر يندى هلا اجلبنُي نشاهدها يف الطرق ووسائل السفر املختلفة، وُنجرَب عىل 

سامعها من داخل البيوت، عىل ما يقال فيها مما تدمى له القلوب. 
ج- احلياء من الكبري: ألن احلياَء ُخُلٌق حيثُّ عىل َتْرك القبيح، ويمنع من 
ه. ويف ذلك قال رسوُل  التقصري يف حق الكبري، ويدفع إىل إعطاء ذي احلقِّ حقَّ
ٍء  ٍء إاِلَّ َشاَنُه، َوَما َكاَن اْلـَحَياُء ِف َشْ اهلل : »َما َكاَن اْلُفْحُش ِف َشْ

إاِلَّ َزاَنُه«))). 

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الصالة« باب »تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل األول 
فاألول منها« رقم )432(، وانظر: رشح النووي عىل مسلم: )154/4(.

)2( أخرجه الطرباين يف »املعجم الكبري« )202/8( رقم )7819(.
)3( أخرجه الرتمذي يف »السنن« أبواب »الرب والصلة عن رسول اهلل « باب »ما جاء 
يف الفحش والتفحش« رقم )1974(، وابن ماجه يف »السنن« كتاب »الزهد« باب »احلياء« رقم 

.)4185(
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  وعن َسُمرة بن ُجنُْدب قال: لقد كنُت عىل عهد رسول اهلل
هم  رجااًل  هاهنا  أن  إال  القول  من  يمنعني  فام  عنه،  أحفظ  فكنت  غالًما، 

أسنُّ مني))).
 قالت: ما رأيُت أحًدا أشبَه سمًتا  للقادم: عن عائشة  القياُم  د- 
بنت  فاطمة  من  وقعودها  قيامها  يف    اهلل  برسول  وهدًيا  وَدالًّ 
  النبيِّ  عىل  دخَلْت  إذا  وكانت  وقالت:   . رسول اهلل
َدَخل عليها  إذا    النبيُّ  فقبَّلها وأجلسها يف جملسه، وكان  إليها  قام 

قامت من جملسها وقبََّلْته وأجلَسْته يف جملسها))).
هـ- تقبيل يد الكبري: عن زارع وكان يف َوْفِد عبد القيس، قال: ملا قدمنا 
 وِرجله))). وعن  النبيِّ  يَد  نتبادر من رواحلنا فنُقبِّل  املدينَة جعلنا 
ورجليه  بيده  فأخذنا  اهلل.  رسول  ذلك  فقيل:  قدمنا،  قال:  عامر  بن  الوازع 
ُنقبِّلها))). ألن هذا له أثر كبري يف نفوس الكبار، وإنزاهلم املنزلة التي تليق هبم، مع 
مراعاة أال يغالوا يف ذلك؛ ملا للمغاالة من تغاٍض عن املساوي، وجمافاٍة للحق، 
الرشع  به  أمر  الذي  احلدِّ  عن  يزيدوا  أال  فينبغي  االحرتام؛  حلقيقة  وانتكاٍس 

اإلسالمي، كاالنحناء أثناء القيام، أو الركوع أثناء التقبيل.

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الكسوف« باب »أين يقوم اإلمام من امليت للصالة عليه« 
رقم )964(.

)2( أخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »األدب« باب »ما جاء يف القيام« رقم )5217(، والرتمذي 
 » « باب »ما جاء يف فضل فاطمة  يف »السنن« أبواب »املناقب عن رسول اهلل 
رقم )3872(. وقال الرتمذي: حسن صحيح من هذا الوجه، وقد ُروي هذا احلديث من غري وجه 

عن عائشة.
)3( أخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »األدب« باب »يف قبلة الرجل« رقم )5225(.

)4( أخرجه البخاري يف »األدب املفرد« باب »تقبيل الرجل« رقم )975(.
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ز- إنزال الكبري منزلته الالئقة به: عن شهاب بن عباد، أنه سمع بعَض َوْفِد 
، فاشتدَّ فرحهم،  عبد القيس وهم يقولون: قدمنا عىل رسول اهلل 
ب بنا النبيُّ  ودعانا،  فلام انتهينا إىل القوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحَّ
ثم نظر إلينا، فقال: »َمْن َسيُِّدُكْم َوَزِعيُمُكْم؟«. فأرشنا مجيًعا إىل املنذر بن عائذ، 
فلام دنا منه املنذر أوسع القوُم له حتى انتهى إىل النبي ، فقعد عن 

ب به وألطفه وسأله عن بالدهم))). يمني رسول اهلل ، فرحَّ
املسن  النوع من االحرتام عىل  اقتصار هذا  املسلمون: عدم  به  انفرد  ومما 
ظهرايَنِ  بني  يعيش  أنه  طاملا  املسلم،  غري  لتشمل  الرعاية  يد  امتدت  بل  املسلم، 

املسلمني.
مع    عمر  موقَف  ساطعة  بأحرٍف  َتسُطر  التاريخ  كتب  هي  فها 
ذلك الشيخ اليهودي الكبري، فيذكر أبو يوسف يف كتابة »اخلراج«: أن عمر بن 
البرص.  رضير  كبري،  شيخ  يسأل:  سائٌل  وعليه  قوٍم  بباب  مرَّ    اخلطاب 
فرضب َعُضَده من خلفه فقال: ِمن أيِّ أهل الكتب أنت؟ قال: هيودي. قال: فام 
  ن. قال: فأخذ عمر أجلأك إىل ما أرى؟ قال: أسأل اجلزية، واحلاجة، والسِّ
بيده، فذهب به إىل منزله، فرضخ له -أي أعطاه- من املنزل بيشء، ثم أرسل إىل 
باءه، واهلل ما أنصفناه إذا أكلنا شبيبته ثم  خازن بيت املال فقال: انظر هذا ورُضَ
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكِي{ ]التوبة: 60[، وهذا  نخذله عند اهلََرم؛ }إِناََّما ٱلصاَّ

من املساكني من أهل الكتاب. وَوَضع عنه اجلزيَة وعن رضبائه.

)1( أخرجه أمحد يف »املسند« حديث وفد عبد القيس رقم )15559(.
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9- مشكالت العالقات االجتماعية داخل األسرة:
االتصاالت  طبيعُة  األرسة:  داخل  االجتامعية  بالعالقات  ُيقصد 
واحد، ومن  منزل  يقيمون يف  الذين  أعضاء األرسة  بني  تقع  التي  والتفاعالت 

ذلك العالقة التي تقع بني الزوج والزوجة، وبني األبناء أنفسهم.
ولقد سبق احلديث عن مقومات التامسك األرسي، وأن أيَّ خلل أو قصور 
العالقات  ويوتر  التفكك،  إىل  باألرسة  يدفع  أن  يمكن  املقومات  هذه  أحد  يف 

داخلها، ويثمر مشكالت أرسية خمتلفة، نذكر منها ما ييل:
ت- لس سى أ م ال سافق األسري المزلنش

التامسك األرسي،  الالزم لتحقيق  العاطفي  املقوم  يتمثل يف غياب  الذي 
الفتور  من  ومستمر  ملحوظ  بقدر  األرسية  العالقات  تصاب  عندما  وذلك 
تلبية  عىل  طرف  كل  قدرة  برغم  العاطفي،  والفقر  التوجهات  يف  واالختالف 

احتياجات الطرف اآلخر، والقيام بام عليه من واجبات.
ويف هذا اإلطار، فإن البنيان األرسي يستمر قائاًم يف جوٍّ من الفتور العاطفي، 
وضعف التواصل. ومن شأن ذلك أن خُيرج أفراًدا يعانون من احلرمان العاطفي، 

أو آخرين متمركزين حول ذواهتم. يضاف إىل ذلك:
ب- لس سى ال اكك األسري المو سيش

األرسي،  التامسك  مقومات  من  م  ُمقوِّ من  أكثر  غياب  يف  يتمثل  الذي 
أبرزها: املقوم الديني، والعاطفي، واالقتصادي، وقد يتأثر بذلك املقوم الصحي.
إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  اإلسالم  بأحكام  واملعرفة  الديني  الوعي  فغياب 
ظهور مشكالت سلوكية عدة، واحلرمان العاطفي كام سبق أن أرشنا، كام يؤدي 
إىل عدم التوافق. وغياب املقوم االقتصادي أو ضعفه جيعل األرسة عاجزًة عن 
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حتقيق احتياجات أفرادها. ويف ظل هذه املشكالت األرسية املختلفة ينشأ التوتر 
ضمن  صوري  بشكل  ولو  باقية  األرسة  تظل  ولكن  األرسة،  عالقات  ضمن 

املقوم البنائي.
تنهار  حيث  واملادي؛  املعنوي  التفكك  إىل  املقومات  هذه  غياب  ويؤدي 
يف هذه احلالة مجيع مقومات التامسك األرسي، بام فيها املقوم البنيوي، بانفصام 
الطالق، وحرمان األبناء من  الغليظ، وحدوث  امليثاق  الزوجية، وَنْقض  ُعَرى 
ا  أحد الوالدين أو كليهام.ومجيع املستويات السابقة للتفكك تشكل وضًعا أرسيًّ
متأزًما، ُيطلق عليه »مشكالت أرسية«. ومن نامذج املشاكل األرسية: النزاع بني 
يكون  قد  أنه  غري  طبيعيًّا،  وشيًئا  ا،  عاديًّ أمًرا  يعد  والذى  والزوجات،  األزواج 
بسيًطا وقليل احلدوث، فينتهي أثره وال يرتك يف النفوس شيًئا ُيذَكر، وقد يكون 
خطرًيا ومتكرًرا، بحيث جيعل »التوتر« قائاًم عىل أشده، مما هيدد باهنيار العالقات 

االجتامعية داخل األرسة. 
وترجع املشكلت داخل الرسة إل عدة أسباب)))، نذكر منها:

الناحية  من  والسيام  األرسة،  ملعيشة  األساسية  املقومات  توافر  عدم   -
االقتصادية، ومن ناحية االستقرار.

- إضافة إىل اختالف فلسفة كلٍّ من الزوجني يف احلياة، وكذلك اختالف 
األفق الثقايف للزوجني، واختالفهام يف املعايري املتعلقة بالدين واألخالق وآداب 
والتعامل  االحتكاك  من  بوضوح  تظهر  األمور  وهذه  العام.  والذوق  السلوك 

اجلدي يف نطاق األرسة.

1966م،  والنرش،  للطباعة  القومية  الدار  القاهرة،  العائيل«،  »االجتامع  اخلشاب،  مصطفى   )1(
ص299.
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- إىل جانب ذلك فقد ُتالحظ طغياَن شخصية أحد الزوجني عىل اآلخر 
أن  إال  لألرسة،  سيادته  برضورة  الزوج  اقتناع  من  وبالرغم  ملموٍس،  بشكٍل 
ذلك ال يعني إخضاَع املرأة وقهرها؛ إذ ينبغي أن يسود التفاهُم والتكيف مجيَع 
انقياًدا  اآلخر  إىل  الزوجني  أحد  ينقاد  أن  حيدث  فقد  بينهام.  املتبادلة  العالقات 
غري  للند  الند  موقف  اآلخر  من  منهام  كل  يقف  قد  أخرى  أحياٍن  ويف  كاماًل، 
وتتعارض  املواقف  تتصادم  ثم  ومن  متاسكها،  ورضورة  األرسة  بوحدة  مهتم 
االجتاهات وتشتد حالة التوتر وتنذر باهنيار األرسة، بحيث يعترب ذلك مدخاًل 

لظهور االجتاهات الفردية واألنانية.
وبرغم أنه من الطبيعي أن يكون الزوج والزوجة يف بداية حياهتام حريصني 
كلَّ احلرص عىل االستمتاع بحياة زوجية سعيدة، قائمة عىل التعاون واإلخالص 
واحلب املتبادل، غري أن اتصاهلام بالعامل اخلارجي، ووقوفهام عىل جتارب كثرية، قد 
يغري من سلوكياهتام. هذا االتصال باآلخرين، وهذه التجارب التي يالحظوهنا، 
تؤدي إىل سيادة بعض األفكار غري السوية يف احلياة الزوجية، والتي تؤدي إىل 
حياته  تشكيل  يف  والزوجة  الزوج  من  كل  لدى  الشخصية  االجتاهات  ازدهار 
اخلاصة، وميوله واجتاهاته، عىل أساس فردي بحت، بعيد عن مصلحة الطرف 

اآلخر، ومصلحة األرسة.
- إضافة إىل ذلك فقد يلعب الُبعد العاطفي واجلسدي دوًرا سلبيًّا يف احلياة 
عاطفيًّا  عنها  يبتعد  جتعله  معينًة  صفاٍت  زوجته  يف  الزوج  يكره  فقد  األرسية، 
ا، وقد يصل األمر إىل حد  ا، فنادًرا ما يتفاعل معها أو حيدثها حديثا وديًّ وجسديًّ

أنه ال يضاجعها يف الفراش، األمر الذي يؤدي إىل سوء التوافق بينهام.
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وتعترب الغرية من اجلوانب التي تسبب الفرقة بني الزوجني، وهي انفعال 
والنكد  املضايقة  خالل  من  وتتجىل  الثقة،  وعدم  الشك  يف  جذوره  تتمحور 
املشكالت  نشأة  يف  مبارًشا  سبًبا  ذلك  كلُّ  ُيَعد  بحيث  بينهام،  االحرتام  وفِْقدان 
الود  إىل ذلك تضاؤل مساحة  بينهام، يضاف  التوتر  الزوجني، وزيادة حدة  بني 
والدفء بني الزوجني؛ وذلك بسبب قلة الوسائل الرتوحيية، والتزمُّت يف معاملة 
أفراد األرسة لبعضهم البعض، األمر الذي يصيبهم بضيق نفيس وأزمات تؤدي 

إىل مشكالت يف العالقات االجتامعية بني أفراد األرسة.
واإلخالِص  الوفاِء  عدُم  األرسية:  بالعالقات  ترضُّ  التي  األبعاد  ومن   -
ذلك  يكون  وقد  الزوجية،  املعامالت  يف  والصدق  والرصاحة  والوضوِح 
حيدث  وقد  والتبرص،  اإلدراك  وعدم  اجلهل  نتيجة  قصد؛  بدون  أو  قصد،  عن 
ويتضح  القصد،  وسوُء  النية  سوُء  ويظهر  حقيقتها  عىل  األمور  تتكشف  أن 
الزوجة  أو  الزوج  الوفاء واإلخالص يف شئون األرسة، سواء من جانب  عدم 
يف  الشقاق  إحداث  عىل  تعمل  األمور  هذه  أن  البيان  عن  وغني  أوالدمها.  أو 

العالقات االجتامعية داخل األرسة.
ُد الزوجات غري امللتزم بضوابطه ورشوطه وما يتصل  ويرتبط بذلك تعدُّ
به من مشكالت تؤدي إىل التوتر يف حميط األرسة، مثل عدم العدالة يف معاملة 
الوفاء  وعدم  اآلخر،  البعض  دون  بالعطف  األوالد  بعض  وإيثار  الزوجات، 
يرتتب  األمور، وما  أقل  الزوجات عىل  بني  الدائم  بمطالب األرسة، واخلالف 

عىل ذلك من تعرض األرسة إىل التفكك واالهنيار.
قد  التي  السلبية  والسلوكيات  األوضاع  بعض  هناك  ذلك  جانب  إىل   -
تعاين منها األرسة، مثل الوضع املايل املتدهور، الذي جيعل املرأة متذمرة، وتشكو 
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سوء حاهلا وعدم قدرهتا عىل احلصول عىل احتياجاهتا األساسية. ويكون ذلك 
األمر مصدًرا أساسيًّا للمشكالت بني الزوجني.

- يضاف إىل ذلك إمهال النظافة والزينة من ِقَبل الزوجة، فقد هُتمل الزوجة 
يف نظافتها الشخصية، ويف نظافة أطفاهلا وبيتها، وال تتزين لزوجها، ودائاًم تبدو 
يف مالبس غري نظيفة، وكذلك أطفاهلا. وقد هيمل الزوج نظافته كذلك، األمر 

الذي يؤدي إىل تزايد املشكالت بني الزوجني.
ا، وحماولة ابتزاز راتبها  - إىل جانب َسْعي الزوج الستغالل الزوجة ماديًّ
الشهري، وذلك إذا كانت الزوجة تعمل، أو الزوجات الالئي َيِرْثَن تركًة من أحد 
الوالدين أو األقارب. حيث يعمد بعُض األزواج إىل استغالل هذا األمر ليطالب 

بجزٍء من املال لنفسه، أو لشئون املنزل الذي هو ُمكلَّف رشًعا باإلنفاق عليه.
ألحد  اجلنسية  امليول  ضعُف  السلبية:  السلوكيات  إطار  يف  ويدخل   -
السلبية  هذه  حتدث  وقد  بينهام؛  التوتر  مستويات  زيادة  يف  ذلك  وأثُر  الطرفني، 
بفعل اعتبارات كثرية، منها اختالف السن، وظهور األمراض النفسية واجلنسية 
الضارة،  والعادات  الزوجية،  اخليانة  جانب  إىل  ذلك  إليها.  وما  والتناسلية 
فكل  العامة.  اآلداب  مع  تتناىف  التي  السلوك  ومظاهر  الشاذة،  واالنحرافات 
العالقات  بشبكة  وترض  األرسة،  داخل  املشاكل  تزايد  يف  تسهم  األمور  هذه 

داخل األرسة.
اليل لمشكالت الوالقات ارج ماأيت داخل األسرةش

األرسة  كانت  متاسكها  وزاد  االجتامعية  العالقات  شبكُة  َكُثرت  كلام 
شبكة  تكون  وعندما  االنحراف،  وزاد  األرسة  ضعفت  قلت  وكلام  متامسكة، 
املعايري  عىل  االجتامَع  لون  ُيفضِّ الشبكة  تلك  أفراد  فإن  حمكمة،  الفرد  عالقات 
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لالمتثال  بعض  عىل  بعضهم  رسميٍّ  غري  ضغًطا  ُيامرسون  أهنم  كام  والقواعد، 
لتلك القواعد واملعايري.

فإذا أقدم شابٌّ وفتاٌة ينتميان إىل شبكِة عالقاٍت حمكمة عىل الزواج، فإن 
زواجهام من املحتم ينبني عىل تلك العالقات املوجودة من قبل، كام أن الزوجني 
)أرسة  اجلديدة  أرسهتم  نطاق  خارَج  أفراٍد  مع  أنشطٍة  ممارسة  يف  يستمران 
اإلنجاب(، وجيد كل منهام بعَض الرضا العاطفي يف تلك العالقات اخلارجية. 
ومن املحتمل أن تؤدي هذه العالقات إىل انسجام أقل بني الزوجني، ويف مثل 
هذه احلالة يكون الفصل الواضح لألدوار الزوجية ممكنًا؛ ألن كالًّ منهام يكون 

ي مساعداٍت خارجية. يف إمكانه تلقِّ
أما عندما ال يتفاعل الناس بعضهم مع بعض، وتقلُّ اتصاالهتم إىل احلد 
األدنى، فإن شبكة العالقات االجتامعية تكون ضعيفًة، وخيتلفون يف معايريهم، 
دواًما،  وأقل  تفكًكا  أكثر  املساعدة  وتبادل  االجتامعي  الضبط  يصبح  وبالتايل 

وتتفاقم املشكالت واخلالفات الزوجية.
باإلضافة إىل ذلك فإن استمرار الزواج يعتمد يف املحل األول عىل عالقة 
كل من الزوجني باآلخر أكثر من العالقات اخلارجية، ولكي يتمكنا من مواجهة 
عىل  بالتأكيد  وذلك  اآلخر،  من  يقرتب  أن  منهام  كل  عىل  فإن  اخلارجي  العامل 
أن  املرتابط واملساواة. كام يكون من الرضوري  االهتاممات املشرتكة، والتنظيم 
لتلقي  آخُر  مصدٌر  يوجد  مل  إذا  خاصة  استطاعته،  َقْدَر  اآلخر  منهام  كلٌّ  يساعد 

مساعدات من اخلارج، سواء كانت مادية أو عاطفية))).

)1( سناء اخلويل، »األرسة واحلياة العائلية«، دار النهضة العربية، بريوت، ص80، 82.
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الزوج  من  لكل  التوجيه  بأرسة  العالقات  تقوية  ينبغي  ذلك  جانب  إىل 
العالقات  عملية  وتنظيم  بينهام،  الزيارات  تبادل  عىل  واحلرص  والزوجة، 

االجتامعية بني األقارب واألصدقاء، من خالل التشاور بني الزوجني.
تنميتها لدهيام، استخداَم  الزوجان  التي حيتاج  املهمة  املهارات  أن من  كام 
احلوار البناء كوسيلة لتنمية احلب بني الزوجني وحل املشكالت التي يواجهاهنا.
باإلضافة إىل ذلك فإنه ينبغي عىل الزوجني اتباع عدة سلوكيات، منها))):

وإظهار  فعالة،  بطريقة  اإلجيابية  املشاعر  عن  التعبري  رضورة  مراعاة   -
االهتامم بمشاعر الطرف اآلخر، والتعبري باالستجابة هلا.

- كام ينبغي عىل الزوجني أن يمتلكا القدرة عىل مشاركة كل منهام اآلخر 
وهتنئة  حياهتام،  يف  السعيدة  الذكريات  ر  وتذكُّ احلياة،  يف  اإلجيابية  اجلوانب  يف 
الزوجني كل منهام عىل نشاطه وجهوده ونجاحه داخل وخارج العالقة الزوجية.
- وبرغم سعيهام لالندماج يف وحدة أرسية واحدة فينبغي أن يكون لكل 
بني  والتفاعل  االتصال  يعني  ال  إذ  املميزة؛  شخصيته  الزوجية  احلياة  يف  طرف 

الزوجني إلغاء احليز الشخيص لكل منهام.
- ومن الرضوري أن تتحد شخصية كل من الطرفني يف العالقة األرسية، 
وأال يسعى أيُّ طرف لطمس معامل شخصية اآلخر، فال بد أن يكون هناك احرتام 
للفردية يف حمتوى العالقة، واحرتام حرية االختيار الشخيص، مع إمكانية تبادل 

وجهات النظر، واإليامن بأن الوصول إىل احللول الوسط ليست تنازاًل.

صفاء  دار  والزواجي«، عامن:  األرسي  »اإلرشاد  العلمي،  الدين  سعد  دالل  فؤاد،  اهلل  عطا   )1(
اإلرشاد  دليل  السدحان،  نارص  بن  اهلل  عبد  أيًضا:  انظر  ص314.  2009م،  والتوزيع،  للنرش 
األرسي: أبرز املشاكل األرسية وكيفية التعامل معها، الرياض: مرشوع ابن باز اخلريي بالتعاون 

مع مؤسسة سليامن بن عبد العزيز، القسم الثاين، 2008م.
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- ومن الرضوري أيًضا فتح باب احلوار بني الزوجني؛ لتحديد ما يريده 
أن  ينبغي  فال  إشباع جنيس سوي صحي.  إىل  للوصول  اآلخر،  من  كلُّ طرف 
نقل شكواهم وشعورهم  أو  اجلنسية،  املشاكل  التعبري عن  الزوجان يف  يتحرج 
هبذا اخلصوص للطرف اآلخر بسبب التقاليد واملناخ الثقايف الذي حيكم املجتمع 
وبالتايل األرسة؛ وذلك ألن عدم مناقشة األمور برصاحة من قبل الزوجني قد 
يؤدي إىل إضعاف الصالت العاطفية بينهام، وقد يتجه أحدمها إىل حماولة البحث 

عن إشباع غرائزه اجلنسية والعاطفية خارج إطار العالقة الزوجية.
هذه  من  وبناًء،  إجيابيًّا  حواًرا  جتعله  ضوابُط  الزوجني  بني  وللحوار 

الضوابط:
وأن حيافظ  بحقه،  واالعرتاف  اآلخر  قبول  ذلك  اآلخر، ومعنى  تقبُّل   -
احلوار عىل رضورة تقبُّل االختالف يف اآلراء، وذلك بالتشاور والتأين يف احلكم.
املتحاورون  ينهج  أن  وهو  اآلخر،  للطرف  احلسن  القبول  إىل  إضافة   -
املشكالت  حل  إىل  هتدف  التي  الطيبة  والكلمة  اهلدوء  من  منهًجا  حوارهم  يف 

األرسية املتعلقة بجميع اجلوانب اإلنسانية والعاطفية واالقتصادية.
املتبادل بني  مبنيًّا عىل االحرتام  أن يكون حواًرا  أنه من الرضوري  - كام 

األطراف التي ُتبدي آراءها وأفكارها.
- كذلك من الرضوري أن تتوفر الثقة بني أطراف احلوار داخل األرسة.

املتلقي  ِقَبل  من  واالستامع  اإلصغاء  فنِّ  تعلُّم  الرضوري  من  كذلك   -
واملستمع، وذلك بالنظر إىل تعبري وجه املتحدث وعينه.
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- وينبغي جتنُّب اتباع أسلوب االستهزاء يف حوار كلِّ طرف مع اآلخر، 
سواء األزواج بعضهم مع بعض، أو اآلباء مع األبناء))).

لشكات ال ساصل الخاطئ بين الزنجين)))ش
التواصل اللفظي اخلاطئ »احلوار السلبي« ُيَعد مصدًرا للمشاكل األرسية، 
أفراد األرسة، فمن  ُيسبِّب قدًرا كبرًيا من اإلحباط لدى  النوع من احلوار  فهذا 
شأن ذلك أن يقىض عىل أية مشاعر إجيابية؛ وذلك ألن الزوجني كثرًيا ما يعقدان 
يكون  حيث  اخلاطئ؛  اللفظي  التواصل  طريق  عن  توتًرا  ويزيداهِنا  مشاكلهام 
التعبري غري واضح أحياًنا، وغري كامل أحياًنا أخرى، ومشحوًنا بالتصيد السلبي 

لكلامت الطرف اآلخر. ويكون ذلك من خالل أساليب عديدة، منها:
إال  أو كالمها  احلوار  أحُد طريف  يرى  إطاره ال  التعجيزي، ويف  • احلوار 

السلبيات واألخطاء والعقبات، وينتهي احلوار إىل أنه »ال فائدة«.
• أو اتباع حوار املناورة »الكر والفر«، حيث ينشغل الزوجان أو أحدمها 
لتلك  والنهائية  احلقيقية  الثمرة  عن  النظر  برصف  املناقشة،  يف  اللفظي  بالتفوق 

املناقشة، وهو نوع من إثبات الذات بشكل سطحي.
املبطن، وهنا ُيعطي ظاهُر الكالم معنًى غرَي ما  احلوار  أسلوب  اتباع  • أو 
ُيعطيه باطنُه؛ وذلك لكثرة ما حيتوي من التورية واأللفاظ املبهمة، وهو هيدف إىل 

إرباك الطرف اآلخر.

)1( استقالل الباكر، ثقافة احلوار األرسي: قراءة واقعية.
www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id

)2( املرجع السابق، نفس املكان.



اش المسايد ارج ماأيت ل سأيت اليياة ةالثل

113

وهذا  واستجب«،  »اسمع  التسلطي  احلوار  اتباع  ذلك  إىل  باإلضافة   •
الطرف  كياَن  األطراف  أحُد  ُيلغي  حيث  العدوان،  من  شديٌد  نوٌع  هو  احلوار 
الفوقية  لألوامر  االستامع  فقط  عليه  بل  حُياَور،  أن  من  أدنى  ويعتربه  اآلخر، 

واالستجابة دون مناقشة.
إىل احلوار املغلق، وفيه كثرًيا ما تتكرر عبارة »ال داعي  ذلك  يسلم  • وقد 
للحوار؛ فلن نتفق«، من ِقَبل أحد األطراف، وهو نوع من التعصب، والتطرف 

الفكري، وانحسار جمال الرؤية.
احلوار العدواين السلبي، ويف إطاره يتم اللجوء إىل الصمت والعناد  • أو 
خلطر  التعرض  دون  سلبي  بشكل  اآلخر  الطرف  مكايدة  يف  رغبة  والتجاهل، 

املواجهة.
حل مشكلة التواصل اخلاطئ:

، وهو حواٌر  إجيايبٍّ تأسيس حوار  الزوجان عىل  يعمل  أن  الرضوري  من 
يساعد عىل دعم الروابط بني الزوجني، وينمي لغة التفاهم مع األبناء، ويتطلب 
األكثر  مُتيِّز األرسة  ثالثُة جوانب  اإلنصات. وهنا  التعبري، ومهارة يف  مهارًة يف 
الفعال،  واالستامع  ومبارشة،  واضحة  رسائل  تبادل  منها:  احلوار،  يف  نجاًحا 

والتعبري اللفظي. ويكون ذلك بأحد أنامط احلوار التالية:
- حيث يتمثل النمط األول يف احلوار النقايش: وهو حواٌر مبارش أو غري 
مبارش، وهو من أكثر األساليب التي يتم من خالهلا احلواُر بني طرفني، خصوًصا 
يف األمور التي تنحو منحى اجلدية أكثر. وقد ختترص مراحل كثرية يف التفاهم بني 
أمهيته،  الزوجي، مع  احلوار  النوع من  تتعود هذا  مل  الطرفني. وكثرٌي من األرس 
وتأثريه الكبري يف احلياة الزوجية. من الرضوري أن يعمل الزوجان باجتاه عدم 
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غلق هذا النوع من أنواع احلوار، بل جيب طرح أي موضوع، خصوًصا فيام يتعلق 
بحياهتام كزوجني، وما يتعلق بأمور أبنائهام، ليتم احلوار بشأنه واالتفاق حوله.

- ولكن إذا كان الطرف اآلخر ال حيب أو ال جُييد احلوار عرب الكلامت، 
فإن احلوار النقايش يمكن أن يتم عن طريق الكتابة، حتى ال ندفع هؤالء الذين 
هذا  يقترص  وال  رأهيم.  عن  والتعبرِي  احلواِر  من  اهلروب  إىل  املواجهة  حيبون  ال 
النوع من احلوار عىل فئة معينة، بل هو نوٌع آخر من أنواع احلوار، جيد اإلنسان 
الزوجية،  احلياة  بداية  الكتابة، خصوًصا يف  التعبري من خالل  أكرب يف  فيه جمااًل 
فقد َيصُعب عىل أحد الطرفني أو كالمها عرُض بعض األمور مبارشًة والتحدث 
أفراد األرسة وكلٌّ منهم قد فهم وجهَة نظر  حوهلا، وكنتيجة هلذا احلوار خيرج 

اآلخر ببساطة وبفهم واضح.
- باإلضافة إىل ذلك يوجد احلوار العابر، وهو من أكثر أنواع احلوارات 
الشائعة يف داخل األرسة، سواء بني الزوجني أو مع األبناء، وممارسة هذا احلوار 
عادة يكون تلقائيًّا وبدون الشعور أنه حواٌر، كالتعليق عىل حدٍث ما، أو رشٍح 

ملوضوع معني، فمثل هذه املداخالت تصبح مدخاًل جيًدا ومناسًبا للحوار.
ى باحلوار عن طريق العيون، ففي كثرٍي  - ويوجد أيًضا ما يمكن أن ُيسمَّ
من األحيان نجد العيون وسيلًة من الوسائل التي تعرب عن كثرٍي من الكالم، فقد 
يفهمه من  مما  أكثَر  عينيه  آخر من  اإلنسان من خالل حواره مع شخص  يفهم 

كالمه. فنظرات اإلنسان وحركاته هي جزٌء من حواره مع أي طرف.
- إىل جانب ذلك يوجد احلوار الشاعري اإلجيايب، فليس رشًطا أن يكون 
احلواُر األرسيُّ حول املسائل اخلالفية فقط، أو لالتفاق حول أمٍر ما، فقد يكون 
جُتاه  طرٍف  كلِّ  وأحاسيس  العاطفية  املشاعَر  الزوجان  فيه  يتبادل  حواٌر  هناك 
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الطرف اآلخر، وهناك حوار شاعري وإطراء إجيايب عىل سلوكيات األبناء. فهذا 
من شأنه أن يزيد األلفة واملحبة بني أفراد األرسة، ويقوي روابط احلب بينهم، 
حترك  بحيث  األرسي،  اخلالف  دائرة  إيقاف  يف  اإلجيابية  املشاعر  تفيد  حيث 

املشاعر من اجلانب السالب إىل جانٍب أقل سلبية »مشاعر حمايدة«.
»حوار  منطق  يتبع  أن  له  األوىل  فإن  اإلجيايب،  احلوار  أثناء  يف  وحتى   -
مرآة اآلخر«، وهو من األنواع املهمة يف احلوار، ويعني: َوْضع الذات يف مكان 
عن  ينتج  بحيث  العالقة،  عن  بالرضا  إجيابيًّا  ذلك  ويرتبط  اآلخر.  الشخص 
كنتيجة  املختلفة  االجتامعية  املواقف  يف  سلوَكهم  األرسة  أفراُد  ل  ُيعدِّ أن  ذلك 
القادرة عىل وضع وجهة نظر اآلخر  الطرف اآلخر. فاألرسة  لفهم وجهة نظر 
يف االعتبار، هي األرسة التي ُيظهر أعضاؤها اهتامًما أكرب بحاجات واهتاممات 

ورغبات اآلخرين.
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تشغل اجلوانب االقتصادية لألرسة أمهية بالغة؛ حيث إن توفري األساس 
أن األرسَة  املختلفة، كام  مراحلها  احليوية يف حياة األرسة يف  األمور  املادي من 
ق  تقوم بأداء وظائفها املختلفة عىل أساس توفري املوارد االقتصادية واملالية. وحُتقِّ
إليها  حيتاج  التي  املادية  للحاجات  الالزم  اإلشباَع  لألرسة  االقتصادية  الناحية 
املادية كثرية ومتباينة، وال تقف  الزوجية واألرسية. واحلاجات  الفرد يف حياته 
أخرى.  حاجات  له  ظهرت  رضورية  حاجًة  منها  أشبع  وكلام  معني،  حدٍّ  عند 
واملأكل،  املسكن،  إىل  كاحلاجة  احلاجات،  رضورية  مدى  يف  تسلسل  وهناك 
والرتوحيية،  التعليمية،  واخلدمات  الصحية،  واحلاجات  والوقود،  وامللبس، 

والدينية، والثقافية.
بجميع  االقتصادي  املتكفل  هو  األرسة  ربَّ  أن  املعروف  من  كان  وقد 
مطالب األرسة، أي أنه العائُل األول واملسئول عن كلِّ املوارد االقتصادية. غري 
األعضاء  عىل  فرض  الذي  األمر  االحتياجات،  وتنوع  املدنية  ظهور  بسبب  أنه 
وجب  لذلك  لألرسة؛  االقتصادية  الوظيفة  يف  وافر  بنصيب  باملسامهة  التعاون 
تعويد األفراد يف األرسة وتنشئتهم عىل الرتبية االستقاللية؛ حتى ينشأ كلُّ عضو 

يف األرسة شاعًرا باملسئولية، وبشئون الرصف واالقتصاد.
ولكي تتحقق الوظيفة االقتصادية يف األرسة فإنه من الرضوري مراعاة أن 
يساهم األب والبالغون يف األرسة حسب اإلمكانيات واخلربات، فيعمل اجلميع 
ا  عىل زيادة مصادر الدخل.كام جيب أن تعمل األم أيَّ عمل منتٍج، وليس رضوريًّ
فراغها  وقت  تقيض  أن  هلا  املمكن  فمن  املنزل،  خارج  العمل  ذلك  يكون  أن 
باملنزل بام يعود بالنفع عىل األرسة، فتساعد زوجها، خاصة يف املناطق الريفية. أو 
بالعمل خارج األرسة، ولكن بام ال يتعارض مع وظيفة األم األساسية يف الرتبية 
والتنشئة االجتامعية لألطفال، ورعاية شئون املنزل والزوج. باإلضافة إىل ذلك 
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فإنه )من املستحسن كلام كان ذلك ممكنا( تأمني مستقبل األرسة، من خالل إجياد 
فائض اقتصادي لذلك))).

وإذا كان أمر استقرار األرسة يعتمد بدرجة كبرية عىل قوة اقتصادها، فإن 
األرسة الفقرية وهي موجودة يف مجيع املجتمعات، معرضة لكل مظاهر اخللل 
وعدم االستقرار، فليس غريًبا أن يوجد فقراء يف جمتمع ما، ولكن الغريب أال 
إذا  خصوًصا  والرتف،  البذخ  وأهل  األغنياء  وجود  ظل  يف  به  َيْون  حَيْ ما  جيدوا 
كان هذا التناقض بني الفقر والغنى يف حيٍّ واحد أو عائلة واحدة، وهو األمر 
الذي جيعل أبناء األرس الفقرية يكربون ناقمني عىل املجتمع.من أجل ذلك اعترب 
هؤالء،  إغناء  عن  مسئولني  املسلمني  مال  وبيت  اإلسالمي  املجتمع  اإلسالم 

وهي مسئولية رشعية قانونية.

1- تعريف الموارد االقتصادية لألسرة:
واملمتلكات  املادية  اإلمكانات  بأهنا:  لألرسة  االقتصادية  املوارد  تعرف 
التي متتلكها األرسة، والتي تستخدمها يف حتقيق أهدافها واحلصول عىل ما تريد.
وترجع أمهية إدارة املوارد، سواء بالنسبة للفرد، أو لألرسة، أو املجتمع، إىل حتمية 
االستعانة بحسن الترصف والتدبري يف مواجهة ما اصُطلح عىل تسميته بـ»املشكلة 
االقتصادية«؛ حيث تتباين موارد األرسة لتشمل الطاقات، والقدرات، واملال، 

والوقت، واملمتلكات اخلاصة، والتسهيالت التي يوفرها املجتمع لألرسة.
وهو  االقتصادية،  املوارد  من  جزًءا  لألرسة  املايل  الدخل  مورُد  ويعترب 
أهدافنا،  الكثري من حاجاتنا وحتقيق  األسايس إلشباع  واملصدر  احلياة،  َعَصب 

)1( حممد أمحد حممد بيومي وعفاف عبد العليم، »علم االجتامع العائيل: دراسة التغريات يف األرسة 
العربية«، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، 2003م، ص71.
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ن من مستوى معيشتها وتنهض  وكلام زاد املتوفر منه استطاعت األرسة أن حُتسِّ
بمسئولياهتا نحو أفرادها ونحو املجتمع.

نقود،  أنه: جمموع ما يدخل لألرسة من  املايل عىل  املورد  ويمكن تعريف 
سواء كانت من مصدر واحد، أو مصادر خمتلفة، يف مدة زمنية معينة، سواء كانت 

أسبوعية أو شهرية أو سنوية. وقد اصطلح االقتصاديون عىل أن تكون سنة))).

2- مصادر الدخل المالي لألسرة:
يلقى  ولذلك  لألرسة؛  الكيل  الدخل  من  مهامًّ  جزًءا  املايل  الدخل  ُيعترب 
اهتامًما كبرًيا لدى أفرادها، وغالًبا ما ينحرص هذا االهتامم يف كيفية توزيع النقود 
ى بوضع ميزانية أو ختطيط للنقود. وتعترب  عىل أبواب الرصف املختلفة، فيام ُيسمَّ
تلك اخلطوة مرحلة من مراحل العملية اإلدارية، والتي يتبعها بقيُة املراحل من 
تنفيٍذ ومراقبٍة وتقييٍم؛ لكي تتم إدارة الدخل املايل بام حيقق أقىص ما يمكن من 

إشباٍع حلاجات وطلبات األرسة.
ويمكن َحْص مصادر الدخل العائيل ف ثلثة أنواع:

ا، أو  املايل: ويشمل: األجر عن العمل، ويكون يوميًّا، أو شهريًّ • الدخل 
ا. والكسب من التجارة، واإليراد عن ممتلكات عقارية أو جتارية أو زراعية،  سنويًّ
أعامل  وأجور  املكافآت،  أو  الدورية  والعالوات  احلرة،  األعامل  من  والكسب 

إضافية.
ويمكن توضيح املوارد املالية ودخل األرسة من خالل عدة مصادر، منها: 
األرسة  ربة  ودخل  زراعة،  أو  صناعة  أو  كتجارة  يزاوله  عمٍل  من  األب  دخل 

)1( حسني عمر، »املوسوعة االقتصادية«، القاهرة، دار الفكر العريب، 1992م، ص567-566.



دليل األسرة في اإلسالم - الجزء الثاني

120

من عمل تزاوله وتتقاىض عنه أجًرا إذا كانت تعمل، والدخل من عقار أو ناتج 
استثامر مايلٍّ يملكه رب األرسة أو أحد أفرادها.

العينية  البضائع  يشمل:  الذي  املايل:  غري  الدخل  إىل  باإلضافة   •
االستهالكية، كالفاكهة واأللبان والطيور واحلبوب، التي حَتُصل عليها األرسة 
من ممتلكاهتا دون دفع ثمن هلا. وكذلك اخلدمات املجانية أو ذات األجر الرمزي 
التي ُتوفِّر عىل األرسِة املاَل الذي تلتزم بدفعه مقابل احلصول عليها، مثل: التعليم 

املجاين، والعالج املجاين، ووسائل الرتفيه املجانية.
اخلاص،  الستعامهلا  األرسة  تستخدمها  التي  املمتلكات  إىل  إضافة   •
مقابل  يف  ُينَفق  الذي  املال  توفر  وبذلك  وغريمها.  والسيارة...  املسكن،  مثل: 

استئجارها.
والقدرات  واجلهد  الوقت  ويشمل:  املنظور،  غري  الدخل  جانب  إىل 
توفر  مفيدة  أعامل  إنجاز  يف  تستخدم  التي  األرسة،  ألفراد  واملعرفة  واملهارات 

املال الذي ُينفق لو تم االستعانة بأفراٍد من خارج األرسة إلنجازها))).
وال تعتمد احلالة االقتصادية لألرسة عىل رب األرسة فقط، بل إن لسائر 
أعضاء األرسة أدواًرا مكملة، تنتهي باحلصول عىل الدخل، مثل دخل الزوجة. 
املعيشة،  تكاليف  نعيشها، وارتفاع  التي  الصعبة  الظروف االقتصادية  ففي ظل 
لقاء  ميادين خمتلفة  املرأة يف  ازدياد عمل  الوقت  وانخفاض األجور، ويف نفس 
م املرأة قدًرا من املال إىل الرجل مسامهًة  أجر، األمر الذي جيعل من املمكن أن ُتقدِّ
منها يف سدِّ احتياجات األرسة، وتعويًضا عن بعض اآلثار املادية والنفسية التي 
ترتتب عىل خروجها للعمل، وخيتلف هذا القدر بحسب حال كل من الزوجني 

)1( املرجع السابق، نفس املكان.
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البيت اإلضافية  املادية، فكلٌّ حَسب َسَعتِه ومقدرته، وقد تتحمل املرأة نفقات 
الناجتة عن العمل املهني، باعتبارها متسببًة يف هذه النفقات، كاحلاجة إىل رشاء 
أطعمة جاهزة يف بعض األحيان. مع التأكيد عىل أن األصل يف العالقة الزوجية 

هو املودة والرمحة والرتايض.

3- الدور االقتصادي لألبناء:
إيراد  للدخل لألبناء، سواء من  كثرٍي من األحيان يكون هناك مصدٌر  يف 
أمواهلم،  يف  للترصف  وأهاًل  راشدين،  كانوا  فإذا  عمل،  عن  أجٍر  أو  أمالٍك 
ويعيشون يف بيوت آبائهم، فمن الواجب عليهم املشاركة يف مصاريف البيت، 
إذا  إال  مقدرة،  أم ذوي  الوالدان حمتاجني  كان  معيشتهم، سواء  لنفقات  سداًدا 
رفض الوالد ذلك تربًعا منه، أو قامت الوالدة بسداد هذه املسامهة صدقة منها 
ودعاًم ألبنائها.وإذا كان األبناء راشدين، وأهاًل للترصف يف أمواهلم، ويعيشون 
يف خارج منزل أبيهم، فليسوا مطالبني بدفع يشٍء لسداد نفقات منزل أبيهم، إال 
ا عديَم الدخل أو دخله ضعيف، فهم ملزمون بنفقة أبيهم  إذا كان الوالُد ُمعرِسً

وأمهم وإخواهنم وأخواهتم القرص))).

4- أسس تنظيم اقتصاد األسرة:
ألوضاع  الكايف  املال  وحتصيل  واإلنتاج،  والكسب  العمل  تشمل  والتي 
إىل جانب  للمحتمالت،  االدخار واالحتياط  النفقة، وكذلك  وتنظيم  األرسة، 
رضورة أن يعمل كلُّ قادر عىل العمل يف األرسة، فال يكتفي األبناء بعمل األب، 

الفكر  دار  اإلسكندرية،  والتطرف«،  االعتدال  بني  املرأة  »حقوق  بوادي،  املحمدي  حسنني   )1(
العريب، ص207.
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حتى الزوجة التي بإمكاهنا أن تعمل عماًل مناسًبا، وبالتوافق مع زوجها. فالقيم 
اإلسالمية تعترب التوسعة عىل العيال أفضل من الصدقة، وتعترب الكسب وطلب 
دخل  مثل:  اإلنفاق،  أبواب  عىل  مؤثرة  عوامل  وهناك  وعبادة.  جهاًدا  الرزق 
األرسة، واملرحلة التي متر هبا األرسة، وعدد أفرادها، وأعامرهم، إىل جانب ميول 
أفراد األرسة وهواياهتم، وكذلك احلالة الصحية ألفرادها، واملستوى االجتامعي 

والثقايف، إضافة إىل املستوى املعييش لألرسة والبيئة التي تعيش فيها.
ُموِجبات  أهم  من  لألرسة  االقتصادي  التوازن  يكون  أن  الطبيعي  ومن 
لبيتها  الزوجة  غ  تفرُّ خالل:  من  واضحًة  عالماُته  تظهر  والتي  استقرارها، 
متتُّع  جانب  إىل  العيش،  لقمة  وراء  سعًيا  عنها  العمل  ة  مشقَّ ورفع  وأوالدها، 
الزوج بزوجة تستقبله وهي راضيٌة ومرتاحة، وختفف عنه عناء العمل واحلياة 
األم  تفرغ  خالل  من  لألطفال  السليم  النمو  فرصة  إتاحة  يف  وتساعد  العامة، 
إىل  إضافة  والتثقيف،  والتعليم  الرتبية  عملية  حتتاجه  ملا  الالزم  التمويل  وتوافر 
األموال  وتوفر  التغذية  حسن  نتيجة  األرسة  ألفراد  الصحي  املستوى  ارتفاع 
الرياضة، إضافة إىل توافر السكن والرعاية الصحية بمستوى مناسب،  ملامرسة 
أفراد األرسة، وكذلك  العصبي بني  التوتر  العديد من فرص  إىل جانب اختفاء 

اختفاء حاالت االنحراف الناجتة عن احلرمان واحلاجة))).
بل  فقط،  استقرارها  عىل  لألرسة  االقتصادية  األوضاع  تأثرُي  يقترص  وال 
يمتدُّ أثرها إىل حالة االستقرار يف املجتمع عىل اتساعه؛ فاخللل يف اقتصاد األرسة 

الرتبية  ندوة  يف  اإلسالم«،  يف  للمستهلك  االقتصادية  الرتبية  »مبادئ  السالوس،  عيل  منى   )1(
املعرفية، 27- 29  الدراسات  مركز  األزهر،  القاهرة، جامعة  واإلنامئية يف اإلسالم،  االقتصادية 

يوليو 2002م.
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رب  قدرة  وعدم  أفرادها،  وانحراف  أحواهلا،  اضطراب  أو  تفككها  إىل  يؤدي 
األرسة عىل السيطرة عليها، وهذا يؤدي إىل سلسلة من املشكالت االجتامعية، 
كزيادة حاالت الطالق، وتنامي االنحراف واجلريمة، وكل ما ِمن شأنه أن يزيد 

حاالت االضطراب يف املجتمع.
فمن الرضوري ضبط التوازن بني اإلنفاق واالدخار؛ إذ جيب عىل األرسة 
ثم  بالرضوريات  االهتامم  فيكون  الكسب،  حدود  يف  اإلنفاق  أولويات  ترتيُب 
مه الرشع من  الكامليات، وجيب الُبعد عن اإلنفاق غري املرشوع أو رشاء ما حرَّ
طعاٍم أو رشاب، ومن ثم يتم ادخار الفائض عن احلاجات األساسية، فقد حيتاج 
الفائض بعد ذلك، وخاصة يف حاالت الشدة والضيق.وقد جاءت  البيت هلذا 
اْكَتَسَب  اْمَرًءا  اهللُ  »َرِحَم  قال:  حيث   ، احلسن  لسان  عىل  املبادي  هذه 
َم َفْضًل لَِيْوِم َفْقره َوَحاَجتِِه«))). وامليزان هنا واضح متاًما،  َطيًِّبا، َوَأْنَفَق َقْصًدا، َوَقدَّ
خر من ماهلا، أي أن حتتفظ بجزٍء من الَكْسب لوقت  فعىل الفرد واألرسة أن تدَّ

احلاجة إليه يف املستقبل.
وعند إدارة حياة األرسة بأسلوب رشيد، ينبغي مراعاة جمموعة من املعايري، 

من أمهها:
- الترصف يف حدود ما هو متاح هلا من إمكانات وموارد.

- وكذلك جتهيز البيت بمواصفات جتعله بيًتا مثاليًّا مرحًيا ملن يعيشون فيه، 
من غري مغاالة وال إرساف، ويف ضوء املمكن واملتاح.

- مع مراعاة عدم التبذير والسفه يف اإلنفاق عىل املعيشة.

)1( أخرجه ابن أيب شيبة يف »املصنف« )242/7( رقم )35700(.
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املستقبلية  واالحتياجات  الدورية  االحتياجات  بني  املوازنة  جانب  إىل   -
غري الدورية.

- باإلضافة إىل جتنُّب حالة عدم الرشد يف إدارة األرسة وترتيب معيشتها؛ 
واخلالفات  للمشكالت  ويعرضها  للخطر  األرسة  مصالح  ض  ُيعرِّ فالسفه 

واألزمات.
كلُّ هذه العنارص تؤثِّر يف بنائها الداخيل، إضافة إىل تأثري الظروف املحيطة 
يف  البرشية  والتحوالت  واإلعالم،  والدولة،  املجتمع،  عن  الصادرة  وهي  هبا، 
ل العامل االقتصادي وَدْخل األرسة ركنًا  العامل اخلارجي. وعىل هذا النحو ُيشكِّ
أساسيًّا يف بناء األرسة وتطويرها وإصالحها، وتفادي الكثري من املشاكل. ويأيت 

اإلنفاق وتنظيم امليزانية يف الدرجة الثانية بعد موارد األرسة ودخلها))).
رضوري  أمر  والتوفري«  والنفقة  املايل  »املورد  األرسة  ميزانية  تنظيَم  إن 
لتنظيم وضعها بشكله العام، ويؤثِّر هذا التنظيم سلًبا وإجياًبا عىل وضع االقتصاد 
العفوية  أو  التقتري،  أو  يؤثر اإلرساُف، والتبذيُر  للدولة واملجتمع، كام قد  العام 
واالرجتال يف الرصف، أو االتكالية وعدم البحث عن مصادر كافية للرزق لسدِّ 
احتياج األرسة. كل هذه األمور قد تؤثر عىل اقتصاد األرسة بالسلب والتدهور 

والفقر واحلاجة، وبالتايل تتأثر مقومات احلياة األرسية مجيعها.
فإذا تدهور اقتصاد األرسة، فإنه من الطبيعي أن تنشأ املشاكل واخلالفات 
األرسية بني الزوج والزوجة أو األب واألبناء، بسبب احلاجة والبطالة والضيق 
البعض  النفقة، وربام أدى هذا إىل ترشد األبناء وسقوط  الناتج عن عدم كفاية 

االقتصادية  الرتبية  ندوة  »املنهج اإلسالمي يف االدخار واالستثامر«، يف  الرويب،  ربيع حممود   )1(
واإلنامئية يف اإلسالم، القاهرة، جامعة األزهر، مركز الدراسات املعرفية، 27- 29 يوليو 2002م.
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واالحتيال،  والرسقة،  كالتسول،  والسلوكي،  األخالقي  االنحراف  يف  منهم 
وغري ذلك من االنحرافات.

5- مشكالت األسرة فيما يتعلق بالدخل واإلنفاق:
تعتمد احلياة االقتصادية للفرد واألرسة عىل التوازن بني الدخل واإلنفاق، 
ألن  نظًرا  الدخول  زيادة  عن  نتحدث  أن  جمتمعاتنا  يف  الصعب  من  كان  فإذا 
لالرتقاء  نسبيًّا  املدى  بعيدة  إسرتاتيجيات  وضع  املهم  ومن  فقرية،  جمتمعاتنا 
بمستويات الدخول، فإنه ال يصبح أمامنا لكي نقود نوعية جيدة للحياة سوى 
مع  تتكيف  حتى  املرصية؛  لألرسة  بالنسبة  اإلنفاق  خريطة  تنظيم  عىل  العمل 
الفاعلية هلذه الدخول املحدودة.  الدخول املحدودة، وحتدد مستوى أقىص من 
املشكالت  من  كثرًيا  تواجه  املرصي  املجتمع  يف  األرس  غالبية  أن  شك  وال 
االقتصادية، خاصة أن نسبة السكان حتت خط الفقر بلغت ما يزيد عىل %50، 
وهو األمر الذي يعني أن دخوَل غالبية األرس تعجز عن الوفاء بإنفاق األرسة، 
األمر الذي ُيسبِّب كثرًيا من املشكالت املتصلة بعجز املوارد االقتصادية لألرسة. 

ونعرض فيام ييل لبعٍض من هذه املشكالت:
ت- أ م اره مام ب سفير حسائج األسرةش

عىل  القادرين  واألبناء  واآلباء  األزواج  من  عالية  نسبة  أن  نجد  حيث 
هم،  العمل يعيشون حالة البطالة، أو يكتفون بأقل املوارد التي تسد حاجة ُأرَسِ
أو يتكلمون عىل مساعدات خارجية، مما جيعل األرسة يف ضيق معايش وظروف 
تتعرض  أو  بؤرة مشاكل وخالفات،  إىل  فتتحول  مادية صعبة.  نفسية ومعنوية 
الكثري  يف  األخالقي  السقوط  حتى  أو  األبناء،  د  ترشُّ أو  والطالق،  لالنحالل 

من احلاالت.
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احلل:
ال بد أن يعمل كلُّ قادر عىل العمل من أفراد األرسة؛ حتى يسامهوا بجزء 
من نفقات األرسة، خاصة يف ظل ارتفاع األسعار والبطالة املتزايدة، سواء بني 

املتعلمني أو غري املتعلمني.
َدان  حُيدِّ األولويات  من  قائمة  الزوجني  لدى  يكون  أن  املهم  من  لذلك 
فيها أوجه الرصف، هذه القائمة تكون شاملًة لكل األشياء التي تريدها األرسة 
وحتتاجها، وتكون هذه القائمة متسمًة بالتوازن واالتزان، فال تكون مائلة جُتاه 
التبذير، وال تنحرف ناحية البخل. فتحديد الرجل ألوجه الرصف يف حياته بناء 
عىل قائمة عادلة ومنصفة من األولويات تقطع عليه الكثري من طرق االدخار، 

مع معرفة قيمة االدخار وأمهيته.
لذلك جيب أن يدرك الزوجان جيًدا قيمة االدخار يف حياهتام، وأن يكون 
لدهيام القليل من البصرية وُبعد النظر ليعلام أن الزمَن يطوي الكثرَي من األمور 
يف َجنَباته، ويوجد يف هذه األمور أشياء تلعب فيها األموال دوًرا أساسيًّا، وهنا 
الرتبية عىل  يلعب االدخار دوره يف حياة األرسة وتظهر أمهيته جليًة. كام جيب 
العمل وكسب العيش؛ فقد جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري  قال: إن 
ناًسا من األنصار سألوا رسوَل اهلل فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى َنِفَد ما 
ُه اهللُ،  ِخَرُه َعنُْكْم، َمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفَّ عنده، فقال: »َما َيُكوُن ِعنِْدي ِمْن َخرْيٍ َفَلْن َأدَّ

ُه اهللُ«))). ْ ْ ُيَصبِّ َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغنِِه اهللُ، َوَمْن َيَتَصبَّ

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »الزكاة« باب »االستعفاف عن املسألة« رقم )1469(، 
ومسلم يف »صحيحه« كتاب »الكسوف« باب »فضل التعفف والصرب« رقم )1053(.
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ب- اإلسراف نال بذقرش
ُتنظِّم  ال  التي  فاألرسة  األبناء،  أو  الزوجات  أو  اآلباء  جانب  من  سواٌء 
نفقاهِتا بشكل متوازٍن مع َدْخلها تضع نفسها يف أزمات اقتصادية، كالديون، أو 

يق. بيع بعض املمتلكات واملدخرات الرضورية، ملواجهة احلاجة والضِّ
ف  ويأيت اإلرساف والتبذير من ِقَبل اآلباء أحياًنا الذين ال حُيسنون الترصُّ

رات، أو من األبناء العابثني. يف املال، أو من الزوجات املرسفات واملبذِّ
يف  والتوازن  االعتدال  إىل  ويدعو  والتبذير،  اإلرساَف  اإلسالُم  م  حُيرِّ وإذ 
}َوَل  تعاىل:  قال  واحلاجة؛  الفقر  من  واملجتمع  األرسة  محايَة  يريد  إنام  النفقة، 
ُۡسوًرا  َتَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إَِلٰ ُعُنقَِك َوَل تَۡبُسۡطَها ُكاَّ ٱۡلبَۡسِط َفَتۡقُعَد َملُوٗما ماَّ
٢٩ إِناَّ َرباََّك يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشآُء َوَيۡقِدُرۚ إِناَُّهۥ َكَن بِعَِبادِهِۦ َخبرَِيۢا بَِصرٗيا{ 
إِۡخَوَٰن  َكنُٓواْ  رِيَن  ٱلُۡمَبّذِ }إِناَّ  التبذير:  شأن  يف  تعاىل  وقال   ،]30-29 ]اإلرساء: 
َكُفوٗرا{ ]اإلرساء: 27[، وقال سبحانه مادًحا  لَِرّبِهِۦ  ۡيَطُٰن  ٱلشاَّ َوَكَن  َيِٰطِيۖ  ٱلشاَّ
نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم 

َ
ِيَن إَِذآ أ اإلنفاق املتوازن واعتربه صفًة لعباد الرمحن: }َوٱلاَّ

واْ َوَكَن َبۡيَ َذٰلَِك قََواٗما{ ]الفرقان: 67[. َيۡقُتُ
احلل املقدم للميل إل الرساف والتبذير:

اإلرساف  وترك  النفقة،  يف  باالعتدال  وتثقيف  توعية  إىل  األرسة  حتتاج 
الذي  املأكل وامللبس والسفر والسياحة واألناقة واألثاث… إلخ،  والتبذير يف 
ق املكانة  يعود إىل التظاهر والتنافس لَِلْفت النظر، والتفوق عىل اآلخرين، وحُيقِّ
املرموقة يف املجتمع. ويصدر اإلرساف والتبذير أحياًنا عن اجلهل، وعدم توفر 
النَّهم والبطر  الوعي اإلنفاقي، وعدم معرفة قيمة املال يف احلياة، أو من مرض 

والنرجسية.
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لقد أصبحِت احلياُة بحاجة إىل الزوجني املدرَكنْي لقيمة االدخار وأمهيته، 
فتبذير األموال من األمور اخلطرية، واحلياة أصبحت ال ترحم من يعاين من داء 

التبذير، جاء يف احلديث الرشيف: »َما َعاَل َمِن اْقَتَصَد«))).
ج- الشح نال ي يرش

الزوج  يكون  أن  يمكن  إذ  مذموم؛  وسلوك  نفيسٌّ  مرض  والُبخل  الشح 
بخياًل وشحيًحا ومقرًتا عىل أرسته وأبنائه إىل حدِّ احلرمان أو عدم إشباع احلاجة، 
ية  املتولِّ األبناء، عندما تكون هي  اإلنفاق عىل  أو تكون األم شحيحة بخيلة يف 

للرصف والنفقة.
إن احلرماَن وضيق النفقة، مع إمكان التوسع وتغطية احلاجة، له انعكاساته 
السلبية عىل نفسية أفراد األرسة الزوجة أو األبناء أو الوالدين واألرحام، فهم 
يشعرون بالظلم واحلرمان والتقتري، مما يدفع البعض منهم للشعور بالنقص جُتاه 
الطلب  اآلخرين، ونشوء ظاهرة احلسد لغريه، وكراهية اآلخرين، واالجتاه إىل 
من األقارب واجلريان واألصدقاء، مما يذهلم ويضعف مكانتهم، وربام اللجوء 
إىل الرسقة واالحتيال للحصول عىل املال، وربام السقوط األخالقي وارتكاب 
اجلريمة عندما ال يكون هناك وازع ديني أو اجتامعي يمنع، كام يدعو احلرمان إىل 

كراهية الزوجة أو األبناء للزوج أو اآلباء أو اإلخوة.

 ،)4269( رقم    مسعود  بن  اهلل  عبد  مسند   )302/7( »املسند«  يف  أمحد  أخرجه   )1(
رقم   )206/5( »األوسط«  ويف   )10118( رقم   )108  /10( الكبري«  »املعجم  يف  والطرباين 
)5094(. وذكره اهليثمي يف »جممع الزوائد« )252/10( وقال: رواه أمحد، والطرباين يف »الكبري« 
و»األوسط«. قال حمقق »املسند«: وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطرباين يف »املعجم الكبري« 

.)12656( )123 /12(
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احلل املقدم ملشكلة الشح والتقتري:
اإلنفاق  تشوه  مشكالت  والتقتري  والشح  والتبذير  اإلرساف  يعترب 
تدل  مطلقة  صفة  فالبخل  اإلنسانية،  طبيعته  عن  وخترجه  للبرش،  االقتصادي 
عىل شخص حيب املال بشكل َمَريضٍّ يمنعه من قضاء حاجاته به وحاجات من 
نفسه  الشخص  من  كبرًيا  جهًدا  وحيتاج  صعب،  وعالجها  عنهم،  مسئول  هو 
ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ  الجتثاث هذا الطبع الذي استعاذ منه نبيُّنا حممد : »اللَّ

بَِك ِمَن اْلُبْخِل َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اجُلْبِن«))).
إًذا هو من أسوأ الطباع التي جتعل ما أعطاه اهللُ لإلنسان واستخلفه عليه 
من ماٍل َوبااًل عليه وعىل من حوله، بداًل من أن يكون عالًجا ملشاكله ومشاكل 
ة  الِعزَّ يريده ربُّ  ما ال  اإلنسان، وهذا  من  أكثَر  املال  فيه  س  ُيقدَّ فالُبخل  غريه، 
د اهلل جل جالله من يكنزون املال وال ينفقونه يف سبيل اهلل  واجلالل، وقد توعَّ
وَن  ِيَن يَۡكِنُ بأن حُيَمى عليه يف نار جهنم ويكوى به جنوهبم وجباههم: }َوٱلاَّ
ِلٖم ٣٤ يَۡوَم ُيَۡمٰ 

َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّشِ َة َوَل يُنفُِقوَنَها ِف َسبِيِل ٱللاَّ َهَب َوٱۡلفِضاَّ ٱلاَّ

ُتۡم  َعلَۡيَها ِف نَارِ َجَهناََّم َفُتۡكَوٰى بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُبُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖ َهَٰذا َما َكَنۡ
وَن{ ]التوبة: 34، 35[. نُفِسُكۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡكِنُ

َ
ِل

إال  شيًئا  منه  يرصف  يكاد  وال  ماله،  عىل  خائًفا  تعيًسا،  يعيش  والبخيل 
ه املال بقدر ما ال هيتم بمسئولياته،  وُيصاب باحلرسة واألمل، أما الـُمقرصِّ فال هيمُّ
ولربام كان لبعض الظروف والرتبية السبُب الرئييس يف تقصريه؛ لذا نجد القرآَن 
ر من الشحِّ والُبخل والتقتري؛  الكريم يدعو إىل اإلنفاق واإلحسان، ويستنكر وحُيذِّ
ٱلُۡمۡفلُِحوَن{ ]احلرش: 9[،  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ َنۡفِسهِۦ  ُشحاَّ  يُوَق  }َوَمن  تعاىل:  قال 

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »الدعوات« باب »التعوذ من البخل« رقم )6370(.
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فَۡلُينفِۡق  رِزۡقُُهۥ  َعلَۡيهِ  قُِدَر  َوَمن  َسَعتِهۦِۖ  ّمِن  َسَعةٖ  ُذو  }ِلُنفِۡق  تعاىل:  وقال 
ُعۡسٖ  َبۡعَد   ُ ٱللاَّ َسَيۡجَعُل  َءاتَىَٰهاۚ  َمآ  إِلاَّ  َنۡفًسا   ُ ٱللاَّ يَُكّلُِف  َل   ۚ ُ ٱللاَّ َءاتَىُٰه  آ  ِمماَّ
النفقة  عىل  حثِّه  َمعِرض  يف    النبي  وقال  ا{ ]الطالق: 7[.  يُۡسٗ
َأْن  بُّ  ُيِ اهللَ  »إِنَّ   : الرسول  ويقول  َتُعوُل«)))،  بَِمْن  »اْبَدْأ  والبذل: 
ُيَرى َأَثُر نِْعَمتِِه َعَل َعْبِدِه«)))، وقد جاء عن وهب بن منبه أنه قال: أحسن الناس 

عيًشا َمْن َحُسن عيُش الناس يف عيِشه))).
مش د- اإلنااق الُميرَّ

أو  اآلباء  إنفاق  هو  االقتصادية،  حياهتا  يف  األرسة  تواجهه  ما  أخطر  من 
واملخدرات  والقامر  اخلمر  املحرمات، كرشب  اقرتاف  موارَد األرسة يف  األبناء 

وارتكاب الفواحش، أو يف وسائل اللهو والعبث املحرم.
إىل  باإلضافة  فالتدخني  التدخنُي،  األرسة  باقتصاد  الضار  اإلنفاق  ومن 
نني الذي  الناتج عنه، فإنه يستهلك جزًءا كبرًيا من مورد املدخِّ الرضر الصحي 

يرض بنفقات األرسة.
احلل املقدم لإلنفاق املحرم:

إن التوسَع يف اإلنفاق املحرم جيعل الفرَد يسري يف اجتاه املعايص والشهوات 
الدنيا  مالذ  يف  املرتف  املرُء  ع  يتوسَّ إذ  التبذير؛  من  أشدُّ  الرتَف  أن  كام  املنكرة، 

 رقم )6402(. وقال  )1( أخرجه أمحد يف »املسند« )456/10( مسند عبد اهلل بن عمر 
حمققه: صحيح.

)2( أخرجه الرتمذي يف »السنن« أبواب »األدب عن رسول اهلل « باب »ما جاء أن اهلل 
تعاىل حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده« رقم )2819(. وقال الرتمذي: حديث حسن.

)3( أخرجه الدينوري يف »املجالسة وجواهر العلم« )499/3( من كالم وهب بن منبه.
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وا بِالنَِّعيِم،  تِي الَِّذيَن ُغذُّ اِر ُأمَّ وشهواهتا، قال رسول اهلل : »إِنَّ ِمْن ِشَ
ُقوَن ِف اْلَكَلِم«))). الَِّذيَن َيْطُلُبوَن َأْلَواَن الطََّعاِم َوَأْلَواَن الثَِّياِب، َيَتَشدَّ

واإلسالم ينهى عن هذا اإلنفاق، فالرتف هو املبالغة يف التنعم، واملرتف 
هو املتنعم املتوسع يف مالذ الدنيا وشهواهتا. واإلسالم ال حيبذ الرتف، بل َيُعده 
ومؤرًشا  ودمارها،  األمم  وهالك  العذاب  نزول  يف  وسبًبا   ، سويٍّ غري  سلوًكا 
املجتمع واهتزازه. القويم، وعالمًة عىل ختلخل كيان  الطريق  عىل االبتعاد عن 
َواَل  َر  َضَ »اَل  تقول:  الفقهية  والقاعدة  اخلبائث،  الطيبات وحرم  اهلل  وقد أحل 
اَر«)))، وال بد من الرتبية االقتصادية، وذلك عىل حسن اإلنتاج والكسب،  ِضَ

وحسن االستهالك واإلنفاق، وحسن التوزيع.
يريب    اهلل  رسول  كان  بام  نستأنس  أن  يمكن  املقام  هذا  ويف 
حديث  يف  جاء  النفس:  غنى  الغنى  أن  عىل  الرتبية  ذلك  ومن  عليه،  أصحابه 
أيب ذرٍّ  قوُل رسول اهلل  له: »َأُتَرى َكْثَرَة اْلـَمِل ُهَو اْلِغنَى؟«. 
له  فقال  نعم.   : ذرٍّ أبو  قال  اْلَفْقُر؟«.  ُهَو  اْلـَمِل  َة  ِقلَّ »َوُتَرى  نعم.   : ذرٍّ أبو  قال 

َم اْلِغنَى ِغنَى اْلَقْلِب، َواْلَفْقُر َفْقُر اْلَقْلِب«))). رسوُل اهلل : »إِنَّ

من   ،)9415( رقم  مالك  بن  أنس  محزة  أيب  مسند   )243/16( »املسند«  يف  البزار  أخرجه   )1(
حديث أيب هريرة.

كتاب  »موطئه«  يف  مالك  أخرجه  اللفظ،  بنفس    اهلل  رسول  حديث  أصلها   )2(
»األقضية« باب »القضاء يف املرفق« رقم )31(.

يف  حبان  وابن   ،)11785( رقم  »الرقائق«  كتاب  الكربى«  »السنن  يف  النسائي  أخرجه   )3(
للمسلم  احلسنة    اهلل  كتبة  ذكر  والقناعة«  والزهد  »الفقر  باب  »الرقائق«  كتاب  »صحيحه« 
الفقري الصابر عىل ما أويت من فقره بام منع من حطام هذه الزائلة رقم )685(. وقال حمققه: إسناده 

صحيح عىل رشط مسلم.
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ومعنى ذلك عدم تقبُّل املال من كلِّ سبيل، وعدم إنفاقه يف كل سبيل وبأي 
مقدار.

هـ- أ م ال يسب لامس يبل، نانو ام الميل إلة اردخايش
املستقبل  ر يف  ُتفكِّ أن  إليها دون  يرد  ما  ُتنفق  أن معظم األرس  حيث نجد 
االقتصادية  مواردهم  من  جزًءا  يوفِّروا  أن  األرس  أرباب  فبإمكان  واحتامالته، 
الحتياجات املستقبل، كاملرض والشيخوخة واحلوادث والطوارئ، ويمكن أن 

يكون رأسامل عمل أو مرشوع إنتاجي وإن كان صغرًيا.
إن التوفري يف البنوك أفضل من ادِّخار املال يف البيوت، فذلك يوفِّر احلفظ 
فمن  البالد.  يف  واإلنتاج  االقتصاد  عجلة  حتريك  يف  وُيساهم  واالطمئنان، 
الرضوري أن تدرس كل أرسة وضعها االقتصادي، وتضع خطة إنفاق متوازنة، 
م اجلانب اإلنساين واألخالقي فيها عىل  حتسب فيها احلارض واملستقبل، وأن تقدِّ

اجلانب املادي.
احلل املقدم لعدم االدخار:

جُتاه  بالتزاماته  أواًل  الزوج  يفي  أن  هي  االدخار  سياسة  قواعد  ُأوىَل  من 
نفسه وجُتاه أرسته، فال حيرم نفسه أو أرسته من األشياء الرضورية، ولكن هذا 
دون تبذيٍر. فعىل الرجل أن يتمتع باحلكمة والصدق، ويتمكن من التمييز بعدل 
بني األشياء التي ال غنى عنها وبني األشياء األخرى الذي يقدر عىل أن يستغني 
عنها أو أن تعيش أرسته بدوهنا. وعىل الرجل أن يعلم أنه إذا قرصَّ يف واجباته 
منطقة  إىل  ودخل  االدخار  خطوط  ختطَّى  فقد  نفسه،  جتاه  أو  أرسته  جُتاه  املادية 

البخل اخلطرة.
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تعلم  عىل  األرسة  يساعد  الذي  السحري  احلل  هي  املشرتيات  وقائمة 
بناء  تشرتهيا  سوف  التي  األشياء  حتديد  يف  تساعد  القائمة  فهذه  االدخار،  فن 
ال  حمدد  مايل  بمبلغ  حمددة  القائمة  هذه  تكون  أن  وجيب  هلا.  احتياجها  عىل 

تتجاوزه األرسة.
وفن االدخار حيتاج إىل بعض املرونة، وهذا ما جيب أن تكتسبه األرسة، 
فالبدائل هي املفتاح الذي جيعل الزوج قادًرا عىل توفري جزء من أمواله لتكون 
املرونة  بعض  لديه  يكون  أن  جيب  البدائل  هبذه  وليقتنع  االدخار،  بند  حتت 
والقليل من التنازالت؛ ولذلك جيب عىل الرجل الراغب يف تعلم إسرتاتيجيات 
االدخار أن يتحىل ببعض املرونة، وأن يقدم القليل من التنازالت دون تعنت أو 
ُقوا َواْلَبُسوا ِمْن َغرْيِ  ُبوا َوَتَصدَّ ضيق، فقد قال الرسول : »ُكُلوا َواْشَ

يَلٍة«))). اٍف َواَل َمِ إرِْسَ
ن- الظرنف ارق يادقت ال اغطتش

يعد العرص احلديث عرص الضغوط التي ُتَعد مرَض هذا العرص، والعدو 
األول لإلنسان؛ حيث أصبحت الضغوط االقتصادية مظهًرا من مظاهر احلياة 
اإلنسانية التي ال يمكن جتنُّبها؛ نظًرا ملا خُتلِّفه من مشكالت وخالفات وتوترات 
األحيان  كثرٍي من  اهنيار األرسة يف  إىل  تؤدي  وقد  داخل األرسة،  الزوجني  بني 

حينام َيعِجز الزوجان عن إجياٍد حلول هلا.

تعاىل:  اهلل  »قول  باب  »اللباس«  كتاب  اجلزم  بصيغة  معلًقا  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )1(
»السنن«  يف  والنسائي   ،»]32 ]األعراف:  لِعَِبادِهِۦ{  ۡخَرَج 

َ
أ ٱلاَِّتٓ   ِ ٱللاَّ زِيَنَة  َم  َحراَّ َمۡن  }قُۡل 

موصواًل كتاب »الزكاة« باب »االختيال يف الصدقة« رقم )2559(، من حديث عمرو بن شعيب، 
عن أبيه، عن جده.
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الفكر  انتشار  بسبب  واالجتامعية  االقتصادية  الضغوط  ارتفاع  أدى  فقد 
د عىل منطق السوق؛ نتيجَة سياسة العوملة، والرغبة اجلاحمة  الرأساميل املادي امُلؤكِّ
النفسية  حياهتم  حساب  عىل  املادية  الرغبات  إشباع  يف  ونساء  رجااًل  الكلِّ  من 
ال بني اجلميع عىل  الفعَّ التواصل  التي متنع من  الضغوط  كثافة  والعاطفية -إىل 
كلِّ مستويات العالقات اإلنسانية؛ إذ يؤدي الوضع االقتصادي السيئ الذي قد 

يواجهه الزوجان إىل حدوث مشكالٍت تطفو عىل ساحة احلياة األرسية.
الذايت  االكتفاء  إىل  احلاجة  ظهرت  سوًءا  االقتصادي  الوضع  زاد  وكلام 
يف حدود الدخل، من خالل االقتصاد يف النفقات، والتقتري عىل النفس، األمر 
سياق  تأسيس  إىل  إضافة  شديدة،  لضغوط  الزواج  تعرض  إىل  يؤدي  قد  الذي 
ويف  التدبري،  يف  بقصورها  زوجته  الزوج  يتهم  فقد  والنزاع.  باخلالف  مشحون 
إساءة الترصف يف ميزانية األرسة. وهي قد تتهمه بالبخل والتقتري، وقد تشكو 

من قلة ذات اليد، ومن أوضاعها الصعبة وحرماهنا من مباهج احلياة.
وذلك يرجع إىل أن األرسة مؤسسة اجتامعية من أهم وأخطر املؤسسات 
االجتامعية وأكثرها تأثرًيا يف احلياة البرشية، فهي املصنع املسئول عن بناء اإلنسان، 

وصالحها صالح للمجتمع، وفساُدها فساٌد له.
والتعاليم  القوانني واألحكام واألخالق والوصايا  هلا اإلسالم  لذا رشع 
لرتسيخها وتنميتها، واحلفاظ عىل سالمة بنائها أو أدائها الوظيفي يف املجتمع. 
وتشرتك عنارص عديدة يف بناء األرسة وتطورها واستقامة وضعها واستقرارها، 
والعواطف  واالقتصاد،  واملال  والنظام،  القانون،  عنرص  العنارص  هذه  أبرز 
والرتبية  الثقافة  ونمط  فيها،  السائدة  النفسية  واألوضاع  واألخالق  واملشاعر، 
بنائها  يف  تؤثِّر  العنارص  هذه  كل  األرسة...  حياة  يف  املستخدمة  والتكنولوجيا 
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واإلعالم  والدولة  كاملجتمع  هبا،  املحيطة  الظروف  تأثري  إىل  إضافة  الداخيل، 
والتحوالت البرشية يف العامل اخلارجي.

األرسة  بناء  يف  أساسيًّا  ركنًا  األرسة  ودخل  االقتصاديُّ  العامل  ل  وُيشكِّ
وتنظيم  اإلنفاق  ويأيت  املشاكل.  من  الكثري  وتفادي  وإصالحها،  وتطويرها 

امليزانية يف الدرجة الثانية بعد موارد األرسة ودخلها.
وتتعدد مشاكل األرسة املعارصة، خاصة يف الفرتة األخرية؛ حيث التغريات 
االقتصادية التي طرأت عىل املجتمع العريب وأدت إىل انخفاض مستوى األرسة 
املعييش، وبالتايل حدوث الكثري من املشاكل يف األرسة، كنتيجة طبيعية لطغيان 

املادة عىل كل جوانب احلياة األرسية.
وألن األرسة كيان متكامل يعمل عىل توفري جو مريح لكل أعضائه، إىل 
جانب التنشئة االجتامعية السليمة لألبناء، هناك بعض العوامل التي قد يكون 
هلا تأثرٌي فعال عىل سعادة األرسة واستقرارها. حيث تعترب املشاكل االقتصادية 
واحدة من أكثر املشكالت التي هتدد كيان األرسة، عىل اعتبار أن التمويل ُيَعد 

أحَد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تسبب اهنيار األرسة أو متاسكها.
رضوري  أمر  والتوفري(  والنفقة  املايل  )املورد  األرسة  ميزانية  تنظيَم  إن 
وضع  عىل  وإجياًبا  سلًبا  التنظيم  هذا  يؤثِّر  بل  العام،  بشكله  وضعها  لتنظيم 
والعفوية  التقترَي،  أو  والتبذيَر  اإلرساَف  إن  واملجتمع.  للدولة  العام  االقتصاد 
زق لسدِّ  واالرجتال يف الرصف، أو االتكالية وعدم البحث عن مصادر كافية للرِّ
احتياج األرسة، كل هذه األسباب تعود عىل اقتصاد األرسة بالسلبية والتدهور 

والفقر واحلاجة، وبالتايل تتأثر مقومات احلياة األرسية مجيعها))).

(1) http://www.tashreaat.com/LegalStudies/Pages/LegalStudiesView.
aspx?studId=33
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بني  األرسية  واخلالفات  املشاكل  تنشأ  األرسة  اقتصاد  تدهور  وبسبب 
النفقة،  وضيق  والبطالة،  احلاجة،  بسبب  واألبناء،  األب  أو  والزوجة،  الزوج 
األخالقي  االنحراف  يف  منهم  البعض  سقوط  وربام  األبناء،  د  ترشُّ ومنها 
ثم  الفاحشة… إلخ، ومن  واالحتيال وممارسة  والرسقة  كالتسول  والسلوكي، 

اجلريمة والسجون، ومنها التخلف الدرايس والتعليمي والصحي لألبناء.
احلل ملواجهة مشكلة الضغوط االقتصادية عل الرسة:

من  فإنه  عليها،  املفروضة  االقتصادية  الضغوط  األرسة  تواجه  لكي 
الرضوري أن تتخذ جمموعة من اإلجراءات التي نذكر منها: رضورة أن يتعاون 
طيب  وعن  مًعا  يتحمال  وأن  املرصوفات،  من  التوفري  أجل  من  مًعا  الزوجان 
خاطر أعباء املرور من هذه الظروف االقتصادية الصعبة، إضافة إىل َبْذل مزيد 
من اجلهد حلل تلك املشكالت االقتصادية دون اللجوء املتكرر إىل أرس التوجيه 

)أهل الزوج أو الزوجة( من أجل الشكوى.
ويف بعض األحيان، فإننا قد نجد أن الظروف االقتصادية صعبة، وليست 
هناك مشاكل اقتصادية باملعنى الصحيح لذلك، بل توجد بعض املنازعات التي 

تقع بسبب املال، والسبب يكون مواقف واعتقادات خاطئة.
وهلذا  املال؛  عىل  ائتامهنا  يمكن  وال  مرسفة  زوجته  أن  الزوج  يعتقد  فقد 
يتحتم عليه أن ُينظِّم اإلنفاَق عىل األرسة ماليًّا. ومن املعروف لدى الفقهاء، أن 

هناك طريقتني لتحديد كيفية اإلنفاق عىل الزوجة، مها:
أ- طريقة التمكني:

وهى األصل يف اإلنفاق عىل الزوجة، ومن مقتضاها أن الزوج هو الذى 
إليه من طعام وكسوة، ويقدم  يتوىل بنفسه اإلنفاق عليها، فيحرض هلا ما حتتاج 
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هلا ما فيه كفايتها من األشياء الالزمة للمعيشة، وأن يعد هلا مسكنا رشعيا. وقد 
مسكن  يف  زوجها  مع  الزوجة  تقيم  بأن  وحديثا  قديام  الناس  بني  العادة  جرت 
واحد، كام يشرتك الزوجان وأوالدمها يف تناول الطعام، مما يوجد يف بيت الزوج 
من أصناف املأكوالت، دون فرض نفقة للزوجة عىل زوجها، سواء بالرتايض 
والتعاون  الزواج  هبا  يتم  التي  الزوجية  املعيشة  تقتضيه  ما  وهذا  التقايض،  أو 
عىل  نفقة  فرض  القايض  من  الزوجة  طلبت  ما  وإذا  الزوجني،  بني  والصحبة 
أن  بالبينة  أو  باعرتافها  ثبت  متى  طلبها،  إىل  جتاب  فال  احلالة،  هذه  يف  زوجها 

زوجها قائم باإلنفاق عليها.
ب- طريقة التمليك:

بني  املعتاد  وخالف  الزوجية،  النفقة  يف  األصل  خالف  الطريقة  وهذه 
الناس يف املعيشة الزوجية، ومن مقتضاها فرض نفقة للزوجة عىل زوجها، سواء 

بالرتايض أو التقايض، لتتوىل هي اإلنفاق عىل نفسها.
باإلنفاق  يقوم  ال  زوجها  أن  القضاء  أمام  الزوجة  ادعت  إذا  هذا:  وعىل 
نفسها،  عىل  اإلنفاق  هي  لتتوىل  زوجها،  عىل  هلا  نفقة  فرض  وطلبت  عليها، 
وأثبتت دعواها، سواء بمصادقة الزوج عىل دعواها، أو بالبينة الرشعية، حكم 

القايض هلا بفرض نفقة عليه، بجميع أنواعها من طعام وكسوة ومسكن))).
الصورة التي تكون عليها النفقة الزوجية:

يقرر الفقهاء أن الزوج قد يفرض عىل نفسه نفقة لزوجته، سواء برتاضيهام 
واتفاقهام، أو يفرضها القايض عليه هلا، وصورة هذه النفقة، قد تكون أصناًفا من 

)1( انظر: حمارضات يف عقد الزواج وآثاره ملحمد أبو زهرة: ص 303، 304.
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جنس الطعام، وأنواًعا من الثياب لكسوهتا عىل اعتبار أن هلا كسوتني يف السنة، 
الزوجة عىل  منها  لتنفق  نقوًدا،  للشتاء، وقد تكون  إحدامها للصيف واألخرى 
نفسها، ما مل تكن الزوجة عاجزة عن رشاء حاجاهتا بنفسها، وجب عىل الزوج 

رشاؤها، إذا تعني وحده لذلك.
وتقدير النفقة بالنقود جائز ولو مل تقتضه رضورة؛ ألن املصلحة قد تقتضيه 
يف دفع حاجة الزوجة، وقد جرى القضاء عىل فرض النفقة الزوجية مبلًغا من 
النقود لطعام الزوجة ومسكنها كل شهر، ومبلًغا آخر من النقود لبدل كسوهتا 

كل ستة أشهر، جلميع الناس ويف مجيع احلاالت دون تفرقة.
يراعى  أن  رضورة  بالنقود  الزوجة  نفقة  فرض  عند  الفقهاء  اشرتط  وقد 
ولكن  عرًسا،  أو  يرًسا  الزوج  حال  وتغري  انخفاًضا،  أو  ارتفاًعا  األسعار  تغري 
ال يشرتط رضاء الزوج بفرض هذه النفقة بالنقود، فقد يكون ذلك أيرس عليه 

وعىل الزوجة))).
كيفية تقديم النفقة للزوجة:

هنا جتدر التفرقة بني حالتني للزوجية، مها كاآليت: 
الزوج  يتوىل  الزوجني، وهنا  بني  قائمة  الزوجية  أن تكون عالقة  األوىل: 
بنفسه اإلنفاق عىل الزوجة، وكام جرى العرف املرصي واإلسالمي، فإن الزوجة 
مالبس  برشاء  الزوج  ويقوم  واملرشب،  املأكل  يف  األرسة  أفراد  باقي  تشارك 
الزوجة، أو يقدم هلا املال الذي تشرتي هي به هذه املالبس، كام أن الزوجة تقيم 
بذات مسكن األرسة، سواء اململوك أو املؤجر للزوج، وال غضاضة عىل الزوجة 

يف ذلك.

)1( انظر: املصدر السابق: ص 304.
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أن  فعليها  احلالة،  هذه  يف  عليها  ينفق  ال  زوجها  أن  الزوجة  ادعت  وإذا 
تطلب من القايض فرض نفقتها عليه، وتثبت ذلك، مع نفي أية قرينة تدل عىل 
قيامه بتقديم هذه النفقة عىل أية صورة، كام لو كان الزوج صاحب مائدة وطعام 
كثري تستطيع الزوجة أن تأكل منه، وتأخذ كفايتها منه يف أي وقت، وعندئذ فإن 

القايض يقدر هلا النفقة املناسبة هلا.
الثانية: أن تكون عالقة الزوجية قد انقضت بالطالق، فيقوم الزوج بتقديم 
النفقة املتفق عليها مع املطلقة، أو املحكوم هبا من القايض، إما إىل املطلقة مبارشة 

أو ملن يمثلها، وتتوىل هي اإلنفاق عىل نفسها منها.
االقتصاد ف املعيشة:

عليها  حضَّ  كثريًة  تدابرَي  اإلسالمي  التنظري  م  قدَّ فقد  ذلك  إىل  باإلضافة 
ومن  الضاغطة.  االقتصادية  الظروف  طائلة  حتت  الوقوع  لعدم  اإلسالم؛ 
التبذير،  عدُم  مقتضياهتا:  من  التي  املعيشة،  يف  االقتصاُد  التدابري:  هذه  أهم 
َل  إِناَُّهۥ   ْۚ تُۡسِفُٓوا َوَل  ُبواْ  َوٱۡشَ }َوُكُواْ  تعاىل:  اهللُ  قال  اإلنفاق.  يف  والتوسط 
ُهۥ  َحقاَّ ٱۡلُقۡرَبٰ  َذا  }َوَءاِت  تعاىل:  وقال   ،]31 ٱلُۡمۡسِفَِي{ ]األعراف:  ُيِبُّ 
إِۡخَوَٰن  َكنُٓواْ  رِيَن  ٱلُۡمَبّذِ إِناَّ   ٢٦ َتۡبِذيًرا  ۡر  ُتَبّذِ َوَل  بِيِل  ٱلساَّ َوٱۡبَن  َوٱلِۡمۡسِكَي 
تعاىل:  وقال   ،]27  -26 ]اإلرساء:  َكُفوٗرا{  لَِرّبِهِۦ  ۡيَطُٰن  ٱلشاَّ َوَكَن  َيِٰطِيۖ  ٱلشاَّ
َفَتۡقُعَد َملُوٗما  ٱۡلبَۡسِط  تَۡبُسۡطَها ُكاَّ  إَِلٰ ُعُنقَِك َوَل  َمۡغلُولًَة  يََدَك  َتَۡعۡل  }َوَل 
واْ  نَفُقواْ لَۡم يُۡسِفُواْ َولَۡم َيۡقُتُ

َ
ِيَن إَِذآ أ ُۡسوًرا{ ]اإلرساء: 29[، وقال تعاىل: }َوٱلاَّ ماَّ

َوَكَن َبۡيَ َذٰلَِك قََواٗما{ ]الفرقان: 67[.
باالقتصاد يف  أمر إهليٌّ  أنه  السابق ذكرها  الكريمة  ومما يؤخذ من اآليات 
أو تقصري باحلقوق والواجبات،  تقتري  أو  التوسط، من غري بخل  العيش، وهو 
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ر يف النفقة من  ومن غري رسٍف أو تبذير يف اإلنفاق؛ وذلك ألن الذي ُيرسف وُيبذِّ
مأكٍل ومرشب وملبس وغريها يقع يف احلرسة والندامة واحلرج الشديد؛ لذهاب 
الربكة من رزقه، ونفاد ما بيده. إضافة إىل النهي عن بسط اليد وكثرة اإلعطاء 
فوق الطاقة، وإنام يكون ذلك يف حق من ال يستطيع الصرب عىل الكفاف، فيقع 
هبذا البذل يف احلرسة عىل ما خرج من يده مع حاجته إليه. وأما من وثق بموعود 

اهلل  وجزيل ثوابه فيام أنفقه، مع صربه واحتامله، فغري مراد باآلية.
اآلية هو اإلنفاق يف غري  الذي جاء يف  التبذير  أن  العلامء  أفاد بعض  وقد 
اهللُ  َأَحلَّ  بإسناده:  حاتم  أيب  ابن  عنه  يرويه  فيام    عباس  ابن  قال   ، حقٍّ

يَلًة))). ًفا َأْو خَمِ َب َما مَلْ َيُكْن رَسَ ْ األَْكَل َوالرشُّ
أنفقت مثَل أيب  ابن أيب حاتم بإسناده أيضا إىل جماهد قال: لو  وقد روى 
كان  اهلل  معصية  يف  صاًعا  أنفقت  ولو  إرساًفا،  يكن  مل  اهلل  طاعة  يف  ذهًبا  قبيس 

إرساًفا))).
ه مرفوًعا:  وقد ورد يف احلديث: عن عمرو بن ُشَعيب، عن أبيه، عن جدِّ
بُّ  يَلٍة«)))، و»إِنَّ اهللَ ُيِ اٍف َواَل َمِ ُقوا َواْلَبُسوا ِمْن َغرْيِ إرِْسَ ُبوا َوَتَصدَّ »ُكُلوا َواْشَ

َأْن ُيَرى َأَثُر نِْعَمتِِه َعَل َعْبِدِه«))).
تدبرِي  لفضائل  جامٌع  احلديث  هذا  البغدادي:  اللطيف  عبد  املوفق  قال 
اإلنسان نفَسه، وفيه تدبرُي مصالح النفس واجلسد يف الدنيا واآلخرة؛ فإن الرسَف 

)1( »تفسري ابن أيب حاتم« )1399/5، 1465( رقم )7959، 8379(.

)2( »تفسري ابن أيب حاتم« )1399/5، 1465( رقم )7962، 8381(.
)3( سبق خترجيه قريًبا.
)4( سبق خترجيه قريًبا.
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يف كلِّ يشٍء يرض باجلسد ويرض باملعيشة ويؤدي إىل اإلتالف ويرض بالنفس؛ إذ 
كانت تابعًة للجسد يف أكثر األحوال.

وجيلب  الفقر  ُيذِهب  املعيشة  يف  واالقتصاد  التدبري  حسَن  أن  يؤيد  ومما 
الرزق وحتصل معه الربكة، ما جاء يف حديث ابن مسعود قال: قال رسول اهلل 

: »َما َعاَل َمِن اْقَتَصَد«))).
إىل اإلرساف،  يتجاوز  ومل  قصًدا،  أنفق  َمْن  افتقر  ما  أي:   : الـُمناِويُّ قال 
واملعنى: إذا مل يبذر بالرصف يف معصية اهلل، ومل ُيقرتِّ فُيضيِّق عىل عياله، ويمنع 

ا وقنوًطا من خلف اهلل الذي كفاه املؤمن))). ا وجب عليه، شحًّ حقًّ
ومن األمور التي ُتفيد عند وجود الظروف االقتصادية الضاغطة ما ُيعَرف 

ف البنَّاء، والذي تتبناه القواعد واألصول واملبادئ اإلسالمية. بالتقشُّ
ماهية التقشف البناء: 

ْنَيا  الدُّ ِف  »اْزَهْد   : قوُله  املسلمني  عند  البنَّاء  ف  التقشُّ أصُل 
ُيِبََّك اهللُ، َواْزَهْد فِيَم ِف َأْيِدي النَّاِس ُيِبََّك النَّاُس«))).

يف  الدنيا  تكون  أن  أواًل  يقتيض  املسلمني  علامء  إليه  أشار  كام  والزهد 
حسن  من  نوع  هو  بل  الدنيا،  ترك  من  نوًعا  ليس  فالزهد  قلوبنا،  يف  ال  أيدينا، 
التعامل معها. فعندما تكون الدنيا يف أيدينا ال يف قلوبنا نستطيع أن نتعامل معها 
ق أهدافنا، وبام  بطريقة صحيحة، ويمكن حينئٍذ أن نضعها يف ترتيٍب الئق بام حُيقِّ

يقوي حياتنا.
)1( سبق خترجيه قريًبا.

)2( »فيض القدير« للمناوي )5/ 454(.
)3( أخرجه ابن ماجه يف »السنن« كتاب »الزهد« باب »الزهد يف الدنيا«. قال النووي عقب هذا 

احلديث: رواه ابن ماجه وغريه بأسانيد حسنة. )رياض الصاحلني للنووي: ص 175(.
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ف البناء فهمه الصحابة الكرام وبنوا دولتهم عليه، ونراه يف قول  والتقشُّ
عمر بن اخلطاب  حني قال: اخشوشنوا؛ فإن النعمَة ال تدوم))). 

عرفها  التي  االقتصادية  املشكلة  حيل  أن  حياول  قوٌل  فهو  حال  أيِّ  وعىل 
االقتصاد الغريب، القائمة عىل قلة وسائل اإلشباع النسبي. فإذا استطعنا أن نرتب 
اإلشباع  وسائل  نستعمل  أن  نستطيع  فإننا  أمهيتها،  من  نقلل  وأن  احلاجات، 
استهالك  عىل  مثاًل  التعليم  نقدم  أن  األولويات  ترتيب  ويف  صحيحة،  بطريقة 

السلع الرتفيهية.
ويرد مفهوم »التقشف« عند املفكرين املسلمني عندما تكلموا عن املقاصد 
)النسل(،  والعرض  والعقل،  والنفس،  الدين،  حفظ  وهي:  العليا،  الرشعية 

موها إىل مراتب ثالث: واملال. فقسَّ
• الرضوريات: وهي التي إذا مل يتناوهلا اإلنسان هلك أو قارب اهلالك.

يتناوهلا اإلنسان أصابته مشقة. التي إذا مل  • واحلاجيات: وهي 
يف  كام  احلياة  نظام  خيتل  ال  فقدت  إذا  التي  وهي  والتحسينيات:   •
الرضوريات، وال يناهلم احلرج كام يف احلاجيات، ولكن تصبح حياهتم مستقبحة 

يف تقدير العقالء))).
عن  تكلَّم  أن  بعد  والنظائر«،  »األشباه  يف  السيوطي  اإلماُم  ويرى 
الثالث،  هذه  فوق  ُأْخَرَينْي  درجتني  عن  تكلم  واملنفعة،  واحلاجة  الرضورة 
املباح  نطاق  يف  -ومها  والفضول  والزينة  الفضول.  ومرتبة  الزينة،  مرتبة  ومها: 

)1( لفظة »اخشوشنوا« أخرجها ابن حبان يف »صحيحه« )268/12( رقم )5454(، أما عبارة: 
»فإن النعمة ال تدوم« فقد قال الِعْجُلوينُّ يف »كشف اخلفاء«: واملشهور عىل األلسنة: اخشوشنوا؛ 

فإن النعمة ال تدوم.
)2( انظر: املوافقات للشاطبي: )47/3(.
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مستوى  يف  فيكون  البناء،  التقشف  دائرة  من  اإلنسان  خُيرجان   واحلالل- 
آخر من الرفاهية.

الفضول يكون قد دخل يف دائرة  املفكرون املسلمون: أن ما فوق  ويرى 
الفكَر عىل قوله  سون هذا  ف أو اإلرساف، وُيؤسِّ َ احلرام. وهو ما يسمونه الرسَّ
 ْۚ ُبواْ َوَل تُۡسِفُٓوا ِ َمۡسِجٖد َوُكُواْ َوٱۡشَ

تعاىل: }َيَٰبِنٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُكّ
إِناَُّهۥ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡسِفَِي{ ]األعراف: 31[.

وبتتبُّع ما يرضاه ربنا  وما ال يرضاه يف القرآن الكريم، تتضح 
ورشوطه  عنارصه  وتبني  البنَّاء،  التقشف  فكرة  ختدم  التي  القيم  من  جمموعة 

وأهدافه وجماله، ومن ثم يمكن استخدامه يف بناء حضارتنا.
يف  بالرضا  شعوًرا  ويعني  االستهالك،  ترشيد  يعني  البناء  التقشف  إن 
النفس البرشية، ويعني استعظاًما لنعمة اهلل علينا، وعدم حتقري نعمة اهلل التي أنعم 
هبا علينا. فكثري من الناس يف حالة عدم رًضا دائٍم، وال يرى إال ما ليس يف يده، 

ويتمناه، ويتأمل من َفْقده، ويأكل أصناف الطعام املتعددة، وهو يتمنى أكثَر منها.
وقد قال النبي  ُمبيِّنًا فضل القناعة والتعفف والرضا بام قسم 
ُه َأْجَدُر  اهلل: »اْنُظُروا إَِل َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمنُْكْم، َواَل َتنُْظُروا إَِل َمْن ُهَو َفْوَقُكْم؛ َفإِنَّ
نِْعَمَة اهلل«))). ومن األمثال الشعبية التي كانت مع مفهوم »التقشف  َتْزَدُروا  َأالَّ 
البناء«: »عىل َقدِّ حلافك مد رجليك«. باإلضافة إىل ذلك فمن الرضوري أنه ال 
بد من أن يعمل كلُّ قادر عىل العمل يف األرسة، فال يكتفي األبناُء بعمل األب، 

حتى الزوجة التي بإمكاهنا أن تعمل عماًل مناسًبا، وبالتوافق مع زوجها.

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الزهد والرقائق« رقم )2963(.
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باإلضافة إىل ذلك فإن َوْضع ميزانية األرسة جيب أن تكون مسئولية من 
حُيسن تنظيمها بطريقة جيدة، سواء كانت الزوجة أو الزوج، مع وجود التفاهم 
والتعاون عىل تطبيقها. كام جيب توعية أفراد األرسة بأمهية ترشيد استخدام مرافق 
الدخل  لتوفري  االستهالكي،  السلوك  من  ختفف  حتى  وغريها؛  واملاء  الكهرباء 
املايل لدى األرسة. إىل جانب ذلك جيب مراعاة حتقيق أهداف أفراد األرسة يف 
رضورة إشباع احلاجات األهم ثم األقل أمهية، مراعاة لألسعار السائدة للسلع 
واخلدمات، والظروف االقتصادية.إىل جانب مراعاة أال يطغى بنٌد عىل اآلخر، 
تتطلبه  ما  تقدير  يف  والتجربة  باخلربة  االستعانة  ينبغي  كام  باالدخار.  واالهتامم 
ما لدى  إىل ذلك حماولة استغالل  نفقات. يضاف  األهداف واالحتياجات من 
أفراد األرسة من مهارات وقدرات؛ لتوفري ما ُيدَفع يف خدماٍت تستطيع األرسُة 
جانب  إىل  وتنظيفها.  املالبس  َكيِّ  وأجرة  اخلياطة،  كتكاليف  داخليًّا،  حتقيَقه 
االدخار  أمهية  معرفه  مع  الطوارئ،  لبند  املايل  الدخل  من  جزٍء  ادخار  رضورة 

يف حياتنا.
ز- لشكات الخالف حسل دخل الزنجت لن الوملش

قصور  بسبب  الزوجني  بني  واخلالفات  األرسي  الرصاع  ينشأ  ما  كثرًيا 
املوارد االقتصادية عن سدِّ احتياجات األرسة. وهذه االحتياجات ختتلف من 
جمتمٍع آلخر، ومن طبقة ألخرى؛ فام ُيَعد حاجة رضورية بالنسبة لفئة من الناس 

قد يكون مظهًرا من مظاهر الرفاهية يف فئة أخرى.
مصدًرا  والثراء  االقتصادية  املوارد  توفر  يكون  قد  أخرى  ناحيٍة  ومن 
يف  الزوجني  اختالف  أن  كام  استغالهلا.  ُأيسء  إذا  خاصة  األرسية،  للخالفات 
ويف  األرسية.  اخلالفات  من  يزيد  تقتريه،  أو  أحدمها  وإرساف  اإلنفاق،  طرق 
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املصاحبة لالستقالل االقتصادي  الرجُل من احلرية  التقليدية يقف  املجتمعات 
للمرأة موقًفا متشدًدا؛ فالزوج عىل الرغم من تقبُّله لعمل الزوجة واشرتاكها يف 
دخل األرسة، إال أنه ُينكر عليها استمتاعها بام حيققه العمل اخلارجي من طموح 
العمل  بأمهية  لشعورها  نتيجة  بالثقة؛  وإحساس  اجتامعية،  ومكانة  شخيص، 
بالنسبة لذاهتا وألرسهتا وملجتمعها، باإلضافة إىل ما حيققه عمل  به  الذي تقوم 
الزوجة من شغل وقت الفراغ من ناحية، والشعور باالستقرار وعدم اخلوف من 

املستقبل غري املأمون.
وال يمكننا أن ننكر أن الدخل اإلضايف للزوجة العاملة ُيَعد أحد أسباب 

النزاع بني الزوجني لدى بعض األرس يف احلاالت التالية:
)أ( عندما تكون األرسة يف حاجٍة إليه بينام متتنع الزوجة عن االشرتاك يف 
مواجهة احتياجات األرسة)))، ويعد ذلك أهمَّ األسباب الرئيسة التي تؤدي إىل 
النزاعات األرسية بني الزوجني، والتي قد تنتهي بالطالق؛ بسبب رفض الزوجة 
ُٰموَن َعَ ٱلّنَِسآءِ بَِما  املشاركة بدخلها، مستندة إىل اآلية الكريمة:}ٱلرَِّجاُل قَواَّ
نَفُقواْ{ ]النساء: 34[، وأن النفقة واجب 

َ
أ َوبَِمآ  َبۡعٖض   ٰ َعَ َبۡعَضُهۡم   ُ َل ٱللاَّ فَضاَّ

رشعي وقانوين، عىل الرجِل القيام به وحده.
بدخلهن  ُيسِهْمَن  بأن  العامالِت  زوجاهِتم  األزواج  بعُض  يطالب  )ب( 
استئثارهم  بعد  دخلهم  من  ى  تبقَّ ما  هلن  يرتكوا  أن  عىل  البيت،  نفقات  يف  كلِّه 
بمرصوف شخيصٍّ كبري، بل يعتمد البعُض عىل الزوجة وأهلها يف اإلنفاق عىل 
األرسة، وحيتفظ هو براتبه، عىل الرغم من حاجة األرسة واألبناء لذلك الدخل. 

وُيَعد ذلك أحَد األسباب الرئيسة يف النزاعات الزوجية والطالق.

)1( إجالل إسامعيل حلمي، »دراسات يف علم االجتامع األرسي«، مرجع سابق، ص206، 207.
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الزوجة  دخل  يأخذون  األزواج  بعَض  أن  نجد  ذلك  إىل  باإلضافة  )ج( 
األزواج  بعض  أن  كام  األرسة،  التزامات  عىل  الرصف  بأنفسهم  هم  ويتولون 
ُيثري  مما  أهله،  نحو  اآلخر  للطرف  املادية  االرتباطات  حيرتمون  ال  والزوجات 

الشجار بينهام))).
احلل املقرتح للخلف حول دخل الزوجة:

وأن  حيتاجاهنا،  اقتصادية  احتياجاٍت  الزوجني  لكال  أن  ندرك  أن  ينبغي 
احلياة سعيدًة ومستقرة، واالعتدال يف  الزوجني يف ذلك جيعل  اعتدال كلٍّ من 
اجلانب االقتصادي واإلنفاق بحسب االستطاعة يكون عاماًل مهامًّ من عوامل 
واملعييش  االقتصادي  املستوى  بتدينِّ  املرأة  تشعر  ال  حيث  الزوجية؛  السعادة 
عند الزوج، فاحلياة الزوجية يلزمها كثرٌي من املتطلبات الرضورية. ومن خالل 
نشوء  يف  مهامًّ  دوًرا  االقتصادي  للعامل  أن  يتضح  بحُثها  تمَّ  التي  املشكالت 
لضعف  إما  املطلوب:  باملستوى  األرسة  عىل  اإلنفاق  عدم  بسبب  اخلالفات؛ 

احلالة املادية للزوج، أو لقناعته بعدم الرصف والتقتري يف ذلك.
الرصف  بأمهية  الزوج  إقناع  املشكلة  هذه  لعالج  احلل  كان  هنا  ومن 
باملعروف، وتلبية حاجة األرسة عموًما والزوجة بشكل خاص، باعتبار أن ذلك 
مطلٌب مهمٌّ الستقرار احلياة األرسية وسالمة األرسة من الوقوع يف اخلالفات 
وانحراف األبناء. باإلضافة إىل ذلك العمل عىل تطبيق مبدأ التكافل االجتامعي 
الدخول  وضعف  الضاغطة،  االقتصادية  فالظروف  وخارجها،  األرسة  داخل 
لفئة كبرية من أفراد املجتمع، جتعلهم عاجزين عن سدِّ االحتياجات األساسية 

للزوجة واألبناء، وذلك يتطلب تطبيق مبدأ التكافل االجتامعي.

)1( املرجع السابق، ص207.
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وجيب أن ُيطبَّق مبدأ التكافل االجتامعي أواًل بني الزوجني، أي أن يكون 
احلد  ضامَن  يعني  الذي  االجتامعي،  التكافل  بحقوق  مشمولني  واملرأة  الرجل 
املتوسط من املعيشة، بعد أن كان عىل ويلِّ األمر َقْدَر ُوْسعه أن ُيوصل األفراد إىل 

الغنى.
لبعض؛  بعضهم  األساسية  االحتياجات  أنفسهم سد  األفراد  أن عىل  كام 
وقد جاء يف روايٍة عن اإلمام الصادق  قوله: أيام مؤمن منع مؤمنًا شيًئا 
القيامة  يوم  اهللُ  أقامه  أو من عند غريه،  يقدر عليه من عنده  إليه وهو  مما حيتاج 
ة عيناه مغلولة يداه إىل عنقه، فيقال: هذا اخلائن الذي خان  ا وجهه ُمزرقَّ ُمسودًّ
اهلل ورسوله، ثم يؤمر به إىل النار))). فالزوجة التي تعمل وهلا راتٌب جيد عليها 
معاونة زوجها عىل توفري االحتياجات الرضورية لألرسة، والعمل عىل حتسني 
نوعية احلياة ألرسهتا، بمشاركة الزوج يف حتمل نفقات البيت، إذا كانت تعمل 

وهلا راتب جيد، ويكون ذلك عن طواعية منها ودون إجبار من الزوج.
ولدار اإلفتاء فتوى ختتص بمشاركة املرأة زوجها يف النفقة واحلكم الرشعي 
يف هذا الشأن، جاء فيها: »من املقرر رشعا أن نظام أموال الزوجني يف اإلسالم هو 
نظام االنفصال املطلق واستقالل ذمة كل منهام ماليا عن اآلخر، فللزوجة أهليتها 
يف التعاقد وحقها يف التملك وهلا مطلق احلق يف حتمل االلتزامات وإجراء خمتلف 
العقود، حمتفظة بحقها يف التملك وهي مستقلة متاما عن زوجها، وبناء عىل ما 
إىل  مرتبها  بضم  زوجته  مطالبة  الزوج  حق  من  ليس  السؤال:  واقعة  ويف  تقدم 

ضوء  عىل  وواجباهتا  املرأة  حقوق  بني  »التوازن  التسخريي،  عيل  حممد  الشيخ  اهلل  آية   )1(
الالئحة اإلسالمية حلقوق اإلنسان«، منظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة الثامنة عرشة، كواالملبور، 

ماليزيا، ص19.
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عليها  اإلنفاق  زوجها  عىل  الزوجة  حقوق  من  ألن  املنزل؛  عىل  لإلنفاق  مرتبه 
نفقة رشعية وهي كل ما حتتاج إليه الزوجة ملعيشتها من طعام وكساء ومسكن 
املتعارف  حسب  البيت  أدوات  وسائر  وغطاء  فرش  من  يلزمها  وما  وخدمة، 
عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنام يكون ذلك 
برضاها وعن طيب خاطر منها، والواجب عىل كل من الزوجني أن يتعاون مع 
اآلخر يف سبيل القيام بأعباء احلياة التي أصبحت تقتيض معاونة كل من الزوجني 

لآلخر بام يرضاه من ماله عن طيب خاطر. واهلل  أعلم«))).
وباإلضافة إىل كل ما سبق ينبغي العمل عىل عدالة توزيع الدخول يف البلد 
كبريًة،  بينها  ُة  اهلُوَّ أصبحت  التي  الدخول،  بني  الكبرية  الفجوة  وسدِّ  الواحد، 
والذي  والنفسية،  واالجتامعية  االقتصادية  املشكالت  من  العديد  إىل  وتؤدي 
يعمل عىل اختالف جودة نوعية احلياة ومؤرشاهتا من طبقٍة ألخرى ومن حيٍّ 

آلخر.
الزكاة كأحد احللول ملواجهة الضغوط االقتصادية عل الرسة:

إن الزكاة وتوظيفها يف سبلها الرشعية أحد احللول التي نرى أهنا ُتساهم 
بشكٍل كبري يف التغلب عىل الظروف االقتصادية الضاغطة.

العبادات  من  وعبادة  اإلسالم،  أركان  من  الثالث  الركن  هي  الزكاة  إن 
األربع كالصالة والصيام واحلج، وقد ُقِرنت بالصالة يف القرآن الكريم يف اثنتني 
وثامنني آيًة، وجاء َفْرضها بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، وهي من هذه الوجهة 

)1( عن فتوى صدرت عن دار اإلفتاء جوابا عىل الطلب املقيد برقم )110/ 97(، واملتضمن أن 
زوجة موظفة وتتقاىض مرتبا شهريا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إىل مرتبه للرصف 

عىل املنزل؟
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الفقه، وتأيت يف  العبادات بكتب  بالتفصيل والرشح يف قسم  تناوهُلا  تم  العبادية 
الغالب بعد الصالة.

املوارد  أسايس من  مورٌد  الزكاَة  أن  باعتبار  الزكاة  احلديث عن  وسيكون 
أموال  مجيع  عىل  ُتفَرض  وهي  اإلسالمي،  االقتصادي  النظام  يف  للدولة  املالية 
للدولة  يمكن  األموال  من  وفرية  بحصيلة  تأيت  فهي  وبالتايل  النامية،  الثروة 
األوىل  املؤسسة  هي  الزكاة  أن  كام  االقتصادية،  التنمية  متويل  يف  عليها  االعتامد 
ا كانت جنسيته، وهي رشكة التأمني  للضامن االجتامعي لكل مواطن يف الدولة، أيًّ

الكربى لنجدة املنكوبني بدون سداد أقساط اشرتاك.
الرد عل الشبهة املوجهة لدوات االقتصاد السلمي:

إن النظر إىل املجتمعات اإلسالمية باعتبارها جمتمعات تعاين من كثرٍي من 
املشكالت االقتصادية التي ُتسبب اضطراباٍت وختلًفا، هو واقٌع ال سبيل إلنكاره، 
وإن  اإلسالمي.  االقتصادي  النظام  أدوات  باستخدام  إال  الواقع  هلذا  حل  وال 
الذين يعارضون حلَّ مشاكلنا االقتصادية باستخدام أدوات النظام االقتصادي 
االقتصادي  النظاَم  أن  ُمَفاُده  خاطئ،  مفهوم  أساسها  شبهٌة  لدهيم  اإلسالمي 
س بالكامل عىل الصدقات التطوعية، والتربع، بام حتمله هلم هذه  اإلسالمي ُمؤسَّ
الكلامت من معاين االختيار والدونية. بمعنى أهنم ال يتصورون كيف يتم حل 
املشاكل االقتصادية يف الدولة احلديثة باالعتامد عىل أدوات غري ُملِزمة وسدادها 

قائٌم عىل التربع والشفقة من املعطي وفيه إذالل لآلخذ!
أدواٍت  للنظام االقتصادي اإلسالمي  أن  َيكُمن يف  الشبهة  الرد عىل هذه 
إلزامية، وليست جمرد إحساٍن فردي حَسب  الزكاة، وهي  أوهلا وأمهها:  كثريًة، 
مَجْعها وإنفاقها يف مصارفها. وتتجىل هذه  اإلنسان. والدولة مسئولة عن  رغبة 



دليل األسرة في اإلسالم - الجزء الثاني

150

الدولة  قائد  باعتباره    لرسوله  اهلل  من  املوجه  األمر  يف  املسئولية 
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم 

َ
اإلسالمية األوىل، يف قوله تعاىل: }ُخۡذ ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم{ ]التوبة: 103[. اَُّهۡمۗ َوٱللاَّ بَِها َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِناَّ َصلَٰوتََك َسَكٞن ل
ومن املعلوم أن الزكاَة حقٌّ لكلِّ فرٍد يف املجتمع أجلأته الظروف لالحتياج 
إليها، وللفرد أن يطالب بحقه لدى املجتمع، وال يكون ذلك من قبيل اإلحسان. 
َمَع  َسَفٍر  يِف  َنْحُن  َبْيناََم  َقاَل:   ، اخْلُْدِريِّ َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  َأَدلَّ عىل ذلك مما جاء  وال 
ُه َيِمينًا  ُف َبرَصَ النَّبِيِّ  إِْذ َجاَء َرُجٌل َعىَل َراِحَلٍة َلُه، َقاَل: َفَجَعَل َيرْصِ
َوِشاَماًل، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ : »َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر، َفْلَيُعْد بِِه َعَل 

َمْن اَل َظْهَر َلُه، َوَمْن َكاَن َلُه َفْضٌل ِمْن َزاٍد، َفْلَيُعْد بِِه َعَل َمْن اَل َزاَد َلُه«))).
بعد هذا العرض املوجز عن الزكاة، يتبني أن النظاَم االقتصادي اإلسالمي 
لكلٍّ  ألن  بينهام؛  اخللط  جيب  وال  تطوعية،  وأخرى  إلزامية  أدواٍت  عىل  يعتمد 

منهام جماَله يف دفع النشاط االقتصادي نحو التقدم وحتقيق العدالة االجتامعية.
والزكاة إلزامية للمسلمني للدرجة التي تصل إىل وجوب مقاتلة مانعيها 
للزكاة من  بالدونية عند أخذهم  األفراد  أما مسألة شعور  حتى يؤدوها كاملًة. 
الزكاة من األغنياء وإيصاهلا إىل املستحقني  األغنياء، فقد تبني أن مسئولية مجع 
تقع عىل عاتق الدولة، باعتبارها الطرف الضامن حلقوق مجيع املواطنني، ويأيت 

هذا يف سياق حفظ كرامة الفرد ومراعاة شعور أبناء املجتمع))).
ولذلك تعترب الزكاة أحد احللول التي هلا دور كبري يف مواجهة املشكالت 
االقتصادية الضاغطة، خاصة يف ضوء انتشار البطالة وارتفاع معدالهتا يف اآلونة 

املال«  بفضول  املؤاساة  »استحباب  باب  »اللقطة«  كتاب  »صحيحه«  يف  مسلم  أخرجه   )1(
رقم )1728(.

(2) http://www.islamselect.net
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األخرية، وانخفاض متوسط الدخل لكثري من أفراد املجتمع، بام ال يتناسب مع 
غالء األسعار، الذي جيد فيه الكثري من أفراد املجتمع أنفَسهم عاجزين عن تلبية 

االحتياجات األساسية ألرسهم، ومن ثم انخفاض مؤرشات نوعية احلياة.
وللزكاة دورها يف حتقيق التكامل داخل املجتمع اإلسالمي؛ ألن أساَس 
بناء املجتمع يف اإلسالم يقوم عىل تربية روح الفرد، واالهتامم بشخصيته وعالقاته 
املؤاخاة  بينها، ويتجسد ذلك يف  العالقات دون صدام  فينظم هذه  االجتامعية، 
ترتجم  والزكاة  األرحام،  وصلة  الضيافة  وكرم  واملحبة  والنصيحة  واملواساة 
، ينقل بعض أموال األمة من أغنيائها إىل  كلَّ هذه املعاين السامية إىل واقع عميلٍّ
بني  االجتامعي  التكافل  الدخل وحتقق  توزيع  مبهرة إلعادة  فقرائها، يف صورة 

أفراد املجتمع.
بني  االجتامعي  التكافل  حتقيق  يف  للزكاة  التوزيعية  اآلثار  جانب  وإىل 
أفراد املجتمع، فإن سهم الغارمني له دور مهمٌّ ال غنى عنه يف تعويض املنكوبني 
مصائب  أكانت  سواء  االستثنائية،  والظروف  واألزمات  املصائب  وأصحاب 
من  حتقيقه  تم  ما  عىل  حفاظ  هذا  ويف  كله،  باملجتمع  حتيط  أزمات  أم  شخصية 
من  عنها  والقلق  اخلوف  ودفع  للنفوس  وطمأنة  وإنامئية،  اقتصادية  إنجازات 
غوائل املستقبل، ويف ذلك توفري للمناخ املالئم لعملية التنمية، فينطلق األفراد 

للعمل يف أمن وأمان لتحقيق مزيد من الرخاء.
الذي وجبت فيه، فإن  املال  بلد  ع يف  ُتوزَّ الزكاة أن  وبرغم أن األصل يف 
النعدام  بعضها؛  أو  كلها  الزكاة  عن  استغنوا  إذا  البلد  أهل  أن  عليه  املتفق  من 
األصناف املستحقة هلا، أو لقلة عدد املستحقني هلا، أو لوفرة مال الزكاة- جاز 
أفراد  بني  ليس  التكافل،  آيات  أسمى  ذلك  ويف  إليها،  البالد  أقرب  إىل  َنْقلها 
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املجتمع أو البلد الواحد، وإنام بني املسلمني كافة؛ فإهنم إخوة يف الدين، ال جيوز 
ظلم أحدهم أو التقاعس عن كفالته إذا ما نزلت به مصيبة أو كارثة.

كام أن للزكاة دوًرا يف حتفيز النشاط االقتصادي، فالزكاة فريضة هلا أبعادها 
حتفز  بينام  االقتصادي،  النشاط  تثبط  فالرضيبة  رضيبًة،  وليست  ووظائفها، 
الزكاة النشاط االقتصادي من عدة جوانب: فهي حتفيز للنشاط االقتصادي عن 
طريق زيادة الطلب الفعال؛ فأخذ الزكاة من األغنياء الذين يكون امليل احلدي 
لالستهالك لدهيم منخفًضا ودفعها إىل الفقراء واملساكني الذين يكون امليل احلدي 
لإلنفاق لدهيم مرتفًعا -يؤدي إىل زيادة الطلب الفعال عىل السلع االستهالكية 
جانب  القومي.إىل  الدخل  وارتفاع  اإلنتاج  زيادة  حيفز  بدوره  وهذا  ورواجها، 
ذلك تؤدي الزكاة إىل حتفيز النشاط االقتصادي عن طريق دعم تيار االستثامر، 
وذلك من خالل تعريض الثروات الـُمكتنَزة التي ال ُتساهم يف الدائرة اإلنتاجية 
للتآكل عىل مرِّ السنني بفعل الزكاة، مما يدفع أصحاَب هذه الثروات إىل إخراجها 
من دائرة االكتناز والدفع هبا يف جمال االستثامر، الذي ُينعش االقتصاد ويقيض 
عىل البطالة. كذلك تعمل الزكاة يف اجتاه حتفيز النشاط االقتصادي بتوفري أدوات 
ا كانت جنسياهتم  أيًّ اإلنتاج، فاملجتمع املسلم يضمن حد الكفاية جلميع أفراده 
ودياناهتم، وال يتحقق هذا املطلب الرشعي إال بتوفري األدوات اإلنتاجية الالزمة 

للقيام بالعمل املحقق للدخل.
وقصة األنصاري الذي أتى رسول اهلل  َيْسَأُلُه، َفَقاَل: َلَك يِف 
ُب فِيِه امْلَاَء،  ٌء؟ َقاَل: َبىَل، ِحْلٌس َنْلَبُس َبْعَضُه، َوَنْبُسُط َبْعَضُه، َوَقَدٌح َنرْشَ َبْيتَِك يَشْ
ُثمَّ  بَِيِدِه،    اهللَِّ  َرُسوُل  ا  َفَأَخَذمُهَ هِبِاَم،  َفَأَتاُه  َقاَل:  هِبِاَم«،  »اْئتِنِي  َقاَل: 
ا بِِدْرَهٍم، َقاَل: »َمْن َيِزيُد َعىَل  ي َهَذْيِن؟« َفَقاَل َرُجٌل: َأَنا آُخُذمُهَ َقاَل: »َمْن َيْشرَتِ
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َوَأَخَذ  اُه  إِيَّ ا  َفَأْعَطامُهَ  ، نْيِ بِِدْرمَهَ ا  آُخُذمُهَ َأَنا  َرُجٌل:  َقاَل  َثاَلًثا،  َأْو  َتنْيِ  َمرَّ ِدْرَهٍم؟« 
ا َطَعاًما َفاْنبِْذُه إىَِل َأْهِلَك،  ، َوَقاَل: »اْشرَتِ بَِأَحِدمِهَ ا اأْلَْنَصاِريَّ ، َفَأْعَطامُهَ نْيِ ْرمَهَ الدِّ
َواْشرَتِ بِاآْلَخِر َقُدوًما، َفْأتِنِي بِِه«، َفَفَعَل، َفَأَخَذُه َرُسوُل اهللَِّ ، َفَشدَّ فِيِه 
ُعوًدا بَِيِدِه، َوَقاَل: »اْذَهْب َفاْحَتطِْب َواَل َأَراَك َخَْسَة َعرَشَ َيْوًما«، َفَجَعَل حَيَْتطُِب 
َوبَِبْعِضَها  َطَعاًما  بَِبْعِضَها  »اْشرَتِ  َفَقاَل:  َدَراِهَم،  َة  َعرَشَ َأَصاَب  َوَقْد  َفَجاَء  َوَيبِيُع، 
َثْوًبا«، ُثمَّ َقاَل: »َهَذا َخرْيٌ َلَك ِمْن َأْن جَتِيَء َوامْلَْسَأَلُة ُنْكَتٌة يِف َوْجِهَك َيْوَم اْلِقَياَمِة، 
إِنَّ امْلَْسَأَلَة اَل َتْصُلُح إاِلَّ لِِذي َفْقٍر ُمْدِقٍع، َأْو لِِذي ُغْرٍم ُمْفظٍِع، َأْو َدٍم ُموِجٍع«))). 
هذه القصة فيها حثٌّ عىل َدْعم وتشجيع املرشوعات الصغرية، وتوفري أدوات 
احلرفة ألصحاب املهن، مهام بلغ ثمنها؛ ليحققوا حاجاهتم األساسية، ويسامهوا 

يف تنمية النشاط االقتصادي.
املال  رأس  عىل  باحلفاظ  االقتصادي  النشاط  حتفيز  يف  الزكاة  تساهم  كام 
واملستفيد  التنمية،  عملية  عىل  القائم  هو  البرشي  العنرص  ألن  وذلك  البرشي؛ 
منها؛ ألن هدف التنمية األسايس هو إشباع حاجات البرش. والزكاة حينام ترفع 
مستوى معيشة الفقراء واملحتاجني من أفراد املجتمع بتوفري حد الكفاية هلم، من 
غذاء وملبس ومسكن وأمن وتعليم وصحة، فإهنا ُتسهم يف حتسني نوعية رأس 
املال البرشي وترفع من إنتاجيته، ويظهر أثُر ذلك يف زيادة معدالت نمو النشاط 

االقتصادي)))، ومن ثم تسهم يف حتسني نوعية احلياة.



)1( أخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »الزكاة« باب »ما جتوز فيه املسألة« رقم )1641(، وابن 
ماجه يف »السنن« كتاب »التجارات« باب »بيع املزايدة« رقم )2198(.

)2( املرجع السابق، نفس املكان.
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ل�ة مًسا: ا ا �ف

يشكل األقارب واجلريان موارد أساسية يف البيئة االجتامعية لألرسة، وقد 
التوجيه  أرس  خاصة  األقارب  م  ُيقدِّ كأن  مادية،  طبيعة  ذات  املوارد  هذه  تكون 
العون املادي لألرسة، أو أن يقدم األقارب واجلريان الدعم املعنوي لألرسة، أو 
أن يتدخلوا حينام تظهر بعض املشكالت التي حتتاج إىل حلول. ومن ثم يساهم 
البيئة االجتامعية  أنه كلام كانت  األقارب واجلريان يف هذا الصدد، بحيث نجد 
مواتية توفر استقرار أكثر لألرسة.ونعرض فيام ييل لدور عنارص البيئة االجتامعية 

لألرسة:

1- األقارب كمورد يدعم نوعية حياة األسرة:
تكمن القيمة احلقيقة لألقارب يف مقدرهتم عىل أن يكونوا مصادر مكملة 
العالقات  شبكة  أن  عديدة  دراسات  أظهرت  وقد  املنعزلة(،  )النواة  لألرسة 
القرابية تقدم العديد من املساعدات واألنشطة االجتامعية لألرسة الزوجية، من 
من  العون  تبادل  إىل  إضافة  املالية،  واملساعدات  واهلبات  اخلدمات  تبادل  بينها 
اآلباء لألبناء أو ألبناء العم أو ألقارب أبعد من ذلك أو العكس. إىل جانب تلقي 
العون املادي بوجه عام خالل السنوات األوىل يف احلياة الزوجية، وخاصة يف بدء 

الزواج، وعند والدة األطفال، ويف األعياد املختلفة.
لشبكة  رئيسية  وظائف  ُتعترَب  االجتامعية  األنشطة  أن  إىل  باإلضافة  هذا 
الزيارات  تبادل  حول  األساسية  مالحمها  تتمحور  والتي  القرابية،  العالقات 
عالقات  قيام  لصعوبة  أنه  تبني  حيث  ترفيهية؛  أنشطة  يف  واالشرتاك  العائلية، 
أمهية  لألقارب  جُيَعل  احلرضية،  املجتمعات  يف  وخاصة  األرسة،  خارج  أولية 
كبرية بالنسبة للفرد. كام تعترب زيارة األقارب نشاًطا رئيسيًّا يف املنازل احلرضية؛ 

حيث تفوق الزياراِت األخرى لألصدقاء واجلريان وزمالء العمل.
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م بانتظام خالل السنة، ويف  باإلضافة إىل ذلك توجد خدمات أخرى ُتقدَّ
املناسبات، وهي وظائف إضافية لشبكة العالقات األرسية، نذكر منها: التسوق، 
واملرافقة، والعناية باألطفال، وتقديم النصح واملشورة. وكذلك تقديم خدمات 
للمسنني من أفراد األرسة، مثل العناية الطبية هبم، ومنحهم املأوى ومرافقتهم، 
الفراغ.وهذه  أوقات  املنزلية هلم، ومشاركتهم  وأداء األعامل  ورشاء حاجاهتم، 
باإلضافة  األرسة،  يف  اآلخرون  واألقارب  السن  صغار  عادة  هبا  يقوم  األعامل 
إىل أن هذه األفعال النابعة من الشعور العاطفي واملسئولية جتاه األقارب، ُتؤدَّى 
َتْلَقى األرسة مساعدة من األقارب يف  بدون أي قانون إجباري.يف مقابل ذلك 
حالة انتقال األرسة من مكان آلخر، من خالل املساعدة يف البحث عن مسكن، 
أو عمل، أو تزويدهم بالنصائح واإلرشادات يف حالة انتقاهلم من املناطق الريفية 
ألول مرة؛ حتى يتعودوا عىل أنامط املعيشة احلرضية. هذا إىل جانب اخلدمات 
التي ُتؤدَّى يف املناسبات، كاألفراح، وخالل األزمات التي متر هبا األرسة، مثل 

املوت واحلوادث واملشاكل العائلية))).
يف هذا اإلطار من الرضوري االهتامم بتأسيس وتنمية أو تطوير العالقات 
االجتامعية باألقارب. ومما يعضد هذا أن من حقوق الزوجة عىل زوجها أن ُيكِرم 
الزوج أهل الزوجة، وكذلك من حق الزوج عىل زوجته أن تكرم الزوجة أهل 
الزوج، وال ينبغي أبًدا للزوجة املسلمة أن تكون فتنة عىل زوجها، أو أن تكون 
سبًبا يف أن يقطع هذا الزوج َرمِحَه، وأن تقول له يف كل حلظة من اللحظات شاكيًة: 

)1( سناء اخلويل، »األرسة واحلياة العائلية«، بريوت، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، 1984م، 
ص73.

انظر أيًضا: علياء شكري، »االجتاهات املعارصة يف دراسة األرسة«، مرجع سابق، ص271.
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أمك، أمك، أبوك، إخوانك، أهلك. إذ ال ينبغي أبًدا للزوجة املسلمة أن تكون 
كذلك. ويف املقابل ال ينبغي للزوج أن يظلم زوجَته لصالح والديه أو لصالح 
أهله إطالًقا، بل جيب عىل الزوج أن يعطي كل ذي حق حقه، بعدل وإنصاف. 
قالت:  أهنا    فقد جاء من حديث عائشة  الزوج،  أهل  الزوجة  ولتكرم 
ا عىل املرأة؟ قال: »َزْوُجَها«. قلت: يا  قلت: يا رسول اهلل، أي الناس أعظم حقًّ

ُه«))). ا عىل الرجل؟ قال: »ُأمُّ رسول اهلل، وأي الناس أعظم حقًّ
ا لألم، فبهذا ستفسد  فالزوجة املسلمة ال ينبغي أبًدا أن جتعل من نفسها ندًّ
امرأته يف  الزوج قد تزوج  البيت، وربام تزداد املشكلة إن كان  احلياة، وسيفسد 
بيت والديه، وهنا تكون املشكلة أكرب. غري أنه ينبغي عىل الزوج يف هذه احلالة أن 
يعقد اتفاًقا مع زوجته يف غرفتهام، وأن يصري هذا االتفاق سائًدا وأصياًل بينهام، 
فيقول لزوجته: اسمحي يل أيتها الزوجة احلبيبة، إن دخلُت يوًما واشتكت منك 
أمي، أن ُأْريِضَ أمي بكلامت، وثقي متام الثقة أن مكانتك يف القلب كبرية، وأن 
صمتك يف هذه اللحظات يزيد من مكانتك وقدرك عندي. ولتكن هذه الكلامت 
بمثابة اتفاق، ولتعلم الزوجة أن زوجها هبذه الكلامت ال يريد أن جيرح مشاعرها، 

وإنام يريد أن يريض أمه.
فإذا ما دخل الزوج العاقل الويف إىل غرفته مع امرأته، فليكن بينهام ما يكون 
بني زوجني حبيبني وفيَّنْي، حيرص كل واحد منهام أن يكرم اآلخر، وأال حيرجه، 
ويضع كل واحد منهام اآلخر يف أعىل مكانة. وهبذا الوصف الذي وصفنا قبل 

)1( أخرجه النسائي يف »السنن الكربى« كتاب »عرشة النساء« باب »حق الرجل عىل املرأة« رقم 
)9103(، واحلاكم يف »املستدرك« )193/4( كتاب »الرب والصلة« رقم )7338(. وقال احلاكم: 

صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه.
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ذلك لكثرٍي من إخواننا وإخوتنا زالت كثري من املشكالت، أما إن دخل الزوج 
وسمع كلامت قليلة من أمه يف حق زوجته، فآذى زوجته أمام أمه بكلامت ظاملة 
متهورة، بدعوى أنه يريد أن يريض أمه، ولو عىل حساب ظلم زوجته، فهذا ال 
إفراط  بال  يعطي حق زوجته  وأن  والديه  يعطي حق  أن  عليه  وإنام جيب  يليق، 

وال تفريط.
وقد كان من َهْدي النبيِّ  أن ُيكِرَم أهَل نسائه بل وأصدقاء 
نسائه؛ ففي الصحيحني من حديث عائشة  قالت: ما ِغْرُت عىل أحد من 
نساء النبي  مثلام ِغْرُت من خدجية. مع أهنا مل َتَرها، تقول: من كثرة 
الشاة   يذبح  النبي   يذكرها، حتى كان  النبي  ما كان 
  فالنبي  َخِدجَيَة«))).  َأْصِدَقاِء  إَِل  ا  ِبَ »َأْرِسُلوا  يقول:  ثم  ويقطعها 
يف  هلن  بإكرامه  فكيف  املوت،  بعد  حتى  نسائه  وصديقات  نسائه  أهل  يكرم 

حياهتن رضوان اهلل عليهن؟!
يسب  وأال  والدهيا،  إىل  حيسن  وأن  زوجته،  أهل  يكرم  أن  الزوج  فعىل 
أباها وأمها، وأال يسب أهلها، فليس هذا من أخالق اإلسالم، وال من أخالق 

. النبي
أهداف  من  املصاهرة  أن  يدركوا  أن  الزوجة  وأهل  الزوج  أهل  وعىل 
العرشة، واكتساب عشرية جديدة، ومن  دائرة  الزواج، وهي هتدف إىل توسيع 
ل األهل يف حياة  الزوجني؛ ألن تدخُّ ثم يرتتب عىل ذلك أال يتدخلوا يف حياة 
اآلخر،  الطرف  ضد  الطرفني  أحد  إغراء  حدِّ  إىل  وصل  إذا  خاصة  الزوجني، 

يؤدي إىل فساد كبري.
أم  خدجية  »فضائل  باب   » الصحابة  »فضائل  كتاب  »صحيحه«  يف  مسلم  أخرجه   )1(

املؤمنني « رقم )2435(.
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تشكل  قد  الزوجة  أو  الزوج  بأهل  العالقة  أن  عامليًّا  عليه  املتعارف  فمن 
هتديًدا حقيقيًّا للزواج السعيد، فبعض اآلباء يواجهون صعوبة بالغة يف االقتناع 
بفكرة زواج أبنائهم وانفصاهلم عنهم، ومن َثم فإهنم يتدخلون يف حياة أبنائهم 

بعد الزواج.
من  األوىل  السنوات  يف  عادة  الزوجة  أو  الزوج  أهل  مع  املشاكل  وتبدأ 
الزواج، وقد ال تنتهي إال بوفاة والدي الزوج أو الزوجة، وحتى بعد الوفاة قد 
السعيدة.  الزوجية  العالقة  أمام  عائًقا  يقف  باألسى  املشاكل شعوًرا  هذه  ترتك 
بينهام،  اخلالفات  بلغت  مهام  أهلهام  إىل  رسمها  ُيْفشيا  أال  أيًضا  الزوجني  وعىل 
دائرة  ُيصِلحا األمر يف حدود  أن  بينهام، وحياوال  ما  يكتام  أن  فاحلزم والعقل يف 
الزوجية، دون أن ُيدِخال األطراف األخرى، وال يكون إدخال األطراف األخرى 
إال يف األمور املستعصية؛ وفًقا ملا جاء يف قوله تعاىل: }ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما 

ۡهلَِهآ{ ]النساء: 35[.
َ
ۡهلِهِۦ وََحَكٗما ّمِۡن أ

َ
فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

ۡهلِهِۦ{ 
َ
فإن اإلصالح يف هذه احلاالت القصوى ينبغي أن يكون }ّمِۡن أ

ۡهلَِهآ{ أي من أهل الزوجة؛ فإن األقارب أعرف 
َ
من أهل الزوج }وََحَكٗما ّمِۡن أ

ببواطن أحواهلام وأكثر طلًبا لإلصالح بينهام وأنصح هلام وأسكن لنفوسهام؛ ألن 
لآلخر  أحدمها  حب  من  ضامئرمها  يف  ما  وتربز  إليهم،  تسكن  الزوجني  نفوس 
وبغضه، }إِن يُرِيَدآ{ أي الزوج والزوجة }إِۡصَلٰٗحا{ هلام، أي ملا بينهام من 
بحسن  واأللفة  املوافقة  الزوجني  بني  ويوقع  بَۡيَنُهَمآ{   ُ ٱللاَّ }ُيوَّفِِق  الشقاق 
سعي احلكمني، وُيلقي يف نفوسهام املودة والرأفة. وفيه تنبيه عىل أن من أصلح 
َ َكَن َعلِيًما َخبرِٗيا{ ]النساء: 35[ بالظواهر  نيته فيام يبتغيه وفَّقه اهلل؛ }إِناَّ ٱللاَّ

والبواطن، فيعلم كيف يرفع الشاق ويوقع الوفاق.
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2- العالقة بالجيران، كمورد في نوعية الحياة األسرية:
من  جتاهه  جيب  ما  وبينت  اجلار،  حلق  خاصة  عناية  النبوية  السنة  َأْوَلت 
وإعانته  وتفقده،  عنه،  األذى  وكف  إليه،  كاإلحسان  مراعاهتا،  ينبغي  حقوق 
فيام ُروي عن أيب    يف حاجته، وعيادته إن مرض. قال رسول اهلل 
َفْلُيْحِسْن  اْلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهلل  ُيْؤِمُن  َكاَن  »َمْن  مرفوًعا:    اخلَُزاعيِّ  يٍح  رُشَ

إَِل َجاِرِه«))).
قال:    النبي  أن   : هريرة  أيب  عن  الصحيحني:  ويف 
قال:  من؟  اهلل،  رسول  يا  قيل:  ُيْؤِمُن«.  اَل  َواهلل  ُيْؤِمُن،  اَل  َواهلل  ُيْؤِمُن،  اَل  »َواهلل 
َبَوائَِقُه«))). والبوائق هي: الرشور واآلثام واإليذاء. وعن  َيْأَمُن َجاُرُه  اَل  »الَِّذي 
أيب هريرة  قال: قال رجل: يا رسول اهلل، إن فالنة تذكر من كثرة صالهتا 

وصدقتها وصيامها، غري أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا؟ قال: »ِهَي ِف النَّاِر«))).
نبي  يويص    جربيل  وظل  اجلار،  حق  اإلسالم  عظَّم  وقد 
َزاَل  »َما  اجلار:  بتوريث  سيأيت  الرشع  أن  النبي  ظنَّ  حتى  باجلار،  اإلسالم 
 : ُثُه«))).وقال  َسُيَورِّ ُه  َأنَّ َظنَنُْت  َحتَّى  بِاْلـَجاِر  ُيوِصينِي  يُل  ِجْبِ

 

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »اإليامن« باب »احلث عىل إكرام اجلار والضيف، ولزوم 
الصمت إال عن اخلري وكون ذلك كله من اإليامن« رقم )48(.

رقم  بوائقه«  جاره  يأمن  ال  من  »إثم  باب  »األدب«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )2(
)6016(، ومسلم يف »صحيحه« كتاب »اإليامن« باب »بيان حتريم إيذاء اجلار« رقم )46(.

 رقم )9675(. وقال حمققه:  )3( أخرجه أمحد يف »املسند« )421/15( مسند أيب هريرة 
إسناده حسن.

)4( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »األدب« باب »الوصاة باجلار« رقم )6015(، ومسلم 
يف »صحيحه« كتاب »الرب والصلة« باب »الوصية باجلار واإلحسان إليه« رقم )2625(.
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ُهْم  َخرْيُ اهلل  ِعنَْد  اجِلرَياِن  َوَخرْيُ  لَِصاِحبِِه،  ُهْم  َخرْيُ اهلل  ِعنَْد  اْلَْصَحاِب  »َخرْيُ 
لِـَجاِرِه«))).

ومن حقوق اجلريان:
ُيشيِّعه، وإن استقرض يقرضه، وإن أعوز سرته، وإن أصابه  إن مات أن 
اه، وال يرفع البناء فوق بنائه فيسد عليه الريح  خري هنأه، وإن أصابته مصيبة عزَّ
 يشكو   قال: جاء رجٌل إىل النبيِّ  إال بإذنه.عن أيب هريرة 
«. فأتاه مرتني أو ثالًثا، فقال: »اْذَهْب َفاْطَرْح َمَتاَعَك  جاَره، فقال: »اْذَهْب َفاْصِبْ
ه،  َخرَبَ فُيخربهم  يسألونه  الناُس  فجعل  الطريق،  يف  متاَعه  فَطَرح  الطَِّريِق«.  ِف 
له:  فقال  جاُره  إليه  فجاء  وفعل.  وفعل،  به،  اهللُ  فعل  يلعنونه:  الناُس  فجعل 
ارجع؛ ال ترى مني شيًئا تكرهه))).وعن ابن مسعود  قال: ُسئل رسول 
ا َوُهَو َخَلَقَك«. قلت:  َعَل هلل نِدًّ اهلل : أي الذنب أعظم؟ فقال: »َأْن َتْ
ثم أي؟ قال: »َأْن َتْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن َيْأُكَل َمَعَك«. قلت: ثم أي؟ قال: »َأْن ُتَزاِنَ 
 : اهلل  قال رسول  قال:  بن األسود  املقداد  َجاِرَك«))). وعن  َحلِيَلَة 

َق ِمْن َبْيِت َجاِرِه«))).  ِة َأْبَياٍت َأْيَسُ ِمْن َأْن َيْسِ َق ِمْن َأْهِل َعَشَ »َلَْن َيْسِ

)1( أخرجه الرتمذي يف »السنن« أبواب »الرب والصلة عن رسول اهلل « باب »ما جاء 
يف حق اجلوار« رقم )1944(، وصححه ابن حبان رقم )518( و)519(، واحلاكم يف »املستدرك« 

)1/ 443( و)2/ 101(.
)2( أخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »األدب« باب »يف حق اجلوار« رقم )5153(.

ِاَِّ  لل َعلُواْ  تَۡ }فََل  القرآن« باب »قوله تعاىل:  البخاري يف »صحيحه« كتاب »تفسري  )3( أخرجه 
نُتۡم َتۡعلَُموَن{ ]البقرة: 22[« رقم )4477(، ومسلم يف »صحيحه« كتاب »اإليامن« باب 

َ
نَداٗدا َوأ

َ
أ

»كون الرشك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده« رقم )86(.
)4( أخرجه أمحد يف »املسند« )277/39( بقية حديث املقداد بن األسود رقم )23854(.
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وعن عمرو بن ُشَعيب، عن أبيه، عن جده  قال: رأى رسول اهلل 
 رجاًل قتياًل، فقال: »َما َشْأُنُه؟«. قالوا: إنه َوَثب عىل غنم بني ُزْهرة، 
فأخذ منها شاة، فوثب عليه كلب املاشية فقتله. فقال: »َقَتَل َنْفَسُه، َوَأَضاَع ِدينَُه، 

ا ِمنُْه«))). ُه، َوَخاَن َأَخاُه، َوَكاَن اْلَكْلُب َخرْيً َوَعَص َربَّ
وقد كان للحارث بن َصْعَصعة ُنَدماء وأصدقاء ال يفارقهم، وكان شديد 
املحبة هلم، فخرج يف بعض منتزهاته، ومعه ندماؤه، فتخلف منهم واحد، فدخل 
عىل زوجته، فأكال ورشبا، ثم اضطجعا، فوثب الكلب عليهام فقتلهام، فلام رجع 

احلارث إىل منزله وجدمها قتيلني فعرف األمر، فأنشد يقول))):
وحيوطني ذمتي  يرعى  زال  خيونوما  واخلليل  عريس  وحيفظ 
حرمتي هيتـك  للخـل  عجًبا  يصـونفيا  كيف  للكلب  عجًبا  ويا 

وعن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل : »َما آَمَن 
ِب َمْن َباَت َشْبَعاَن َوَجاُرُه َجائٌِع إَِل َجنْبِِه َوُهَو َيْعَلُم«))).

ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان- أو قال: حني- وما  نافٍع، عن  وعن 
أحٌد أحقَّ بديناره ودرمهه من أخيه املسلم، ثم اآلن الدينار والدرهم أحب إىل 
ٍق  أحدنا من أخيه املسلم، سمعت النبي  يقول: »َكْم ِمْن َجاٍر ُمَتَعلِّ
، َهَذا َأْغَلَق َباَبُه ُدوِن َفَمنََع َمْعُروَفُه«))). وعن أيب  بَِجاِرِه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيُقوُل: َيا َربِّ
، إَِذا َطَبْخَت َمَرَقًة َفَأْكثِْر  ذرٍّ  قال: قال رسوُل اهلل : »َيا َأَبا َذرٍّ

)1( »فضل الكالب عىل كثري ممن لبس الثياب« البن املرزبان ص35.
)2( املصدر السابق ص59.

»جممع  يف  اهليثمي  وذكره   .)751( رقم   )259  /1( الكبري«  »املعجم  يف  الطرباين  أخرجه   )3(
الزوائد« )8/ 91( وقال: رواه الطرباين والبزار، وإسناد البزار حسن.

)4( أخرجه البخاري يف »األدب املفرد« ص52 باب »من أغلق الباب عىل اجلار« رقم )111(.
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نَِساَء  »َيا   : َوَتَعاَهْد ِجرَياَنَك«))). وعنه قال: قال رسوُل اهلل  َماَءَها 
ا َوَلْو فِْرِسَن َشاٍة«))). امُلْسلَِمِت، اَل َتـْحِقَرنَّ َجاَرٌة لِـَجاَرِتَ

يتفقدون جرياهنم ويسعون يف قضاء حوائجهم، فقد  إن الصاحلني كانوا 
كانت اهلدية، تأيت الرجل من أصحاب النبي ، فيبعث هبا إىل جاره، 
حتى  دورات  عرش  من  أكثر  عىل  تدور  وهكذا  آخر،  جار  إىل  اجلار  هبا  ويبعث 
إذا  لغالمه:  قال  شاة   -- عمر  بن  اهلل  عبد  ذبح  وملا  األول.  إىل  ترجع 
سلخت فابدأ بجارنا اليهودي))).وسألت أم املؤمنني عائشة -- رسول 
اهلل : إن يل جارين، فإىل أهيام أهدي؟ قال: »إَِل َأْقَرِبَِم ِمنِْك َباًبا«))).
إِنِّ  ُهمَّ  »اللَّ فيقول:  السوء  يتعوذ من جار    اهلل  وكان رسول 

ُل«))).  وِء ِف َداِر الـُمَقاَمِة؛ َفإِنَّ َجاَر اْلَباِدَيِة َيَتَحوَّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َجاِر السُّ

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الرب والصلة واآلداب« باب »الوصية باجلار واإلحسان 
إليه« رقم )2625(.

)2( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »األدب« باب »ال حتقرن جارة جلارهتا« رقم )6017(، 
ومسلم يف »صحيحه« كتاب »الزكاة« باب »احلث عىل الصدقة، ولو بالقليل وال متتنع من القليل 

الحتقاره« رقم )1030(.
والبيهقي   ،)128( رقم  اليهودي«  »جار  باب  ص58  املفرد«  »األدب  يف  البخاري  أخرجه   )3(
»مكارم  يف  واخلرائطي   ،)9116( رقم  اجلار«  إكرام  »يف  باب   )107/12( اإليامن«  »شعب  يف 

األخالق« )89/1( باب »ما جاء يف حفظ اجلار وحسن جماورته من الفضل« رقم )220(.
)4( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »الشفعة« باب »أي اجلوار أقرب« رقم )2259(.

)5( أخرجه ابن حبان يف »صحيحه« )307/3( كتاب »الرقائق« باب »االستعاذة« رقم )1033(، 
واحلاكم يف »املستدرك« )1/ 714( كتاب »الدعاء« برقم )1951(، وأخرجه النسائي يف »سننه« 
كتاب »االستعاذة« باب »االستعاذة من جار السوء« برقم )5502( بصيغة األمر. وقال احلاكم: 

صحيح عىل رشط مسلم، ومل خيرجاه.
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ُهْم لِـَجاِرِه«))). وال  ويقول النبي : »َخرْيُ اجِلرَياِن ِعنَْد اهلل َخرْيُ
ينبغي للجار أن حيتقر أذاه جلاره إذا كان قلياًل، فإنه يكون آثاًم بذلك، وإن كان 
َأَذى  ِمْن  َقلِيٌل  »اَل   : اهلل  رسول  يقول  ذلك  ويف  قلياًل،  جلاره  أذاه 

اجَلاِر«))).

3- العالقة باألصدقاء والمعارف، كأحد موارد نوعية الحياة األسرية:
ال شك أن الصداقة من األمور املهمة يف حياة اإلنسان، ويكفينا يف ذلك 
َمْن  َأَحُدُكْم  َفْلَينُْظْر  َخلِيلِِه  ِديِن  َعَل  »الـَمْرُء   : اهلل  رسول  قول 
َبۡعُضُهۡم  يَۡوَمئِذِۢ  ُء  ِخلآَّ َۡ

}ٱل ُيَالُِل«))). وقد جاء هذا املعنى أيًضا يف قوله تعاىل: 
ِلَۡعٍض َعُدوٌّ إِلاَّ ٱلُۡمتاَّقَِي{ ]الزخرف: 67[.

فقد  واألصدقاء؛  املعارف  مع  بالتكامل  اهتامًما  النبوية  السنة  يف  وسنجد 
  عمر  بن  اهلل  عبد  فعن  أصحاَبه؛  يعود    اهلل  رسوُل  كان 
قال: كنا جلوًسا مع رسول اهلل إذ جاءه رجل من األنصار فسلَّم عليه ثم أدبر 
األنصاري، فقال رسول اهلل : »َيا َأَخا اْلَْنَصاِر، َكْيَف َأِخي َسْعُد ْبُن 
ُعَباَدَة؟«. فقال: صالح. فقال رسول اهلل: »َمْن َيُعوُدُه ِمنُْكْم؟«. فقام وقمنا معه، 

)1( أخرجه الرتمذي يف »السنن« أبواب »الرب والصلة عن رسول اهلل « باب »ما جاء يف 
حق اجلوار« رقم )1944(. وقال: حسن غريب.

)2( أخرجه ابن أيب شيبة يف »مصنفه« )220/5( كتاب »األدب« باب »ما جاء يف حق اجلوار« رقم 
»جممع  يف  اهليثمي  وذكره   .)535( رقم   )258/23( الكبري«  »املعجم  يف  والطرباين   ،)25423(

الزوائد« )170/8( وقال: ورجاله ثقات.
 ،)4833( رقم  جيالس«  أن  يؤمر  »من  باب  »األدب«  كتاب  »السنن«  يف  داود  أبو  أخرجه   )3(
وقال   .)2378( رقم   » اهلل  رسول  عن  »الزهد  أبواب  »السنن«  يف  والرتمذي 

الرتمذي: حسن.
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ُقُمٌص، نميش يف  نَِعال وال ِخَفاف وال قالنس وال  ونحن بضعة عرش ما علينا 
باخ حتى جئناه، فاستأخر قوُمه من حوله حتى دنا رسول اهلل وأصحابه  تلك السِّ

الذين معه))).
}فَبَِما  تعاىل:  قال  بأصحابه،  رحياًم    اهلل  رسول  كان  وقد 
َحۡولَِكۖ  ِمۡن  واْ  َلنَفضُّ ٱۡلَقۡلِب  َغلِيَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َولَۡو  لَُهۡمۖ  نِلَت   ِ ٱللاَّ ّمَِن  رَۡحَةٖ 
ِۚ إِناَّ  ۡ َعَ ٱللاَّ ۡمرِۖ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتَوكاَّ

َ
فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِف ٱۡل

َِي{ ]آل عمران: 159[. وما من واحٍد منهم عارشه أو رآه إال  َ ُيِبُّ ٱلُۡمَتَوّكِ ٱللاَّ
امتأل قلبه بحبه؛ نتيجة ملا أفاض عليه من نفسه الكبرية الرحيمة، وكأن اهللَ جل 
جالله يقول له: فربمحة اهلل يا حممد ورأفته بك، وبمن آمن بك من أصحابك، 
لِنَْت هلم، حتى احتملت أذى َمْن نالك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الـُجْرم منهم 
ُجْرمه، وأغضيت عن كثري ممن لو َجَفْوَت به وأغلظَت عليه لرتكك ففارقك ومل 
يتبعك وال ما ُبِعْثَت به من الرمحة، ولكن اهلل رمحهم ورمحك معهم؛ قال تعاىل: 
نُفِسُكۡم َعزِيٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِيٌص َعلَۡيُكم 

َ
}لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

بِٱلُۡمۡؤِمنَِي رَُءوٞف راَِّحيٞم{ ]التوبة: 128[.
وقد كان رسول اهلل  يكره أن حيمل حقًدا عىل أصحابه، فقد 
ُروي عنه أنه قال: »اَل ُيْبلِْغنِي َأَحٌد ِمنُْكْم َعْن َأَحٍد ِمْن َأْصَحاِب َشْيًئا؛ َفإِنِّ ُأِحبُّ 
ْدِر«))). ومن رمحته أنه كان إذا رأى أحد أصحابه  َأْن َأْخُرَج إَِلْيُكْم َوَأَنا َسلِيُم الصَّ
يف حالة شدة وبأس حيزن ألجل ذلك حزًنا شديًدا ويرق قلبه ويبكي متأثًرا من 

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الكسوف« باب »يف عيادة املرىض« رقم )925(.
رقم  املجلس«  من  احلديث  رفع  »يف  باب  »األدب«  كتاب  »السنن«  يف  داود  أبو  أخرجه   )2(
فضل  »يف  باب   » اهلل  رسول  عن  »املناقب  أبواب  »السنن«  يف  والرتمذي   ،)4860(

أزواج النبي « رقم )3896(.
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ذلك املوقف؛ فعن عبد اهلل بن عمر  قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى 
له، فأتاه النبي يعوده مع عبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وعبد اهلل بن 
َقَض؟«.  »َقْد  فقال:  أهله،  فلام دخل عليه فوجده يف غاشية   ، مسعود 
قالوا: ال، يا رسول اهلل. فبكى النبي، فلام رأى القوم بكاء النبي بكوا، فقال: »َأاَل 
َذا-  ِبَ ُب  ُيَعذِّ َوَلكِْن  اْلَقْلِب،  بُِحْزِن  َواَل  اْلَعنْيِ  بَِدْمِع  ُب  ُيَعذِّ اَل  اهللَ  إِنَّ  َتْسَمُعوَن؛ 

ُب بُِبَكاِء َأْهلِِه َعَلْيِه«))). وأشار إل لسانه- َأْو َيْرَحُم، َوإِنَّ اْلـَميَِّت ُيَعذَّ
بن  عمَر  فلقيُت  شديٌد،  جهٌد  أصابني  قال:    ُهَريرة  أيب  وعن 
فمشيُت غرَي   ، وفتحها عيلَّ داَره  اهلل، فدخل  كتاب  آيًة من  فاستقرأُته  اخلَطَّاب، 
رأيس،  عىل  قائٌم  اهلل  رسوُل  فإذا  واجلوع،  اجلهد  من  لوجهي  فخررُت  بعيٍد، 
فقال: »َيا َأَبا ُهَرْيَرَة«. فقلت: لبَّيك رسوَل اهلل وَسْعَديك. فأخذ بيدي فأقامني، 
وَعَرف الذي يب، فانطلق إىل َرْحله فأمر يل بُِعسٍّ من َلَبٍن، فرشبُت منه، ثم قال: 
«. فُعْدُت فرشبُت، ثم قال: »ُعْد«. فُعْدُت فرشبُت، حتى  ْب، َيا َأَبا ِهرٍّ »ُعْد َفاْشَ
استوى بطني فصار كالِقْدح. قال: فلقيُت ُعَمَر، وذكرُت له الذي كان من أمري، 
اآليَة  استقرأُتَك  لقد  واهلل  يا عمر،  منك  به  أحقَّ  كان  َمن  ذلك  توىلَّ  له:  وقلت 
وأَلَنا َأْقَرُأ هلا منك. قال عمر: واهلل أَلَْن أكوَن أدخلُتَك أحبُّ ِمن أن يكوَن يل ِمثُل 
مُحْر النََّعم))). ومن مظاهر هذه الرمحة ما جاء عن ابن مسعود  قال: كان 

رسول اهلل يتخولنا باملوعظة يف األيام خمافة السآمة علينا))).

رقم )1304(،  املريض«  »البكاء عند  باب  »اجلنائز«  كتاب  البخاري يف »صحيحه«  أخرجه   )1(
ومسلم يف »صحيحه« كتاب »الكسوف« باب »البكاء عىل امليت« رقم )924(.

واْ ِمن َطّيَِبِٰت َما  )2( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »األطعمة« باب »قول اهلل تعاىل: }كُُ
َرزَۡقَنُٰكۡم{ ]البقرة: 57[« رقم )5375(.

يتخوهلم    النبي  كان  »ما  باب  »العلم«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )3(
باملوعظة والعلم كي ال ينفروا« رقم )68(.



اش اليرابت نالجيرة، لسايد بيايت لألسرة خالسل

167

4- المشكالت مع األقارب والجيران واألصدقاء:
األرسية  احلياة  يف  تدخلهم  يتزايد  حينام  األقارب  مع  املشكالت  تكثر 
للزوجني)))، وخاصة حينام يضطر الزوجان لإلقامة واالشرتاك يف معيشة أهل 

الزوج أو الزوجة.
وتؤكد التجارب واإلحصائيات عىل زيادة حاالت التوتر األرسي بسبب 
تدخل األقارب، كام أن كثرًيا من األرس تعاين متاعب ال حرص هلا من مشكلة 
احلموات، كام يلعب األصدقاء واجلريان دوًرا خطرًيا يف جمرى األمور العائلية، 
ويؤدي تدخلهم يف العالقات األرسية إىل نشأة حالة التوتر وزيادة شدهتا، وكثرًيا 
املتبادلة  العالقات  ما نسمع بحوادث تشري كلها إىل أن اإلرساف واإلباحية يف 
بني األصدقاء واجلريان وذوي القربى ومبلغ تدخل هؤالء يف الشئون األرسية- 
نتائج سلبية، حيث تشري اإلحصائيات إىل أهنا تنتهي بتفكك األرسة  يؤدي إىل 

ورسعة اهنيارها))).
لذلك ينبغي عىل الزوجني منذ البداية وضع حدود للعالقة بينهام وبني كل 
من األهل واألصدقاء واجلريان، واحلرص عىل حل ما يواجهانه من مشكالت 
املساحة  توفري  الزوجني  فعىل  املشكلة.  طبيعة  كانت  مهام  األرسة،  إطار  داخل 
)1( احلديث هنا أو يف أي موضع عن أرضار تدخل األهل أو األقارب يف احلياة الزوجية إنام يتعلق 
باملشكالت العامة أو الطارئة يف احلياة الزوجية، ويستثنى من ذلك الوصول إىل حالة النشوز وخشية 
الطالق سواء من قبل املرأة أو الرجل، فمعلوم اخلطوات اإلجرائية يف حالة النشوز والتي تنتهي 
ۡهلِهِۦ 

َ
برضورة تدخل األهل كام جاء يف قوله تعاىل: }ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

َ َكَن َعلِيًما َخبرِٗيا{ ]النساء: 35[،  ُ بَۡيَنُهَماۗٓ إِناَّ ٱللاَّ ۡهلَِهآ إِن يُرِيَدآ إِۡصَلٰٗحا يُوَّفِِق ٱللاَّ
َ
وََحَكٗما ّمِۡن أ

ن يُۡصلَِحا 
َ
ۡو إِۡعَراٗضا فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
وكام يف قوله تعاىل: }ِإَوِن ٱۡمَرأ

ۡلُح َخرۡيٞ{ ]النساء: 128[. بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحاۚ َوٱلصُّ
)2( مصطفى اخلشاب، »االجتامع العائيل«، مرجع سابق، ص231.
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والزمن الالزم لتحقيق هذا الغرض، بحسن االستامع واإلصغاء، مما جيعل كل 
يقدرها  أن  يستطيع  وبالتايل  اآلخر،  الطرف  وظروف  بمشكالت  ملامًّ  طرف 

ويتفهمها.
وفيام ييل عرض لبعض مشكالت األقارب واجلريان واألصدقاء))):

ت- لشكات الوالقات السابيت لع تهل الزنج نالزنجتش
ومن اجلدير بالذكر أن املشكالت مع األقارب قد تأخذ شكاًل آخر يتمثل 
من  العديد  منه  يشكو  الذي  األمر  وهو  الزوج،  ألهل  الزوجة  احرتام  عدم  يف 
األزواج، وقد يرجع ذلك إىل رواسب قديمة بني عائلة الزوجة وعائلة الزوج، 
أو بني الزوجة نفسها وعائلة الزوج، وينشأ هذا عادة من حتدي الزوج أو الزوجة 
لألهل، والزواج بمن ال يرغبون يف االرتباط به، كأن يكون هناك عداء قديم بني 
أرسة الزوج ومن يريد أن يتقدم خلطبتها، فريفض األهل، فُيرِصّ الزوج ويتزوجها 
رغاًم عن أهله، أو حيدث العكس، فتتزوج الفتاة بمن ختتار برغم نصيحة أبوهيا 

بعدم التزوج هبذا الشخص؛ ألهنام يريان أنه شخص غري مناسب هلا.
وهذه الزجيات عادة ما تبوء بالفشل، وإن استمرت فإهنا تستمر وهي عىل 
فوهة بركان تنتظر االنفجار يف أية حلظة، إال القليل النادر؛ وذلك ألن الشاب 
أو الفتاة خالل هذه الفرتة ينظر إىل الزواج نظرة رومانسية أو مثالية؛ فيعيش يف 
خياالت احلب واهلوى، ويظن أنه سيتزوج هذه الفتاة، فيعيش معها يف عامل ال 
حيوي غريمها، وال يعلم أن األهل هلم تأثري كبري عليهام بعد الزواج أيًضا، وأهنام 

سيضطران للتعامل معهم، فليس ألحد أن يقطع صلته بأهله أو بأهل زوجته.

)1( ألمهية هذه القضية عاجلنا هذه املشكالت مرة ثانية يف هذا املجلد بتوسع أكثر برغم من وجوده 
يف املجلد األول.
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الروابط  لتقوية  الناس  بني  تقوم  مصاهرة  عالقة  أساًسا  الزواج  إن  ثم 
العائلية، وليصهر الناس يف بوتقة واحدة من احلب والتفاهم والرمحة، وما يلبث 
الزوجان بعد زواجهام إال قلياًل فتسقط األقنعة وتظهر املعادن، فالناس معادن 
بالندم،  كالذهب والفضة، وجيد كل من الزوجني من صاحبه ما يكره، فيشعر 
وحيدث نفسه بأن صاحبه مل يكن هو الذي جيب أن يضحي من أجله وخيالف 
فيضطر  السطح،  عىل  تطفو  حتى  الزوجني،  بني  املشاكل  وتعظم  لذلك،  أهله 

األهل للتدخل، فيجدون ما يكرهون من الزوجني. 
احلل املقدم ملشكلة العلقات مع أهل الزوج أو الزوجة:

ينبغي عىل األهل أال يقفوا حجر عثرة يف طريق زواج ابنهام أو ابنتهام، إن 
اختار أو اختارت، َمن ُيعَرف بالصالح وليس عليه شبهة، وال حياولون إرغام 
فاألصل يف  أو غريهم؛  األقارب  يريدون من  بمن  الزواج  البنت عىل  أو  االبن 
الزواج هو االختيار من ِقَبل الزوج أو الزوجة، والرضا بالشخص املتقدم، وال 
فيمن  واإليامن  الصالح  توافرت صفات  فإن  األمر،  هذا  مثل  اإلجبار يف  جيوز 
الكراهية  بذور  تنبت  البنت فال يقف األهل يف طريقه؛ حتى ال  أو  خيتار االبن 
فيمن وقع عليه االختيار حني يعلم أن أهل زوجته ال يرحبون به زوًجا البنتهم، 
النية مسبًقا، وإن رأى األهل  الزواج لتوفر سوء  حيث تظهر هذه املشاكل بعد 
النصيحة  إبداء  فعليهم  األهلية،  عدم  االختيار  عليه  وقع  الذي  الشخص  يف 
البنهم، وإطالعه عىل عيوب من اختارها؛ حتى يكون عىل بصرية من أمره، فإن 
يقفوا  أن  عليهم  بل  يعتزلونه،  أو  حقوقه  من  ا  حقًّ حيرمونه  فال  رأيه،  عىل  أرص 
بجانبه إن احتاجهم، فيكونوا أول من يساعده ويقدم له يد العون عسى اهلل أن 

يصلح زوجته.
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كام ينبغي عىل الزوجة أن حترتم أهل زوجها، لقوله : »َلْيَس 
ْر َكبرَِيَنا«))). ِمنَّا َمْن َلْ َيْرَحْم َصِغرَيَنا، َوُيَوقِّ

الزوج وحيبها،  بيتها، فريىض عنها  باخلري وعىل  املسلك يعود عليها  فهذا 
وكذلك حيبها أهل زوجها حتى وإن كانوا من قبُل معرتضني عىل زواجها منه؛ 
فإهنا بحسن معاملتهم وتقديرهم سُتخجل كربياءهم، ولن يستطيعوا أن يفعلوا 
إِلاَّ  ٱۡلِۡحَسِٰن  َجَزآُء  }َهۡل  تعاىل:  قال  اإلحسان،  أسري  فاإلنسان  يغضبها،  ما 

ٱۡلِۡحَسُٰن{ ]الرمحن: 60[. 
أن  الزوجة  عىل  فيجب  الوالدين،  بر  بواجب  يقوم  ال  الزوج  كان  وإذا 
 ، تنصحه برب والديه والسعي نحو رضامها، فإن رضا الوالدين من رضا اهلل
وعىل الزوجة أال تكون كمن يسعى إلفساد العالقة بني الزوج ووالديه، أو بني 

الزوج وأحدمها.
وبالرغم من أن الزوج قد ُيصبح الضحية للمشكالت التي تقع بينه وبني 
أمه وزوجته، وتشتد حريته، وال يستطيع حلها، ويعيش يف نكد مستمر. إال أنه 
أحياًنا يكون سبًبا لتلك املشكالت، أو يكون سبًبا يف ترسيخها بدون أن يشعر، 
عندها  فتشعر  أهله،  من  أحد  أو  أمه  أمام  يوبخها  أو  زوجته  هُيني  حني  وذلك 
الزوجة باملذلة، أو حني حيدث أمه بطريقة غري مناسبة، أو حني يرتك املشكالت 
الناجح هو  الزوج  البعض. إن  بدون حل، فتزداد تعقيًدا وترتاكم فوق بعضها 

)1( أخرجه الرتمذي يف »السنن« أبواب »الرب والصلة عن رسول اهلل « باب »ما جاء 
ابن  الباب عنده عن  الصبيان« رقم )1919(، عن أنس بن مالك. وله شواهد تقويه يف  يف رمحة 
عمرو، وأخرجه الرتمذي أيًضا رقم )1920(، وقال : حديث حسن صحيح، وصححه احلاكم 
)1/ 131( وقال: صحيح عىل رشطهام، وأخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »األدب« باب »يف 

الرمحة« رقم )4943(.
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وحيرتمها  زوجته  يقدر  الوقت  ذات  ويف  أمه  معاملة  حيسن  الذي  الزوج  ذلك 
أمام أهله خاصة، وهو الذي يوجد حلواًل مرضية ملا يقع من مشكالت بعالج 

أسباهبا األصلية))).
ب- لشكات ة خل األقايب، الجيران، األص قاء في حياة األسرةش
واجلريان  واألقارب  األهل  بعض  من  اخلارجية  التدخالُت  ُتفسد  قد 
من  وجدت  الذي  غري  آخر  طريٍق  إىل  هبا  وتسري  الزوجية،  احلياَة  واألصدقاء 
ينبغي  ال  التي  أرسارها  وهلا  اخلاصة،  طبيعتها  هلا  حياة  الزوجية  فاحلياة  أجله. 
نُتۡم 

َ
ألحد أن يعرفها، ويكفيها وصف اهلل تعاىل هلا بقوله: }ُهناَّ ِلَاٞس لاَُّكۡم َوأ

{ ]البقرة: 187[. فهناك بعض من ال دين هلم وال خلق من األقارب  اَُّهناَّ ِلَاٞس ل
أو اجلريان أو من األصدقاء أو ربام من زمالء العمل، حياولون الوقيعة بني الرجل 
وزوجته بغرض إفساد العالقة بينهام وتشتيت أرسة وضياعها، وقد جاء الوعيد 
الشديد يف حق من يفسد الزوجة عىل زوجها وخُيبِّبها عليه؛ فقد جاء يف احلديث: 
»َلْيَس ِمنَّا َمْن َخبََّب اْمَرَأًة َعَل َزْوِجَها«)))، ومعناه: أفسد أخالقها عليه، وتسبب 

يف نشوزها عنه.
واملالحظ أن كثرًيا من اخلالف والشقاق الذي قد حيدث بني بعض األزواج 
اليوم قد يكون سببه التدخالت اخلارجية، وقد يكون ذلك ربام من أقرب الناس 
بقصد  ربام  فيفسدها  العالقة  تلك  يف  الوالدين  أحد  يتدخل  فقد  الزوجني،  إىل 
الزوجية خصوصية وسياًجا ال  أن جيعال حلياهتام  الزوجني  بغري قصد؛ فعىل  أو 

)1( »ميثاق األرسة يف اإلسالم«، مرجع سابق، ص209.
رقم  زوجها«  عىل  امرأًة  خبَّب  »فيمن  باب  »الطالق«  كتاب  »السنن«  يف  داود  أبو  أخرجه   )2(

.)2175(
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البيت، دون تدخل  يقرتب منه أحد، وإذا ما حدث خالف حاوال حله داخل 
قريب أو بعيد يف هذا اخلالف. 

ُيرَوى أن أحد الصحابة  رأى من زوجة ابنه أمًرا يكرهه، فأمره أن 
يطلقها، فطلقها الولد وهو حزين، فسمعه أبوه يوًما وهو يقول: 

مثلها اليوم  طلق  مثيل  أر  تطلقفلم  يشء  غري  يف  مثلها  وال 
فرقَّ له وأمره أن يراجعها))).

وتقديرهم   ، حممد  النبي  أصحاب  مثالية  من  أيًضا  وهذا 
لظروف اآلخرين، وظروفهم النفسية، وظروف التعلق القلبي واملحبة واالرتياح 
مع املرأة، حتى لو كان األب جيد فيها بعض ما ال حيب منها، أو كانت األم كذلك.
صفاء  يعكر  ولدهم،  مع  الزوجية  احلياة  يف  مثاًل  الزوج  أهل  تدخل  إن 
حياهتم، وكذلك تدخل أهل الزوجة يزيد األمور تعقيًدا. وال داعي ألن نذكر 
صور التدخل بينهام، فهي ذات أشكال وصور كثرية، ولكنها غالًبا ما تتم عىل 
شكل وصايا من أم الزوجة البنتها، تظن أهنا تستطيع أن تستحوذ هبا عىل الزوج 
بأن بنت  الزوج فإهنا تشعر يف كثري من األحيان  أم  أما  وتكسب منه كل يشء، 
يدها؛  من  كبدها  وفلذة  ولدها  اختطفت  قد  اجلديدة  الغريبة  املرأة  هذه  الناس 
ولذلك فهي تعترب أنه ال بد من احليلولة دون ذلك، وعىل هذه الرحى تنطحن 

العالقة الزوجية.
احلل املقرتح لتدخل الخرين ف حياة الرسة:

يف هذا اإلطار تؤدي حكمة الزوجني وتفامههام إىل َوْضع حدٍّ لتدخل أهل 
الزوج أو أهل الزوجة، فمن املمكن أال ُيطِلع الزوُج أهَله وال الزوجة أهلها عىل 

)1( أخرجه اخلرائطي يف »اعتالل القلوب« باب »ذكر من نقض العهد وجلأ إىل الغرر« رقم )439(.
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ما جيري أواًل، ثم إذا علموا فينبغي أن ُيعاَلج األمر باحلكمة، ويعترب أنه يمكن أن 
يواجههم بالكالم الطيب، فيقول: إن شاء اهلل يكون خرًيا، وسوف ترىض، وما 
أشبه ذلك. ولكن يبقى أن يدرك أن احلياة الزوجية ختصه هو دون غريه، وهو 

الذي توىل عقدة النكاح وأمر الزواج.
وجيب عىل أهل الزوجني الكف عن التدخل يف خصوصيات اآلخرين، 

وأال يكونوا سبًبا يف تدمري حياة ابنهم أو حياة ابنتهم.
ألن  نظًرا  طويل  زمان  بعد  الولد؟  سيتزوج  فمتى  الطالق  تم  إذا  فمثاًل: 
املطلقة عندنا  املرأة  فإن  فأمرها أصعب،  الفتاة  أما  ا.  كثرية جدًّ الزواج  تكاليف 
صاحلة  غري  تكون  قد  طلقت؟  ملاذا  ريبة؛  نظرة  إليها  ينظرون  الكثريون  أصبح 
للحياة الزوجية، وربام يتأخر زواجها أو عىل األقل ال يأتيها من هو كفء ومالئم 
فإن  حال،  أية  األحيان.وعىل  من  كثري  يف  هلا  مناسًبا  ليس  إنسان  فيتزوجها  هلا، 
ينبغي أال يسعى أهل  الزوجة؛ ولذلك  الزوج ويف حق  الطالق مصيبة يف حق 
الطرفني إىل إيقاع هذه املصيبة عليهام.أما التدخل من األباعد، سواء أكانوا من 
اجلريان أم األصدقاء أم حتى من غريهم، فهو مشكلة أخرى، تأخذ أيًضا طابع 
النصيحة، أو طابع التثبت من خرٍب سمعناه: سمعنا يا فالنة أن فالًنا فعل كذا أو 
قال كذا، أو يا فالن سمعنا أن فالنة اتصلت، أو قالت، أو خرجت، أو دخلت، 

أو فعلت.
طريقة  أفضل  هي  مشاكلهام  حل  يف  نفسيهام  عىل  الزوجني  اعتامَد  إن 
أبًدا  لسعادهتام ودليل النضج النفيس والتفاهم بينهام، وجيب أال يلجأ الزوجان 
تدخل  وأصبح  بينهام،  األمُر  استعىص  إذا  إال  األهل  عىل  مشاكلهام  عرض  إىل 
احلب  من  كبرًيا  جزًءا  بينهام  أن  را  يتذكَّ أن  الزوجني  وعىل  عنه،  بديل  ال  األهل 
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واملودة لن يشعر به األهل عند احلكم؛ ألن األزواج يف حالة اخلالف يعرضون 
دائاًم اجلانب السيئ من العالقة؛ وبالتايل سيكون حكم هذا اجلانب دون مراعاة 
اجلانب اآلخر، وعندها سيكون حكاًم غري سليم.وُينَصح الزوجان بعدم إفشاء 
أرسار احلياة الزوجية مهام كانت، وقد هنى النبي  الرجال والنساء 
ِمْن  »إِنَّ  قال:    اهلل  رسول  أن  اخلدري  سعيد  أيب  فعن  ذلك؛  عن 
ُجَل ُيْفِض إَِل اْمَرَأتِِه َوُتْفِض إَِلْيِه ُثمَّ َينُْشُ  َأْعَظِم اْلََماَنِة ِعنَْد اهلل َيْوَم اْلِقَياَمِة: الرَّ

َها«))). رِسَّ
وكذلك ُينَصح الزوجان بأن يتفامها عىل كل األمور بينهام، وجيعال تدخل 
اآلخرين عىل أضيق نطاق، وال يسمحا ألحٍد أن يتدخل يف هذه األمور الواقعة 
ا كله، بل أحياًنا حيتاج الزوجان إىل  بينهام. وليس تدخل األهل أو األصدقاء رشًّ
والتعقل.ومن  احلكمة  وأهل  الصالح  أهل  من  كان  إذا  وخاصة  التدخل،  هذا 

ل أهل الصالح عدة أمور: الرضوري أن ُيراَعى يف تدخُّ
أوهلا: أن يكون التدخل لتخفيف حدة احلوار واملناقشة وتقريب وجهات 
االتفاق  أوجه  إبراز  األهل  حياول  وأن  الطرفني،  من  كل  رأي  ومراعاة  النظر 
أفضل،  األمور  جيعل  وهذا  اخلالف،  أوجه  وليس  الزوجني،  بني  واالشرتاك 

ويكون بذلك تدخاًل إجيابيًّا من ناحية األهل.
يتدخلوا كطرف منحاز ألحد، بل يكونون  والثاين: جيب عىل األهل أال 
مستمعني لوجهة نظر الزوجني، ويبتعدون عن إسداء النصائح واملواعظ ألهنا 
الزوجان  منها  يستفيد  حتى  وجتارهبم  األهل  خربات  عرض  ولكن  تفيد،  لن 

الشابان.

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »النكاح« باب »حتريم إفشاء رس املرأة« رقم )1437(.
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والثالث: جيب أن يكون رأي األهل واضًحا ورصحًيا يف حضور الزوجني، 
وال يصح بعد انتهاء املناقشة االنفراد بأي طرف وإبداء رأي خمالف يف الطرف 

اآلخر، فهذا يولد مرة أخرى اخلالف بني الزوجني.
الذي  األهل  أحٍد من  املشكلة يف وجود  مناقشة  تدور  أن  بد  والرابع: ال 
املناقشة واحلوار، وبالتايل يعطي  الزوجني بأصول  ُيلِزم  الزوجان، حتى  حيرتمه 
هلم فرصَة أن يستمع كل طرف إىل اآلخر بداًل من أن تتحول املناقشة إىل أصوات 

عالية ومشادات فتضيع احلقيقة.
واخلامس: أن تدخل األهل يكون مفيًدا أحياًنا لردع أي جتاوز من أحد 
الزوجني، كام أن اخلوف من انتقاد اآلخرين وَفْقد املكانة بني األهل يكون سبًبا 

يف تراجع الزوجني عن الكثري من األخطاء.
احتاجا  إن  والعقل  الدين  صاحب  إال  بينهام  ُيدخال  أال  الزوجني  فعىل 
الرضورة.ارتباًطا  قدر  عىل  ذلك  وليكن  امللح،  إىل  الطعام  حيتاج  كام  ذلك  إىل 
يف  األقارب  تدخل  عن  تنشأ  التي  املشكالت  نسبة  ارتفاَع  الواقُع  يؤكد  بذلك 
إىل  األحيان  من  كثري  يف  اخلالف  ويصل  عام،  بشكل  واألرسية  الزوجية  احلياة 
فشل العالقة الزوجية والطالق نتيجة لذلك التدخل يف احلياة األرسية، وتؤكد 
أقارب  تدخل  لوال  للحل  قاباًل  كان  املشكالت  من   %90 أن  اإلحصاءات 

الزوجني )األب، األم، اإلخوة(.
وعىل كل منهام أن يأخذ دوره يف محاية األرسة من هذا التدخل، فال يسمح 
ألهله أو تسمح ألهلها بذلك التدخل، وذلك من خالل احلفاظ عىل خصوصية 
العالقة بني الزوجني، وعدم إفشاء أرسار العالقة الزوجية ألقارب الزوجني، َدْرًءا 
لكثرٍي من املشكالت الناجتة عن ذلك. وإذا تعرض الزوجان أليٍّ من املشكالت 
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أن  املشكالت، بل عليهام  ُيدِخال األهل يف هذه  أال  ينبغي  الزوجية  واخلالفات 
يلجآ إىل استشاريني أرسيني، أو أطباء نفسيني، أو خرباء يف الرتبية والعالقات 
الزوج  أهل  لغضب  تدخلهم  يؤدي  ولن  أطراف حمايدة،  الزوجية؛ ألن هؤالء 

والزوجة وحتيز كل طرف البنه أو ابنته واحتدام املشكالت نتيجة لذلك.
يف  واعتباره  الطرفني،  من  كل  قرابة  احرتام  ينبغي  ذلك  إىل  باإلضافة 
مكانة قرابته من النسب، فاحرتام أهل الرجل وقرابته هو من احرتامه وتقديره، 
واحلط من شأهنم َحطٌّ من شأنه. وكذلك جيب عىل الزوج احرتام أهل الزوجة، 
واحرتامهم  زوجها،  بعد  وُمعتَمدها  أصلها  فهم  هبم،  الالئقة  املنزلة  وإنزاهلم 
من احرتامها، واحلط من شأهنم حط من شأهنا؛ ويشهد هلذا املعنى ما رواه أبو 
فِيَها  ى  ُيَسمَّ َأْرٌض  َوِهَي   ، ِمْصَ »َسَتْفَتُحوَن   : رسول اهلل  قال   : َذرٍّ
ًة َوَرِحًا«))). قال العلامء: الرحم  ِذمَّ َلـُهْم  َفإِنَّ  ا؛  بَِأْهلَِها َخرْيً َفاْسَتْوُصوا  اْلِقرَياُط، 
التي هلم لكون هاجر أم إسامعيل ، والصهر كون مارية أم إبراهيم 

ابن رسول اهلل  منهم.
وهذه  الزوجة،  ألهل  والتقدير  واالحرتام  الود  اعتبار  احلديث  هذا  ففي 
املشاعر الطيبة املتبادلة بني الطرفني حتقق مقاصد رشعية حثَّ الرشع عىل طلبها 
األرحام،  وصلة  والرمحة،  واملودة،  والسكن،  الطيبة،  العرشة  من  وحتقيقها، 
وتربية األوالد عىل احلرص عىل وشائج القربى واحلفاظ عليها من أن يناهلا أي 
رشخ أو تصدع، والعمل عىل تنميتها بأوجه الرب واإلحسان والصلة والصدقة.
َوٱلَۡمۡغرِِب  ٱلَۡمۡشِِق  قَِبَل  وُُجوَهُكۡم  ُّواْ  تَُول ن 

َ
أ ٱلِۡباَّ  }لاَّۡيَس  شأنه:  جل  اهلل  قال 

  باب »وصية النبي » 1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »فضائل الصحابة(
بأهل مرص« رقم )2543(.



اش اليرابت نالجيرة، لسايد بيايت لألسرة خالسل

177

ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱنلاَّبِّيِ َۧن َوَءاَت  َوَلِٰكناَّ ٱلِۡباَّ َمۡن َءاَمَن بِٱللاَّ
آئِلَِي َوِف  بِيِل َوٱلساَّ ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكَي َوٱۡبَن ٱلساَّ ٱلَۡماَل َعَ

ٱلّرِقَاِب{ ]البقرة: 177[.
إِۡحَسٰٗنا  يِۡن  َوبِٱۡلَودِٰلَ اۖ  َشۡي ٔٗ بِهِۦ  تُۡشُِكواْ  َوَل   َ ٱللاَّ }َوٱۡعُبُدواْ  تعاىل:  وقال 
اِحِب  َوبِِذي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱۡلَارِ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلَارِ ٱۡلُُنِب َوٱلصاَّ
َ َل ُيِبُّ َمن َكَن ُمَۡتاٗل  يَۡمُٰنُكۡمۗ إِناَّ ٱللاَّ

َ
بِيِل َوَما َملََكۡت أ بِٱۡلَۢنِب َوٱبِۡن ٱلساَّ

العالقة مع اجلريان  باإلحسان يف  اآلية  ]النساء: 36[)))، حيث تويص  فَُخوًرا{ 
واألصدقاء.

وكذلك أوىص الرسول  باجلار؛ قال : »َما َزاَل 
ُثُه«)))؛ ولذلك فيجب عدم إزعاج  ُه َسُيَورِّ يُل ُيوِصينِي بِاْلـَجاِر َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ ِجْبِ
اآلخرين، خاصة اجلريان، بأي من أوجه اإلزعاج والضوضاء، وهو ما يسبب 
إقامة عالقات اجتامعية طيبة مع اآلخرين  كثرًيا من املشكالت. واحلرص عىل 

من األصدقاء واجلريان واألقارب، وكذلك احلرص عىل إحسان الصلة إليهم. 



السورية  العامة  اهليئة  دمشق،  الشفاهي«،  الشعبي  الرتاث  يف  »املسكن  رمضان،  خالد  حممد   )1(
للكتاب،2011م.
)2( سبق خترجيه.
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ترجع أمهية املسكن ورضوريته بالنسبة لنوعية احلياة، إىل أنه منذ أن ُوجد 
اإلنسان عىل األرض بدأ بالبحث عن مأوى يقيه احلر والربد ورشور الطبيعة، 
وأذى  كلها،  الوحوش  رش  ويقيه  والسيول،  الشديدة  والرياح  العواصف  مثل 
أخيه اإلنسان. وما البيت الذي نسكنه اآلن إال نتيجة تطورات كثرية طرأت عىل 
املسكن وأضافت إليه يف كل مرة شيًئا جديًدا لتأمني راحة الناس، وتأمني مجيع 

حوائجهم اليومية.
وألن املسكن من رضورات احلياة اإلنسانية، فإننا نجد أنه يف عرص اإلنسان 
األول، نجده قد آوى إىل ظل شجرة كثيفة، وظل صخرة مرتفعة، ثم تطور األمر 
يوسعها،  منها مسكنًا، وصار  واختذ  الطبيعية  الكهوف  واكتشف  الزمن  بمرور 
الصناعية،  الكهوف  الصخر  بدأ حيفر يف  التطور  وحيسن من شأهنا، وباستمرار 
كثري  يف  اآلن  إىل  والصناعية  الطبيعية  الكهوف  آثار  وبقيت  الكثري،  منها  فحفر 
خوص  من  املساكن  اإلنسان  بنى  الزمان  وبمرور  األرضية،  كرتنا  مناطق  من 
األشجار وأغصاهنا ومن خشبها، وحتول البناء إىل البيوت الطينية واحلجرية، ثم 
ُأدِخلت مواد احلديد واإلسمنت عىل املساكن خاصة يف عرصنا احلارض، أما أيام 
البناء،  التنقل والبداوة فقد استعمل اإلنسان بيوت الشعر، وأثناء عملية تطور 
ومنذ العهود السحيقة يف القدم، أخذت قضية املسكن أبعاًدا كثرية دخلت حياة 

اإلنسان يف كل جزئياهتا))).
اثنان عىل دور السكن كمورد أسايس يف نوعية  أنه ال خيتلف  ذلك يعني 

احلياة األرسية، ويكفينا أن نعرف أن أصل السكن من السكينة، أي الطمأنينة. 

السورية  العامة  اهليئة  دمشق:  الشفاهي،  الشعبي  الرتاث  يف  املسكن  رمضان،  خالد  حممد   )1(
للكتاب،2011م.
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كون ضد احلركة. َسَكن اليشء َيسُكن سكوًنا:  قال ابن منظور: سكن: السُّ
فقد سكن،  ما هدأ  تسكينًا. وكلُّ  نه غرُيه  َذَهَبْت حركته. وأسكنه هو وسكَّ إذا 
كالريح، واحلر، والربد، ونحو ذلك. وَسَكن الرجل: سكت... وسكن باملكان 
املنزل،  والـَمْسِكن:  والـَمْسَكن  َكن  والسَّ أقام...  وسكوًنا:  ُسْكنَى  يسكن 
والبيت... والسكن: كلُّ ما َسَكنَْت إليه واطمأَننَْت به من أهٍل وغرِيه))). وقد جاء 
يف القرآن الكريم آيات كثرية تتحدث عن السكن، منها قوله تعاىل: }وََسَكنُتۡم 
ۡسِكُنوُهناَّ 

َ
نُفَسُهۡم{ ]إبراهيم: 45[، وقوله تعاىل: }أ

َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ ِف َمَسِٰكِن ٱلاَّ

َجَعَل   ُ }َوٱللاَّ تعاىل:  وقوله   ،]6 ]الطالق:  وُۡجِدُكۡم{  ّمِن  َسَكنُتم  َحۡيُث  ِمۡن 
لَُكم ّمِۢن ُبُيوتُِكۡم َسَكٗنا{ ]النحل: 80[.

أن  العرب«،  »لسان  يف  منظور  ابن  عند  »سكن«  مادة  تتبُّع  بعد  ويستفاد 
معانيها اللغوية تدور حول السكون، وهو اهلدوء واحللول واالستقرار واإلقامة، 
العوادي.  وسائر  واملطر  والربد  واحلر  الريح  من  الوقاية  من  ن  ُيمكِّ ما  وكل 
َأْرِضنَا  يِف  َعَلْينَا  َأْنِزْل  »اللَُّهمَّ  احلديث:  ويف  واإلبداع،  باخلَْلق  عالقة  وللسكن 

َسَكنََها«)))، أي: غياث أهلها الذي تسكن أنفسهم إليه. والسكن بمنزلة النزل.
الرضوريات،  الثالث:  بمراتبه  النفس«  »حفظ  حتت  املسكن  ويندرج 
يقول  اخلمسة،  الرشعية  املقاصد  أحد  هو  الذي  والتحسينيات.  واحلاجيات، 
الشاطبي: حفظ النفس حاصله يف ثالثة معاٍن، وهي: إقامة أصله برشعية التناسل، 
وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إىل الوجود من جهة املأكل واملرشب وذلك 
ما حيفظه من داخل، وامللبس واملسكن وذلك ما حيفظه من خارٍج. ومجيع هذا 

)1( انظر: »لسان العرب« مادة »سكن«.
)2( أخرجه الطرباين يف »املعجم الكبري« )228/7( رقم )6952( عن سمرة مرفوًعا.



اش المسكن، تح  لسايد نسأيت اليياة سادسل

181

ف:  مذكوٌر أصله يف القرآن وُمبنيَّ يف السنة))). ويقول الشيخ عبد الوهاب خالَّ
الرضوري لُسْكنى اإلنسان: مأوى يقيه حر الشمس وزمهرير الربد، ولو مغارة 
يف اجلبل. واحلاجي: أن يكون املسكن مما َيسُهل فيه السكنى، بأن تكون له نوافذ 
وسائل  فيه  ويوفر  ويؤثث  ل  جُيمِّ أن  والتحسيني:  احلاجة.  حسب  وُتغَلق  ُتفَتح 

الراحة، فإذا توافر له ذلك فقد حتققت مصلحته يف سكناه))).

1- المبادئ الفقهية التي تحكم عالقة اإلنسان بالمسكن:
تضمنت القواعد الفقهية عموًما جمموعة من الضوابط التي حتكم سلوك 
َر  رَضَ »اَل   : الرسول  بقول  عماًل  بالسكن،  يتعلق  فيام  املسلمني 
مة«،  حمكَّ »العادة  وبقاعدة:  بمثله«،  ُيزال  ال  »الرضر  وبقاعدة:  اَر«)))،  رِضَ َواَل 
و»التابع تابع«، و»ال جيوز ألحد أن يترصف يف ِملك الغري بال إذن«، و»الترصف 

عىل الرعية منوط باملصلحة«.
املنازل«،  أربعة، هي: »حرمة  وحتكم عملية اإلسكان يف اإلسالم مبادئ 
و»حسن اجلوار ونفي الرضر«، وما اصطلحنا عليه بمبدأ »القصد« وهو الغاية 
الوظيفية من تنظيم املجال »أو الفراغ العمراين«، ويمكن أن يضاف إىل ذلك مبدأ 

»البساطة«. وقد تقدم احلديث عن مبدأ »نفي الرضر« يف القواعد سالفة الذكر.
ويقوم مبدأ »احلرمة« عىل احرتام اخلصوصية داخل املنزل، وتأمني الوقار 
مصداًقا  التجاري،  النشاط  وجماالت  السكنية  األحياء  بني  وكذلك  املنازل  بني 
َغرۡيَ  ُبُيوتًا  تَۡدُخلُواْ  َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلاَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ »النور«:  سورة  يف  تعاىل  لقوله 

)1( »املوافقات« للشاطبي )27/4- 28(.
)2( »علم أصول الفقه« لعبد الوهاب خالف، ص187.

)3( أخرجه مالك يف »موطئه« كتاب »األقضية« باب »القضاء يف املرفق« رقم )31(.
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لََعلاَُّكۡم  لاَُّكۡم  َخرۡيٞ  َذٰلُِكۡم  ۡهلَِهاۚ 
َ
أ  ٰٓ َعَ َوتَُسّلُِمواْ  نُِسواْ 

ۡ
تَۡسَتأ  ٰ َحتاَّ ُبُيوتُِكۡم 

ِإَون  لَُكۡمۖ  يُۡؤَذَن   ٰ َحتاَّ تَۡدُخلُوَها  فََل  َحٗدا 
َ
أ فِيَهآ  َتُِدواْ  اَّۡم  ل فَإِن  ُروَن ٢٧  تََذكاَّ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيٞم ٢٨ لاَّۡيَس  ۡزَكٰ لَُكۡمۚ َوٱللاَّ
َ
ْۖ ُهَو أ قِيَل لَُكُم ٱرِۡجُعواْ فَٱرِۡجُعوا

ُ َيۡعلَُم َما  ن تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا َغرۡيَ َمۡسُكونَةٖ فِيَها َمَتٰٞع لاَُّكۡمۚ َوٱللاَّ
َ
َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ُتۡبُدوَن َوَما تَۡكُتُموَن{ ]النور: 27- 29[، سواء تعلق األمر باملجال اخلارجي 
»العمران« أو الداخيل »اإلسكان«.

وأما مبدأ »حسن اجلوار« فهو نوعان: رأيس، وجانبي. فالرأيس اصُطلح 
من  أكثر  ملكيته  يقتسم  فأكثر،  طابقني  من  املكون  البناء  يف  التعيل  بحقِّ  عليه 
لصاحب  يكون  كام  السفل،  عىل  القرار  حقُّ  الُعلوِّ  لصاحب  ويكون  شخص، 
باآلخر  املِلكني  من  ُكلٍّ  لَتَعلُِّق  اجلوار  هذا  قوة  وبحكم  السقف.  ِملك  السفل 
وجبت مراعاة كلٍّ منهام حلقوق اآلخر عند ترصفه بملكه حتى ال يرض جاره. 
ُيقيِّد حق الترصف بامللك بعدم  والنوع الثاين حلسن اجلوار هو: اجلانبي، الذي 

اإلرضار وإن مل يقصد الرضر.
بالنسبة  إنشاء أي فراغ عمراين، وخاصة  وأما مبدأ »القصد« والغاية من 
وظيفة  دون  لساحٍة  مبدئيًّا  وجود  فال  األسوار،  داخل  والطرقات  للمسالك 
واألسواق  املساجد  كساحات  أخرى،  وظائُف  هبا  ُتلَحق  أن  يمكن  أساسية 
ِف  َواْلـُجُلوَس  اُكْم  »إِيَّ قال:  الذي    النبي  بتوجيه  والفنادق، عماًل 
الطُُّرَقاِت«. قالوا: يا رسول اهلل، ما لنا من جمالسنا ُبدٌّ نتحدث فيها. قال رسول 
قالوا: وما  ُه«.  َحقَّ الطَِّريَق  َفَأْعُطوا  اْلـَمْجلَِس  إاِلَّ  َأَبْيُتْم  »َفإَِذا   : اهلل 
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َلِم، َواْلَْمُر  ، َوَكفُّ اْلََذى، َوَردُّ السَّ حق الطريق يا رسول اهلل؟ قال: »َغضُّ اْلَبَصِ
بِاْلـَمْعُروِف َوالنَّْهُي َعِن اْلـُمنَْكِر«))).

مبدأ  وأما  والرتف.  اإلرساف  اإلسالم  ذمَّ  املبدأ  هذا  من  النقيض  وعىل 
والرتف  اإلرساف  وكان  يشء،  كل  يف  مطلوًبا  القصد  كان  فلام  »البساطة« 
َولَۡم  يُۡسِفُواْ  لَۡم  نَفُقواْ 

َ
أ إَِذآ  ِيَن  }َوٱلاَّ تعاىل:  قال  اإلسالم؛  هام  ذمَّ له،  مناقضني 

ُبواْ َوَل  واْ َوَكَن َبۡيَ َذٰلَِك قََواٗما{ ]الفرقان: 67[، وقال أيًضا: }َوُكُواْ َوٱۡشَ َيۡقُتُ
ْۚ إِناَُّهۥ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡسِفَِي{ ]األعراف: 31[. وعن أنس : أن النبي  تُۡسِفُٓوا
 قال بعد أن أمر األنصاري هبدم ُقبَّة يف بيته ُمرِشفة عىل املدينة: »َأَما 

إِنَّ ُكلَّ بِنَاٍء َوَباٌل َعَل َصاِحبِِه، إاِلَّ َما اَل، إاِلَّ َما اَل«))) يعني: ما ال بد منه.
مستنتًجا  العمران،  بخراب  ُمؤِذن  الرتف  أن  إىل  خلدون  ابن  ذهب  وقد 
َمۡرنَا 

َ
أ قَۡرَيًة  نُّۡهلَِك  ن 

َ
أ َرۡدنَآ 

َ
أ }ِإَوَذآ  »اإلرساء«:  سورة  يف  تعاىل  قوله  من  ذلك 

تَۡدِمرٗيا{ ]اإلرساء: 16[.  ۡرَنَٰها  فََدماَّ ٱۡلَقۡوُل  َعلَۡيَها  فََحقاَّ  فِيَها  َفَفَسُقواْ  ُمۡتَفِيَها 
كان   ، اهلل  بأمر  بعامرهتا  واملأمور  املستخلف يف األرض  اإلنسان  كان  وملا 
الرتتيب  يف  الثالثة  املرتبة  حيتل  واملسكن  األرض.  به  تعمر  ما  أهم  من  املسكن 
املسكن  شكل  لذلك  والكساء.  الغذاء  بعد  لإلنسان  رضورته  درجة  حيث  من 
أحد املوارد التي تعترب هدًفا رئيسيًّا تسعى إليه البرشية منذ بداية اخللق؛ ملا له من 
ارتباط وثيق بسنة اهلل يف الكون، واملتمثلة يف احلاجة املاسة إىل اإلحساس باالنتامء 

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »املظامل والغصب« باب »أفنية الدور واجللوس فيها، 
باب  والزينة«  »اللباس  كتاب  »صحيحه«  يف  ومسلم   ،)2465( رقم  الصعدات«  عىل  واجللوس 

»النهي عن اجللوس يف الطرقات وإعطاء الطريق حقه« رقم )2121(.
)2( أخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »األدب« باب »ما جاء يف البناء« رقم )5237(.
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والراحة والكفاف، وبالتايل إىل املاء واالزدهار وعامرة األرض عىل الوجه الذي 
.(((

 يرضاه اهلل
ّمِۢن ُبُيوتُِكۡم َسَكٗنا{ ]النحل: 80[،  وقد قال اهلل تعاىل: }َجَعَل لَُكم 

واملراد هنا هو إضفاء السكينة والطمأنينة عىل الفرد يف بيته.
 : ويقول ابن قيم اجلوزية يف وصفه للمسكن أيام رسول اهلل
فيها  ينزل  مسافر  مرحلة  الدنيا  وأن  سري،  ظهر  عىل  أنه    علم ملا 
مدة عمره، ثم ينتقل عنها إىل اآلخرة، فإنه مل يكن من هديه وال هدي أصحابه 
ومن تبعه االعتناء باملساكن وتشييدها وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها، بل كانت 
منازل تقي احلر والربد، وتسرت عن العيوب ومتنع من ولوج الدواب، وال خياف 
َتْعَتِوُر عليها األهوية  سقوطها لفرط ثقلها، وال تعيش فيها اهلوام لَسَعتِها، وال 
فتؤذي سكاهنا، وال يف غاية  املؤدية الرتفاعها، وليست حتت األرض  والرياح 
ا وبرًدا، وال  االرتفاع عليه، بل َوَسٌط، وتلك أعدل املساكن وأنفعها، وأقلها حرًّ
تضيق عن سكاهنا فينحرص، وال تفضل عنه بغري منفعة وال فائدة فتأوي اهلوام 
يف خلوها، ومل تكن فيها ُكنُف فتؤذي ساكنها برائحتها، بل رائحتها من أطيب 
الروائح؛ ألنه كان حيب الطيب، وما يزال عنده، ورحيه هو من أطيب الرائحة، 
للبدن  املساكن وأنفعها  الطيب، وال ريب أن هذه من أعدل  وَعَرُقه من أطيب 

وحفظ صحته))).

)1( أيمن بن عمر آل عابد، »املسكن االقتصادي«:
http://www.aleqt.com

)2( »زاد املعاد« )4/ 218- 219(.
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مما سبق نرى أن املساكن يف صدر اإلسالم كانت تفي بالرضوريات وال 
متتد إىل الكامليات مما ال حاجة له))).

يشعر  خالهلا  من  والتي  الرضورية،  األساسية  املوارد  أحد  املسكن  وُيَعد 
اإلنسان بالراحة واالستقرار والسكن، فمن خالل تواجد واجتامع أفراد األرسة 
مًعا يتم التفاعل وتبادل املصالح؛ ليكمل وجودهم ما أراده اهلل من اعتامر العامل 

هبم ومن استخالفه إياهم.
ويمكن القول بأن إنشاء املدن واملساكن ما هو إال تعبري عن أمهية عمران 
البرش لألرض والطاعة والعبادة هلل فيها، ومن األمثلة عىل ذلك ما جاء يف دعاء 
أنني ما أردت  إنك تعلم  اللهم  الثاين مؤسس مدينة فاس، حيث قال:  إدريس 
ببناء هذه املدينة مباهاة وال مفاخرة، وال سمعة وال مكابرة، وإنام أردت أن ُتعَبد 
هبا، وُيتىَل كتابك وتقام هبا حدوُد ورشائُع دينك وسنة نبيك ما بقيت الدنيا. اللهم 
وفق سكاهنا للخري وأعنهم عليه، واْكِفِهْم مئونة أعدائهم وَأْدِرر عليهم األرزاق، 
واغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق؛ إنك عىل كل يشء قدير. وعليه فإن أهداف 
املسكن والعمران هي حتقيق مقاصد الرشيعة وقواعدها وأحكامها يف املجتمع، 
وتشكل مقاصُد الرشيعة اإلسالمية غاياِت الرشيعة، حيث تشكل هذه املقاصد 
إطاًرا من الضوابط التي حتكم النشاطات اإلنسانية املختلفة، وحتقق التوازن العام 
جلميع أشكاهلا، وترسم املجال الذي يسمح لإلنسان املسلم بالتحرك فيه بام يف 
ذلك حركة العمران والسكن. وسنتناوهلا عىل ضوء املقاصد اخلمسة املاثلة يف: 
حفظ الدين، والنفس، والعقل، والِعرض، واملال. فبالنسبة للمسكن فإن املقصد 

)1( إسالم حممود حسن نوفل، »القيمة اإلسالمية يف عمران املدينة«: ص5-3
http://www.knol.google.com/
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من ورائه هو حفظ النفس؛ حيث أقيمت املساكن لوقايتها من حر الصيف وبرد 
الشتاء، وأنشئت املستشفيات والصيدليات لعالجها يف حالة املرض))).

2- األسس التي ينبغي توافرها بالمسكن:
اإلنسان، كام يشكل  إطارها  يعيش يف  التي  األمان  املسكن ساحة  يشكل 
املسكن وحدة حمورية يف العمران البرشي، ويف نطاق املسكن يشبع اإلنسان غالبية 
حاجاته التي تنعكس عىل نموه البيولوجي واالجتامعي والنفيس السليم. ولكي 
اخلصائص  من  بمجموعة  يتميز  أن  ينبغي  فإنه  اإلشباعات  هذه  املسكن  حيقق 

األساسية:
ت- ةسفير الخيسصيتش

غض  مبدأ  وتأكيد  املنزل،  داخل  اخلصوصية  احرتام  تأكيد  هبا  ويقصد 
البرص، سواء من اجلريان أو الضيوف، كام أن اإلنسان حيتاج بفطرته إىل خصوصية 
حتول دون املتطفلني وكشف أرساره وأرسار عائلته خارج نطاق املنزل. وكذلك 
التأكيد عىل رضورة الفصل يف اخلصوصيات الداخلية للمسكن، من حيث النوم 
البنني   عىل فصل نوم  الرسول  أو األنشطة املختلفة، حيث حض 
ُقوا َبْينَُهْم يِف اْلـَمَضاِجِع«))). كام حث القرآن الكريم عىل  عن البنات بقوله: »َوَفرِّ
لقوله  الوالدين؛  غرفة  عن  األبناء  نوم  فصل  رضورة  حيث  من  السليمة  القيم 
ِيَن  َوٱلاَّ يَۡمُٰنُكۡم 

َ
أ َملََكۡت  ِيَن  ٱلاَّ ِذنُكُم  لَِيۡسَت ٔۡ َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلاَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل: 

ٰٖت{ ]النور: 58[. لَۡم َيۡبلُُغواْ ٱۡلُلَُم ِمنُكۡم ثََلَٰث َمراَّ

)1( نفس املرجع السابق، ص5.
)2( أخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »الصالة« باب »متى يؤمر الغالم بالصالة« رقم )495(.
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من  العديد  أن  نالحظ  املرصي،  املجتمع  يف  املسكن  واقع  إىل  وبالنظر 
اخلصوصية.  توفري  عن  وُبعده  وضيقه  املسكن  ازدحام  إىل  أشارت  الدراسات 
احلرضية،  املناطق  يف  احلياة  بنوعية  اهتمت  دراسة  الدراسات  هذه  بني  ومن 
هذه  وتتناول  املكاين.  وتوزيعه  للظاهرة  اإلسكاين  املركب  بتحليل  واهتمت 
الدراسة إشكالية االرتباط بني املشكلة اإلسكانية بأشكاهلا ومظاهرها املختلفة 
الدراسة  اعتمدت  ناحية أخرى. كام  ناحية، وبني نوعية احلياة للسكان من  من 
السكنية،  الوحدات  عدد  املدينة،  يف  األرس  عدد  هي:  املتغريات،  من  عدد  عىل 
نسبة الغرف املستقلة، نسبة الوحدات السكنية اجلوازية، نسبة الوحدات السكنية 
غري املتصلة بالشبكة العامة للمياه، نسبة الوحدات السكنية غري املتصلة بالشبكة 
الدراسة،  فرتة  يف  السكاين  النمو  معدل  املدينة،  سكان  حجم  للكهرباء،  العامة 
نسبة  البطالة،  نسبة  املباين،  يف  األدوار  متعددة  العامرات  نسبة  التزاحم،  معدل 
حيث  من  الَعيِّنة  مدن  تقسيم  إىل  الدراسة  وتوصلت  العليا.  املؤهالت  حاميل 
»نوعية احلياة« إىل خس رشائح رئيسية، هي: نوعية جيدة، نوعية متوسطة، نوعية 

دون املتوسط، نوعية رديئة، نوعية شديدة الرداءة))).
ب- ارق ياد نأ م اإلسرافش

مناقضات  والرتف  اإلرساف  وكان  يشء،  كل  يف  مطلوًبا  القصد  كان  ملا 
َوَكَن  واْ  َيۡقُتُ َولَۡم  يُۡسِفُواْ  لَۡم  نَفُقواْ 

َ
أ إَِذآ  ِيَن  }َوٱلاَّ له ذمهام اإلسالم، قال تعاىل: 

ُيِبُّ  َل  إِناَُّهۥ   ْۚ تُۡسِفُٓوا }َوَل  تعاىل:  وقال   ،]67 ]الفرقان:  قََواٗما{  َذٰلَِك  َبۡيَ 

)1( وفاء عبد املنعم، »نوعية احلياة يف املناطق احلرضية، حتليل املركب اإلسكاين للظاهرة وتوزيعه 
املكاين- احلالة املرصية«، مؤمتر اإلقليم العريب للسكان، املركز الديموغرايف بالقاهرة، 12 ديسمرب 

1996م، ص271.



دليل األسرة في اإلسالم - الجزء الثاني

188

قال    النبي  أن   : أنس  وعن   .]141 ]األنعام:  ٱلُۡمۡسِفَِي{ 
بعد أن أمر األنصاري هبدم قبة يف بيته مرشفة عىل املدينة: »َأَما إِنَّ ُكلَّ بِنَاٍء َوَباٌل 

َعَل َصاِحبِِه، إاِلَّ َما اَل، إاِلَّ َما اَل« يعني ما ال بد منه))).
مستنتًجا  العمران،  بخراب  ُمؤِذن  الرتف  أن  إىل  خلدون  ابن  ذهب  وقد 
َمۡرنَا 

َ
أ قَۡرَيًة  نُّۡهلَِك  ن 

َ
أ َرۡدنَآ 

َ
أ }ِإَوَذآ  »اإلرساء«:  سورة  يف  تعاىل  قوله  من  ذلك 

ۡرَنَٰها تَۡدِمرٗيا{ ]اإلرساء: 16[))).  ُمۡتَفِيَها َفَفَسُقواْ فِيَها فََحقاَّ َعلَۡيَها ٱۡلَقۡوُل فََدماَّ
لذلك ال بد من البعد عن اإلرساف يف املسكن ويف البناء، والسعي نحو اختيار 
مواد البناء املناسبة واألقل تكلفة، والتي يتوافر فيها االحتياج الفعيل من العنارص 
باالحتياج  االهتامم  بالكفاف  ويقصد  الكفاف.  حدود  يف  تكون  التي  املعامرية 
الفعيل، وذلك يف عدد من العنارص وحجمها، مثل غرف النوم واملعيشة واملطبخ 

وغريها))).
التشطيبات  مواد  يف  باملغاالة  البناء  يف  اإلرساف  عدم  علينا  جيب  كام 
والزخارف والزينة وغري ذلك، مما يعد نوًعا من التفاخر وإنفاًقا لألموال فيام ال 

يفيد؛ حيث ُيَعد ذلك من متاع الدنيا الزائل.
أظهرت  وقد  العناء،  بعد  واحلامية  للمأوى  أسايس  مطلب  فاملسكن 
الظروف  أدت  حيث  للمسكن؛  الوظيفة  هذه  ألغى  قد  الفقر  أن  الدراسات 
الزواج؛ لعدم قدرهتم عىل رشاء  االقتصادية والبيئية بالشباب إىل العزوف عن 

)1( سبق خترجيه قريبا.
)2( إسالم حممود نوفل، »القيمة اإلسالمية يف عمران املدينة«، مرجع سابق، ص3.

)3( أيمن بن عمر آل عابد، »املفهوم العام للمسكن االقتصادي«، صحيفة االقتصادية اإللكرتونية:
http://www.aleqt.com/2011/07/09/article
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املسكن، وقد يلجأ البعض اآلخر إىل نظام السكنى املشرتكة مع األهل، كنوع من 
 التكيف مع الظروف االقتصادية الضاغطة، ولقد وصل األمر يف األرس األشد فقًرا 
تبنى من  التي  العشش  السكن يف  أو عىل  إىل اشرتاك عدة أرس يف غرفة واحدة 

اجلريد والصفائح))).
ج- المسكن الساسعش

اْلـَمْسَكُن  اْلـَمْرِء  َسَعاَدِة  »ِمْن   : اهلل  رسول  عن  ورد  فقد 
الُِح، َواْلـَمْرَكُب اْلـَهنِيُء«))). اْلَواِسُع، َواْلـَجاُر الصَّ

ويعني هذا أن توسعة املسكن مرغوب فيها، إذا كانت متاحة للفرد وبدون 
إسالمي،  مطلب  املسكن  فتوسعة  مرحية.  بمعيشة  التمتع  تتيح  حتى  إرساف، 
حيقق ما تدعو إليه الرشيعة، أما إذا مل يتوفر املسكن الواسع لضيق ذات اليد فال 
يكلف اهلل نفًسا إال ُوسعها، ويكون املسكن الواسع يف هذه احلالة نوًعا من أنواع 

الرتف غري املرغوب فيه.

)1( علياء شكري وآخرون، »احلياة اليومية لفقراء املدينة، دراسات اجتامعية واقعية«، اإلسكندرية، 
دار املعرفة اجلامعية، 1995م، ص61.

)2( أخرجه أمحد يف »املسند« )24/ 86( مسند نافع بن عبد احلارث رقم )15372(، والبزار يف 
»املسند« )4/ 15(. وذكره اهليثمي يف »كشف األستار عن زوائد البزار« ونقل قول البزار: ال نعلمه 
مرفوًعا إال من هذا الوجه عن سعد، وحممد بن أيب محيد فليس بالقوي، وقد روى عنه مجاعة من أهل 
العلم. وأخرجه ابن حبان )4032( من طريق حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة: حدثنا الفضل بن 
موسى، عن عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند، عن إسامعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه، 
احَلُة، َوامَلْسَكُن الَواِسُع،  َعاَدِة: امَلْرَأُة الصَّ عن جده قال: قال رسول اهلل : »َأْرَبٌع ِمَن السَّ
يُِّق،  وُء، َوامَلْسَكُن الضَّ وُء، َوامَلْرَأُة السُّ َقاَوِة: اجَلاُر السُّ الُِح، َوامَلْرَكُب اهَلنِيُء. َوَأْرَبٌع ِمَن الشَّ َواجَلاُر الصَّ
وُء«. وهذا إسناد صحيح عىل رشط البخاري، رجاله رجال الشيخني غري حممد بن  َوامَلْرَكُب السُّ

عبد العزيز بن أيب رزمة، فمن رجال البخاري.
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3- المشكالت المتعلقة بالمسكن:
حيث نجد أن املسكن باعتباره أحد اجلوانب لنوعية احلياة، تكتنفه الكثري 
وخاصة  املجتمع،  أفراد  أن  أي  ذاته،  املسكن  غياب  من  ابتداء  املشكالت،  من 
تغيب  املسكن  أن  أو  املالئم،  املسكن  جيدون  ال  اجلدد،  واملتزوجني  الشباب 
اإلنسانية  بالرشوط  يفي  ال  مسكن  إىل  يتحول  بحيث  األساسية،  املرافق  عنه 
األساسية. يضاف إىل ذلك السكن يف املناطق العشوائية، الذي يتحول بذاته إىل 

أحد املتغريات املولدة لكثري من املشكالت االجتامعية.
ونعرض فيام ييل لبعض املشكالت املتعلقة باملسكن: 

ت- غياب المسكنش
الرباط االجتامعي  يعد  املسكن أحد أهم أحالم األرسة، كام  امتالك  ُيَعدُّ 
الذي يربط األرسة باحلي وبكامل املجتمع. وقد أظهرت الدراسات أنه ينتج عن 
ملكية املسكن منفعة أو مردود اقتصادي عىل األرسة، كام ُوِجد أن ملكية األرس 

ملساكنها ُيسِهم يف رفع مستوى احلي؛ نظًرا لبقاء السكان به لفرتة أطول.
ولقد أظهرت الدراسات أن الفقر وسوء الظروف االقتصادية قد أثر عىل 
مقدرة الفرد عىل امتالك املسكن، كام أثر عىل حالة هذا املسكن إن ُوِجد؛ حيث 
واإلنارة  الصحية  املرافق  تنقصها  الفقراء  مساكن  أن  الدراسات  تلك  أظهرت 
اجليدة والتهوية املناسبة يف الريف واحلرض عىل السواء، كام تفتقر تلك املساكن 
إىل العديد من رشوط املسكن الصحي، فبعضها ال يضم مطابخ وال دورات مياه، 
والنوافذ قليلة وضيقة ومرتفعة، ومداخل املساكن ضيقة ومظلمة، والوحدات 
السكنية تتنوع إىل حد كبري لتعكس بالتايل أوضاًعا لرشائح طبقية خمتلفة داخل 
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الطبقة الدنيا، فبعض تلك املساكن مستقل وبعضها مشرتك، كام أن بعض مساكن 
الفقراء عبارة عن عشش مصنوعة من اخلشب والصفيح))).

املجتمع  من  كبرية  لرشحية  االقتصادية  الظروف  سوء  عىل  ترتب  ولقد 
عن  منفصل  أو  مالئم  مسكن  عىل  احلصول  عن  َعْجُزهم  الشباب،  وخاصة 
هلذه  حالًّ  األرسة  مع  السكن  يف  الشباب  وجد  ولقد  الزواج،  أجل  من  األرسة 
املشكلة، وتسبب ذلك الوضع يف العديد من املشكالت واخلالفات والتوترات 
بني الزوجني؛ حيث أشارت إحدى الدراسات إىل أن السكن مع أهل الزوج أو 
أهل الزوجة كان السبب يف حدوث خالفات قوية، وكان سبًبا رئيسيًّا يف طلب 
الطالق. وبدراسة حاالت الطالق الذين اعَتربوا عدم وجود سكن مستقل سبًبا 
ا للطالق، ُوِجد أن 84.5% منهم كانوا يسكنون مع أهل الزوج، و%6.9  قويًّ
الناحية  من  املبارش  الطالق  أسباب  أهم  من  أن  ذلك  ويعني  الزوجة،  أهل  مع 
معظم  تكيف  لعدم  الزوج؛  أهل  مع  خاصة  املستقل،  غري  السكن  هو  املعيشية 

النساء مع هذا الوضع))).
احلل املقدم لغياب املسكن:

جيب  أنه  إىل  وغيابه  املسكن  حالة  سوء  ملشكلة  حل  عن  البحث  يشري 
اإلسكان  ملشكلة  حلول  إجياد  شأهنا  من  اجتامعية  سياسات  اتباع  الدولة  عىل 
ال  وأيًضا  الزواج،  عىل  امُلقبِل  للشباب  بالنسبة  وخاصة  املرصي،  املجتمع  يف 
والثقايف  االجتامعي واالقتصادي  للمستوى  وفًقا  الزواجي  االختيار  يتم  أن  بد 
اجلامعية،  املعرفة  دار  اإلسكندرية،  املدينة«،  لفقراء  اليومية  »احلياة  وآخرون،  شكري  علياء   )1(

1995م.
)2( »أسباب الطالق يف املجتمع الكويتي«، وزارة العدل،2012م:

http://www.moj.gov.kw/Divorce/result
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للزوجني، أي أن يكون هناك تكامل يف صفات الزوجني وقدراهتام وإمكاناهتام، 
اضطر  ما  إذا  وخاصة  الزواج،  قبل  الزوجني  أرسة  بني  التفاهم  مراعاة  كذلك 

الزوج لإلقامة يف مسكن العائلة.
يكون  حياة  فرصة  له  تتاح  أن  يف  احلق  إنسان  لكل  بأن  القول  ونستطيع 
راضًيا عنها، وأن يسعى إىل حتقيق طموحه املرشوع فيها، فنوعية احلياة يقصد هبا 

درجة الرضا التي يبلغها الفرد يف خمتلف جوانب حياته))).
ب- ال زاحم داخل المسكنش

كثرًيا  تسبب  التي  األساسية  املشكالت  املسكن من  داخل  التزاحم  اعترب 
 »Altman« من املشكالت االجتامعية واألخالقية، وقد ربط »ألتامن« 1975م
بني االزدحام ونقص اخلصوصية، واعترب االزدحام املوقف الذي ال يتحقق فيه 

مستوى اخلصوصية املرغوبة لدى األفراد.
بينام نجد أن »ويكان« »Wikan« يف دراستها األنثربولوجية ألحد األحياء 
الكربى تربط بني االزدحام وتداعي بعض القيم املعيشية التي يرتبط هبا األفراد، 
بام  أنفسهم  السكان  درجة شعور  أساس  االزدحام عىل  تقيس  نجدها  ثم  ومن 
يعتربونه قياًم معيشية أساسية ولكنهم يعجزون عن حتقيقها بسبب ضيق احليز، 
ومن بني تلك القيم أن يكون لكل فرد الفرصة يف أن ينام يف رسير، إضافة إىل أن 
ختصص غرفة مستقلة لكل من الوالدين واألبناء الذين يزيد عمرهم عن أربع 
سنوات، وأن ختصص غرف نوم مستقلة لكل من اإلخوة واألخوات عند البلوغ، 
األقارب يف  الذكور غري  الضيوف  استقبال  فرصة  تتوفر  أن  إىل جانب رضورة 

)1( أمني عبد اهلل إبراهيم، »التنمية وحتسني نوعية احلياة«:
www.14october.com/news.aspx?newsno=3006432
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غرفة ال تكون خمصصة لنوم أو جلوس النساء، وأن يكون لألرسة مطبخ خاص 
معزول عن عيون الزوار الفضوليني. ويف ظل الظروف املتدنية للمسكن يتجنب 
باملسئولية  اإلحساس  ضعف  إىل  األمر  ويصل  اآلخرين،  مساعدة  األشخاص 

االجتامعية، وضعف االنتامء، واإلحساس باملجهولية))).
ويعترب التزاحم يف املسكن أحد أهم املؤرشات الفرعية للمسكن، ويعرف 
عن  ما  مكان  يف  املوجودين  البرش  عدد  زيادة  تصف  مادية  حقيقة  بأنه  الزحام 
اإلمكانيات االستيعابية هلذا املكان. وعىل ذلك فإن الزحام يف املسكن هو أحد 
وتشري  احلرضي.  التدهور  أو  الرث  للتحرض  »املرضية«  الباثولوجية  الظواهر 
اإلحصاءات الرسمية إىل أن معدل التزاحم يف مدينة القاهرة ككل يبلغ %1.5، 
السيدة  حي  يف  تدرجييًّا  وينخفض   ،%2.1 إىل  نارص  منشأة  حي  يف  يرتفع  بينام 

زينب إىل 1.4%، ويف حي النزهة إىل %1.0))).
التزاحم إىل بروز جمموعة من  املسكن وارتفاع معدل  ويؤدي سوء حالة 
املشكالت األساسية، التي نذكر منها: افتقاد اخلصوصية، واختالل نسق القيم 
الدراسات  إحدى  يف  باحثٌة  الحظته  ما  ذلك  يؤكد  وما  والدينية.  االجتامعية 
ٍة كافية  َأرِسَّ املهمة التي تناولت نوعية احلياة أن ضيق املسكن يرتبط بعدم توفر 
لكل أفراد األرسة، بحيث يوجد رسير واحد مزدوج لكل خسة أفراد، وخاصة 
يف  األرسة  أفراد  نوم  إىل  يؤدي  الذي  األمر  وهو  الواحدة،  الغرفة  سكان  لدى 
رسير واحد، برصف النظر عن متغريات السن والنوع ويف بعض األحيان درجة 

)1( »جودة احلياة، االزدحام والسلوك«: 
www.asnanaka.com/m/Environment

)2( اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، »الظروف السكنية«، 1986م، ص10.
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القرابة. كام لوحظ عدم توفر غرف نوم مستقلة للوالدين، مما يؤدي إىل فقدان 
اخلصوصية، وازدياد مظاهر اإلباحية داخل األرسة، باإلضافة إىل عدم الفصل 
للنوم واجللوس والطعام  الواحدة  الغرفة  الغرف، حيث تستخدم  يف استخدام 
أن  البيان  عن  وغنيٌّ  واالستذكار.  الضيوف  واستقبال  واالستحامم  والطهي 
املتعلقة بفقدان  القيم، وخاصة  النمط من السكنى يؤدي إىل اختالل نسق  هذا 

خصوصية األجساد.
النائمة  األجساد  من  عدٍد  وجوَد  تالحظ  الباحثة  هذه  كانت  ما  وكثرًيا 
اجلريان  من  الزوار  من  والداخلني  اخلارجني  ضجيج  رغم  النهار  َوَضح  يف 
مستوى  تدينِّ  السكني  النمط  هبذا  أيًضا  ويرتبط  الباحثة.  ومنهم  واألقارب، 
النظافة الشخصية والنظافة العامة والتلوث، مما يؤثر عىل احلالة الصحية لألفراد. 
املتخلفة  املناطق احلرضية  أجريت عىل  التي  الدراسات  من  العديد  أكدت  وقد 

هذه املالحظات))).
ج- سسء حالت المسكنش

حقوق  منظومة  صميم  يف  يدخل  أصيل  اجتامعي  حقٌّ  السكن  يف  احلقُّ 
اإلنسان واملواطن، ويرتبط أوثق ارتباط باحلق يف احلياة واحلق يف الرعاية الصحية 
واحلق يف الكرامة اإلنسانية؛ فمن كان بال مأوى فال يأمن عىل حياته وصحته، 
نفسه وال جمتمعه. فال  ينفع  فال  نفسيته،  وتتعقد  مزاجه  باهلوان، وخيتل  ويشعر 
عجب واألمر كذلك أن حترص مواثيق وحقوق اإلنسان، بل والدساتري، عىل 

املجتمع  يف  احلياة  نوعية  عىل  املؤثرة  والثقافية  االجتامعية  »املتغريات  اجلوهري،  حممد  هناء   )1(
املرصي يف السبعينيات«، مرجع سابق، ص399- 400.
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إقرار احلق يف املأوى املناسب، والذي يتعني عىل الدولة كفالته بام تصنعه وتنفذه 
من سياسات عامة اجتامعية، وبام تصدره من ترشيعات عادية والئحية))).

التي  الفيزيقية  البيئة  أحد جوانب  السكنية هي  املنطقة  أو  وإذا كان احلي 
يعيش يف إطارها الفرد، فإن املسكن يمثل أيًضا بالنسبة لنوعية احلياة أحد جوانب 
هذه البيئة الفيزيقية، بحيث يشكل احلي اإلطار العام للبيئة الفيزيقية، ويشكل 

املسكن اإلطار اخلاص هلا. وتتكون حالة املسكن من عدة عنارص أساسية:
أو  املبنى  ِقَدم  للمسكن، من حيث  العامة  احلالة  يتمثل يف  العنرص األول 
املسكن  وتأثريه عىل ضيق  باملسكن  التزاحم  حداثته، وكذلك من حيث معدل 
واخلدمات  املرافق،  بحالة  فيتعلق  الثاين  العنرص  أما  األرسة.  ألفراد  بالنسبة 
محام  ووجود  الصحي  والرصف  والكهرباء  املياه  كشبكات  باملسكن،  املتوفرة 
توفر  بمدى  املسكن  من  األفراد  إشباع  يتأثر  حيث  مستقل،  ومطبخ  مستقل، 
وكفاءة هذه املرافق. ويتصل العنرص الثالث بحجم اإلنفاق عىل املسكن، ومدى 
ارتباطه بملكية املسكن، حيث تشري نسبة اإلنفاق عىل املسكن من إمجايل اإلنفاق 
الشهري لألرسة إىل مدى تأثري حالة املسكن عىل نوعية احلياة. بينام يتعلق العنرص 
الرابع باجلوانب الذاتية للمسكن، مثل رضاء األفراد عن مساكنهم مقارنة بواقع 
بالنسبة  األرسة  أفراد  يطرحها  التي  األمنيات  ترتيب  وكذلك  املساكن،  هذه 
ملسكنهم، حيث تعرب هذه األمنيات عن درجة أو مستوى اإلشباع املرغوب فيه 
وتعكس درجة اإلشباع التي حتققت أو مل تتحقق بالفعل يف إطار احلالة الواقعية 

للمسكن))).

)1( أماين عبد اهلادي اجلوهري، »احلكم الرشيد ونوعية احلياة«، مرجع سابق، ص164.
املجتمع  يف  احلياة  نوعية  عىل  املؤثرة  والثقافية  االجتامعية  »املتغريات  اجلوهري،  حممد  هناء   )2(

املرصي«، مرجع سابق، ص394.
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د- ةردي تنضاع السك ة في الم اطق الوشسائيتش
َجَعَل   ُ }َوٱللاَّ تعاىل:  قوله  اإلنسان  حياة  يف  السكن  أمهية  عىل  يدل  مما 
لَُكم ّمِۢن ُبُيوتُِكۡم َسَكٗنا{ ]النحل: 80[، فهذه النعمة املباركة من أهم النعم، 
التي يتصف هبا  الطيبة  التمتع بغريها. وإن من أهم الصفات  فلوالها مل يمكن 
املسكن سعته، فكلام كانت سعته أكرب كان مسكنًا مرحًيا جالًبا للسعادة. فعن نافع 
بن عبد احلارث قال: قال رسول اهلل : »ِمْن َسَعاَدِة اْلـَمْرِء اْلـَمْسَكُن 

الُِح، َوامَلنِْزُل اْلَواِسُع، َواْلـَمْرَكُب اْلـَهنِيُء«))). اْلَواِسُع، َواْلـَجاُر الصَّ
فاملسكن املريح الواسع من مقومات السعادة للمؤمن ولعائلته، ويف املقابل 
فإن الدار السيئة من أسباب الشقاء، ومن أظهر الصفات السيئة التي يتصف هبا 
»إِنَّ ِمْن َشَقاِء   :  قوُله  املسكن ضيُقه. فقد جاء عن أسامء 
ِة«))). وفيه: سوء الدار: ضيق ساحتها،  ابَّ اِر، َوامَلْرَأِة، َوالدَّ ْنَيا: ُسوَء الدَّ امَلْرِء ِف الدُّ
عقم  املرأة:  وسوء  طبعها.  وسوء  َظْهِرها،  َمنْع  الدابة:  وسوء  جرياهنا.  وخبث 

رمحها، وسوء خلقها.
امَلْرَأُة  َثَلَثٌة:  آَدَم  اْبِن  َسَعاَدِة  »ِمْن  مرفوًعا:  وقاص  أيب  بن  سعد  وعن 
امَلْرَأُة  َثَلَثٌة:  آَدَم  اْبِن  َوِمْن َشَقاِء  الُِح.  َوامَلْرَكُب الصَّ الُِح،  َوامَلْسَكُن الصَّ ُة،  احِلَ الصَّ
وُء«))). ويف روايٍة البن ِحبَّان: »اْلـَمْرَكُب  وُء، َوامَلْرَكُب السُّ وُء، َوامَلْسَكُن السُّ السُّ

اْلـَهنِيُء، َوامَلْسَكُن الَواِسُع«))).

)1( أخرجه احلاكم يف »املستدرك« )4/ 184( كتاب »الرب والصلة« رقم )7306(. وقال: صحيح 
اإلسناد؛ فإن مجيل موىل عبد اهلل بن احلارث األنصاري روى عنه حبيب بن ثابت غري حديث.

)2( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري)153/24( رقم )395(.
)3( سبق خترجيه.
)4( سبق خترجيه.
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ِمُل لَِساَنَا  َقاَوِة: امَلْرَأُة َتَراَها َتُسوُءَك َوَتْ ويف روايٍة للحاكم: »َوَثَلٌث ِمَن الشَّ
ْبَتَها َتِعْبَت َوإِْن َتَرْكَتَها َلْ َتْلَحْق َأْصَحاَبَك،  ُة َتُكوُن َقُطوًفا َفإَِذا َضَ ابَّ َعَلْيَك، َوالدَّ
األجناس  أنواع  ببعض  ختصيص  وهذا  امَلَرافِِق«))).  َقلِيَلَة  َضيَِّقًة  َتُكوُن  اُر  َوالدَّ
املذكورة دون بعض، وبه رصح ابن عبد الرب فقال: يكون لقوم دون قوم، وذلك 

كله بقدر اهلل. 
احللول املقرتحة لسكن العشوائيات:

أصبحت املناطق العشوائية والسكن العشوائي يشكل املشكالت البنائية 
املعقدة، التي تؤرق ضمري خمتلف املجتمعات؛ وذلك نظًرا إىل أهنا باإلضافة إىل 
املشكالت ذات  تفرخ كثرًيا من  فإهنا بدأت  كوهنا تشكل مشكلة يف حد ذاهتا، 

الطبيعة االجتامعية واألخالقية عىل السواء.
استناًدا إىل ذلك فإنه من الرضوري َوْضع حلول هلذه املشكالت باقرتاح 
عدة إجراءات أساسية: من هذه اإلجراءات رضورة قيام الدولة بدورها يف توفري 
مع  السكنية  الوحدات  إنشاء  معدل  تناسب  عىل  والعمل  السكنية،  الوحدات 
حجم الطلب عىل هذه الوحدات، وتوفريها بأسعار تكون يف متناول يد الطبقات 
استفادة  باجتاه  العمل  أمهية  ذلك  إىل  باإلضافة  املنخفضة.  والدخول  الكادحة 
الدنيا  الطبقة  أبناء  وخاصة  لإلسكان،  القومي  املرشوع  هذا  من  املواطنني  كل 
حمدودي  احتياجات  بعض  توفري  استطاعت  قد  الدولة  كانت  وإذا  والوسطى. 
الدخل من السكن املناسب، وذلك بطرح برامج متعددة هلم، فإنه قد قابل ذلك 

)1( أخرجه احلاكم يف »املستدرك« كتاب »النكاح« رقم )2684(، وقال عقبه: صحيح اإلسناد، 
من خالد بن عبد اهلل الواسطي إىل رسول اهلل ، تفرد به حممد بن بكري عن خالد، إن كان 

حفظه فإنه صحيح عىل رشط الشيخني.
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تقصري جتاه الطبقة الوسطى، التي متثل رشحية عريضة من الشعب املرصي؛ إذ إنه 
عىل الرغم من إمكانياهتا املعقولة نسبيًّا فإهنا -أي الطبقة الوسطى- ال تستطيع يف 
ظل ارتفاع األسعار السائدة امتالك األرض وبناءها كسكن عائيل أو رشاء شقة 

تتناسب مع مستواها االجتامعي يف أي من األحياء أو املدن اجلديدة))).
إىل جانب ذلك من الرضوري قيام الدولة بدورها يف توفري املرافق )املياه، 
الكهرباء، الرصف الصحي( جلميع املناطق، وخاصة املناطق العشوائية والريفية 
التي تفتقد نسبة كبرية منها هلذه املرافق األساسية، والتي تؤثر بشكل أسايس عىل 
نوعية احلياة والصحة العامة للسكان من خالل تدين مستوى املسكن واملرافق 

املتاحة به.
ويمكن أن تساعد منظامت املجتمع املدين يف حل مشكلة السكن يف املناطق 
كفاءة  برفع  واالهتامم  املناسبة،  السكنية  الوحدات  بعض  بتوفري  العشوائية، 
التعاون  املناطق العشوائية والريفية، من خالل  اخلدمات السكنية والصحية يف 
مع رجال األعامل لوضع خطط ومرشوع تنموي للنهوض بمستوى املسكن يف 
تلك املناطق العشوائية. يضاف إىل ذلك أمهية العمل عىل نرش القيم اإلسالمية 
املنصوص عليها والتي حتث عىل اخلصوصية واآلداب العامة يف املسكن وآداب 
املسكن  ظروف  كانت  وإن  حتى  املضاجع،  يف  األبناء  بني  والتفريق  االستئذان 
ال تسمح بتوفري رسير لكل طفل؛ وذلك درًءا لكثري من املشكالت األخالقية 
أفراد األرسة، والذي يؤكد انخفاض  الناجتة عن املشاركة يف رسير واحد لكل 

مؤرشات نوعية احلياة يف املسكن وخصائصه احليوية.



)1( أماين عبد اهلادي اجلوهري، »احلكم الرشيد ونوعية احلياة«، مرجع سابق، ص166.
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عندما ينشغل األب يف عمله، يدفعه ذلك إىل التفريط يف حق أهله وأرسته، 
وقته  يقيض معظم  وقًتا طوياًل، يف حني  معهم  يقيض  أو  معهم  يكاد جيلس  فال 
خارج املنزل، إما يف العمل أو يف لقاءات واجتامعات أو مع األصدقاء، وبذلك 
قد  كام  املنزل.  خارج  معه  اخلروج  أو  معه  اجللوس  من  واألوالد  الزوجة  حترم 
تنشغل الزوجة أيًضا يف عملها من جهة ومسئوليات املنزل من جهة أخرى، دون 

التفكري يف اخلروج من روتني احلياة اليومية، أو حماولة التجديد.
من  متل  والنفوس  تكل  القلوب  ألن  مطلوب؛  النفوس  عن  فالرتويح 
روتني احلياة، وخاصة إذا تكرر أمر ما عىل النفوس ملته؛ لذلك ال بد من جتديد 
بعد  باالرتياح  تشعر  النفس  أن  وخاصة  األرسية،  احلياة  روتني  وكرس  النشاط 
قضاء إجازة، فاإلجازة جتمع أفراد األرسة وتؤلف بينهم وتفسح املجال للزوجة 
سلامن  قصة  ذلك  عىل  املؤكدة  اإلسالمية  النامذج  ومن  نشاطها.  جتدد  لكي 
متبذلًة )البسة  الدرداء  أمَّ  فرأى  الدرداء،  أبا  زار سلامُن  فقد   ، الفاريس
له  ليس  الدرداء  أبو  أخوك  قالت:  شأُنك؟  ما  هلا:  فقال  والعمل(،  املهنة  ثياب 
حاجة يف الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاًما، فقال: ُكْل؟ قال: فإين صائم. 
قال: ما أنا بآكٍل حتى تأكل. قال: فأكل، فلام كان الليُل ذهب أبو الدرداء يقوم، 
سلامن  قال:  الليل  آخر  من  كان  فلام  َنْم.  فقال:  يقوم  ذهب  ثم  فنام،  َنْم.  قال: 
ا،  ولنفسك عليك حقًّ ا،  لربِّك عليك حقًّ إن  له سلامن:  فقال  َيا،  فَصلَّ اآلن.  ُقِم 
ه. فأتى النبي ، فذكر  ا، فَأْعِط كلَّ ذي حقٍّ حقَّ وألهلك عليك حقًّ

ذلك له، فقال النبي : »َصَدَق َسْلاَمُن«))).

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »الصوم« باب »من أقسم عىل أخيه ليفطر يف التطوع ومل 
ير عليه قضاء إذا كان أوفق له« رقم )1968(.
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النوافل  عىل  والواجبات  احلقوَق    سلامن  م  قدَّ فقد  وهكذا 
عليه  أقر  ما  وهو  أوىل،  األهل  حق  ألن  إال  ذلك  وما  الليل،  وقيام  الصيام  من 
باملسئوليات األرسية  الرزق والقيام  فالعمل وكسب   .(((

 الرسول
واحلياتية أمر رضوري، ولكن يف الوقت نفسه ال جيب أن يستغرق فيه الزوجان 
العطالت  أيام  يف  وخاصة  األرسية،  احلياة  روتني  من  للخروج  حماولة  دون 
ۡن 

َ
أ َءاَيٰتِهِۦٓ  }َوِمۡن  تعاىل:  قال  األرسية  احلياة  وتنشيط  جتديد  ويف  الرسمية))). 

ٗة َورَۡحًَةۚ  َوداَّ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم ماَّ
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

ُروَن{ ]الروم: 21[. إِناَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكاَّ
قائمًة  زالت  ما  زوجية  عالقة  يف  رشيٌك  أنه  منهام  كل  ُيدرك  أن  فيجب 
ومستمرًة، لكن ما نشاهده بعد عدة أشهر من الزواج هو تغري هذه العالقة، فبعد 
ا وتنشغل كثرًيا عن الزوج الذي يصبح كل مهه  وجود األبناء تصبح الزوجة ُأمًّ
أن يعول هذه األرسة وُيوفِّر نفقاهتا األساسية، ومع اعتياد هذا الروتني يتسلل 
امللل والفتور إىل حياة الزوجني وتظل هكذا إذا مل يفكرا يف جتديد احلياة واخلروج 

من تكرار األحداث واملواقف.
والتجديد سمة من سامت احلياة اإلنسانية، وإنه األفضل للمرء من الناحية 
  َّالنفسية والبدنية، وكذلك الروحية، فقد جاء َعْن َأَنٍس، َأنَّ النَّبِي
والتجديد  لألفضل  الطباع  وتغيري  بَِساَعٍة«))).  َساَعًة  اْلُقُلوَب  ُحوا  »َروِّ َقاَل: 
وحتقيق  ومستقرة.  هادئة  بينهام  احلياة  جيعل  أن  شأنه  من  الزوجني  بني  اإلجيايب 

)1( عبد الرمحن بن عبد اهلل، »األرسة واإلجازة«:
www.almeshkat.net/vb/archive/index.php/t-23734.html 

)2( عيل القائمي، »تكوين األرسة يف اإلسالم«، بريوت، لبنان، دار النبالء، 1996م، ص226.
ُحوا اْلُقُلوَب َساَعًة بَِساَعٍة«، رقم )672(. )3( أخرجه الشهاب القضاعي يف مسنده: »َروِّ
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معنى السكن يف هذه اآلية الكريمة يظهر من خالل مراعاِة كال الزوجني ملشاعر 
السعيدة والتخفيف من آالمه واملساعدة  أوقاته  اآلخر واحلرص عىل مشاركته 
خاصة  بصفٍة  الزوجة  وعىل  وقته،  به  وسمح  ذلك  استطاع  متى  مهامه  أداء  يف 
زوجها  استقبال  حُتسن  ومجيلًة  نظيفًة  دائاًم  فتبدو  لزوجها  السكن  هذا  ُتوفِّر  أن 
املتعب وهُتيئ له ما حيب من طعاٍم ورشاٍب وجوٍّ هادئ يسرتيح فيه، وال تنسى 
يف غمرِة مسئولياهتا الكثرية أهنا زوجة عليها أن ترس زوجها إذا نظر إليها، وذلك 
بالكلمة الطيبة والنظرة احلانية واهلمسة الصافية والبسمة الطاهرة التي تعينه عىل 

متاعب احلياة.
فيجب عىل الزوج أن يتنبه إىل رضورة اهتاممه بزوجته، وتأكيده الدائم هلا 
ت السنوات وزادت املسئوليات،  أهنا ما زالت حمل إعجابه وحبه وتقديره مهام مرَّ
فمن املمكن تغيري نظام احلياة، كأن خيرجا مًعا بعيًدا عن األوالد، ويتذكرا أوقاهتام 
السعيدة، وأن كال الزوجني له فضل عىل اآلخر، وهذه نعمة جيب أن يشكرا اهلل 
عليها؛ }َوَل تَنَسُواْ ٱۡلَفۡضَل بَۡيَنُكۡم{ ]البقرة: 237[. ومن أعظم ما يقرب بني 
الزوجني ويزيد التواصل والتفاهم بينهام أن حيرصا عىل أداء طاعة مًعا، وذلك 
مهام كانت الظروف. والزوج جيب أن حيث زوجته عىل هذا، وال يغفل عنه يف 
غمرة اهتامماته. وال بد أن يكون حريًصا عليها مرتفًقا هبا كحرصه ورفقه بنفسه، 
يقدر أوقات ضعفها وتعبها، وأال حيملها فوق طاقتها حتى تستطيع  أن  وعليه 

االستمرار يف العطاء له ولألبناء.
حيث  زوجاته؛  معاملة  يف  القدوة  نِْعَم    الرسول  كان  وقد 
الدعوية  أعبائه  من  الرغم  عىل  بأمورهن  وهيتم  هبن  ويرفق  عليهن  حينو  كان 
الكثرية، وقد سابق السيدة عائشة  يف إحدى املرات فسبقته وبعد فرتٍة 
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سابقها مرًة أخرى فسبقها، فقال هلا: »َهِذِه بِتِْلَك«)))، وعندما أرادت بعض نساء 
يامنع  املدينة مل  نزل  باحلراب عندما  اللعب  أن تشاهد فريق    النبي 
، َقاَل: َقاَلْت َعاِئَشُة: »َواهللِ َلَقْد َرَأْيُت  َبرْيِ  يف ذلك؛ فَعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َيْلَعُبوَن بِِحَراهِبِْم، يِف  َيُقوُم َعىَل َباِب ُحْجَريِت، َواحْلََبَشُة    َرُسوَل اهللِ 
يِن بِِرَداِئِه، لَِكْي َأْنُظَر إىَِل َلِعبِِهْم، ُثمَّ َيُقوُم  َمْسِجِد َرُسوِل اهللِ ، َيْسرُتُ
 ، نِّ السِّ احْلَِديَثِة  اجْلَاِرَيِة  َقْدَر  َفاْقِدُروا  ُف،  َأْنرَصِ تِي  الَّ َأَنا  َأُكوَن  َحتَّى  َأْجيِل،  ِمْن 

َحِريَصًة َعىَل اللْهِو«))).
ينام،  أن  قبل  قلياًل  أهله  مع  َيسُمر  العشاَء  صىل  إذا    وكان 
وجيمع نساءه كلَّ ليلٍة يف بيِت التي يبيت عندها رسوُل اهلل ، فيأكل 

معهن الَعشاء يف بعض األحيان، ثم تنرصف كلُّ واحدٍة إىل منزهلا))).
ولقد أكدت العديُد من الدراسات احلديثة عىل أمهية الرتويح عىل احلالة 
ُيساعد عىل مواصلة  منتظمة  بالرتويح عىل فرتاٍت  قياَمه  النفسية لإلنسان، وأن 
أفراد  مجيع  بمشاركِة  الرتويُح  ذلك  يكوَن  أن  بد  وال   ، وِجدٍّ بإتقاٍن  العمل 
مجيع  بني  والعاطفي  االجتامعي  التواصل  َدْعم  عىل  يعمل  مما  واألبناء،  األرسة 

أفراد األرسة.
اإلجيايبِّ  التفاعِل  َدْعم  عىل  األرسية  احلياة  وجتديُد  الرتويُح  وُيساعد 
واإليثاريِّ بني أعضاء األرسة مجيِعهم، وقاعدُة ذلك أن الزواَج وُحْسَن املعارشة 

بني الزوجني من ثامرمها أن تنمو روح املودة واأللفة بني الزوجني.

)1( أخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »اجلهاد« باب »يف السبق عىل الرجل« رقم )2578(.
رقم  األهل«  مع  املعارشة  »حسن  باب  »النكاح«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )2(
)5190(، ومسلم يف »صحيحه« كتاب »صالة العيدين« باب »الرخصة يف اللعب الذي ال معصية 

فيه يف أيام العيد« رقم )892(.
)3( تفسري ابن كثري )212/2(.
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بيته،  إىل  املساء  عند  ويركن  عمله،  من  النهار  آخَر  َيفُرغ  حني  فالزوج 
وجيتمع بزوجته وأبنائه، ينسى اهلموَم التي اعرتته يف هناره، والتعَب الذي كابده 

يف َسْعيه وجهاده.
وكذلك املرأة حني جتتمع مع زوجها، وتستقبل عند املساء رفيَق حياهتا؛ 
تقوى  الزوجية،  وسعادَته   ، النفيسَّ سكنَه  اآلخر  ظلِّ  يف  منهام  واحٍد  كلُّ  فيجد 
األلفُة واملودة بينهام كزوجني من ناحيٍة، وبينهام وبني أبنائهام من ناحيٍة أخرى، 
ج  وترفرف السعادُة كلُّها عىل األرسة، فتفيض مشاعُر احلبِّ عىل الزوجني، وتتأجَّ
النبيلة. وال خيفى ما يف هذه األحاسيس  ينابيُع األحاسيس واملشاعر  يف قلبيهام 
َهر عىل مصاحلهم،  والعواطف من أثٍر كريٍم ونتائَج طيبٍة يف رعاية األبناء، والسَّ

ٍة هانئة ومستقبٍل فاضل. والنهوض هبم نحَو حياٍة مستقرَّ
وينبغي أن تستمرَّ العالقاُت العاطفية بني الزوجني، فالتواصل العاطفيُّ 
هو مفتاُح السعادة بينهام، فالعالقة الزوجية تبدأ قويًة دافئة ومليئة باملشاعر الطيبة 

واألحاسيس اجلميلة.
ُيشِعر  أن  الزوج  وعىل  ذلك،  استمرار  عىل  الزوجان  حيرص  أن  وينبغي 
زوجَته بحبِّه وإخالصه الدائم هلا، وعىل الزوجة أن ُتبادلِه هذه املشاعَر الطيبة، 

وُتعلن له عن حبِّها إياه وإخالصها ووفائها له يف كلِّ وقٍت.
البيت  وجتعل  سهاًل،  الصعَب  ل  حُتوِّ الزوجني  بني  الصادقة  والعاطفة 

الصغري جنًة يسعد فيها الزوجان واألبناء.
ه يف نظرها، وُتطيِّب  فاملرأة احلكيمة هي التي ُتشِعر زوَجها بحبِّها له، وُتكربِّ
ي حياهَتام  له الكالم، وتعوده عىل ذلك من أول أيام زواجها، فذلك هو الذي ُيغذِّ

الزوجية، وجيعلها ُتثمر خرًيا.
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وكذلك ينبغي أن تسود بينهام الكلمة الطيبة واالحرتام املتبادل، ومبادلة 
، فال يمنع حياُء الزوجة من أن ُتبادل زوَجها الكلامت الرقيقة  كلامت الُودِّ واحلبِّ
ع الزوجَة عىل ذلك بكلامته الرقيقة أيًضا  واملشاعر الراقية، وعىل الزوج أن ُيشجِّ
يتنافسان؛  وفيها  بينهام  رحبًة  احلب  ولتكن ساحُة  نحوها،  الصادقة  وأحاسيسه 

أماًل يف سعادة حياهتام يف الدنيا وابتغاء أجر ومثوبة اهلل  يف اآلخرة.
عن  بالرتويح  هيتمُّ  للتفاؤل  يدعو  الذي  احلنيف  ديننا  أن  الواضح  ومن 
مرشوعية  عىل  بالداللة  مليئًة  املرشفة  السنة  جاءت  وقد  ذاته،  وجتديد  اإلنسان 
الرتويح، ولعل من أهم النصوص النبوية الدالة عىل ذلك أحاديَث نبويًة عديدة، 
أبو  لقيني  قال:    األَُسيِّديِّ  َحنْظلة  عن  َوَساَعًة«:  »َساَعًة  حديث:  منها 
اهلل،  قال: سبحان  نافق حنظلة.  قال: قلت:  يا حنظلة؟  أنت  فقال: كيف  بكٍر، 
رنا بالنار واجلنة،  ما ُقلَت؟! قال: قلت: نكون عند رسول اهلل ، ُيذكِّ
عاَفْسنا    اهلل  رسول  عند  من  خرجنا  فإذا   ، َعنْيٍ َرْأَي  كأنا  حتى 
َلنَْلَقى ِمثَل  ْيعات فنَِسينا كثرًيا. قال أبو بكٍر: فواهلل، إنا  األزواَج واألوالد والضَّ
قلت:   ، اهلل  رسول  عىل  دخلنا  حتى  بكٍر  وأبو  أنا  فانطلقُت  هذا. 
َذاَك؟«. قلت:  »َوَما   : يا رسول اهلل. فقال رسول اهلل  نافق حنظلة 
، فإذا خرجنا  رنا بالنار واجلنة حتى كأنا َرْأَي َعنْيٍ يا رسول اهلل، نكون عندك ُتذكِّ
ْيعات ونسينا كثرًيا. فقال رسول اهلل  من عندك عافسنا األزواَج واألوالد والضَّ
َوِف  ِعنِْدي  َتُكوُنوَن  َما  َعَل  َتُدوُموَن  َلْو  إِْن  بَِيِدِه،  َنْفِس  »َوالَِّذي   :
ْكِر َلَصاَفَحْتُكُم اْلـَمَلئَِكُة َعَل ُفُرِشُكْم َوِف الطُُّرَقاِت، َوَلكِْن َيا َحنَْظَلُة، َساَعًة  الذِّ

َوَساَعًة«))).
)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »التوبة« باب »فضل دوام الذكر والفكر يف أمور اآلخرة 

واملراقبة وجواز ترك ذلك يف بعض األوقات« رقم )2750(.
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حديث:  فهو  النفس  عن  الرتويح  أمهية  عىل  د  الـُمؤكِّ الثاين  احلديُث  أما 
»َصَدَق َسْلَمُن«: الذي سبق.

بن  اهلل  عبد  قال  ا«:  َحقًّ َعَلْيَك  لِـَجَسِدَك  »إِنَّ  حديُث:  الثالث  واحلديُث 
َأَلْ  اهلل،  َعْبَد  »َيا   : اهلل  رسوُل  يل  قال   : العاص  بن  عمرو 
»َفَل  قال:  اهلل.  رسول  يا  بىل،  فقلت:  ْيَل؟«.  اللَّ َوَتُقوُم  النََّهاَر  َتُصوُم  َأنََّك  ُأْخَبْ 
ا،  ا، َوإِنَّ لَِعْينَِك َعَلْيَك َحقًّ َتْفَعْل، ُصْم َوَأْفطِْر، َوُقْم َوَنْم؛ َفإِنَّ لِـَجَسِدَك َعَلْيَك َحقًّ
اٍم، َفإِنَّ َلَك بُِكلِّ  ا، َوإِنَّ بَِحْسبَِك َأْن َتُصوَم ُكلَّ َشْهٍر َثَلَثَة َأيَّ َوإِنَّ لُِزوِرَك َعَلْيَك َحقًّ
، قلت: يا  د عيلَّ ْدُت فُشدِّ ِه«. فَشدَّ ْهِر ُكلِّ َحَسنٍَة َعْشَ َأْمَثالِـَها، َفإِنَّ َذلَِك ِصَياُم الدَّ
َتِزْد  َنبِيِّ اهلل َداُوَد- - َواَل  »َفُصْم ِصَياَم  رسوَل اهلل، إين أجد قوًة؟ قال: 
ْهِر«.  الدَّ »نِْصُف  قال:  ؟  داود-  اهلل  نبيِّ  صياُم  كان  وما  قلت:  َعَلْيِه«. 

.(((
 ِّفكان عبد اهلل يقول بعدما كرب: يا ليتني قبلُت رخصَة النبي

ْبَن  اهلل  َعْبَد  »َيا   : اهلل  رسوُل  يل  قال  قال:  »مسلم«:  ولفظ 
ْيَل، َوإِنََّك إَِذا َفَعْلَت َذلَِك َهَجَمْت َلُه اْلَعنْيُ  ْهَر َوَتُقوُم اللَّ َعْمٍرو، إِنََّك َلَتُصوُم الدَّ

َوَنََكْت، اَل َصاَم َمْن َصاَم اْلََبَد«))).
 : أما احلديُث الرابع فهو حديث: »ِف ِدينِنَا ُفْسَحة«: قالت عائشة
قال رسوُل اهلل  يومئٍذ: »لَِتْعَلْم َيُوُد َأنَّ ِف ِدينِنَا ُفْسَحًة، إِنِّ ُأْرِسْلُت 

بَِحنِيِفيٍَّة َسْمَحٍة«))).

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »الصوم« باب »حق اجلسم يف الصوم« رقم )1975(.
)2( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الصيام« باب »النهي عن صوم الدهر ملن ترضر به« رقم 

.)1159(
حمقق  وقال   .)24855( رقم    عائشة  مسند   )349  /41( »املسند«  يف  أمحد  أخرجه   )3(

»املسند«: حديث قوي، وهذا سند حسن.
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عىل  تدلُّ  التي  الرشيفة  األحاديث  أشهر  من  األربعة  األحاديُث  فهذه 
حظِّ  مراعاة  رضورِة  إىل  العبَد  ُترشد  إذ  اإلمجال؛  حيث  من  الرتويح  مرشوعية 
النفس يف الراحة، وَنْيِل ِقْسٍط من الرسور والبهجة؛ لتبتعد عن الَكَلل، وتتجاوز 

امَلَلل، وتستطيع أن ُتواصل طريَق ُمضيِّها إىل اهلل  بعزيمة وِجدٍّ ونشاٍط.
عدة  يف  تلخيُصها  ويمكن  اإلسالم،  يف  للرتويح  ضوابط  توجد  كام 

ضوابط، منها:
• أن األصَل يف الرتويح اإلباحُة.

• وأن الرتويَح وسيلٌة ال غايٌة، واجِلدَّ هو األصل، والرتويَح فرٌع.
• ورضورة أال يكون يف النشاط الرتوحييِّ خمالفٌة رشعية.

. • وأمهية أال يشغل الرتويُح عن واجٍب رشعيٍّ أو اجتامعيٍّ
ا بُمامِرِسه. • كذلك أال يكون النشاُط الرتوحييُّ ضارًّ

وباإلضافة إىل كل ما سبق فإنه من الرضوري لتجديد نوعية احلياة األرسية 
االهتامم باملظهر واألناقة اليومية وعدم إخفاء ملسات األنوثة والرقة داخل املنزل؛ 
ألنه امللجأ يف كل األوقات. وارتباًطا بذلك عدم تعمد الزوج أو الزوجة إثارة 
بصوت  كاحلديث  فيه،  الشكوك  موضع  نفسه  وضع  أو  اآلخر،  الطرف  غرية 
هامس يف حرضة الطرف اآلخر أو بعيًدا عنه، أو إشعار الطرف اآلخر أن ثمة 
أموًرا ال يرغب يف اطالعه عليها، أو كثرة الكذب والتربيرات، وخاصة يف حالة 

الزوجة أو الزوج الغيور أو شديد احلساسية.
من الرضوري عدم مقارنة الزوجة بني حاهلا قبل الزواج ومعيشتها وحاهلا 
مع الزوج بعد الزواج، مع حث الزوجة عىل ممارسة أعامل منزلية ُتِدرُّ عليها مبالغ 
الصرب واملصابرة والدعم  أبنائها، إضافة إىل بث خلق  تسد حاجاهتا وحاجات 
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االقتصادية  الظروف  مع  التكيف  أجل  من  األرسة  ألفراد  واالجتامعي  النفيس 
السيئة للزوج. إضافة إىل الرصاحة والوضوح يف احلوار ويف املعامالت الزوجية. 
طريقة  ويف  اليومي،  احلياة  أسلوب  يف  التجديد  كذلك  الرضوري  ومن 
العيش ويف أنواع الطعام والرشاب وغريها، كتغيري أماكن األثاث املنزيل، وإعادة 
ترتيب البيت بطريقة أخرى، ورشاء بعض القطع اجلديدة وهكذا، كذلك أمهية 
فمن ال  والتجديد،  واالستجامم  للراحة  دورية؛  بصفة  تروحيية  برحالت  القيام 
حيسن فن الراحة ال حيسن فن العمل، كذلك الزيارات العائلية وصلة األرحام، 

كل ذلك يذهب امللل.
فهو  اإلنسان؛  حياة  يف  مهامًّ  دوًرا  احلب  يلعب  أن  كذلك  املهم  ومن 
أساس احلياة الزوجية وتكوين األرسة ورعاية األبناء، وهو أساس التآلف بني 
يربط  الذي  الوثيق  الرباط  وهو  احلميمة،  اإلنسانية  العالقات  وتكوين  الناس 
يف  التعاون  الزوجني  عىل  ينبغي  لذلك  عبادته؛  يف  خيلص  وجيعله  بربه  اإلنسان 
بناء أرسة  يعمالن يف  فالزوجان  والتضحية،  اإليثار  املشرتكة حتت شعار  احلياة 
إنسانية، وال يمكن أن يتم البناء إال بأن يكون عملهام متصًفا بالتضحية واإليثار 
والتسامح والتحمل والعدالة، ومن العدالة أال حيمل أحُد الزوجني صاحبه ما 
ال يطيق، ومن العدالة االقتصاد يف اإلنفاق واجتناب البخل))). إىل جانب ذلك 
احلرص عىل التواصل بني أفراد األرسة، ويكون ذلك من خالل احلوار والتشاور 
املسئوليات؛  وتشاطر  التعاون  من  أساٍس  عىل  واالتفاق  واإلقناع  والتفاهم 
للحفاظ عىل كيان األرسة والوصول هبا إىل بر األمان، وهذا ال خيتلف بالنسبة 
ألفراد األرسة بشكلها الواسع، أي أفراد القبيلة أو العائلة من اآلباء واألحفاد 
والتوزيع،  للنرش  إيرتاك  الطفل«،  نفسية  يف  وأثره  األرسي  »احلب  داود،  حممد  الباري  عبد   )1(

2005م، ص23-18.
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وأبناء العم، مع التوسع يف ذلك، فمتى سادت بينهم روح لغة احلوار والتشاور 
والتفاهم واالتفاق واإلقناع، وطغت عليهم روح املساعدة والتنسيق يف توزيع 
لغة  فيهم  وتأصلت  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  واملسئوليات،  األدوار 
التواصل  فإن  متباينة؛  أو متقاربة ومتوافقة، غري متضاربة وال  ومفاهيم واحدة 

بينهم عنوان بارز.

الفرق بين الترويح واللهو واللعب:
يف مقابل الرتويح املباح رشعا؛ نجد مسلكا آخر غري مرغوب فيه ال رشعا 
رشعا  عليه  املتعارف  احلد  عن  يزيد  الذي  واللعب  اللهو  وهو  أال  عرفا،  وال 

وعرفا، وبام ال تقتضيه احلكمة.
واللهو لغة: مصدر َلـَها يلهو، وهو مأخوذ من مادة »ل هـ و«، التي تدل 
عىل شغٍل عن يشء بيشء. فاللهو: كل يشء شغلك عن يشء. واللهو: ما شغلك 
من هوى وطرب؛ يقال: َلـَها يلهو. واللهو: الصدوف؛ يقال: َلـَهْوت عن اليشء 

أهلو هلًوا.
وَلـَهْيُت عن اليشء َأهْلَى هلًيا وهلياًنا: إذا َسَلْوُت عنه وتركت ذكره وأرضبت 
عنه. وأهلاه: أي شغله؛ يقول ابن عرفة النحوي يف قول اهلل جل وعز: }َلهَِيٗة 
قُلُوُبُهۡم{ ]األنبياء: 3[ أي: متشاغلة عام ُيدَعون إليه. قال: وهذا ِمْن َلـِهَي عن 
نَت َعۡنُه 

َ
اليشء َيْلَهى: إذا تشاغل بغريه. قال: وهذا من قول اهلل جل وعز: }فَأ

قال:  ألنه  يلهو؛  ال    والنبي  تتشاغل،  أي:   ،]10 ]عبس:   } ٰ تَلَهاَّ
ٍء«))) ))). ُد ِمنِّي بَِشْ »َلْسُت ِمْن َدٍد، َواَل الدَّ

)1( أخرجه البخاري يف »األدب املفرد« ص448 باب »الغناء واللهو« رقم )785(.
)2( انظر: »لسان العرب« مادة »هلو«.
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وأصل اللهو: الرتويُح عن النفس بام ال تقتضيه احلكمة؛ يقول الطربي يف 
دِيَنُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗوا{ ]األنعام: 70[ يقول تعاىل  َُذواْ  ِيَن ٱتاَّ قوله تعاىل: }َوَذرِ ٱلاَّ
ِذْكُره لنبيه حممد : َذْر هؤالء الذين اختذوا دين اهلل وطاعتهم إياه لعًبا 
وهلًوا فجعلوا حظوظهم من طاعتهم إياه اللعب بآياته واللهو واالستهزاء هبا إذا 
القرطبي:  وقال  باملرصاد))).  هلم  فإين  عنهم  فَأْعِرض  عليهم؛  وُتِلَيت  سمعوها 
بوعظهم. ومعنى  مأموًرا  تعنت، وإن كنت  أهل  فإهنم  قلبك هبم؛  ُتعلِّق  أي ال 
}لَعِٗبا َولَۡهٗوا{ أي: استهزاء بالدين الذي دعوهَتم إليه، وقيل: استهزءوا بالدين 
ًغا يف دين. وقيل: }لَعِٗبا  الذي هم عليه فلم يعملوا به، واالستهزاء ليس ُمسوَّ

َولَۡهٗوا{: باطاًل وفرًحا))).
الذي  اليشء  اللهو:  قال:  اجلرجاين  أن  نجد  اصطالًحا  اللهو  لنا  تأمَّ فإذا 
يتلذذ به اإلنسان فُيلهيه ثم ينقيض))). وقال املناوي: اللهو ما يشغل اإلنساَن عام 
تقتضيه  بام ال  النفس  الرتويح عن  اللهو  الطرطويش: أصل  يعنيه وهيمه. وقال 

احلكمة.
وقال الكفوي: كل باطل أهلى عن اخلري وعام يعني فهو َلـْهو.

ويعترب اللعب من آليات الرتويح داخل بناء احلياة األرسة، غري أنه إذا زاد 
. لعب يلعب َلِعًبا وَلْعًبا،  عن حد معني فهو يعترب مفسدة. واللعب لغة: ضد اجِلدِّ

ولعب وتالعب وتلعب مرة بعد أخرى.

)1( »تفسري الطربي« )11/ 441(.
)2( »تفسري القرطبي« )7/ 15(.

)3( »التعريفات« للجرجاين ص194.
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أن  غري  من  الصبيان  فعل  اللعب:  اجلرجاين:  قال  اصطالًحا:  واللعب 
فِْعُله غرَي قاصٍد به مقصًدا  ُيعِقب فائدًة))). وقال الراغب: لعب فالن: إذا كان 
صحيًحا))). ومن ثم يكون اللعب هو أن يفعل اإلنسان فعاًل ال يقصد به مقصًدا 

صحيًحا.
مما سبق يتبني أن اللهو واللعب يعنيان أن ينشغل اإلنسان عام يعنيه وهيمه، 

ويامرس من األفعال ما ال فائدة فيه مما ال يقصد به مقصًدا صحيًحا.



)1( »التعريفات« للجرجاين ص192.
)2( »املفردات يف غريب القرآن« للراغب األصفهاين ص741.
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بسبب ظروف احلياة التي تسود جمتمعات احلضارة الغربية فإننا نجد أهنا 
قد انزلقت إىل أنامط من القيم منها بروز القيم الفردية واألنانية، وملا كانت األرسة 
وتكوينها  برصاحتها  األرسة  أن  نجد  فإننا  واإليثارية  اجلامعية  القيم  إىل  تستند 
القيم  التقليدي قد أصبحت عبئا عىل هذه احلضارة، ويضاف إىل ذلك سقوط 
األخالقية حتت وطأة الثقافة الغريزية التي دفعت باإلنسان يف هذه احلضارة إىل 
أنامط شتى وعديدة نالت األرسة بعضها، ونعرض فيام ييل ألبرز أوضاع وأنامط 

األرسة املعارصة وبخاصة يف املجتمعات الغربية:
1- األسرة في األوضاع الخطرة:

فكثري  الغربية،  املجتمعات  يف  وخاصة  خطرة،  أوضاًعا  األرسة  تواجه 
الواحد والعرشين، حيث  القرن  الربع األول من  الدول سوف تتالشى يف  من 
تتحدث الدوائر املعنية اآلن عن النتائج املرتتبة عىل تراجع املواليد وزيادة نسبة 
الشيوخ، وهذه الزيادة يف نسبة الشيوخ سوف تزيد العاطلني عن العمل وتقلل 

من القوة القادرة عىل اإلنتاج.
وليست مشكلة تدين أفراد األرسة هي املشكلة الوحيدة التي تواجه األرسة 
الغربية عموًما بل إن األرسة الغربية مل تعد هي األم واألب مًعا، بل ازدادت نسبة 
األرس التي تتكون من عائل واحد، وهذا ما قدمه التقرير الربيطاين وأوردته كثري 
الغربية، فهذه صحيفة  تنقل بعًضا من اإلحصائيات  التي  العربية  من الصحف 
عربية تصدر يف لندن تعنون تقريًرا بام يأيت: »انقراض العائلة التقليدية الربيطانية«، 
نسبة  انخفضت  حيث  الربيطانية  األرسة  شمل  متزق  عن  تتحدث  التقرير  ويف 
األبناء البالغني الذين يعيشون مع والدهيم وارتفعت نسبة األبناء الذين يعيشون 
مع أحد الوالدين، ويقول التقرير )عام 1417هـ= 1996م(: »إن هذه النسبة 
بلغت 12%، وُيضيف التقرير: إن نسبة اإلنجاب بدون زواج وصلت أكثر من 

15%، كام ازدادت نسبة النساء الاليت يعرضن عن اإلنجاب«.
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وقد انطبق األمر نفسه تقريًبا عىل األرسة األمريكية، فقد نرشت صحيفة 
أمريكية أن نسبة العائالت املكونة من أبوين يف الواليات املتحدة قد انخفضت 
انخفاًضا ملحوًظا يف اخلمس سنوات األخرية بحيث أصبحت عائلة واحدة فقط 
من بني كل أربع عائالت أمريكية يعيش فيها األب واألم يف منزل واحد، وتقول 
ل 40% من نسبة العائالت  اإلحصائيات: إن نسبة عائالت األبوين كانت ُتشكِّ
إىل  النسبة  هذه  انخفضت  1990م،  عام  وبحلول  1970م  عام  يف  األمريكية 
26.3% ووصلت يف عام 1995م إىل 22.5%. وتؤكد هذه اإلحصائيات ما 
املائة من  اليتيمة« قول املؤلف: »الليلة سينام أربعون يف  جاء يف كتاب »أمريكا 

أطفال أمريكا بعيًدا عن املنازل التي يعيش فيها آباؤهم«.
الديموغرافية  االجتاهات  أكثر  من  ُيَعد  األب  فقدان  »إن  ويضيف: 
)السكانية( إيالًما هلذا اجليل، فهي السبب األول لرتاجع صحة الطفل يف جمتمعنا، 
الدافع لكثري من املشكالت االجتامعية من اجلريمة إىل عمل الصغار إىل  وهي 
املجال، من  األرقام يف هذا  املؤلف بعض  ويقدم  باألطفال«.  اجلنيس  التحرش 
ذلك مثاًل أن نسبة األطفال الذين يعيشون مع آبائهم عام 1960م هي %82.4 
وتراجعت هذه النسبة حاليًّا إىل 61.7%، كام كانت نسبة الذين يعيشون بعيًدا 
عن آبائهم عام 1960م هي 17.5% وبلغت هذه النسبة 36.3% عام 1990م.
هذه  عن  واألرقام  احلقائق  بعض  اإلعالم  يف  املتخصصني  أحد  ويذكر 
القضية بقوله: »يوجد يف بريطانيا خسامئة ألف عائلة بدون أب، وعرشة آالف 
الغربية  املجتمعات  لواقع  والناظر  بريطانيا«))).  يف  ا  سنويًّ تبنيهم  يتم  يتيم  طفل 
جيد أهنا قد بدأت هتدم األرسة بمفهومها التقليدي، وهذا ال حمالة يفيض إىل هدم 

)1( مازن بن صالح مطبقاين، الغرب من الداخل: األرسة يف بعض املجتمعات الغربية املعارصة:
www.saaid.net/Doat/mazin/index.htm
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عندهم؛  للمجتمع  اإلنسانية  القيم  عىل  بظالله  وُيلقي  تدرجييًّا،  بأرسه  املجتمع 
النظر  وبإمعان  قيمه.  بكل  املجتمع  انحالل  عليه  يرتتب  األرسة  انحالل  إن  إذ 
من  كثري  وصفه  والذي  جليًّا،  الفرق  يتضح  الغريب  املجتمع  يف  األرسة  حول 
العلامء واملفكرين ليس من املسلمني فحسب بل من الغرب أنفسهم، عىل سبيل 
»ول  يذكر  الفلسفة  مباهج  كتابه  يف  ذلك  يؤكد  ما  ديورانت«  »ول  يقول  املثال 
ديورانت«: »إن حياة املدينة يف الغرب تفيض إىل كل مثبط عن الزواج يف الوقت 
الذي تقدم فيه إىل الناس كل باعث عىل الصلة اجلنسية وكل سبيل يسهل أدائها، 
إن النمو اجلنيس يتم مبكًرا عام كان من قبل، كام يتأخر النمو االقتصادي وال مفر 
من أن يأخذ اجلسم يف الثورة، وتضعف القوة عىل ضبط النفس، وتصبح العفة 
التي كانت فضيلة موضًعا للسخرية، ويصبح االتصال قبل الزواج أمًرا مألوفا«، 
ثم يقول يف موضع آخر من نفس الكتاب: »ولسنا ندري مقدار الرش االجتامعي 

الذي يمكن أن ينتج عن ذلك خاصة ما يتعلق بتأخري الزواج«))).
وإذا ما نظرنا إىل مسألة اإلنجاب يف األرس الغربية نجدها قد بدأت تتدنى 
بشكل ملحوظ، وهذا هيدد بشكل مبارش مستقبل املجتمعات الغربية، وقد بدأ 
الغرب يستشعر خطورة األمر بأعىل مستوياته، وتشري اإلحصاءات إىل أن حجم 
األرسة الربيطانية انخفض من 2.9% فرد عام 1971م إىل 2.4 عام 1993م، 
أما عدد األطفال يف األرسة الربيطانية فقد تدنى إىل نسبة 1.8 فرد يف الثامنينيات 

بام يف ذلك األوالد املتبنون))).

)1( حممد إبراهيم رشيف: من هدي القرآن الكريم يف نظام االجتامع وآداب السلوك، القاهرة، دار 
الوفاء للنرش والتوزيع، 1985م، ص286- 287.

)2( مازن بن صالح مطبقاين، الغرب من الداخل: األرسة يف بعض املجتمعات الغربية املعارصة:
www.saaid.net/doat/mazin/3.htm
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ويشـري التقرير السنوي للسكان إىل أن عدد األطفال يف األرسة وصل إىل 
املتبنني وأطفال  العدد يتضمن األطفال  الثامنينيات، وهذا  بداية  فرًدا منذ   1.8
األرسة  أن  الربيطانية  األرسة  تكوين  يف  املهمة  املظاهر  ومن  الزوجـني،  أحد 
عام  إىل %22  ارتفع من 8% عام 1971م  أم«  أو  »أب  واحد  والد  املكونة من 
1993م، وبالنسبة لألمهات الوحيدات فقد ارتفع من 8% عام 1971م إىل %22 
عام 1993م، وبالنسبة لألمهـات الوحيدات فقد ارتفعت نسبتهن من 1% عام 
1971م إىل 18% عام 1993م. وكتبت »إيان موراي« »Ian Murray« حول 
التقرير السنوي للسكان قائلة: إن األرسة الربيطانية التقليدية املكونة من أبوين 
األكـثر  الرتتيب  فإن  حكومي،  سكاين  تقرير  آلخر  وفًقا  ندرة  أكثـر  أصبحت 
شيوًعا لألرسة هو رجل وامرأة بال أطفال، ووفًقا لإلحصائيات التي تم إعدادها 
من إبريل عام 1991م حتى مارس 1992م فإن زوًجا- رجاًل وامرأة- من بني 
كل خسة أزواج ال يعيشـون حتت مظلة الزواج، وأرسة واحدة من بني سبع أرس 
يعوهلا والد واحد، أب أو أم، وعائلة من بني كل اثنتي عرشة عائلة تتضمن طفاًل 

من زواج سابق ألحد الزوجني.
معدل  انخفاض  حول   »Lesley White« وايت«  »ليزيل  كتبت  وقد 
الزواج يف بريطانيا فقالت: إن مؤسسة الزواج تكاد ختتفي يف بالدنا، فقد أصبح 
اإلقبال عىل الزواج أقل ويف سن متأخرة، وارتفعـت نسبة الطالق حتى وصلت 
40% وهي أعىل نسبة يف أوربا، وبالنسبة النخفاض الزواج فقد انخفض بنسبة 
الثلث عام 1992م. وتصف الكاتبة موقف الربيطانيني من الزواج فتقول: »لقد 

ا أن يقدم الناس عىل الزواج«. ا، فمن الصعب جدًّ أصبح الزواج خميًفا جدًّ
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ومن النتائج التي حدثت أن أصبح متوسط عمر املرأة عند إنجـاب أول 
طفل هو 28.6 سنة، وهناك عرشون يف املائة من النساء ال يفكرن يف اإلنجاب 
مطلًقا، ويفضلن إنفاق أمواهلن عىل الرتفيه واملتع الذاتية. ولو عدنا إىل التقرير 
احلكومي الربيطاين لوجدنا أن عدد النساء الاليت مل يتزوجن قد ارتفع من %18 
عام 1979م إىل 28% عام 1993م، أما العيش مع الرجل دون زواج فقد ارتفع 

من 9% عام 1981م إىل 23% عام 1993م.
ويشري تقرير »موراي« إىل ارتفاع نسبة الزواج التجريبي، وهي أن يعيش 
الرجل مع املرأة كأزواج دون عقد رسمي؛ فثمة امرأة من كل أربعة نساء تعيش 
مع رجل بال زواج، بينام متتنع األخريات عن اإلقدام عىل الزواج كليًّا))). كام كتب 
سينام  الليلة  »هذه  يقول:   »David Blankenhorn« بالنكنهورن«  »ديفيد 
آباؤهم«.  فيها  يعيش  التي  املنازل  بعيًدا عن  أمريكا  أطفال  املائة من  أربعون يف 
)السكانية(  الديموغرافية  االجتاهات  أكثر  من  ُيَعد  األب  فقدان  بأن  ويضيف 
وهي  جمتمعنا،  يف  الطفل  صحة  لرتاجع  األول  السبب  فهي  اجليل،  هلذا  إيالًما 
الدافع لكثري من املشكالت االجتامعية من اجلريمة إىل عمل الصغار إىل التحرش 

اجلنيس باألطفال. ويقدم الكاتب بعض األرقام يف هذا املجال، وهي:
هي  1960م  عام  آبائهم  مع  يعيشون  الذين  األطفال  نسبة  كانت  أ- 

82.4%، وتراجعت هذه النسبة حاليًّا إىل %61.7.
هي  1960م  عام  آبائهم  عن  بعيًدا  يعيشون  الذين  نسبة  كانت  كام  ب- 

17.5%، وبلغت هذه النسبة عام 1990م )%36.3(.

وبحوث  لدراسات  املنورة  املدينة  مركز  االجتامعية،  للظواهر  دراسة  الداخل:  من  الغرب   )1(
www.madinacenter.com :االسترشاق

.General House Hold Survey 1993 :نقاًل عن
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وقد أشار »ريتشارد نيكسون« إىل تضاعف حاالت الطالق أربع مرات، 
الرعـاية االجتامعية، أي  وأصبح طفل واحد من كل ثامنية يعيش عىل حساب 
أكثر بثالثة أضعاف ما كان عليه احلال عام 1960م))). وذكر »بوكانان« يف كتابه 
»موت الغرب« أن احلركة النسائية األمريكية هي من أهم العوامل التي تسهم 
جديد  دور  رسم  خالل  من  وذلك  لألرسة،  التقليدي  املفهوم  تغيري  يف  عمليًّا 
للمرأة،  الدور  والزوج واألوالد، وهتميش ذلك  والعائلة  البيت  للمرأة خارج 
بحيث  والنقابات،  األحزاب  مثل  األخرى  املجاالت  لدورها يف  أمهية  وإعطاء 
أدى ذلك إىل اهنيار الوضع العادي التقليدي لألرسة، وضمور العائلة كمؤسسة 
اجتامعية تتكامل يف حضانتها تربية اجليل تربية سوية ناضجة، فانترشت بسبب 

ذلك اجلريمة واالنحراف وغري ذلك.
ويستعرض »بوكانان« الذي كان أحد مرشحي الرئاسة األمريكية لفرتتني 
ليامن«  »نانيس  بقيادة  النسائية  احلركة  يف  واالنحراف  التطرف  مكامن  كتابه  يف 
كرونن«...  و»شيال  شتاينم«،  و»جلوريا  دوركن«  و»أندريا  سلينجر«  و»هيلني 

وغريهن.
ومما استعرضه من أشكال هذا التطرف والغلو ما كتبته »جلوريا شتانيم«، 
وهي هيودية، من أن فكرة الزواج ال ختتلف عن فكرة البغاء، والفرق فقط هو 
أن املرأة تتحول يف حال زواجها من الرجل إىل بغية له طوال فرتة الزواج. ومن 
بشكل  تتحقق  أن  يمكن  ال  املرأة  حرية  أن  من  كرونن«  »شيال  كتبته  ما  ذلك 
حق  والرجل  املرأة  ومنحنا  الزواج،  فكرة  متاًما  ألغينا  إذا  إال  وصحيح  كامل 

الشيوعية اجلنسية.

)1( الغرب من الداخل، مرجع سابق.
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وينقل عن »فالريي سوالنيس« قوهلا بأن املرأة تستطيع فنيًّا أن تستغني عن 
الرجل يف اإلشباع اجلنيس، وحتى يف إنجاب األطفال، بل إنجاب البنات فقط؛ 
الرجل،  عن  االستغناء  مجعية  أسمتها  وقانونية  مشهرة  مجعية  أسست  ولذلك 
معتربة أن الرجل خطأ بيولوجي جيب أن تصححه املرأة. ثم خيلص بوكانان يف 
كتابه إىل القول بأن هذه املفاهيم التي نشطت احلركة النسائية األمريكية يف نرشها 

كانت سبًبا رئيًسا يف اهنيار النظام يف املجتمع األمريكي))).

2- األسرة ذات العائل الواحد:
ا  ماديًّ أرسهتا  وشئون  شئوهنا  رعاية  تتوىل  امرأة  من  تتكون  التي  وهي 
وبمفردها، دون االستناد إىل وجود الرجل، زوج أو أخ أو أب، وعىل هذا يدخل 

ضمن هذه الدائرة عدة رشائح نسائية، منها:
أو  مطلقة  أو  أرملة  إما  فهي  زوجها،  فقدت  ولكنها  متزوجة  امرأة   )1(
العمل،  عن  عاجز  أو  مريض  إما  ولكنه  موجوًدا،  الزوج  كان  وربام  مهجورة، 
وبالتايل عن اإلنفاق الذي هو مسئولية الرجل جُتاه املرأة، وهو أيًضا حق املرأة 
يؤمن  ال  درجة  إىل  بخيل  ولكنه  اإلنفاق  عىل  قادًرا  يكون  وقد  زوجها،  عىل 
معها املوارد الرضورية الالزمة هلا، وبالتايل تضطر املرأة للعمل من أجل إشباع 

احلاجات اإلنسانية األوىل.
)2( قد تكون املرأة املعيلة لنفسها غري متزوجة أصاًل، وربام هي بقيت عانًسا 
وأجلأهتا الظروف للعمل بعد أن فقدت املعيل )األب واألخ(، أو ربام تعيش أزمة 
مالية خانقة تضطرها للعمل من أجل القوت. وهؤالء النساء مجيًعا باعتبارهن 
يتولني مسألة إعالة األرس الاليت بعهدهتن، فإن صورة األرسة األحادية التي يعيلها 

www.rasaelnoor.blogspot.com :1( نظرة إىل واقع األرسة الغربية(



دليل األسرة في اإلسالم - الجزء الثاني

218

طرف واحد ستكون ظاهرة واضحة يف املجتمع. وإذا علمنا أن 70% من األرس 
األحادية يف العامل تديرها نساء، و30% فقط يديرها رجال )أرمل، مطلق، غري 
متزوج(، أدركنا خطورة هذه الظاهرة اآلخذة يف االتساع، والتي شجعت الرؤى 
الزواج  بعيًدا عن دائرة  اثنني«  التي رفعت شعار »التعايش بني  الغربية اخلاطئة 
الرشعية، تنرش هذه األرس يف الكثري من دول العامل، وهي يف ازدياد، تصل نسبتها 
يف أوربا وأمريكا من 15- 20%، ويف جنوب آسيا والدول اإلفريقية 30%، ويف 
لبنان 12%، ويف اليمن والسودان 22.6%، وحسب إحصائيات األمم املتحدة 

فإن نسبة هذه األرس يف العامل كله 43% من أرس العامل))).
من  املكونة  العائالت  نسبة  أن  إىل  األمريكية  اإلحصائيات  تشري  حيث 
أبوين يف الواليات املتحدة قد انخفضت انخفاًضا ملحوًظا يف اخلمس سنوات 
األخرية، بحيث أصبحت عائلة واحدة فقط من بني كل أربع عائالت أمريكية 

تشكل نموذًجا متكاماًل لألرسة النووية.
للسكان  السنوي  للتقرير  موراي«  »إيان  فتشري  لربيطانيا  بالنسبة  أما 
ندرة  أكثر  أصبحت  أبوين  من  املكونة  التقليدية  الربيطانية  األرسة  أن  لتوضح 
وفًقا آلخر تقرير سكاين حكومي، وأن النموذج األكثر شيوًعا لألرسة هو رجل 
وامرأة بال أطفال. ووفًقا لإلحصائيات التي تم إعدادها من إبريل عام 1991م 
أزواج ال  خسة  بني كل  من  امرأة(  أو  زوًجا )رجال  فإن  مارس 1992م  حتى 
يعيشون حتت مظلة الزواج، وأرسة واحدة من بني سبِع أرٍس يعوهلا والٌد واحد 
)أب أو أم(، وعائلة من بني كل اثنتي عرشة عائلة تتضمن طفاًل من زواج سابق 

ألحد الزوجني.

)1( املرأة املعيلة ظاهرة عاملية، 30 يونيه 2009م:
http://www.byotna.kenanaonline.com
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وُتبنيِّ اإلحصائيات أن نسبة األطفال الذين يعيشون يف أرٍس بعائل واحد 
العائل فيها أب  العائل فيها أم فقط، و%10  يف بريطانيا متثل 20%، منها %90 
فقط، ونصف هذه األرس يعيش يف حالة من الفقر، كام تبلغ نسبة املواليد خارج 
إطار الزواج يف بريطانيا 41% من إمجايل املواليد، ويوجد يف بريطانيا خسامئة ألف 
ا يف بريطانيا، وارتفعت  عائلة بدون أب، وعرشة آالف طفل يتيم يتم تبنيهم سنويًّ
نسبة الطالق يف بريطانيا لتصل إىل 51%، وترضر 147 ألف طفل يف بريطانيا من 

جراء الطالق.
ومل يكن الوضع يف أمريكا خمتلًفا؛ إذ تبني اإلحصائيات أن نسبة األطفال 
الذين يعيشون يف أرس بعائل واحد تصل إىل 28%، كام تبلغ نسبة املواليد خارج 

إطار الزواج 33% من إمجايل املواليد.

3- األسرة التجريبية أو التوليفية:
دون  واحد  سقف  حتت  يعيشان  وامرأة  رجل  من  مكونة  أرسة  وهي 
غري  املتعارشين  بني  عقد  لصياغة  املحامني  إىل  االلتجاء  ويسود  رسمي،  زواج 
يف  للمواطنني  يسمح  قانون  مرشوع  املكسيكية  السلطات  وتدرس  املتزوجني، 
مع  التجربة،  سبيل  عىل  عامني  ملدة  املؤقت  بالزواج  سيتي  مكسيكو  العاصمة 
إصدار عقود زواج هلذا الغرض بحيث تسمح هذه العقود للزوجني باالختيار 

بعد عامني بني االنفصال أو جتديد عقد الزواج مدى احلياة.
بشأن  التسوية  كيفية  العقود  تلك  توضح  تيليغراف«  »ذا  صحيفة  ووفق 
األطفال واملمتلكات، كام هتدف إىل تسهيل التعقيدات البريوقراطية التي يتكبدها 

املقبلون عىل الزواج، وختفيف املعاناة النفسية الناجتة عن الطالق.
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الطالق  حاالت  معظم  أن  اخلطة  هذه  اقرتحوا  الذين  املسئولون  ويعتقد 
العيش  يقررون  األزواج  فإن معظم  ذلك  وبعد  للزواج،  أول عامني  حتدث يف 
الذي  سيتي  مكسيكو  مجعية  عضو  ويقول  املوت،  يفرقهم  أن  إىل  بعضهم  مع 
اقرتح هذا املرشوع »ليونيل لونا«: »إن العالقة الزوجية وفًقا هلذا املقرتح تنتهي 
يف احلال بعد مرور العامني األولني من الزواج إذا مل تكن احلياة الزوجية مستقرة 
ومتجانسة، وهذا من شأنه أن يوفر عىل الزوجني التعقيدات املتعبة إلجراءات 
الطالق«))). وقد انترش هذا النوع من األرس بدرجة كبرية يف املجتمعات الغربية 
لدرجة أضفت عليه رشعية عرفية، فنجد أنه أصبح مقبواًل ليس فقط عىل مستوى 

األفراد، ولكن عىل مستوى مؤسسات الدولة كذلك.
ويرتبط بذلك األرسة التوليفية أو املختلطة: وهي األرسة التي تتشكل من 
أو  زواج  من  أوالد  له  وكل  ال،  أم  قران  عقد  بينهام  ربط  سواء  واملرأة،  الرجل 
معايشة سابقة، حيث يعيش هؤالء مجيًعا بدون عقد زواج، وحتت سقف واحد، 
أن  كام  لبعضهم،  ا  أمًّ ليست  األرسة  يف  واملرأة  بعضهم،  إخوة  ليسوا  فاألوالد 
الرجل ليس أًبا لبعضهم كذلك، يف نطاق ذلك يعيش اجلميع يف مسكن واحد، 
التي تفتقد  الثانوية  عالقاته ليست أولية، ولكنها أقرب ما تكون إىل العالقات 

الدفء األرسي))).

)1( املكسيك: مرشوع قانون يسمح بتجديد الزواج كل عامني، سرييان تلغراف:
www.syriantelegraph.com/?p=28612

)2( عيل ليلة، »التحوالت االجتامعية االقتصادية للمجتمع املرصي، حتليل بنائي تارخيي« ضمن 
مؤلف، حممود عودة، تاريخ مرص االجتامعي، كلية اآلداب- جامعة عني شمس، 2001م، 294.
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4- األسر المثلية والسحاقية:
وهي تندرج حتت العالقات الشاذة، واملثلية هي انجذاب نفيس وعاطفي 
هذه  تتوج  وقد  اجلنس،  نفس  من  شخص  جتاه  ومتواصل  مكثف  وشعوري 
امليول بالرغبة يف االحتاد اجلسدي ومن ثم االتصال اجلنيس، وهذه امليول ختتلف 
نوعيًّا عن العالقات اجلنسية املعهودة األخرى مثل اجلنس البيولوجي واجلنس 
هذه  كل  عن  ختتلف  املثلية  فامليول  للجنس،  االجتامعي  والدور  االجتامعي 
مبهمة  غالًبا  أحاسيس  من  حصيلة  تكون  بحيث  اجلنيس،  السلوك  من  األنواع 
ممتزجة بنظرة املثيل إىل نفسه ودرجة تقبُّله مليوله، وال ُيعربِّ الشخص بالرضورة 

عن ميوله اجلنسية من خالل ممارسته للجنس.
واألرسة املثلية هي التي تتكون من اثنني من نفس اجلنس، رجل مع رجل، 
أو امرأة مع امرأة، ويعد ذلك خمالًفا للنمط التقليدي من األرس الذي يتكون من 
رجل وامرأة مرتبطني برباط الزواج))). ولقد انترش الشذوذ يف املجتمع الغريب 
بدأ  الشواذ  فزواج  الشذوذ،  هذا  تقنني  إىل  احلد  بكل صوره وأشكاله، ووصل 
يأخذ طابًعا قانونيًّا يف عدد من الدول الغربية، مثل هولندا التي أقر برملاهنا أخرًيا 
ترشيًعا يسمح بزواج الشواذ، ويعرتف بحقهم يف كل ما يتصل بالزواج احلقيقي؛ 
تأكيًدا لذلك فقد شهدت العاصمة اهلولندية »أمسرتدام« يف اآلونة األخرية أول 
واملواطنني  احلكومة  وزراء  حضور  وسط  العامل  يف  الشواذ  بني  رسمي  زواج 
تزويج ستة  مبارشة، وكذلك  اهلواء  الزواج عىل  إذاعة  إىل  باإلضافة  اهلولنديني 
رجال من بعضهم، وكذا تزويج سيدة من أخرى، وذلك يف أعقاب صدور قانون 
القانون  هلذا  وطبًقا  هولندا،  يف  نفسه  اجلنس  من  األشخاص  بني  الزواج  يبيح 
اجلديد فإن احلكومة اهلولندية تعطي للزواج الشاذ حقوق ومسئوليات الزواج 

(1) Gay Marriage, sept 2003, v. 13- no30, on the web www.princeton.edu.
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التقليدي نفسها، وتتمثل يف حق احلصول عىل املعونات االجتامعية، واالنخفاض 
الرضيبي، وحق التبني، ورضورة التوجه للمحاكم من أجل التطليق.

ويتوقع املسئولون يف أمسرتدام أن يرتفع عدد زجيات الشواذ إىل ما يقرب 
ا، وهو ما يمثل 10% من متوسط حاالت  من 10 آالف زواج بني الشواذ سنويًّ

الزواج الطبيعية.
بل  األرسة  اهنيار  إىل  أدَّت  التي  العوامل  من  الـِمْثليني  عالقات  وُتعترَب 
وتآكل وجودها، حيث متَّت إجازة عالقات املثليني للرجال الذين أعامرهم أكثر 
من 21 سنة يف 1976م، وتغريَّ ذلك إىل الـ 18 عاًما يف التسعينيات، وإىل الـ 16 

عاًما يف عام 2000م، وتم تقنني زواج املثليني يف عام 2005م.
املدنية  القوانني  كل  األمريكية  العليا  املحكمة  قبلت  فقد  أمريكا  يف  أما 
الواليات يف عام 2003م، يوجد يف أمريكا 594391 حالة  للِمْثِليِّني يف مجيع 
، كام سجلت أكثر من 15000 حالة زواج بني املثليني يف بريطانيا يف  زواج ِمْثيلٍّ
التسعة أشهر التي أعقبت تقنني زواج املثليني يف الفرتة من ديسمرب 2005م إىل 

سبتمرب 2006م.
وكانت هذه السلسلة من زواج الشواذ قد بدأت يف الدنامرك عام 1989م، 
لتكون أول دولة تعرتف هبذا النوع من الزواج، كام سمحت النرويج والسويد 
للشواذ بتسجيل عالقاهتم تسجيال رسميًّا. أما أملانيا فقد أصدرت قانوًنا جديًدا 
يسمح  وال  الشاذ،  بالزواج  نوعي  باعرتاف  يسمح  2000م  ديسمرب  شهر  يف 
بالتبني، وال احلصول عىل االنخفاض الرضيبي، كام يسمح بإمتام هذه الزجيات 

لغري املواطنني األملان.
ا ليمحو معظم االختالفات  ويف كندا عدل الربملان الكندي 68 قانوًنا احتاديًّ
يسمح  مل  لكنه  جنسيًّا،  الشواذ  من  واألزواج  األسوياء  األزواج  بني  القانونية 
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2000م  عام  من  فرباير  يف  الكندية  احلكومة  ومنحت  الزواج،  تعريف  بتغيري 
مًعا  املقيمني  للطبيعيني  تعطيها  التي  نفسها  مًعا احلقوق  املقيمني  للشواذ جنسيًّا 

دون السامح بزواج رسمي.
وتسمح بريطانيا بالشذوذ اجلنيس، برشط أن يكون بني رجلني عىل األكثر، 
وأن يكون سنهام من 18 فأكثر، أما إذا صغرت السن أو زاد العدد فهنا تكون 
اجلريمة، وهو ما يعرتض عليه الشواذ الذين يمثلون قوة ضاغطة عىل احلكومة. 
وتعد والية »فرمونت« األمريكية هي أول والية أمريكية تعطي للشواذ جنسيًّا 
حق اإلمضاء عىل قسيمة شبيهة بقسيمة الزواج تعطيهم حقوق وواجبات الزواج 

التقليدي نفسها، وذلك يف إبريل املايض.
عن  بالبحث  الشواذ-  زواج  مباركة  جانب  -إىل  الغريب  املجتمع  وبدأ 
الكيمياء  تعرض عامل  فقد  وإمكانية والدهتم،  الشواذ  تسهيل حياة هؤالء  ُسُبل 
أبوين  من  جنني  ختليق  إمكانية  لفكرة  مكلر«  »كامل  الدكتور  الربيطاين  احليوية 
من  بويضة  تفريغ  خالل  من  وذلك  االستنساخ،  تكنولوجيا  باستخدام  شاذين 
بتلقيح صناعي  القيام  املنوي ألحد األبوين، ثم  بنواة احليوان  نواهتا واستبداهلا 
رحم  يف  امللقحة  البويضة  زرع  ويتم  اآلخر،  األب  من  منوي  بحيوان  للبويضة 
امرأة متربعة حتى استكامل مدة احلمل. واستبعد الطبيب الربيطاين إمكانية فعل 
قد  الرسيع  التكنولوجي  التطور  »إن  قال:  أنه  إال  احلالية،  بالتكنولوجيا  ذلك 
يستطيع أن يتغلب عىل مشكلة غياب النواة األنثوية الالزمة الستكامل خطوات 

حيوية رضورية من أجل تكوين اجلنني«))). 

)1( االهنيار االجتامعي يعصف باملجتمع الغريب، ملتقى أهل احلديث:
http://www.ahlalhdeeth.com
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وكان من نتائج ترشيع علامء الغرب هلذا الفعل، أن انعكست نتائجه عىل 
التي  الفرتة  ين جنسيًّا بعد  الصعيد الواقعي والترشيعي، حيث تغريَّ واقع الشاذِّ
ُعِرفت بالثورة اجلنسية، وبدأ ظهور هؤالء يأخذ طابًعا علنيًّا، ومنذ ذلك التاريخ 

إىل اآلن يتزايد َسْعُي هؤالء إىل ترشيع وجودهم شيًئا فشيًئا.
أصبحوا  أن  الغريب  العامل  يف  جنسيًّا  ين  الشاذِّ تكاُثر  نتائج  من  كان  ولقد 
تعديل  إىل  الدول  من  بكثرٍي  دفع  مما  الواقع،  أرض  عىل  ضاغطة  قوًة  لون  ُيشكِّ
م الشذوذ اجلنيس حتى تتامشى مع رغبات الشواذ يف بالدها،  التي جُترِّ قوانينها 
ومن بينها القانون الربيطاين الذي مل َيُعد يعترب منذ سنة 1967م الشذوذ اجلنيس 
هذا  ممارسة  عىل  ومتفقني  بالغني  راشدين  اثنني  بني  قائاًم  دام  ما  إجراميًّا  فعاًل 
ونيوزيلندا،  وكندا،  إيرلندا،  وشامل  إسكتلندا،  من  كل  فعلت  وكذلك  الفعل، 
الشواذ  إقرار زواج  املتحدة األمريكية، هذا وقد تم  الواليات  وأكثر من نصف 
إسبانيا، كندا،  بلجيكا،  النرويج، هولندا،  العامل وهي:  بلدان يف  جنسيًّا يف ستة 

ووالية ماساتشوستس األمريكية.
الغرب  يف  املختلفة  الدولة  ومؤسسات  املجتمع  تقبُّل  جانب  إىل  ذلك 
األرس  تواجد  الدارج  من  فأصبح  التقليدية،  غري  األرس  من  اجلديدة  لألشكال 
ذات العائل الواحد أو األرس القائمة عىل الزواج الثاين أو املعارشة خارج إطار 
الزواج، وأصبح من الرائج جمتمعيًّا الرتويج لفكرة أن الصحة النفسية لألوالد 
قد تقتيض يف بعض األحيان العيش مع األم أو األب عىل حدة أو حتى مع زوج 
األم أو زوجة األب أفضل من العيش حتت سقف واحد يف ظل خالفات دائمة 

بني األبوين))).
ظاهرة  قاطرجي،  هنى  أيًضا:  انظر  سابق.  مرجع  املرصي«،  املجتمع  يف  »الطالق  ليلة،  عيل   )1(

الشذوذ يف العامل العريب: األسباب والنتائج وآليات احلل، مرجع سابق.
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وُتناظر األرسة السحاقية األرسة املثلية، وإن كانت معكوسة؛ حيث تقع 
فِْعل  واصطالًحا:  لغة  واملساحقة   »Lesbianism« َحاق  فالسِّ اإلناث.  بني 
النساء بعضهن ببعض، واملساحقة قسيمة اللواط يف الرجال، وكام يسمى اللواط 
يف اصطالح اليوم بـ»الشذوذ اجلنيس«، يسمى قسيمه السحاق بـ»اجلنس اآلخر« 
أو »اجلنس الثالث«، وهو يعني أيًضا أن تستغني املرأة باملرأة عن الرجل يف عملية 
 ، اجلامع. وهي انتكاسة للفطرة السوية التي خلق اهلل الناس عليها، وليس فيه حدٌّ
ولكن فيه التعزير، والتعزير عقوبٌة الغرض منها َزْجر اجلاين وتأديبه لكي ُيقلع 

عام فيه، والتعزير يكون بام يراه احلاكم.
التناسلية  لألعضاء  مبارش  والتقاٌء  مالمسٌة  هو  احلال  بطبيعة  والسحاق 
التناسلية، كاهلربس  أن هناك كثرًيا من األمراض  لطرفني من اإلناث، ومعلوم 
والسيالن والزهري واإليدز، وكذلك األمراض اجللدية الكثرية، مثل التقرحات 
التناسلية  األعضاء  التقاء  أو  مالمسة  طريق  عن  تنتقل  وغريها-  والطفيليات 

ألنثيني مع بعضهام))).
5- أشكال من الزواج غير الشرعي:

دت األنامط األرسية النامجة من زواج غري رشعي،  باإلضافة إىل ذلك تعدَّ
كزواج الكاسيت، والطوابع، والوشم، وغريها من أشكال الزواج التي ظهرت 

يف املجتمع املعارص والتي تعد نتاًجا لعدد من األسباب، من بينها:
الزواج وتشكيل األرسة؛ وذلك يرجع ألسباب  الشباب عن  أ- عزوف 

عديدة، منها:
منها  املعارص، وتعاين  يمر هبا عاملنا  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف   -
جمتمعاتنا، حيث مل تعد املجتمعات تنتج فرص عمل مالئمة وال دخواًل كافية، 

http://forum.mn66.com :1( السحاق: تعريفه، مصدره التارخيي، وأرضاره(
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ومن ثم يواجه الشباب ظروًفا اقتصادية صعبة ال تيرس له تشكيل أرسة بسهولة 
ويرس، ومن ثم اللجوء إىل أي شكل من أشكال الزواج ال تكلفه الكثري حتى لو 

كانت خارج إطار الرشيعة.
- يضاف إىل ذلك االخرتاق الثقايف الذي وقع ملجتمعاتنا فأثار كثرًيا من 

السلوكيات التي يمكن أن تقدم إشباعات بديلة لألرسة.
- وأيًضا تأخر السن الذي يتمكن يف إطاره الشباب من حتقيق ذاهتم من 
حيث الدخل الالزم لتشكيل أرسة، وهو األمر الذي يدفع الشباب إىل العزوف 
يف  األرسة  قيمة  تآكلت  لذلك  كثري؛  العمر  يف  يعد  مل  حيث  أرسة  تشكيل  عن 
والسكينة  للدفء  ساحة  األرسة  أن  يرى  الشباب  يعد  مل  حيث  الشباب،  خميلة 
واالستقرار، بل هي مدخل لتحمل األعباء واملعاناة، ومن الطبيعي أن تقود مجلة 
هذه الظواهر السلبية السابقة إىل تدين قيمة األرسة يف خميلة الشباب واللجوء إىل 

أنامط أرسية منحرفة ال يتحمل فيها الشاب أعباء أرسية وال مادية.
ِقَبل  ِمن  واالحرتام  املكانة  نفس  له  يعد  مل  التقليدية  األرسة  مفهوم  ب- 
األشكال  من  العديد  ذلك ظهور  يؤكد  احلال سابًقا،  كان  كام  املعارص  الشباب 
األرسية غري التقليدية واملستحدثة يف املجتمعات الغربية يف الوقت احلايل. فمثاًل 
الشباب ممن ترتاوح  بلغت نسبة االرتباط احلر 33% بني  يف كندا عام 2001م 
أعامرهم 30 إىل 34 سنة للرجال، و25 إىل 28 سنة للنساء، كام ارتفعت نسبة 

الوالدات غري الرشعية يف عام 2002م لتصل إىل %58.
وبحسب التقرير السنوي للدراسات الديمقراطية يف باريس فإن أكثر من 
ظاهرة  تضاعفت  كام  رشعي،  زواج  دون  أطفاهلن  يضعن   %53 النساء  نصف 
املعارشة خارج إطار الزواج الرسمي، إضافة إىل أن التقرير نبه إىل تغيري النظرة 
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باعتباره  للزواج  ينظر  أصبح  الذي  الشباب  ِقَبل  ِمن  الزواج  املجتمعية ملؤسسة 
عادة »روتينية« ال بد أن يتم التخلص منها.

العزوبة  إىل  امليل  تنامى  قد  فإنه  الصعبة  االقتصادية  الظروف  بسبب  ج- 
اإلناث،  عند  العنوسة  رفع حجم وسن  الذي  األمر  الشباب،  من  الذكور  عند 
ويف هذه الظروف ازدهرت أشكال عديدة من الزواج خيرج بعضها عن أحكام 
الرشيعة، ومن املمكن أن تقبل به الفتاة العانس: كزواج املسيار، وزواج املتعة، 
وأشكال متنوعة من الزواج العريف، بحيث لعبت هذه املامرسات دوًرا أساسيًّا 
عدم  يف  األخالقي  واالهنيار  الصعبة  االقتصادية  الظروف  مع  متضافرة  بارًزا 
ل أعباء األرسة، إضافة إىل تقليص قيمة األرسة ذاهتا؛  اإلقبال عىل الزواج وحتمُّ

ألن بإمكان اإلنسان أن يشبع حاجاته من غري احلياة األرسية.
د- املغاالة يف املهور، وارتفاع تكاليف الزواج؛ حيث إن املبالغة يف املهور 
قبل الزواج ُتَعد سبًبا إلعراض كثرٍي من الرجال والشباب عن الزواج، فبعض 
األرس ُتغايل يف طلب املهر، كام يقع عىل عاتق الشباب ِعبُء احلصول عىل مسكٍن، 
له، وكذلك يدفع اخلوف  والقيام بتأثيثه، وهو ما ال يستطيع كثرٌي من الشباب حتمُّ
من املسئولية املرتتبة عىل الزواج الرسمي عدًدا من الشباب، إىل اإلعراض عنه 

خوًفا من تقييد حريته ومن ذهاب استمتاعه باحلياة عىل الشاكلة التي يريدها.
هـ- عوامل أخرى مثل ارتفاع معدالت البطالة يف مرص، وكذلك مشكلة 
تزايد  يف  الفقراء  فرشحية  األرسة،  دخل  مستوى  تراجع  إىل  إضافة  اإلسكان، 
وأيًضا  الفقر،  خطِّ  حتت  ماليني  و4  فقري،  مليون   13 هناك  إن  حيث   ، مستمرٍّ
جهل الشباب بأمور الدين الصحيحة، باإلضافة إىل االخرتاق الثقايف من خالل 

وسائل اإلعالم.
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وحلل هذه املشكلة ينبغي تفعيل دور اجلمعيات األهلية لتقديم القروض 
واملساعدات للُمْقبلني عىل الزواج، وكذلك تقديم املساعدات للفقراء، وإقامة 
رشيك  مواصفات  يف  املغاالة  عدم  ينبغي  وكذلك  اجلامعي.  الزواج  حفالت 
احلياة، وعدم االنقياد إىل نموذج »فتى أو فتاة األحالم املثالية«، والذي تعرضه 
نموذج  ألنه  وذلك  املختلفة؛  واملسلسالت  األفالم  خالل  من  اإلعالم  وسائل 
خيايل غري موجود عىل أرض الواقع، كام ينبغي عىل األرس أن تبتعد عن املغاالة 
الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظل  يف  وخاصة  املطالب،  يف  املبالغة  أو  املهور  يف 
منذ  املسئولية  عىل  أبنائهم  تعويد  اآلباء  عىل  جيب  كام  الشباب،  يواجهها  التي 
الصغر لكي يستطيعوا أن يتحملوها يف الكرب، فاخلوف من املسئولية املرتتبة عىل 
الزواج الرسمي ساهم يف ظهور أشكال عديدة من الزواج يتهرب فيها الزوج 

من مسئولياته.
وحدات  بناء  خالل:  من  الدولة  مؤسسات  دور  تفعيُل  ذلك  إىل  يضاف 
سكنية للشباب بأسعار منخفضة، منح قروض طويلة األمد للشباب املقبل عىل 
الزواج -وقد تم ذلك يف سوريا من خالل تقديم قرض مرة واحدة للمتزوجني- 
مراكز  بإنشاء  االهتامم  جانب  إىل  اجلامعية،  الزواج  حفالت  تنظيم  وكذلك 
املختلفة  اجلمهورية  وحمافظات  اجلامعات  داخل  واألرسي  الزواجي  اإلرشاد 
وتفعيل دورها من أجل االهتامم بمشاكل الشباب واملساعدة يف حلها من خالل 

التواصل مع مؤسسات الدولة ومنظامت املجتمع املدين.
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ساحة  عىل  سلبية  تأثريات  هلا  املعارصة  احلياة  ظروف  أن  فيه  شك  ال  مما 
احلياة األرسية، نذكر منها تأثري القيم الفردية، إضافة إىل الدور الذي لعبته العوملة 
إىل  ونقلها  الغربية  املجتمعات  السائدة يف  املنحرفة  الثقافية  القيم  بعض  َنرْش  يف 
تأثري تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات،  إىل  فضاءات احلياة يف جمتمعاتنا، إضافة 
حيث تدفق منها بعض األفكار والقيم والصور التي تساعد يف إضعاف منظومات 
القيم، إضافة إىل نرش حالة من االنحراف يف إضعاف احلياة األرسية، ونعرض 
االنحراف عىل  أشكال  لبعض  نعرض  ثم  املثايل لألرسة  للنموذج  أوال  ييل  فيام 

ساحة احلياة األرسية.

1- النموذج المثالي لألسرة:
كان  يف التعامل مع زوجاته املثل األعىل والنموذج األوىف، 
 مع كلِّ زوجٍة من زوجاته يف الدرجة العليا للمثالية،  فقد كان 
يقول    فكان  يعرف مشاعرها وأحاسيسها،  أن  ومن مظاهر ذلك 
لعائشة: »إِنِّ َلَْعَلُم إَِذا ُكنِْت َعنِّي َراِضَيًة، َوإَِذا ُكنِْت َعيَلَّ َغْضَبى«، قالت: فقلت: 
ا إَِذا ُكنِْت َعنِّي َراِضَيًة، َفإِنَِّك َتُقولنَِي: اَل َوَربِّ  ومن أين تعرف ذلك؟ قال: »َأمَّ
يا  إِْبَراِهيَم«. قالت: قلت: أجل، واهلل  َوَربِّ  اَل  ُقْلِت:  ُكنِْت َغْضَبى،  َوإَِذا  ٍد  ُمَمَّ

رسول اهلل، ما َأْهُجُر إال اْسَمَك))).
يل  َصْحفٍة  يف  بطعام  أتيُت  َسَلمة:  أمُّ  تقول  وُحبَّها،  هتا  َغرْيَ ر  ُيقدِّ كان  كام 
 وأصحابه، فقال: َمن الذي جاء بالطعام؟ فقالوا:  إىل رسول اهلل 
ْحفة، فجمع النبي  أم سلمة، فجاءت عائشة بحجٍر ناعم ُصْلٍب ففلقت به الصَّ

رقم  ووجدهن«  النساء  »غرية  باب  »النكاح«  كتاب  يف  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )1(
)5228(، ومسلم يف »صحيحه« يف كتاب »فضائل الصحابة« باب »يف فضل عائشة « رقم 

.)2439(
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»ُكُلوا -يعني أصحابه- ُكُلوا، َغاَرْت   بني فلقتي الصحفة وقال: 
ُكْم«. ثم أخذ رسول اهلل  َصْحفة عائشة فبعث هبا  ُكْم، َغاَرْت ُأمُّ ُأمُّ

إىل أم سلمة وأعطى َصْحفة أمِّ سلمة لعائشة))).
 : م نفسيتها وطبيعتها، قال كام كان الرسول  يتفهَّ
َلِع  ٍء ِف الضِّ ُنَّ ُخلِْقَن ِمْن ِضَلٍع، َوإِنَّ َأْعَوَج َشْ ا؛ َفإِنَّ »... اْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء َخرْيً
بِالنَِّساِء  َفاْسَتْوُصوا  َأْعَوَج،  َيَزْل  َلْ  َتَرْكَتُه  َوإِْن  َتُه،  َكَسْ ُتِقيُمُه  َذَهْبَت  َفإِْن  َأْعَلُه، 

ا«))). َخرْيً
وتعليم  لتفهيم  بل  العامة،  يفهم  كام  الذم  سبيل  عىل  ليس  واحلديث 
ترك  إمكانية  إىل  إشارة  وفيه  املرأة،  لطبيعة  عجيب  فهم  احلديث  ويف  الرجال، 
إذا  االعوجاج  يرتكها عىل  وأال  املباحة،  األمور  بعض  اعوجاجها يف  املرأة عىل 
ت ما طبعت عليه من النقص كفعل املعايص وترك الواجبات. ويف أحيان  تعدَّ
 زوجاته يف أدق  كثرية كان يشتكي هلا ويستشريها، استشار النبي 
األمور، ومن ذلك استشارته  ألم سلمة يف ُصْلح احلَُدْيبية، عندما 
أمر أصحابه بنَْحر اهلَْدي وَحْلق الرأس فلم يفعلوا؛ ألنه شقَّ عليهم أن يرجعوا 
ومل يدخلوا مكة، فدخل مهموًما حزينًا عىل أمِّ َسَلمة يف خيمتها، فام كان منها إال 
أن جاءت بالرأي الصائب: اخرج يا رسول اهلل، فاحلق وانحر. فَحَلق وَنَحر، 

وإذا بأصحابه كلهم يقومون َقْومَة رجٍل واحد فيحلقون وينحرون))).

»صحيح  يف  وأصله   ،)8904( رقم  »الكربى«  ويف   )70  /7( »السنن«  يف  النسائي  أخرجه   )1(
البخاري« خمترًصا عن أنس  رقم )5225(« يف كتاب »النكاح« باب »الغرية«.

)2( أخرجه البخاري يف »صحيحه« يف كتاب »النكاح« باب »الوصاة بالنساء« رقم )5185(.
)3( أخرجه ابن حبان يف »صحيحه« يف حديث طويل رقم )4872(.
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السيدة  حق  يف    قال  فقد  هلا،  ووفاءه  حمبته  ُيظهر  كان  كام 
َزْرع  أمِّ  حديث  يف  لعائشة    وقال  ُحبََّها«)))،  ُرِزْقُت  »إِنِّ  خدجية: 
الطويل، والذي رواه البخاري: »... ُكنُْت َلِك َكَأِب َزْرع ِلُمِّ َزْرٍع«)))، أي أنا لك 
كأيب زرع يف الوفاء واملحبة، فقالت عائشة: بأيب وأمي ألنت خري يل من أيب زرع 
  ألم زرع. ويمتد هذا احلب والوفاء بعد املوت، فقد كان رسول اهلل

ا إَِل َأْصِدَقاِء َخِدجَيَة«))). إذا ذبح شاة يقول: »َأْرِسُلوا ِبَ
وكان الرسول خيتار أحسن األسامء هلا، كان  يقول لـعائشة: 
َلَم«))). وكان يقول لعائشة أيًضا:  يُل ُيْقِرُئِك السَّ »َيا َعائُِش، َيا َعائُِش، َهَذا ِجْبِ

اُء«)))، واحُلَمرياء: تصغرُي محراء، يراد هبا البيضاء. رْيَ »َيا ُحَ

أم  خدجية  »فضائل  باب  الصحابة«  »فضائل  كتاب  يف  »صحيحه«  يف  مسلم  أخرجه   )1(
املؤمنني « رقم )6359(.

رقم  األهل«  مع  املعارشة  »حسن  باب  »النكاح«  كتاب  يف  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )2(
رقم  زرع«  أم  حديث  »ذكر  باب  الصحابة«  »فضائل  كتاب  يف  »صحيحه«  يف  ومسلم   ،)5189(

.)2448(
أم  خدجية  »فضائل  باب  الصحابة«  »فضائل  كتاب  يف  »صحيحه«  يف  مسلم  أخرجه   )3(

املؤمنني « رقم )6359(.
)4( أخرجه البخاري يف »صحيحه« يف كتاب »فضائل أصحاب النبي « باب »فضل 
عائشة « رقم )3768(، ومسلم يف »صحيحه« يف كتاب »فضائل الصحابة« باب »يف فضل 

عائشة « رقم )2447(.
راجع:  عديدة.  مناسبات  يف  ذلك  فيها    النبي  هلا  قال  كثرية  أحاديث  وردت   )5(
»املستدرك عىل الصحيحني« )3/ 129(، والنسائي يف »السنن الكربى« )5/ 307(، و»الطبقات 
الكربى« البن سعد )8/ 80(، و»املعجم الكبري« للطرباين )22/ 400( رقم )1000(، والديلمي 

يف »مسند الفردوس« رقم )8647(.
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وكان  يرشب من نفس املكان الذي ترشب منه مظهًرا بذلك 
 ، كنت أرشب فأناول النبي : حمبته هلا وأنسه هبا، تقول عائشة
ق الَعْرَق فيضع فاه عىل موضع يف))). والَعْرق:  فيضع فاه عىل موضع يف، وَأَتَعرَّ

العظم عليه بقية من اللحم. 
كام كان  ال يتأفَّف من ظروفها، تقول عائشة : كنت 

ُل رأس رسول اهلل  -تعني: أرسح شعره- وأنا حائض))). ُأَرجِّ
كان   : عائشة  تقول  حجرها،  عىل  وينام  يتكئ  كان  كام 

رسول اهلل  يتكئ يف حجري وأنا حائض))). 
ه معها ويصطحبها، فقد روي أن النبي  إذا كان  كام كان يتنزَّ

بالليل سار مع عائشة يتحدث))). 

زوجها  رأس  احلائض  غسل  »جواز  باب  »احليض«  كتاب  يف  »صحيحه«  يف  مسلم  أخرجه   )1(
وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه« رقم )300(.

زوجها  رأس  احلائض  »غسل  باب  »احليض«  كتاب  يف  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )2(
وترجيله« رقم )295(، ومسلم يف »صحيحه« يف كتاب »احليض« باب »جواز غسل احلائض رأس 

زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرها« رقم )297(.
)3( أخرجه البخاري يف »صحيحه« يف كتاب »احليض« باب »قراءة الرجل يف حجر امرأته وهي 
حائض« رقم )297(، ومسلم يف »صحيحه« يف كتاب »احليض« باب »جواز غسل احلائض رأس 

زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرها« رقم )301(.
)4( أخرجه البخاري يف »صحيحه« يف كتاب »النكاح« باب »القرعة بني النساء إذا أراد سفرا« رقم 
)5211(، ومسلم يف »صحيحه« يف كتاب »فضائل الصحابة« باب »يف فضل عائشة « رقم 

.)2445(
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النبي  : ما كان  املنزل، سئلت عائشة  ويساعدها كذلك يف أعباء 
 يصنع يف بيته؟ قالت: كان يف مهنة أهله))).

 يقوم بحاجياته بنفسه ختفيًفا عليها،  وكان الرسول الكريم 
سئلت السيدة عائشة : ما كان رسول اهلل  يعمل يف بيته؟ 

ا من البرش، خَيِيُط َثْوَبه وحيلب شاته وخيدم نفسه))). قالت: كان َبرَشً
  الصديق  بكر  أبو  فقد دخل  أجل سعادهتا؛  يتحمل من  كان  كام 
فِّ أمام عائشة  عىل النبي  وهو ُمغطًّى بثوبه، وفتاتان ترضبان بالدُّ
، فاستنكر ذلك، فرفع النبي الغطاء عن وجهه وقال: »َدْعُهَم َيا َأَبا َبْكٍر؛ 

اُم ِعيٍد«))). َا َأيَّ َفإِنَّ
إذا    النبيُّ  كان  إذ  زوجته؛  َرْوع  ِمن  ئ  هُيدِّ الرسوُل  كان  كام 
ُهمَّ اْغِفْر َلـَها َذْنَبَها، َوَأْذِهْب َغْيَظ  غضبت زوجُته وضع يده عىل كتفها وقال: »اللَّ

َقْلبَِها، َوَأِعْذَها ِمَن اْلِفَتِن«))). 
ودائاًم يمتدح وَيشُكر فيها، حيث كان رسوُل اهلل  يقول: »إِنَّ 

َفْضَل َعائَِشَة َعَل النَِّساِء َكَفْضِل الثَِّريِد َعَل َسائِِر الطََّعاِم«))).

أهله  كان يف حاجة  »من  باب  )الصالة(«  »األذان  كتاب  البخاري يف »صحيحه« يف  أخرجه   )1(
فأقيمت الصالة فخرج« رقم )676(.

)2( أخرجه أمحد يف »املسند« )6/ 256(، والبخاري يف »األدب املفرد« رقم )541(، والرتمذي 
يف »الشامئل املحمدية« رقم )235(، وصححه ابن حبان رقم )5675(.

)3( أخرجه البخاري يف »صحيحه« يف كتاب »العيدين« باب »إذا فاته العيد يصيل ركعتني وكذلك 
النساء ومن كان يف البيوت والقرى« رقم )987(.

)4( أخرجه ابن عساكر يف »تاريخ دمشق« )65/ 236(.
أم  خدجية  »فضائل  باب  الصحابة«  »فضائل  كتاب  يف  »صحيحه«  يف  مسلم  أخرجه   )5(

املؤمنني « رقم )6353(.
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وكان  يفرح عند َفَرِحها؛ تقول السيدة عائشة : كنُت 
تأتيني  ، وكانت  - عند رسول اهلل  بُصَوِرِهنَّ بالبنات -أي:  ألعب 
فكان   ، اهلل  رسول  من  يسترتن-  -أي:  َينَْقِمْعَن  َفُكنَّ  صواحبي 
)))، وهو بذلك كان يسعد بفرحها ولعبها. . أي: يأمرهن بالذهاب إيلَّ هُبُنَّ إيلَّ ُيرسِّ
تقول السيدة عائشة : َقِدَم الرسوُل  مرًة ِمن غزوة، 
رت عن بنات يل  يُح فانكشف ناحيُة السِّ ، فهبَِّت الرِّ ويف َسْهَويِت -أي خَمَْدعي- ِسرْتٌ
ُلَعٍب، فقال: »َما َهَذا َيا َعائَِشُة؟«. قلت: بنايت. ورأى  بينهن فرًسا 
قلت:  ؟«.  َوْسَطُهنَّ الَِّذي  َهَذا  »َما  فقال:  جلد-  ٍ-من  قاع  غري  من  َجنَاحان  له 
فرس. فقال : »َفَرٌس َلُه َجنَاَحاِن؟«. قلت: أما سمعَت أن لسليامن 
 خياًل هلا أجنحة؟ قالت: فَضِحَك  حتى رأيُت نواِجَذه))).

2- العوامل المسئولة عن نشأة األنماط األسرية المنحرفة:
من العوامل املسئولة عن نشأة األنامط األرسية املنحرفة بعض احلركات 
النظام األرسي ضد طباع  ُتنادي بالتخلص من أعباء األرسة، بدعوى أن  التي 
من  املستمرة  الضغوط  إطار  فرضته يف  التي  االجتامعية هي  القيود  وأن  البرش، 
جانب الرجل الستعباد املرأة والسيطرة عليها، وتكبيلها بأعباء رعاية األطفال 

والواجبات املنزلية.
العقل  إعامل  منها:  نذكر  املبادئ  من  جمموعة  احلركات  تلك  وتؤكد 
ي كلِّ املوروثات الثقافية والعادات والتقاليد التي حَترُص املرأَة داخل إطار   وحتدِّ
)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه« يف كتاب »األدب« باب »االنبساط إىل الناس« رقم )6130(، 
ومسلم يف »صحيحه« يف كتاب »فضائل الصحابة« باب »يف فضل عائشة « رقم )6369(.
 )4931( رقم  بالبنات«  اللعب  »يف  باب  »األدب«  كتاب  يف  »السنن«  يف  داود  أبو  أخرجه   )2(

و)4932(، والنسائي يف »الكربى« رقم )8950(، والبيهقي يف »السنن الكربى« )10/ 219(.



اش ارنيراف أاة ساحت اليياة األسرقت ةاسول

235

األرسة فقط وحُتِدُّ من طموحها، إىل جانب املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة 
مرادفات  عن  التخيلِّ  بذلك  ويرتبط  البيولوجية،  لالختالفات  اعتباراٍت  دونام 
ومظاهر األنوثة املرتبطة باملناحي البيولوجية، باعتبارها السبب الرئيس للتمييز 

ضد املرأة.
ومن اآلليات التي يروجون هلا لضامن عدم استغالل أنوثة املرأة وهيمنة 
التقليدية وإحالل  العمل عىل طمس مالمح األرسة  ينبغي  فإنه  عليها،  الرجل 
أشكال أكثر ديمقراطية لألرسة مكاهنا حتت ستار احلفاظ عىل احلريات والسعادة 
املرأة احلق يف  املثلية إلعطاء  العالقات  تقنني  العمل عىل  إىل  الشخصية، إضافة 
ممارسة اجلنس دون حاجة للذكر، كذلك العمل عىل تقنني حق املرأة يف اإلجهاض 
عىل  واألنثى  الذكر  بني  التمييز  عدم  إىل  الدعوة  جانب  إىل  إجراءاته،  وتسهيل 

أساس بيولوجي »اجلنس« ولكن عىل أساس النوع االجتامعي »اجلندر«.
لتلك احلركات نستخلص  املبادئ األساسية  ومن خالل حتليل مضمون 
تأثريها املبارش أو غري املبارش عىل الكيان التقليدي لألرسة، األمر الذي يساهم 
يف تفكيكها من جوانب عديدة، منها الدعوة إىل إلغاء مؤسسة الزواج عىل أساس 
أهنا مؤسسة لقهر املرأة؛ لكوهنا ترسخ سيطرة الرجل عىل املرأة، وقد وصل األمر 
إىل مناداهتن بإلغاء مصطلح زوجني واستبداله برشيكني، ونرى آثار هذه الدعوة 
يف الزيادة املطردة ألعداد العازفني عن الزواج وكذلك يف ارتفاع نسبة العالقات 
خارج إطار الزواج، إضافة إىل النظر إىل الوظائف البيولوجية للمرأة مثل احلمل 

واإلنجاب عىل أهنا من أشكال التمييز ضد املرأة واملناداة بالتحرر منها))).

)1( عيل ليلة، الطالق يف املجتمع املرصي، مرجع سابق.
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نشأة  يف  سامهت  التي  العوامل  من  اإلعالم  وسائل  أن  يف  شكَّ  وال 
ر  األنامط األرسية املنحرفة، وذلك من خالل بعض الربامج الساخرة التي ُتصوِّ
الشخصيات الشاذة من أجل إضحاك الناس والرتفيه عنهم، بينام هي يف احلقيقة 

تؤسس بوعي أو بغري وعٍي لقبول بعض الترصفات الشاذة))).
َضْعُف  املنحرفة،  األنامط األرسية  نشأة  أيًضا عن  املسئولة  العوامل  ومن 
املنظومات القيمية التي كانت ُتنظِّم التفاعل يف هذه املجتمعات، وهو الضعف 
ل أنامٍط أرسية غري  د حالة االتفاق القيمي واألخالقي، مما أدَّى إىل َتشكُّ الذي بدَّ

مألوفة يف املجتمع العريب اإلسالمي.
املرصي،  جمتمعنا  يف  وبخاصة  العربية،  جمتمعاتنا  يف  األرسة  أن  شكَّ  وال 
التي  بيئتها يف اخلمسة عقود األخرية  اجتامعية مواتية، تشكلَّت  يف ظل ظروف 
تشكل النصف الثاين من القرن العرشين، بدأ نصف القرن بأرسة قوية متامسكة 
ه التفاعل يف إطارها منظومة قيم قوية ومتامسكة. ونجد كذلك  إىل حد كبري، ُتوجِّ
أن األرسة ومنظومتها القيمية ختضع لتحوالت شاملة أثَّرت عىل بنيته، ومن ثم 
عىل وحداته ومؤسساته األساسية التي يتشكل منها بناء املجتمع؛ حيث إننا إذا 

تأملنا هذه التحوالت فسوف نجد أهنا قد أثرت عىل بنية األرسة ووظائفها.
فقد بدأت األرسة مع بداية هذه التحوالت قوية متامسكة، أحياًنا تكون 
تكون  ال  وأحياًنا  األرسي،  البناء  متاسك  عىل  فتساعد  مواتية  التحوالت  هذه 
مواتية فتؤثر عىل متاسك بناء األرسة. ونحن إذا نظرنا إىل مجلة التحوالت التي 
مر هبا املجتمع املرصي، فسوف نجد أن حصادها كان سلبيًّا يف مجلته، حيث بدأ 

)1( هنى قاطرجي، ظاهرة الشذوذ يف العامل العريب: األسباب والنتائج وآليات احلل:
www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/103.htm
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بأرسة قوية متامسكة تقليدية تعكس الرتاث التقليدي للمجتمع، وانتهى بأرسة 
هشة وضعيفة تعاين من جوانب ضعف عديدة، ومن بني مظاهر هذا الضعف:

منظومة  َضْعف  إىل  استناًدا  واالهنيار  للتصدع  األرسي  البناء  قابلية   •
القيم التي تضبط إيقاع التفاعل داخل األرسة.

• هشاشة النمط األرسي السائد.
القيم  حمل  لتُحلَّ  واملصلحة،  والنفعية  الفردية  القيم  بعض  اخرتاق   •

اإليثارية والعطاء لألرسة.
القيم األرسية. املادية واالستهالكية عىل منظومة  القيم  • سيطرة 

قيمية ذات  منظومة  تعمل يف ظل  أن األرسة أصبحت  يعني  الذي  األمر 
دفع  ما  وهو  واإليثارية،  اجلامعية  القيم  اختفاء  مقابل  يف  وأنانية،  فردية  طبيعة 
ًما عىل اجلامعة، وأصبحت  ُمقدَّ الفرد أصبح  أن  بروز حقائق جديدة، منها:  إىل 

املصلحة واألنانية الفردية هي معيار املشاركة يف احلياة األرسية.
األرسية،  األدوار  ترتيب  يف  فوىض  ظهور  صورة  يف  ذلك  انعكس  ولقد 
األب  كمكانة  معينة،  أرسية  بمكانات  املتعلقة  القيم  بسقوط  ذلك  يرتبط  ومل 
ومكانة األم بالنسبة لألبناء. ولغياب منظومة القيم املتفق عليها داخل األرسة، 
التوقعات  صيغة  -سقطت  وفردية  أنانية  طبيعة  ذات  قيمية  منظومة  سيطرة  أو 

املتبادلة كأساس لالجتامع اإلنساين السوي يف أية مجاعة اجتامعية.
لوظائفها  األرسة  أداء  عىل  كبرية  بدرجة  ذلك  يؤثر  أن  الطبيعي  ومن 
التنشئة االجتامعية لألبناء، أو وظيفتها يف اإلعاشة أو ضبط  األخرى، كوظيفة 
التي  الفوىض  حلالة  ونظًرا  حمددة.  وقواعد  قوانني  وفق  األرسة  داخل  التفاعل 
رصاعات  وهي  بنائها،  داخل  الرصاعات  تفجرت  األرسة،  بناء  تدرج  انتابت 
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تدور حول املصالح الفردية، كاملوافقة عىل عمل املرأة من عدمه، ومشاركة املرأة 
األرسة  إعاشة  يف  الزوجة  راتب  من  واالستفادة  عدمه،  من  املنزلية  األعامل  يف 

من عدمه.
وال شك يف أن غياب املعايري التي حيتكم إليها يف مثل هذه القضايا، من 
شأنه أن يؤجج وترية الرصاعات األرسية، ومن ثم التفكك واالهنيار األرسي، 
ومؤرش ذلك ارتفاع معدالت اهنيار األرس بالطالق واالنفصال يف مجيع الفئات 
األوىل  الزواج  سنوات  تعد  فلم  واالقتصادية،  االجتامعية  واملستويات  العمرية 
هي التي تشهد ارتفاع معدالت الطالق بسبب مشكالت عدم التكيف، ولكن 
االنفصال  أو  بالطالق  اهنيار األرس  ارتفاع معدالت  التعدادات األخرية  تشهد 
النفعية واملصلحية، فحيثام ال  يف خمتلف فئات وأعامر األرس بسبب االدعاءات 
تتحقق املصلحة الفردية ألي من أعضاء األرسة فإنه يميل إىل أن ينفض يده منها 

بغض النظر عن عمر األرسة أو الظواهر السلبية املرتتبة عىل ذلك.
نتيجة  األرسية  القيم  ترهل  األرسة  يف  الضعف  مظاهر  من  وكذلك   •
بسبب  واألخالقية؛  الدينية  القيم  منظومة  ضعف  منها:  نذكر  عديدة،  عوامل 
الضعف الذي أصاب مصادر هذه القيم، وأيًضا بسبب التحوالت االجتامعية 
حدث  ذلك  من  وبداًل  وقيم األرسة،  املجتمع  قيم  أثرت عىل  التي  االقتصادية 
طبيعة  ذات  قيمية  منظومة  حيث  لألرسة  الثقايف  للفضاء  وثقايف  قيمي  اخرتاق 
استهالكية مادية، وأيًضا تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات وما تبثه الفضائيات، 
قيمية  بمنظومة  استبدلت  قد  األرسية  القيم  منظومة  إن  القول:  يمكن  بحيث 
جديدة تساعد عىل مزيد من التفكك واالهنيار األرسي، وأيضا تفريخ عديد من 
السلوكيات املنحرفة وغري السوية، وأيًضا االستهانة باحلياة األرسية ذاهتا. وتبدو 
أشكال االستهانة باألرسة بانتشار الزواج العريف خارج اإلطار الرشعي، ثم إبداع 
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أشكال عديدة من داخله يمكن وضعها عىل خط متصٍل أحد أطرافه يقرتب من 
الشكل الرشعي للزواج، بينام ينتهي الطرف اآلخر عند حدود الزنا، إضافة إىل 
َوْفق  متابعة األرسة ألبنائها  إىل ذلك  ذاهتا، يضاف  باستمرار األرسة  االستهانة 
أن يكون لالبن  توافق األرسة عىل  الديني، كأن  قيم غريبة عىل جمتمعنا وتراثنا 
أو االبنة صديق من اجلنس اآلخر، أو أن ُيصبح من معتادات حياتنا اليومية أن 
االنفالت  من  حالٍة  إىل  ُيشري  الذي  األمر  كالذكر،  لألنثى  العام  السلوك  يكون 
الفرتة األخرية جرائم عديدة  فقد شهدت األرسة يف  إىل ذلك  باإلضافة  العام، 
تقع عىل ساحتها ابتداء من عقوق الوالدين أو العنف املتبادل بني أفراد األرسة 

الذي يصل إىل حد االعتداء والقتل بمعدالت مل يشهدها املجتمع من قبل))).
3- العوامل المسئولة عن االنحراف داخل األسرة:

انتشار االنحراف داخل األرسة، هناك  املسئولة عن  بالعوامل  يتعلق  فيام 
قضيتان رئيستان عند دراسة االنحراف داخل األرسة: األوىل: أن سلوك اإلنسان 
هو نتاٌج لعوامل عديدة متفاعلة. والقضية الثانية: أن كل إنسان هو خملوق بذاته 
له صفاته ومقوماته اخلاصة به، وأن استجاباته ملوقف ما تغاير استجابات أي فرد 

آخر لنفس املوقف.
ومن ثم فإن دوافع السلوك املنحرف لدى فرد معني ال يمكن أن تكون 
نفسها عند آخر، عىل األقل من حيث شدة تلك الدوافع وقوهتا))). واالنحراف 

بناء األرسة ووظائفها، مؤمتر: واقع  التحوالت االجتامعية واالقتصادية عىل  تأثري  ليلة،  )1( عيل 
األرسة يف املجتمع: تشخيص للمشكالت واستكشاف لسياسات املواجهة، املعهد العاملي للفكر 

اإلسالمي بالتعاون مع مركز الدراسات املعرفية، 26- 28 سبتمرب 2004م.
نفسية  اجتامعية  دراسة  لألبناء،  املنحرف  السلوك  حسني،  غلوم  اهلل  عبد  إسامعيل،  عزت   )2(
النحرافات الصغار، الكويت، وزارة الشئون االجتامعية والعمل، سلسلة الدراسات االجتامعية، 

مطبعة حكومة الكويت، بدون سنة نرش، ص24.
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 »Merton« »هو خروٌج عن املعايري امُلعرَتف هبا من املجتمع. ويعرف »مريتون
يف  لألشخاص  املطابقة  املعايري  عن  أساًسا  خيرج  سلوك  أنه  عىل  االنحراف 
دها املجتمع وأقرها عىل أهنا  مراكزهم، وينبغي َرْبط االنحراف باملعايري التي حدَّ

مالزمة ومفروضة أخالقيًّا عىل أفراد يشغلون عدة مراكز اجتامعية))).
ويعرف »كوهني« »Cohen« السلوك االنحرايف باعتباره سلوًكا خيالف 
يف  رشعية  باعتبارها  هبا  واملعرتف  املشرتكة  التوقعات  أي  النظامية،  التوقعات 

نسق اجتامعي معني))). 
ُيعترَب إىل حدٍّ كبري  املنحرف  السلوك  هذا ويذهب حممد اجلوهري إىل أن 
نتاًجا ملجموعة القوى االجتامعية والثقافية التي ينطوي عليها املجتمع، ويرى أن 
ل عرًضا مرضيًّا، ولكنه ليس بمرٍض يف حدِّ ذاته، وإنام يعكس  االنحراَف ُيشكِّ
ا، فنوعية السلوك ودرجة  ا، ورصاًعا حضاريًّ اضطراًبا اجتامعيًّا وضغًطا اقتصاديًّ

االنحراف االجتامعي مها العامالن األساسيَّان يف احلكم عىل الفعل اجلانح))).
فه سامية جابر بأنه: »خروٌج عن املعايري االجتامعية أو األهداف  بينام ُتعرِّ
العليا للمجتمع، سواء من جانب األشخاص أو النظم االجتامعية أو التنظيامت  
أو  االجتامعية  والقواعد  القيم  عن  خروًجا  ُيمثِّل  فاالنحراف  املجتمعية«))). 

(1) Merton. Robert, Social problems and sociological Theory, from: R. K. 
Merton, and Anisbet (eds) Contemporary Social Problems, New York, 
Harcourt, Brace warll, 1961, PP. 698- 701.
(2) Cohen. Albert. K, the study of  Social Disorganization and Deviant 
Behavior from: R. K. Merton, L. Proomand l. S. cottrell (eds), Sociology 
Today: Problems and Prospects, New York, Basic Books, 1959, P P461- 462.

)3( حممد اجلوهري وآخرون، دراسات يف علم االجتامع، القاهرة، دار املعارف، 1981م، ص367.
االجتامعي،  والواقع  االجتامع  علم  نظرية  بني  االجتامعي  االنحراف  جابر،  حممد  سامية   )4(

اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، 1998م، ص285.
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القانونية، من خالل سلوك مناقض ملا تقيض به هذه القواعد، ويرتبط االنحراف 
ات يف قيمه االجتامعية ومعايريه ومعتقداته،  بام حيدث يف املجتمع ذاته من تغريُّ
فتزداد  القيم واملعايري ال توجد قوة أخالقية مقومة ألفراده،  تنهار تلك  فعندما 
قة وظيفيًّا  بذلك حدة االنحراف ودرجته، ويؤدي االنحراف إىل نتائج سلبية ُمعوِّ

للنظم االجتامعية والتنظيامت املجتمعية.
وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إىل االنحراف، وتتباين أمهية تلك 
العوامل من جمتمٍع إىل آخر، بل ومن فرد إىل آخر. وتتمثل تلك املتغريات فيام ييل:

ت- ال ربيت الخاطات لألب اءش 
كام يتعلَّم الطفل السلوك القويم واخلُُلق الكريم عن طريق الرتبية الرشيدة، 
فإذا  اخلاطئة))).  الرتبية  طريق  عن  السيئ  واخللق  املنحرف  السلوك  يتعلم  فإنه 
عانى الطفل يف سنوات طفولته األوىل نوًعا من العنف والقسوة واللوم املستمر 
الشخصية  يف  بضعف  ُيصاب  فإنه  ترصفاته،  مجيع  نحو  األبوين  من  ه  املوجَّ
يف  واملحصلة  حياته،  يف  قرار  أي  اختاذ  عىل  القدرة  وافتقاد  بالنقص  والشعور 
النهاية شخصية مدمرة عدوانية، كام أن أسلوب التدليل الزائد جيعل الفرد يتميز 

باألنانية واالعتامدية يف تلبية مجيع رغباته))).
أهم  من  اخلاطئة  الرتبية  أن  عىل  واألبحاث  الدراسات  معظم  دلت  وقد 
اخلاطئة  الرتبية  أن  لـ»بريت«:  تبني  فقد  األبناء،  بانحراف  صلًة  البيئية  العوامل 
من أهم العوامل التي تؤدي إىل انحراف األبناء، وهي تعني لديه أال يكون هناك 
الوالدين  جانب  من  والتجاهل  املباالة  عدم  إىل  تشري  أو  اإلطالق،  عىل  تربية 

املغرب،  يف  املنحرفة  للطفولة  اجتامعية  دراسة  األحداث،  انحراف  ظاهرة  الكناين،  إدريس   )1(
الرباط، مطبعة التومي، 1976م، ص161.

)2( األهرام، السنة 125، العدد 41823، 2001م، ص24.
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بسلوك األطفال، أو إىل القسوة املفرطة يف الرتبية والتقويم، أو إىل اللني والتهاون 
املفرط والتذبذب يف املعاملة، وهي أسوأ أنواع الرتبية يف نظره، بحيث جيد الطفل 
أحياًنا تساحمًا، ثم جيد يف األمر نفسه أحياًنا أخرى غضًبا وسخًطا، مما يورثه احلرية 

والعجز عن فهم ما يراد منه))).
ب- ال اكك األسريش 

إن الوضع الطبيعي لألرسة هو أن تتألف من زوج وزوجة وأطفال، ُيظِلُّهم 
أو  الوالدين  الوحدة بوفاة أحد  سقف واحد، ولكن قد حيدث أن تنفصم هذه 
 Physical« الفيزيقي  التصدع  هو  وهذا  بينهام،  طالق  حدوث  أو  كليهام 

.»Disruption

وقد أفاض الباحثون يف تصدع األرسة الفيزيقي كظرف من الظروف التي 
عن  فضاًل  لألوالد،  عاطفية  صدمة  متثل  الطالق  أو  فالوفاة  لالنحراف،  هتيئ 
حرماهنم من املريب الذي يلقنهم دروس احلياة، والعائل الذي هييئ هلم أسباهبا))). 
ففي دراسة ألمحد الربايعة بالرياض، عن انحراف األحداث، تبنيَّ أن 56% من 
أفراد العينة قد تويف آباؤهم أو أمهاهتم قبل ارتكاهبم األفعال اإلجرامية، وخاصة 
عندما حتدث الوفاة يف مرحلة الطفولة املبكرة، فتلعب وفاة الوالدين أو أحدمها 
ا وكبرًيا يف اجتاه األبناء إىل ممارسة السلوك االنحرايف بسبب االفتقار إىل  دوًرا هامًّ

سلطة ضابطة وموجهة))).

(1) Burt. Cyril, The Subnormal Mind, London, 1944, p168 

)2( أمحد حممد خليفة، مقدمة يف دراسة السلوك اإلجرامي، اجلزء األول، القاهرة، دار املعارف، 
1962م، ص126.

)3( أمحد الربايعة، أثر الثقافة واملجتمع يف دفع الفرد إىل ارتكاب اجلريمة، الرياض، املركز العريب 
للدراسات األمنية والتدريب، 1984م، ص203.



اش ارنيراف أاة ساحت اليياة األسرقت ةاسول

243

وكذلك وجد »جلوك« »Glueck« يف دراسة له عن األحداث املنحرفني 
وتعاطي  والترشد  الرسقة  بتهم  ببوسطن  األحداث  حمكمة  إىل  َقِدُموا  الذين 
تصدًعا  متصدعة  أرس  من  األحداث  من   %54 أن  واملخدرات،  الكحوليات 
فيزيقيًّا، حيث وجد أن 26.7% كانوا من أرس متصدعة بموت العائل، ونحو 
18.8% نتيجة اهلجر واالنفصال والطالق، ونحو 25% من حاالت االنحراف 

نتيجة للغياب الطويل لألب عن األرسة))).
ج- سسء الوالقات األسرقتش 

وُيَعد سوء العالقات األرسية من العوامل التي تنرش االنحراف يف فضاء 
األرسة؛ إذ توجد عالقة قوية بني سوء العالقات األرسية وبني احتامل اجتاه الفرد 
لالنحراف، فعندما تضطرب العالقات بني الوالدين أو تنهار أو تضعف العالقة 

بني الطفل وبني أبويه، يؤدي ذلك إىل تزايد نسبة انحراف االبن.
وتنخفض عادة حاالت االنحراف بني األرس التي تتميز عالقاهتا بالتفاعل 
بني  السوية  والعالقات  الوفاق  يسودها  والتي  أفرادها،  بني  املتبادل  اإلجيايب 
األبوين، أو بني األبوين واألبناء. فالتواصل اجليد بني أفراد األرسة، يساعد عىل 
وجود تفاعٍل ناجح وتقارٍب بني معايري السلوك داخلها، فكلام تضاءلت فرصُة 
اكتساب السلوك السوي داخل األرسة كجامعة مرجعية أساسية، كلام جلأ الفرد 
إىل مجاعات الرفاق كجامعات مرجعية يكتسب من خالهلا معايريه وقيمه، تلك 

القيم التي ال تكون بالرضورة سوية))).
(1) Tappan. Paul. Juvenile Delinquency, New York: McGraw Hill book 
comp,1949. P. 136 

املعرفة اجلامعية،  )2( حممد اجلوهري وآخرون، دراسة املشكالت االجتامعية، اإلسكندرية، دار 
1993م، ص238.
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د- ضوف المس سى الييمي ناألخالقي لألسرةش
يعترب ضعف املستوى القيمي واألخالقي لألرسة من العوامل التي تنرش 
االنحراف يف فضائها، وذلك يرجع إىل أن األرسة تعترب وسًطا اجتامعيًّا مفروًضا 
بِنَة  اللَّ هي  األرسة  أن  يف  شكٌّ  هناك  وليس  اختياره،  يف  األبناء  إلرادة  َدْخل  ال 
األوىل يف املجتمع، وهي أوُل وسٍط اجتامعي تتفتح فيه وعليه عنُي الطفل، وعىل 
ا إذا كانت  أساسه تتكون شخصيته ومواقفه جتاه املجتمع، فيكون الشخص سويًّ
األرسة سوية، ويكون غري سوي إذا كانت األرسة غري سوية، واستواء األرسة 
من عدمه أمر يتوقف عىل بنياهنا وجمموعة القيم السائدة فيها، كثقافتها وعالقة 

أفرادها واملستوى االجتامعي واالقتصادي للوالدين))).
واملبادئ  بالعقيدة  جوها  تشبع  بمدى  لألرسة  اخللقي  املستوى  ويتصف 
واملشاعر الدينية، والذي ال شك فيه أن األديان تشرتك يف أن هلا أصوال خلقية، 
السيئة  العادات  أو  اجلريمة  وجود  األرسة  يف  السيئ  السلوكي  املستوى  ويعني 
كإدمان اخلمر واملخدرات أو التحلل اخللقي، ويرى »كلينارد« »Clinard« أن 
املصدر األسايس للسلوك االنحرايف يرتكز فيام متارسه األرسة من تأثريات غري 
اإلجرامية وترصفاهتم  نامذج سلوكهم  يستمدون  فاألبناء  أفرادها،  مرضية عىل 
االنحرافية من األرسة مبارشة، وخاصة تلك التي تقطن يف األحياء الفقرية التي 
ينترش هبا النامذج املختلفة من السلوك غري املقبول اجتامعيًّا، والتي قد تؤدي إىل 
انحراف  إن  املنحرف))).  السلوك  من  خمتلفة  أنامط  وممارسة  اجلريمة  ارتكاب 

املعرفة  دار  السيد رمضان، اجلريمة واالنحراف، رعاية األحداث واملجرمني، اإلسكندرية،   )1(
اجلامعية، 2000م، ص275.

(2) Chinard. Marshall, Sociology of  Deviant Behavior, 3d New York, 
Rinehart and Winston, 1968, p. p224- 225.
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األب أو األم عموًما قد يؤدي إىل انحراف األبناء، وىف هذه احلالة تكون رعايتهم 
لألوالد رعاية ناقصة هتبط هبم إىل مستوى َمن فقدوا الرعاية أصاًل، وهي تتضمن 

يف ذات الوقت توجيًها فاسًدا خيلق منهم أحداًثا منحرفني))).
ر »بريت« أن شيوع اجلريمة والرذيلة عامة يف أرس اجلانحني  ويف إنكلرتا قرَّ
أمثال ما هو عليه يف أرس غري اجلانحني، وهذا ال يسمح للطفل أن  يبلغ خسة 
ا رادًعا، ومن ثم ينشأ الصغري وليس يف نفسه إال ضمري  ينمي يف نفسه ضمرًيا قويًّ
التي تتعارض مع قيم  عاجز ال يقوى عىل حماسبة صاحبه عىل أخطائه وأفعاله 
الدين واملجتمع، فيسعى لتلبية رغباته ويرص عىل إشباع غرائزه يف أنانية وحب 
املعايري  بتلك  أو ضبط، مترشًبا  رقابة  االنحراف دون  إىل  بسلوكه  ويرنو  ذات، 

الفاسدة التي تلقاها يف أرسته ونقلها عن أفراد منزله فيسلك ما يسلكون))).
هـ- الايرش 

كام ُيَعد الفقر أحد العوامل الدافعة لالنحراف داخل األرسة؛ إذ يعني الفقر 
تدينِّ الدخل بشكل تتحقق معه حالة من احلرمان يف إشباع املطالب الرضورية، 
إىل  يدفعهم  مما  لألبناء،  السليمة  والرتبية  النمو  تعرقل  التي  االحتياجات  تلك 
َيُكنُّون يف نفوسهم نقمًة  الذين  الرفاق منهم املنحرفون  االختالط بصنوف من 
عىل القوانني والنظام واملجتمع، تكون كلها عوامل مسامهة يف جناحهم ومؤدية 

إىل انحرافهم.
املناطق  أن  وجد  األفيون،  إدمان  عن   »Dai« لـ»داي«  دراسة  ففي 
االقتصادي  املستوى  ذات  ا  جدًّ الفقرية  املناطق  هي  األفيون  فيها  ينترش  التي 

)1( السيد رمضان، اجلريمة واالنحراف، رعاية األحداث واملجرمني، مرجع سابق، ص277.
)2( حممد شفيق، السلوك اإلنساين، مدخل إىل علم النفس االجتامعي، القاهرة، املكتب اجلامعي 

احلديث، 1987م، ص28.
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واالجتامعي املنخفض. ويرى »كلوش« »Clouch«: أن البيئات التي توجد هبا 
أعىل معدالت لتعاطي املخدرات تسكنها أكثر املجموعات حرماًنا وفقًرا وأقلها 
نجاًحا، كام يوجد هبا أيًضا أعىل معدالت للجريمة والدعارة، وأعىل معدالت 

الوفيات لألطفال، وأعىل نسبة من األرس املتصدعة))).
وُتشري بيانات تقرير التنمية البرشية لعام 2005م إىل ارتفاع نسبة السكان 
حتت خط الفقر عموًما، حيث يرتفع عدد السكان يف مرص حتت خط الفقر إىل 
47%. وتشري الدراسات إىل أن متوسط دخل األرسة يف مرص التي هبا 7 أفراد 
ا، وأن هذا يدفع الطفل للعمل ليسهم بحوايل 44.48  يبلغ 194.7 جنيًها شهريًّ
ا هو وإخوته، كام تزداد املشكلة تعقيًدا يف حالة وجود مرض داخل  جنيًها شهريًّ
األرسة، كام يؤدي انخفاض املستوى التعليمي لآلباء إىل االنخفاض يف مستوى 
الوعي الذي يقلل من قيمة احلامية ألطفاهلم، حيث بلغت نسبة األمية بني اآلباء 

88.7%، وبني األمهات %90.9))).
من  غريها  مع  تضافرت  ما  إذا  أخرى  عوامل  توجد  ذلك  إىل  باإلضافة 
العوامل سامهت يف انحراف األبناء، مثل: البيئة األرسية وجمموعة القيم السائدة 
واالجتامعي  االقتصادي  واملستوى  أفرادها،  وعالقة  األرسة  وثقافة  فيها، 
واألخالقي للوالدين، وغياب أحد الوالدين، وتأثري األصدقاء، ووقت الفراغ؛ 
ال  عامل  وهذا  االنحراف،  عىل  احلثِّ  يف  كبري  تأثرٌي  اخللق  سيئ  للرفيق  إنه  إذ 
ُيستهان به؛ حيث إن عدد األصدقاء لالبن يكون أكثر بكثري من أفراد األرسة، 

)1( سمري نعيم، أسباب تعاطي املخدرات االجتامعية، الندوة الدولية العربية، حول ظاهرة تعاطي 
املخدرات، القاهرة، املنظمة الدولية العربية للدفاع االجتامعي، 1971م، ص32.
)2( عاملة األطفال يف مرص بني الواقع املرير واألمل املنشود، 2005م، عن موقع:

http://www.hrinfo.net
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كذلك األبناء يقضون وقًتا أطول مع أصدقائهم مقارنًة بالوقت الذي يقضونه 
مع آبائهم، واإلنسان عامة سواء كان بالًغا أو مراهًقا، يريد دائاًم أن يكون مقبواًل 
بني مجاعة أصدقائه املقاربني له يف العمر، وهو كعضٍو يف مثل هذه الصحبة السيئة 
ينساق يف تيارها ويسلك مثلام يسلكون ويتأثر باجتاهاهتا وميوهلا وسلوكها وينتهي 

به األمر إىل االنزالق متاًما يف كل ما تفعل))).
هذا وال شك أن امللل وأوقات الفراغ ذات أثر كبري يف دفع األفراد -خاصة 
الصغار- إىل االنحراف، فقد َثَبت أن 70- 80% من جرائم األحداث تقع بعد 
املحاكم  أن  دائاًم  ويالحظ  الفراغ،  أوقات  يف  أي  املدرسة،  أو  العمل  ساعات 
أوقات  استعامل  أساءوا  الذين  باملجرمني  تكتظ  واإلصالحيات  والسجون 
الغازات  استنشاق  وظاهرة  املخدرات  عن  أخرى  دراسة  أبرزت  كام  فراغهم. 
عاًما،   16 أعامرهم  متوسط  فرًدا   435 عىل  ُطبِّقت  والتي  العربية،  باإلمارات 
أن العوامل الدافعة إىل االستنشاق: وقت الفراغ، وتأثري األصدقاء، وامللل من 

املدرسة، وضعف الوازع الديني))).
ن- الخيانات الزنجيت، األزناج نالزنجاتش

إن مفهوم »اخليانة الزوجية« ال يقترص عىل النظرة التقليدية القديمة، والتي 
ُيوِجَد  أن  ِمن شأنه  ما  فاخليانة تشمل كلَّ  باالتصال اجلنيس،  فقط  اخليانة  حتدد 
األهداف  ذات  اللقاءات  أو  املراسالت  أو  بالكلامت  عالقًة غري رشعية، سواء 
املشبوهة، والتي يرتتب عليها مشاعر جنسية وارتباطات عاطفية، حتى وإن مل 

)1( سعد املغريب، انحراف الصغار، القاهرة، دار املعارف، 1960م، ص163.
استطالعية،  ميدانية  اجتامعية  دراسة  الغازات،  استنشاق  وظاهرة  املخدرات  ثابت،  نارص   )2(

الكويت: مكتبة ذات السالسل، 1984م، ص45.
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احلديثة وما صاحبها  التكنولوجية  والثورة  االتصال اجلسدي.  إىل درجة  تصل 
من سهولة وسائل االتصال، سواء عرب اهلواتف النقالة أو عرب اإلنرتنت، يمكن 
النظر إليها واعتبارها إحدى الوسائل والنامذج التي تدخل ضمن اخليانة، وقد 
تكون  وقد  األوالد،  يف  تكون  وقد  املال،  يف  تكون  وقد  الرس،  إفشاء  يف  تكون 

خيانة يف اجلسد، وفيام ييل عرض هلذه النامذج.
)1( والنوع الول إفشاء أرسار الزوجية:

كام يقال: »البيوت أرسار«، ولكل زوج أموره وأرساره اخلاصة التي حيب 
أن حيتفظ هبا لنفسه وال يطلع عليها أحد آخر، سواء ما يتعلق بام جيري يف البيت 
بقضايا  يتعلق  بام  أو  البيت،  داخل  بام خيص عاداٍت  أو  أفعال وسلوكيات،  من 
العمل. فاملرأة التي تنرش عادات زوجها التي ربام تسبب له حرًجا إن اطلع عليها 
اآلخرون، أو التي خترب اآلخرين عن أرسار عمل زوجها التي يودُّ إبقاءها بعيدة 
عن معرفة الناس، أو التي خترب اآلخرين عن أخطاء زوجها، أو ما جيري يف البيت 
الزوجية. ومن  من خالفات... أو ما شابه ذلك، فإهنا هبذا العمل ختون احلياة 
أقبح العادات تلك التي ُتفيض لصديقاهتا وختربهن كيف يأتيها زوجها، وطريقة 
العالقة اجلنسية مع زوجها، فعندما تأيت الزوجة وُتفيش أرسار البيت وخترب أحًدا 

بام جيب كتامنه، تكون هذه املرأة قد خانت زوجها.
وكذلك الزوج الذي ُيفيش خصوصيات زوجته بام تكره أن يعلمه أحٌد، 
 من هذه اخليانة بقوله:  ر رسوُل اهلل  هو نوع من اخليانة، وقد حذَّ
ُجَل ُيْفِض إَِل اْلـَمْرَأِة َوُتْفِض إَِلْيِه  »إِنَّ ِمْن َشِّ النَّاِس ِعنَْد اهلل َمنِْزَلًة َيْوَم اْلِقَياَمِة الرَّ

َها«))). ُثمَّ َينُْشُ رِسَّ

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« يف كتاب »النكاح« باب »حتريم إفشاء رس املرأة« رقم )1437(.
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)2( اخليانة املالية نوع من اخليانات الرسية:
شأن  من  يرفع  أن  أجل  من  ويعمل  ويتعب  يكد  الرجل  أن  نجد  حيث 
مل  َمن  وتعطيه  الزوج  مال  من  املرأة وخترج  تأيت  عندما  وأوالده، ولكن  زوجته 

يأذن هلا، أو ال يكون بينهام تفاهم عىل هذا األمر، تكون قد خانت زوجها.
يتزوج  لن  فإنه  مفلًسا  زوجها  من  جعلت  إذا  أهنا  النساء  بعض  وتعتقد 
عليها، وسيظل يف قبضتها وال يرتكها، فتلجأ إىل اإلرساف والتبذير وتبديد املال 
عمًدا، وكذلك الزوج الذي يستغل ثقة زوجته به أو حبها له، فيسطو عىل أمواهلا 
ر النبيُّ  من اخليانة املالية بني الزوجني، فال جيوز  اخلاصة. وقد حذَّ
فإذا حرمها  بإذنه،  إال  منه  تتصدق  أو  أن تعطي ألهلها من مال زوجها  للمرأة 
النفقة جاز هلا أن تأخذ من ماله ما يكفي رضورهتا وال تزيد، وذلك لقوله صىل 
اهلل تعاىل عليه وآله وسلم هلند امرأة أيب سفيان يف احلديث الذي رواه البخاريُّ 
فإن  بِاْلـَمْعُروِف«)))،  َوَوَلَدِك  َيْكِفيِك  َما  »ُخِذي   : عائشَة  عن  وغرُيه 
فعلت غري ذلك فهي خائنة يف مال زوجها، ومثلها الرجل الذي يبعثر املال عىل 

نفسه وشهواته.
)3( خيانة الوالد نوع من أشكال اخليانات الرسية:

ويقصد به إمهال تربيتهم، أو السكوت والتسرت عىل أخطائهم، فاملرأة التي 
تتسرت عىل ولدها الذي يرسق أو يرتكب خطأ ما وال خترب والده خائنٌة، واملرأة 
عالقة  هلا  أن  تعلم  أو  ما  خطأ  أو  تقصرًيا  ترتكب  وهي  ابنتها  عىل  تتسرت  التي 

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »النفقات« باب »إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ 
بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف« رقم )5364(، ومسلم يف »صحيحه« كتاب »األقضية« 

باب »قضية هند« رقم )1714(.
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مشبوهة بأحد الرجال وتسكت خائنة، وكذلك املرأة التي استأمنها الزوج عىل 
األوالد لرتبيهم وتراقبهم فتقيض وقتها خلف شاشات التلفزيون أو عىل اهلاتف 
أو تقيض هنارها يف الزيارات اخلاصة ُمهِملًة شأَن أوالدها واالعتناء هبم وتربيتهم 
التي  العليا والقيم السامية، فهي متارس خيانة زوجية، وكذلك املرأة  عىل املثل 
تريب أوالدها عىل الرذائل وعىل سوء اخللق تكون قد خانت أمانة تربية أوالدها.

)4( اخليانة اجلسدية نوع من أشكال اخليانات الرسية:
بتعريضها  ومرة  باخليانة  مرة  مرتني،  زوجته  إىل  يسيئ  اخلائن  الزوج  إن 
لإلصابة بأمراض خطرية يكون هو سبًبا يف نقلها إليها، ولكن بعض الزوجات 
عىل  حفاًظا  هبا؛  العلم  بعدم  ويتظاهرن  أزواجهن  خيانة  عىل  الصمت  لن  ُيفضِّ
كيان األرسة، ورغبة يف عدم ترشيد األطفال إن ُوِجدوا. وكذلك خيانة الزوجة 
لزوجها، فهي ختون عقد الزواج الذي بينها وبني زوجها، وختون سمعتها وسمعة 

زوجها، وتعرضهام لالنتهاك، وكذلك سمعة أهلها وأوالدها.
)5( اخليانة الذهنية:

يرغب  بمن  والتفكري  والتخيل  بالتمنِّي  الزوجني  أحُد  يقوم  بأن  وتكون 
ويشتهي، فإذا متكن هذا التفكري والتخيل من خيال اإلنسان ووجدانه قد يتحول 
يف املستقبل إىل سلوك خيانة، ومثل هذه التصورات حتدث بسبب إطالق النظر 
بعض  به  تتحدث  ما  بسبب  أو  وجوههن،  صفحات  وتقليب  النساء  وجوه  يف 
النساء أمام زوجها عن مجال وفتنة فالنة من النساء، أو بسبب خلل نفيس يقبع 
يف نفس الرجل ويف نفس املرأة، وهذه األحوال النفسية املريضة من أهم أسباهبا 
تبثها  التي  املاجنة  املشاهد  وبسبب   ، اهلل  ِذكر  عن  الرجل  أو  املرأة  غفلة 
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وسائل اإلعالم حتى باتت املرأة والرجل كل منهام يظن أنه أمام حالة نموذجية 
يف العالقة مع اآلخر.

)6( اخليانة العاطفية نوع أيضا من االنحرافات واخليانات العائلية:
ن املرأة شخًصا من نفسها، أي ال متنحه جسدها،  ويف هذه احلالة قد ال متكِّ
ولكنها متنحه عواطفها وكالمها الرقيق وكلامت احلب والغرام، فتشكو له آالمها 
اهلاتف،  عىل  لفظي  بشكل  اجلنسية  اخليانة  معه  متارس  وقد  آماهلا،  له  وترشح 
إن  املرأة:  تقول  وربام  جسدي،  لقاء  بينهام  يكون  أن  دون  باجتامع  أو  بلقاء  أو 
القلب متلكه وتتحكم به وتوجهه يف حب وعشق من تشاء! إال أن هذا السلوك 

ُيَعد خيانة.
)7( بالضافة إل ذلك يوجد نوع حديث ومعارص من اخليانات الرسية هو اخليانة 

عب النرتنت:
فقد تتعرف الزوجة عىل رجل وتغازله ويغازهلا عرب الشات أو املاسنجر، 

كام قد يتعرف الزوج عىل امرأة عرب الشات ويعد ذلك كله من املحرمات))).
ومن األسباب التي قد تؤدي بالبعض إىل اللجوء للخيانة ضعف اإليامن 
والدين، فالزوج صاحب الدين إذا كره زوجته مل يظلمها أو خيوهنا، أما إذا أحبها 
فيكرمها وال يأيت يف حقها بسلوك مشني، والزوجة متاًما مثله إذا ما حتلَّت بالدين 
واألخالق الكريمة، فيكون صيانُة زوِجها يف َغْيبته جزًءا من عقيدهتا، فتحفظه 
. وأرشد إىل ذلك رسول اهلل  يف ماله وعياله كام أمر اهلل
انتشار ظاهرة اخليانة، وذلك  اتساع رقعة  كذلك فإن لالختالط دوًرا يف 
الزوجات  مجيًعا  فيجتمعون  متزوج،  له  صديق  لزيارة  الزوج  خيرج  عندما 
(1) http://women.bo7.net/girls168995
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املراحل األخرى  ثمَّ تأيت  بينهم، ومن  الشيطان  واألزواج، مما يؤدي إىل دخول 
باحلديث واملراسلة واللقاءات))). كام أن هناك بعض األسباب العامة التي تؤدي 

إىل اخليانة الزوجية يمكن إمجاهلا فيام ييل:
التفكك األرسي، غياب أحد الزوجني، عدم تكافؤ الزوجني عىل مستوى 

العالقة اجلنسية، انعدام الثقة بني الزوجني، غياب احلوار بني الزوجني.
ويمكن القول: إن معظم اخليانات الزوجية حتدث عندما تصبح العرشة 
التي  الرومانسية  عن  بالبحث  الرجل  يبدأ  هنا  ومن  وروتينية،  باردة  الزوجية 
اختفت من حياته، ويبحث عن امرأة ُتعطيه ما مل تستطع زوجته إعطاءه كام يدعي 

أغلب الرجال، وبذلك حياول الرجل جتديد رومانسيته.
يكون  أن  يرغب يف  بَطْبعه  الرجل  إىل كون  التنبُّه  آخر جيب  وعىل جانب 
اًبا ومرغوًبا فيه عىل الدوام، فعند تركيز الزوجة الهتاممها خارج نطاق رغبته،  جذَّ
جاذبيَّته،  ُيثبت  لكي  أخرى  امرأة  إىل  بأنظاره  ه  يتوجَّ وبيتها،  بأطفاهلا  وانشغاهلا 
ره وال تشعر برغباته وميوله،  أو عندما ُتصبح الزوجة ال حترتم زوجها وال ُتقدِّ
سواء الفكرية أو العاطفية أو اجلنسية، أو إذا كانت املرأة جتعل من زوجها حمطَّ 
، أو تسخر من ترصفاته وتنتقده بشدة، أو خترج بمشاكلهام  سخريٍة أو َنْقٍد مستمرٍّ
املشرتكة خارج إطار حياهتام، فإن كلَّ هذه العوامل قد تدفع به إىل البحث عن 

ر حياته. امرأٍة أخرى حترتمه وُتقدِّ
• وحلل مشكلة اخليانات الزوجية:

من  تأيت  املفاسد  تلك  فأغلب  الذرائع،  باب  لَسدِّ  البرص  َغضِّ  ِمن  بد  ال 
بالنساء،  الرجال  واختالط  باملرأة  الرجل  َخْلوة  من  احلََذر  إىل  باإلضافة  النظر، 

)1( اخليانة الزوجية عن طريق اإلنرتنت. كيف؟ وملاذا؟
http://www.bilakoyod.net/details4715.htm
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نون املعايص والذنوب، وأن يكون هناك  مع الُبعد عن أصدقاء السوء الذين ُيزيِّ
فيام خيصُّ حياهتم اخلاصة، خاصة اجلنسية، واحِلْرص  الزوجني  دائاًم حوار بني 
ومبادئ  السليمة  الزواج  قواعد  بمعرفة  إسالمية  دينية  تربيًة  األبناء  تربية  عىل 
حديثي  األزواج  بني  وخاصة  واملودة،  والرمحة  واحلب  الزوجني  بني  االحرتام 
ة واالستعفاف بالصرب والنزاهة وإخاد الغريزة اجلنسية  باع منهج الِعفَّ الزواج، واتِّ
والتسامي باإلحساسات الشهوية وهتذيب امليول اجلسدية، مع َنْبِذ كافة الوسائل 
الفضائية واألغاين واإلنرتنت واألفالم  الرذيلة، كالقنوات  ُتزيِّن  أو  التي تدعو 
اخلليعة، وكذلك تعليم كلٍّ من الزوجني وتثقيفهم عن احلقوق الزوجية الرشعية 
حياهتم  عىل  للحفاظ  الـُمتَبعة  باإلرشادات  والتوعية  الدينية  باملحارضات 

األرسية.
ز- ال يرش الج سي، أسالاه نلظاهرهش 

ُيَعد مفهوم التحرش اجلنيس مفهوًما واسًعا، فهو يمتد ليشمل العديد من 
األشكال، حيث يبدأ باملجامالت املتكررة البسيطة، والتي خيترب فيها املتحرش 
وهي  ومستوياته  أشكاله  بأقىص  وينتهي  معها،  التعامل  وأسلوب  ضحيته 
االغتصاب. وال بد لنا من التأكيد عىل أنه يرتبط بعدم رغبة الضحية أو رغبتها 
ا  وقبوهلا ملثل هذا السلوك، وأنه يسبب أًذى للضحية، سواء كان هذا األذى ماديًّ
ا. وبناء عىل ذلك حددت إحدى الدراسات أشكال التحرش اجلنيس يف  أو معنويًّ

عدد من السلوكيات والتي تتمثل فيام ييل:
- التصفري واملعاكسات الكالمية.

- التلفظ بألفاظ ذات معنى جنيس.
- النظرة السيئة الفاحصة جلسد املرأة.
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- املعاكسات التليفونية.
- تعليق صور جنسية أو تعليقات جنسية يف مكان عام.

- املالحقة والتتبع.
- النكات أو القصص اجلنسية التي حتمل أكثر من معنى.

- اإلرصار عىل دعوة األنثى إىل طعام أو رشاب أو نزهات عىل الرغم من 
الرفض املتكرر.

من  الرغم  عىل  العمل  إىل  أو  املنزل  إىل  األنثى  توصيل  عىل  اإلرصار   -  
الرفض املتكرر.

- طلب أن تعمل أو تبقى األنثى يف العمل ساعات إضافية بعد مواعيد 
العمل أو الدراسة، عىل الرغم من عدم وجود رضورة لذلك.

- كشف الرجل لبعض أعضاء جسده أو التلميح هلا.
- ملس جسد األنثى بمستوياته املختلفة. 

وال شك يف أن هناك العديد من النساء اللوايت يتعرضن لظاهرة التحرش 
الشارع  مثل  العامة  األماكن  يف  سواء  عامة،  بصفة  املرصي  املجتمع  يف  اجلنيس 
واملواصالت العامة، أو أماكن العمل، أو يف األماكن اخلاصة كاملنزل أو يف حميط 

األقارب واجلرية واألصدقاء.
وتعد مواقف املدارس والشوارع املحيطة هبا من أكثر األماكن التي تكثر 
الكلامت  إطالق  طريق  عن  بالفتيات،  األخالقي  غري  التحرش  حوادث  فيها 
الساقطة عليهن، وتصويرهن بكامريا املحمول ملحاولة استفزازهن من جمموعة 
من الشباب الذين يستقلون السيارات. وتتكرر هذه املواقف بشكل يومي، األمر 
الذي يكرس يف نفس الفتاة أو املرأة اإلحساس باألمان، حيث ال يستطعن ِذكر 
ذلك ألرسهن حتى ال يتعرضن لِلَّْوم والتشكيك يف أخالقهن، وكأنام الفتاة أو 
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املرأة أصبحت املسئول األول واألخري عن أخطائها وأخطاء غريها، ويف ذلك 
بشكل  الفتيات  مدارس  أمام  الشباب  ع  جتمُّ املألوفة  املشاهدات  ومن  هلا.  ظلم 

الفت وجريء أكثر من ذي قبل، لدرجة أن الشباب يطاردوهنن بشكل يومي.
الساحات  إىل  العامة  واملرافق  الشوارع  اجلنيس  التحرش  ويتعدى 
إىل  الرصحية  بأسامئهن  املنتديات  يف  املشاركات  تتعرض  حيث  اإللكرتونية، 
مما  اإللكرتوين،  بريدهن  عىل  اإلباحية  الصور  إرسال  خالل  من  مضايقات، 
يسبب هلن حرًجا بالًغا، خصوًصا إذا ُكنَّ يكتبن يف املنتديات بأسامئهن الرصحية.
إن مثل تلك القضايا ال ينبغي أن يسكت عنها يف ثقافتنا الشعبية العربية؛ 
ألهنا متس املجتمع بشكل مبارش، وخصوًصا العنرص النسائي من هذا املجتمع، 
معظم  يف  جنيس  لتحرش  يتعرضن  عربيات  نساء  هناك  بأن  نعرتف  أن  وينبغي 
ننفض  أن  جيب  جمتمعية  ألسباب  السكوت  آثرن  معظمهن  وأن  العربية،  املدن 
الغبار عنها وأال يكون السكوت عنها عالمة من عالمات الرضا، األمر الذي 
يزيد من حجم املشكلة، حتى أصبح الكثري من النساء حُيجمن عن أداء الكثري 
ومعاكسات  حترش  من  له  يتعرضن  ما  بسبب  تلقائيًّا،  واخلدمات  األعامل  من 
بل  املرأة،  ضد  جريمة  باعتباره  إليه  ينظر  ال  اجلنيس  فالتحرش  ومضايقات. 
تتهم فيه املرأة بأهنا سبب تلك اجلريمة؛ ألهنا مل تسرت جسمها؛ وألهنا تتربج يف 
للتحرش  ضن  تعرَّ يرتدين احلجاب  الالئي  النساء  العديد من  أن  الشوارع، مع 

اجلنيس. 
التوجيه  غياب  إىل  يرجع  السلوكيات  هذه  مثل  تفاقم  أن  يف  شك  وال 
األرسي، وتراجع األدوار الرتبوية األخالقية يف قطاعاتنا التعليمية، باإلضافة إىل 
الفقر، وتزايد معدالت البطالة بني الشباب، وهو ما تسبب يف تأخر سن الزواج، 
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وزاد من حالة الكبت اجلنيس عند الشباب. حيث تشري بيانات اجلهاز املركزي 
العمل،  عن  عاطل  ماليني  ثامنية  وجود  إىل  مرص  يف  واإلحصاء  العامة  للتعبئة 
99% منهم شباب ترتاوح أعامرهم بني 15- 40 عاًما. ويشكل املتعلمون نحو 
بطالة شباب  البطالة يف مرص هي  أن  يعني  املتعطلني يف مرص، وهذا  93% من 
ومتعلمني باألساس. هذا باإلضافة إىل تزايد نسبة من يعيشون حتت خط الفقر، 

حيث بلغت نسبتهم 38 مليون مواطن مرصي )48% من الشعب(. 
د تفاقم سلوكيات التحرش بكافة أشكاهلا، ما كشفت عنه دراسة  ومما ُيؤكِّ
 %98 تعرض  عن  2008م،  سنة  املرأة  حلقوق  املرصي  املركز  أجراها  علمية 
يف  املختلفة،  بأشكاله  اجلنيس  للتحرش  املرصيات  من  و%83  األجنبيات  من 
مقابل 17% من املرصيات و2% من األجنبيات أكدن عىل عدم تعرضهن ألي 
شكل من أشكال التحرش. كام أشارت الدراسة إىل أن 67.9% من املرصيات 
أكدن عىل أن أكثر أشكال التحرش الذي تعرضن له هو التصفري واملعاكسات 
الكالمية، وأن 46.6% تعرضن للنظرة الفاحصة ألجسادهن، و40% تعرضن 
لقيام املتحرش بالتلفظ بألفاظ ذات معان جنسية، أما 28.5% أكدن تعرضهن 
التليفونية، و 22.8% تعرضن للمالحقة وتتبع املتحرش هلن، و  للمعاكسات 

10.9% تعرضن إىل كشف املتحرش لبعض أعضائه اجلنسية أو التلميح هلا.
أما األجنبيات فقد أكدت 93.6% أهنن تعرضن للنظرة السيئة الفاحصة 
ألجسادهن، و90.8% منهن تعرضن للتصفري واملعاكسات الكالمية، كام أكد 
بألفاظ ذات معان جنسية، و70.6% تعرضن  للتلفظ  84.4 % أهنن تعرضن 
تعرضن  و%45  والتتبع،  للمالحقة  و%66.1  ألجسادهن،  املتحرش  لَِلْمس 
املتكرر،  الرفض  برغم  نزهات  أو  رشاب  أو  طعام  عىل  دعوهتن  عىل  لإلرصار 
الرجل  لكشف  تعرضن  و%31.2  التليفونية،  للمعاكسات  تعرضن  و%44 
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ألجزاء من جسده، و22% تعرضن للنكات والقصص اجلنسية، و21% تعليق 
صور جنسية يف مكان يعرف الشخص أهنا سرتى هذه األشياء.

وقد أكد املركز القومي للبحوث اجلنائية واالجتامعية يف تقرير له، ارتفاع 
ا، وهو ما  نسبة االغتصاب يف عام 2006م فقط إىل 20 ألف حالة اغتصاب سنويًّ
اًل  يؤكد أن االغتصاب والتحرش اجلنيس أصبحا ظاهرة يف الشارع املرصي، ُمدلِّ
عىل كالمه بأنه أجرى العديد من الدراسات امليدانية عىل عينة مكونة من 2500 
فتاة وسيدة يف 6 حمافظات، كشفت هذه الدراسات عن أن 1049 منهن تعرضن 

للتحرش يف الشارع، وهذه النسبة متثل 37.4% من العينة املذكورة.
وأرجعت هذه الدراسة تزايد هذه الظاهرة إىل ضعف الدولة وعجزها عن 
الشارع  عن  تشغله  عمل  فرص  جيد  ال  فالشباب  وطاقاهتم؛  الشباب  استيعاب 
كام  طاقاته،  فيها  ُيفرغ  التي  النموذجية  النوادي  جيد  ال  وأيًضا  فيه،  حيدث  وما 
أنه مصاب باإلحباط، وكذلك فساد الوسائل التعليمية يف مرص وفشلها يف بناء 
الشخصية املتكاملة. متوقًعا أن تتزايد هذه الظاهرة خالل املرحلة القادمة ما مل 

يتم القضاء عىل هذه العوامل التي تتسبب يف حالة السعار اجلنيس الراهن.
وقد كشفت إحصائيات وتقارير خاصة باغتصاب النساء، أن حوايل ثامن 
ا.  وسبعني امرأة يتعرضن لالغتصاب كل يوم، أي حوايل 683 ألف امرأة سنويًّ
ا كبرًيا. ويف مفارقة  هذا بخالف تعرض النساء للتحرش اجلنيس الذي بلغ حدًّ
كشفت عنها جملة التايمز، أن التحرش اجلنيس مل يسلم منه حتى الضباط النساء. 
بخصوص  السيطرة  عن  خترج  بدأت  األمور  بأن  الغريب  املجتمع  وإلحساس 
معدالت التحرش اجلنيس واالغتصاب، فقد أفردت جملة النيوزويك األمريكية 

ا كاماًل ملناقشة هذا املوضوع.  ملفًّ
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تستهدف  مل  الغربية  املجتمعات  يف  االغتصاب  جرائم  أن  الغريب  ومن 
أيًضا، وهناك اجتاه حاليًّا العتبار  النساء فقط، بل يتعرض الرجال لالغتصاب 
االغتصاب جريمة بغض النظر عن نوع املجني عليه. وتشري اإلحصائيات إىل 
أن نسب اغتصاب الرجال التي سجلت بأقسام الرشطة قد ارتفعت إىل 1255 
التحرش  حاالت  أما  1982م.  عام  حالة   516 مقابل  يف  1992م،  عام  حالة 
بالرجال فقد ارتفعت من 2082 حالة عام 1982م إىل 3119 عام 1992م، 

ومعظم هذه اجلرائم حتدث يف السجون.
وقد أكدت نتائج املسح العاملي للقيم يف مرص عام 2008م، الذي أجراه 
أكد  حيث  بالثقة؛  العام  الشعور  تراجع  القرار-  اختاذ  ودعم  املعلومات  مركز 
81.3% من النساء يف العينة اعتقادهم أنه ينبغي أن يكونوا حذرين يف التعامل 
األكثر  الفئات  ولدى  احلرضية  املناطق  يف  أكثر  النسبة  هذه  وترتفع  الناس.  مع 
بأن  العينة  النساء يف  من  ت %73  فقد عربَّ أيًضا،  املسح  نتائج  تعلياًم. وبحسب 
لدهين شعوًرا بعدم الثقة فيمن يقابلنه أول مرة، كام عربت 97.6% من النساء يف 
العينة عن احلاجة الشديدة للعيش يف حميط آمن وجتنب أي يشء يمثل خطورة. 
فمثل هذه النتائج تعكس وجود قدر كبري من عدم األمان عىل انخراط املرأة يف 

احلياة العامة.
للهجوم  ما  بطريقة  امرأة  تتعرض  دقيقتني  كل  أنه  إىل  الدراسات  وتشري 
هذه  ونصف  اجلنيس،  لالعتداء  أنثى  ألف   670 نحو  تعرضت  فقد  اجلنيس؛ 
سنة،   12 عمر  حتت  الضحايا  وسدس  سنة،   18 من  أقل  لإلناث  االعتداءات 
وبالنسبة للذكور فقد انتهك جنسيًّا نحو 32130 من األطفال الذكور بعمر 12 

سنة يف عام 1994م.
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كشفت  جنسية«،  لتحرشات  تعرضن  ضباط  »تلميذات  عنوان  وحتت 
حالة   300 من  أكثر  أن  األمريكية،  الدفاع  وزارة  نرشهتا  التي  التقارير  بعض 
لواط، سجلت  اغتصاب، و34 حالة  بينها 64 حالة  نساء،  حترش جنيس ضد 
يف ثالث أكاديميات عسكرية أمريكية عام 2004م. وجاء يف التقرير أن النساء 
يمثلن بني 15 و17% من تلميذات الضباط يف أسلحة الرب والبحر واجلو، وأن 
عدًدا كبرًيا من حاالت التحرش اجلنيس مل ُيعَلن عنها. ويف دراسة أخرى داخل 
املجتمع الكندي توصلت إىل أن 61.4% من عينة عددها 1200 امرأة أكدن 
إىل  أرشن  منهن   %90 ونحو  حياهتن،  خالل  اجلنسية  لإلساءة  تعرضن  أهنن 

تعرضهن لإلساءة اجلنسية خالل طفولتهن.
للتحرش  تعرضوا  التشيك  »ربع  عنوان  وحتت  التشيك،  مجهورية  يف  أما 
اجلنيس« أظهر أحدث استطالع للرأي أجري يف تشيكيا، أن ربع عدد التشيكيني 
أعامهلم  ممارستهم  أثناء  اجلنيس  للتحرش  حياهتم  يف  تعرضوا  قد  والتشيكيات 
املختلفة، وأن أغلب حاالت التحرش طالت النساء، وأكد االستطالع الذي قام 
به املعهد االجتامعي التابع ألكاديمية العلوم التشيكية بناء عىل طلب من وزارة 
العمل والشئون االجتامعية، أن الترصفات ذات اإلحياء اجلنيس تقع يف تشيكيا 

بشكل كبري))).
احللول املقرتحة ملشكلة التحرش اجلنس:

تنمية  األول،  األمر  أمور  عدة  عرب  اجلنيس  التحرش  مشكلة  معاجلة  يتم 
العاصم  هو  فالدين  مجيعا،  املجتمع  أفراد  داخل  واألخالقي  الديني  الوازع 
احلقيقي واحلاسم ضد إطالق الشهوات وتركها بال ضابط ورادع داخل كيان 

(1) http://www.alarabiya.net/views/2006/05/18/23847.html
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اإلنسان، فقد حثنا الرشع الرشيف عىل كل ما من شأنه أن يزكي نفوسنا وحيفظ 
فروجنا، فنصحنا بغض البرص، وعدم تعريض أنفسنا ملواضع الفتن من إطالق 
العالقة دون ضابط مع اجلنس اآلخر، وأمر املرأة باحلجاب، حتى ال يتطلع إليها 

أصحاب الشهوات ومطلقو النظرات اآلثمة.
ما ال  لغريه  أن ال يرىض  الفعلة  يقع يف هذه  الذي  الشاب  تذكري  وينبغي 
يرضاه لنفسه، إذ إنه لن يعدم يف الدائرة التي حتيط به من امرأة يمكن أن يقع معها 
مثل الذي يفعله هو باألخريات، يمكن هلذه املرأة أن تكون أمه أو أخته أو ابنته، 
 ، التي سلكها سيد اخللق  الطريقة  التذكري هي  الطريقة من  وهذه 
اهلل،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:    النَّبِيَّ  َأَتى  ا  َشابًّ َفًتى  إِنَّ  َقاَل:  ُأَماَمَة  َأيِب  فَعْن 
َفَدَنا  »اْدُنْه«،  َفَقاَل:  َمْه.  َمْه.  َوَقاُلوا:  َفَزَجُروُه  َعَلْيِه  اْلَقْوُم  َفَأْقَبَل  َنا،  بِالزِّ يِل  اْئَذْن 
فَِداَءَك.  اهللُ  َجَعَلنِي  َواهلل  اَل  َقاَل:  َك؟«  ِلُمِّ »َأُتِبُُّه  َقاَل:  َفَجَلَس  َقاَل:  َقِريًبا.  ِمنُْه 
َيا  َواهلل  اَل  َقاَل:  اِلْبنَتَِك؟«  »َأَفُتِحبُُّه  َقاَل:  َهاِتِْم«.  ِلُمَّ ُيِبُّوَنُه  النَّاُس  »َواَل  َقاَل: 
»َأَفُتِحبُُّه  َقاَل:  لَِبنَاِتِْم«.  ُيِبُّوَنُه  النَّاُس  »َواَل  َقاَل:  فَِداَءَك  اهللُ  َجَعَلنِي  اهلل  َرُسوَل 
ِلُْختَِك؟« َقاَل: اَل َواهلل َجَعَلنِي اهللُ فَِداَءَك. َقاَل: »َواَل النَّاُس ُيِبُّوَنُه ِلََخَواِتِْم«. 
تَِك؟« َقاَل: اَل َواهلل َجَعَلنِي اهللُ فَِداَءَك. َقاَل: »َواَل النَّاُس ُيِبُّوَنُه  َقاَل: »َأَفُتِحبُُّه لَِعمَّ
»َواَل  َقاَل:  فَِداَءَك.  اهللُ  َجَعَلنِي  َواهلل  اَل  َقاَل:  اَلتَِك؟«  خِلَ »َأَفُتِحبُُّه  َقاَل:  ِتِْم«.  لَِعمَّ
ْر  َوَطهِّ َذْنَبُه  اْغِفْر  »اللُهمَّ  َوَقاَل:  َعَلْيِه  َيَدُه  َفَوَضَع  َقاَل:  ااَلِتِْم«.  خِلَ ُيِبُّوَنُه  النَّاُس 

ٍء))). ْن َفْرَجُه« َفَلْم َيُكْن َبْعُد َذلَِك اْلَفَتى َيْلَتِفُت إىَِل يَشْ َقْلَبُه، َوَحصِّ

إسناده  حمققه:  وقال   ،)22211( رقم  الباهيل،  أمامة  أيب  حديث  مسنده،  يف  أمحد  أخرجه   )1(
صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
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األمر الثاين: فتح الباب وهتيئة األسباب وتيسريها للتالقي الرشعي السليم 
بني الرجل واملرأة، وهو طريق الزواج الذي ندبت إليه كل األديان، وعىل رأسها 
الدين اإلسالمي، الذي أمر بأن يدخل فيه كل من استطاعه من القادرين عليه. 
والذي نود أن نقوله هنا أن صعوبة الزواج يف مرص -نظرا لعدم توفر اإلمكانيات 
التي من شأهنا أن توفر القدرة عىل الزواج- يعد واحدا من أهم األسباب التي 
ينجم عنها بعض مظاهر التحرش اجلنيس يف مرص، والدليل عىل ذلك أن هذه 

الظاهرة حتدث بشكل أسايس عند الشباب غري املتزوج.
من أجل ذلك كان عىل املجتمع وعىل الدولة حض الشباب عىل الزواج، 
َيَٰمٰ ِمنُكۡم 

َ
ٱۡل نِكُحواْ 

َ
وتقديم املساعدة هلم إلمتام زواجهم، قال تعاىل: }َوأ

ِمن   ُ ٱللاَّ ُيۡغنِِهُم  ُفَقَرآَء  يَُكونُواْ  إِن  ِإَوَمآئُِكۡمۚ  ِعَبادُِكۡم  ِمۡن  ٰلِِحَي  َوٱلصاَّ
يريد  الذي  الناكح  بمعونة    اهلل  تعهد  ولقد   .]32 ]النور:  فَۡضلِهِۦ{ 
العفاف، فقد جاء يف احلديث الرشيف: »ثلثة حق عل اهلل عونم، املكاتب يريد 

الداء، والناكح يريد العفاف، واملجاهد ف سبيل اهلل«))).
تعاىل:  بقوله  يتمسك  أن  فعليه  الزواج؛  سبل  كل  عليه  أغلقت  من  أما 
فَۡضلِهِۦ{  ِمن   ُ ٱللاَّ ُيۡغنَِيُهُم   ٰ َحتاَّ نَِكاًحا  َيُِدوَن  َل  ِيَن  ٱلاَّ }َوۡلَيۡسَتۡعفِِف 

]النور: من اآلية 33[ .
األمر الثالث: وملزيد من التأكد واإلحاطة الدقيقة بالظاهرة وطرق عالجها 
ينبغي العمل عىل تكثيف الدراسات واألبحاث االجتامعية والنفسية والقانونية؛ 

)1( أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب فضائل اجلهاد، باب ما جاء يف املجاهد والناكح واملكاتب 
يريد  الذي  الناكح  اهلل  باب معونة  النكاح،  كتاب  النسائي،  إياهم )4/ 184(، وسنن  اهلل  وعون 
عيسى  أبو  قال   ،)841  /2( املكاتب  باب  العتق،  كتاب  ماجه،  ابن  وسنن   ،)61  /6( العفاف 

الرتمذي: هذا حديث حسن.
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لدراسة املشكلة من مجيع الزوايا، والرتكيز عىل قياس أهم األسباب النفسية التي 
جتعل املتحرش يرتكب هذه الفعلة.

وقائع  إزاء  تتخذ  أن  ينبغي  التي  باإلجراءات  يتعلق  وهو  الرابع:  األمر 
التحرش:

- ال بد من تدريب رجال الرشطة عىل كيفية التعامل مع قضايا التحرش 
العامة،  واملواصالت  الشوارع،  يف  األمني  الوجود  بتكثيف  واملطالبة  اجلنيس، 
أن  يمكنها  إجراءات  وهي  هبا.  املتحرش  ومساندة  املخالفات،  حترير  ورسعة 

ختفف من وقائع التحرش اجلنيس.
- إنشاء جمموعة من املكاتب لتلقي شكاوى التحرش اجلنيس، مع رضورة 
هذه  من  للحد  إسرتاتيجية  وضع  أجل  من  املدين  املجتمع  مؤسسات  تضامن 
الظاهرة، مع استحداث قانون لتحديد مفهوم الفعل وجتريمه وقواعد اإلثبات، 
الشارع، وحترير  األمن يف  لضابط  القضائي  الضبط  إعطاء صالحية  فضاًل عن 
كام  الفورية.  املرور  بمخالفات  أسوة  مسبًقا،  معدة  نامذج  عىل  وذلك  املحرض، 
يكون  الفعلة  نفس  الشخص  ما كرر  وإذا  الرشطة،  هلا سجل يف قسم  خيصص 
هلا العقوبة، حيث يعد تكرار البالغ سبًبا يف إثبات الواقعة عىل مرتكبها. وأخرًيا 
ردع املوظف الذي يشرتك يف االمتناع عن حترير حمرض أو يشرتك بأي شكل سلًبا 

أو إجياًبا مع اجلاين ضد املرأة يف حالة تقدمها بشكوى.
نتخذ  أن  التحرش  لتقليص مساحة  الرضوري  إىل ذلك من  باإلضافة   -
يف  التحشم  أمهية  عىل  التأكيد  اإلجراءات  هذه  من  اإلجراءات،  من  جمموعة 
امللبس، ويف التعامل مع اآلخرين من غري أعضاء األرسة، وذلك حتى نحافظ 

ا، طاملا كانت الفتاة جادة يف مسارها. عىل سلوك اآلخر جادًّ
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القرب  ألن  اجلريان؛  أبناء  مع  اجلاد  التعامل  عىل  حترص  أن  وعليها 
من  خطأ  أي  وقع  فإذا  عديدة،  وسلوكيات  أفكاًرا  يولد  قد  املكاين  واالحتواء 
قبل أي من الشباب يف حق أي أنثى، فمن املمكن لوالد البنت أن يتحدث مع 
هذا الشاب باعتباره ابنه، وحماولة إقناعه بأهنا عبارة عن أخته، وهو مسئول عن 
احلفاظ عليها يف مواجهة اآلخرين، ال أن يكون هو املتحرش هبا. أما التحرش 
الذي قد يقع داخل احلياة األرسية فعىل البنت أن تواجه ذلك بكل حزم إذا كان 
يف نفس جيلها كأخيها أو أحد أبناء عمومتها، أما إن كان من جيل آخر كاألب 
مثاًل، فإن عليها أن تتحاشاه وتتجنبه، فإذا الحظت مالحقته هلا، فمن املمكن أن 
تتوجه له بالرجاء أن خياف اهلل ويتقيه فيها، فإذا أرص فإهنا من املمكن أن تشكوه 
إىل أمها، أو أحد أعاممها، أو أحد كبار املنطقة التي تسكن فيها، فإذا فشلت يف 

هذه املحاوالت، فليس أمامها سوى أن تذهب إىل قسم الرشطة لتترصف معه.
- العمل عىل إصدار قانون لتجريم التحرش اجلنيس)))، ينص عىل معاقبة 
املتحرشني، سواء من الرجال أو النساء، باحلبس مدة ال تتجاوز سنة، وبغرامة 
ال تتعدى ألف جنيه أو بأحدمها، سواء تم التحرش بواسطة املغازلة الكالمية، 
ترسل  التي  املغازلة  رسائل  أو  التليفونية،  املحادثات  خالل  من  أو  اللمس،  أو 
كثري  وتتحد  الشفهية.  أو  املكتوبة  الرسائل  أو  اإلنرتنت  أو  النقال  اهلاتف  عرب 

)1( يف 5 يونيو 2014 صدر قرار رئيس اجلمهور املؤقت بالقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل 
اجلنيس  التحرش  لسنة 1937 يف شأن  بالقانون رقم 58  الصادر  العقوبات  قانون  أحكام  بعض 
باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف جنيه وال تزيد عىل خسة آالف 
العقوبتني... واحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن 5 آالف  أو بإحدى هاتني  جنيه، 
جنيه وال تزيد عىل 10 آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا تكرر الفعل من اجلاين من خالل 

املالحقة والتتبع للمجني عليه.
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من جهود املنظامت املختلفة من أجل إقرار هذا القانون، حيث ال يوجد قانون 
يف  أصدرت  قد  املرصية  املحاكم  كانت  وإن  اآلن.  حتى  اجلنيس  التحرش  ضد 
حمكمة  قضت  حيث  اجلنيس،  التحرش  جيرم  قضائي  حكم  أول  2008م  عام 
بالسجن ملدة ثالث سنوات بحق مواطن إلدانته بجريمة التحرش. وقد حصلت 
املتحرش هبا عىل هذا احلكم القضائي رغم عدم النص عليه رصاحة يف القانون، 
وذلك باجتهاد من القايض حيث أصدره بالقياس عىل جرائم أخرى، ولكن هذا 
احلكم مل يتكرر لعدم وجود نص يف قانون العقوبات املرصي يشري إىل تعريف 

دقيق للتحرش واعتباره جريمة.
ح- ال يادث الم يرف أبر  بكت المواسلاتش 

عىل  مكتبة  أكرب  »اإلنرتنت«  للمعلومات  العاملية  الشبكة  أصبحت  لقد 
باجلنس،  املتعلقة  واملواد  واألفالم  الصور  وتبادل  وبث  لرتويج  األرض  وجه 
فهناك منظامت عرب اإلنرتنت تشجع هذه السياحة، وترشح كيفية املشاركة فيها، 

وتسمح للراغبني باالشرتاك بكل رسية تامة))).
 373 من  أكثر  أن  إىل  أشارت  أمريكية  دراسة  ذلك  عىل  دت  أكَّ وقد 
اجلنس  إيرادات صناعة  وأن  مواد جنسية خمتلفة،  تروج  إنرتنت  مليون صفحة 
ا، وأن 2.8  عىل اإلنرتنت بلغت أكثر من 2 بليون ونصف مليون دوالر سنويًّ
بليون رسالة بريد إلكرتوين تتحرك يوميًّا عرب شبكة اإلنرتنت بمحتوى متعلق 
 %89 وأن  شهر،  كل  جنسية  مواقع  تزور  امرأة  مليون   9.4 وأن  باجلنس، 
عرب  أو  الدردشة  غرف  يف  تتم  واملراهقني  لألطفال  اجلنسية  اإلغراءات  من 
ُتَبث  لألطفال  جنسية  صورة  ألف   20 من  أكثر  أن  وكذلك  الرتاسل،   برامج 

http://www.missingKids.com :1( عن موقع(
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عرب الشبكة أسبوعيًّا، وكذلك أن أكثر من 100 ألف موقع يقدم مواد جنسية 
فاحشة عن األطفال، وذلك حسب تقديرات مصلحة اجلامرك األمريكية، وأنه 
قد وصل معدل عمر الطفل الذي يتعرض ملشاهد جنسية عرب اإلنرتنت إىل 11 
سنة، وأن أكرب رشحية مستهلكة للمواد اجلنسية عرب اإلنرتنت هم الفئة األقل من 

عرشين سنة))).
االتصال  عرص  أن  يتضح  للقلق،  املثرية  اإلحصائيات  هذه  خالل  ومن 
املفتوح جعل املواد اجلنسية تأيت من كل مكان ويف كل وقت بال رقيب، وجيب 
أن نضع يف االعتبار أن هناك مواقع إباحية موجهة بصورة مبارشة إىل مستخدم 
اإلنرتنت العريب؛ فقد انترشت عىل شبكة اإلنرتنت عرشات املواقع واخلدمات 
اإللكرتونية التي تقدم املواد اإلباحية باللغة العربية وتتوجه للمستخدم العريب، 
خاصة فئة الشباب الذين ُيقبلون عليها بصورة ملحوظة. ومن امُلثري للدهشة أن 
زائر يف  أكثر من 25 ألف  يتجاوز يف بعض األوقات  ار موقٍع منها قد  ُزوَّ عدد 

اللحظة الواحدة.
ونتيجة لتنامي استخدامات شبكة اإلنرتنت واهلواتف املتنقلة )املحمول( 
ن املستخدم من حتويل صيغ  ظهر العديد من الربامج اجلديدة عىل اإلنرتنت مُتكِّ
بأجهزة  اخلاصة  العرض  وبرامج  يتناسب  بام  اإلباحية  والصور  الفيديو  أفالم 
حمتوى  مشكلة  وتتفاقم  خملة،  جنسية  لقطات  من  تتضمنه  بام  املتنقلة،  اهلواتف 
ا ورسميًّا؛ وذلك لسهولة احلصول عليها  اهلواتف اجلوالة يف صعوبة ضبطها أرسيًّ
من خالل خدمات التواصل عرب البلوتوث املنترشة يف أوساط الشباب والفتيات 
ا 350 مليون دوالر؛ ليظل أكثر  يف أي مكان، عن طريق جمهولني ينفقون سنويًّ

)1( جملة احلوادث، 29 يونيو 2006م، ص12.
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من 4 ماليني موقع جنيس إباحي مفتوًحا للمرصيني باملجان، وللمرصيني فقط 
دون غريهم))).

وال نستطيع أن ُننكر أن اإلنرتنت استطاع أن يستقطب مجهوًرا عريًضا من 
الشباب عىل عكس وسائل اإلعالم األخرى؛ فقد أكد استطالع قامت به إحدى 
املطبوعات العربية: أن 60% من رواد املقاهي يف الوطن العريب يقضون الوقت 
ح املواقع الثقافية، وأن 12% يف املواقع الطبية  يف املحادثة، وأن 20% منهم يف تصفُّ

واإللكرتونية، أما املرتددون عىل املواقع السياسية فهم 8% فقط.
كام أشارت دراسة أخرى إىل أن 80% من رواد املقاهي يف الوطن العريب 
ا رسيًعا؛  تقل أعامرهم عن 30 عاًما، حيث يشهد استخدام اإلنرتنت يف العامل نموًّ
إذ زاد عدد املستخدمني من 16 مليون مستخدم يف عام 1995م إىل 785 مليوًنا 
ما لإلنرتنت  العريب، ورغم  للعامل  بنسبة 24 مليون مستخدم  يف عام 2004م، 
ووسائل االتصال احلديثة من مميزات كثرية بل وهامة، فإن هلا الكثري من السلبيات 

عىل شبابنا، بام حتمله من انفتاح شديٍد عىل الثقافة الغربية والفساد العلني.
املواقع اإلسالمية عىل اإلنرتنت دراسًة عىل مستخدمي  وقد أجرى أحد 

اإلنرتنت، وكانت النتيجة أن نسبة 46% يعانون من إدمان اإلنرتنت))).
إن ما حيدث يف العامل االفرتايض يدخل يف إطار الكذب والرياء وتزييف 
يستعملون  ممن  كبرٍي  عدٍد  بني  فعاًل  يقع  ما  وهذا  املعلومات،  وحتريف  احلقائق 
الدردشة  أو غرف  املاسنجر والفيس بوك  بواسطة  للتواصل  اإلنرتنت كوسيلٍة 
ٍد وال معلوٍم، واألشخاص املتصلون  ونوادي احلوار وغريها، فاجلمهور غري حُمدَّ

)1( جملة احلوادث، 2 نوفمرب 2006م، ص4.
(2) http://telridi.blogspot.com/2010/01/blog-post.html
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مع بعضهم ال يعرفون بعَضهم البعض؛ هلذا نجد أن العديَد ممن يستعمل هذه 
الوسيلة للحوار والتعارف ينطلق يف الغالب من إعطاء معلومات زائفة عن كلِّ 
والثقايف  يتعلق بوضعه االجتامعي  ما  احلقيقية وأوصافه، وكل  يتعلق هبويته  ما 
واملعلومات  املعطيات  بعض  اكتشاف  ُيمكن  األيام  مرور  ومع  واالقتصادي، 
احلقيقية، والتي قد ختتلف مع ما تمَّ الترصيح به يف البداية، فُيعترب ذلك بطبيعة 

احلال كذًبا ورياًء وإخفاًء للحقيقة.
ر عامل االتصاالت، كانت للخيانة الزوجية  م التكنولوجيا وتطوُّ ومع تقدُّ
نصيٌب من هذا التطور، فجلوس الرجال لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر 
الزوجات،  حفيظة  يثري  مشبوهة  دردشة  يف  الدخول  أو  اإلباحية  املواقع  ملتابعة 

وبالتايل يتحول اإلنرتنت بالنسبة هلن إىل عدوٍّ خطري هيدد حياهتن الزوجية.
وليس الزوج وحده هو املتهم بمامرسة اخليانة اإللكرتونية، ولكن الزوجة 
ل إىل نوٍع من اإلدمان. كام  أيًضا يف قفص االهتام، واملشكلة أن هذه اخليانة تتحوَّ
أن العديد ممن يستخدمون هذه الوسيلة يظنون أهنا ليست خيانًة باملعنى احلريف 

للخيانة.
إحدى  يف  الزواج  مستشارة  ويرا«  »برجييت  تقول  الصدد  هذا  ويف 
اجلمعيات األمريكية يف كتاب هلا: »إن اخليانة عرب اإلنرتنت تبدأ غالًبا مثل لعبة 
نادًرا ما يسعون وراء عالقة واحدة أو عميقة،  أو مغامرة صغرية، فاملتزوجون 
ولكن ال مانع لدهيم من تكوين عالقات متعددة غري حمدودة وعابرة، ويمكن أن 
يدمنوا هذا النوع من العالقات، خاصة إذا انعدمت مساحات احلوار يف حياهتم 
اللعبة  النتائج غالًبا ما تكون سيئة بسبب هذه  مع زوجاهتم وأزواجهم، ولكن 

الطائشة واحلوارات العابثة التي يمكن أن تؤدي إىل كارثة«.
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وجَتُدر اإلشارة إىل أنه من األسباب املؤدية للخيانة اإللكرتونية، عدم تفهم 
لألمور  بالنسبة  معه  رصاحتها  مقابلة  أو  اجلنسية،  زوجته  الحتياجات  الزوج 
باسم  اإلنرتنت  اخليانة عرب  إىل  فتلجأ  بالالمباالة،  أو  م وسخرية،  بتهكُّ اجلنسية 
مستعار؛ حتى ال تنكشف شخصيتها احلقيقية؛ ألهنا أصبحت تعتقد أن متطلباهتا 

م وسخرية ِمن ِقَبل اجلنس اآلخر. اجلنسية حملُّ هتكُّ
ُيَعد  النفيس-  وبمعناه  احلقيقي  -بمعناه  الفراغ  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة 
نتيجة  نفسيًّا؛  الفراغ  يكون  األحيان  بعض  ففي  الزوجية؛  للخيانة  رئيسيًّا  سبًبا 
أن  كر  بالذِّ اآلخر. ومما هو جديٌر  للطرف  الزوجية  العالقة  أحد طريف  لتجاهل 
احلديث  أطراف  معهم  يتجاذب  مجاعة  من  جزًءا  يكون  أن  حيب  بطبيعته  الفرد 
والزيارات وُيشاركهم االهتاممات واهلوايات. وال ننسى أن ِمن مميزات التعارف 
أهوائه  يتناسب مع  الذي  الشخص  اختيار  الشخص يستطيع  أن  عىل اإلنرتنت 
ورغباته الشخصية بسهولة، كام أن متعة املغامرة سبٌب كفيٌل باخليانة، فإذا مل يوجد 
جديٌد يف حياة الزوج أو الزوجة؛ فقد يلجأ أحُدمها خلوض املغامرة فيعتربها يف 
البداية جمرد لعبة مسلية، ما تلبث أن تصبح جزًءا من حياة اإلنسان، جزًءا يمأل 

وقته وعقله وقلبه.
إقامة عالقات  للشخص  ر  ُتربِّ التي  األخرى  األسباب  الكثري من  وهناك 
وأن  معروفة،  غري  اإلنرتنت  عرب  شخصيته  أن  نفسه  إقناع  مثل  مرشوعة،  غري 
عالقاته هي عالقات عابرة ولن تؤثر عىل رشيك حياته، كام يوهم نفَسه أن هذه 

العالقات غري حمرمة رشًعا))).

)1( اخليانة الزوجية عن طريق اإلنرتنت. كيف؟ وملاذا؟
http://www.bilakoyod.net/details4715.htm
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الصحبة  أو  والتجربة،  للمغامرة  األزواج  حب  أيًضا  األسباب  ومن 
السيئة التي تدفعهم دائاًم للمنكرات، أو الرغبة يف إثبات مظاهر الرجولة وعودة 
الشباب، خاصة إذا كان الزوج كبرًيا يف السن، أو عنده ملل من حياته الزوجية. 
أما املرأة فتخون زوَجها هَبْدف االنتقام منه ومن خيانتِه هلا، أو بسبب حرماهنا 
نفسيًّا ولدهيا  أو قد تكون منهزمة  ُتشبع عاطفتها من آخر،  فرُتيد أن  العاطفي، 
إحباط زوجي فتلجأ للخيانة هرًبا من الواقع، أو أهنا ال تريد الطالق وحترص 
يف  يشرتكان  الطرفني  وكال  زوجها،  مع  سعيدة  غري  ولكنها  متزوجة  اسِم  عىل 

سبٍب واحد، وهو انعدام الوازع الديني وقلة اخلوف من اهلل.
نتيجة ألسباب عديدة،  الطالق كان  ارتفاع معدالت  بأن  القول  وُيمكن 
من أمهها صفحات التعارف عىل اإلنرتنت، والفيس بوك الذي يعترب يف مقدمة 
املواقع التي تسببت يف الطالق بني األزواج، ويليه موقع »تويرت«. وقد ُأقيمت 
مؤخًرا دراسة استطالعية، أجرهتا نقابة املحامني األملان، أكدت عىل أن: اخليانة 

الزوجية عىل اإلنرتنت تشكل اليوم حوايل 25% من أسباب الطالق.
املحامني  نقابة  رئيس  مانتل«  »أالن  املحامي  قال  املتحدة  الواليات  ويف 
عن  بمفرده  مسئول  بوك  فيس  موقع  »إن  بنيويورك:  الزواج  يف  املتخصصني 
66% من حاالت الطالق بني األمريكيني، وأضاف: أن التعارف عىل اإلنرتنت 
اإلنرتنت دخل ألول  أن  يعني  هذا  الطالق عموًما«.  أسباب  من  يشكل %25 
مرة يف قائمِة أهم ُمسبِّبات الطالق التي كانت ترتاوح سابًقا بني الضعف اجلنيس 
اليوم  التعارف  َبكة  الشَّ سهلت  فقد  ُيطاق،  ال  الذي  والشخري  اخلمور  وتعاطي 
الفنادق  غرف  أو  الشقق  وتأجري  اللقاءات  بالتايل  وسهلت  شهود،  دون  من 
افرتاضية.  املايض  يف  كانت  بعدما  الواقع،  أرض  عىل  العاطفية  العالقة  لرتمجة 
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من  حمام   100 بني  استفتاء  بعد  النتيجة  هذه  إىل  املحامني  نقابة  توصلت  وقد 
املتخصصني يف حاالت الطالق. ويكشف االستفتاء أن املتزوجني من اجلنسني 
ويشكل  عابرة،  متعة  أو  جديدة  عالقة  عن  البحث  يف  العزاب  عن  خيتلفون  ال 
املتزوجون 33% من صفحات التعارف املخصصة أساًسا للعزاب والراغبني يف 
يستخدمون  أهنم  املتزوجني  من  فقط   %2 نحو  د  وأكَّ حياة،  رشيك  عىل  العثور 
اإلنرتنت لرعاية صداقاهتم وعالقاهتم القديمة، يف حني يبحث 30% منهم عن 
مغامرات خارج إطار احلياة الزوجية، بينام يبحث العزاب يف الشبكة عن عالقة 

رشاكة أو زجية جديدة))).
وهناك بعض املظاهر التي ُتَعد مؤرًشا عىل اخليانة اإللكرتونية، منها: زيادة 
ساعات استخدام اإلنرتنت بشكل مفاجئ، مكوث الزوج ساعات طويلة أمام 
الوحدة  يف  والرغبة  النوم،  أوقات  يف  لإلنرتنت  واستخدامه  الكمبيوتر،  شاشة 
عند استخدام الشبكة، وطلب الزوج الشرتاك إنرتنت خاص به، ومتلُّك الزوج 
ميكروفون  أو  كامريا  برشاء  املفاجئ  واالهتامم  كثرية،  إلكرتونية  بريد  لعناوين 
خاص باحلاسب اآليل مع االهتامم باملظهر أكثر من ذي قبل، خاصة عند اخلروج 
أو عند استخدام كامريا اإلنرتنت، وقلة اهتامم الزوج باحلديث إىل الزوجة عىل 
قررت  إذا  التوتر  مالمح  وظهور  باإلنرتنت،  الدائم  وانشغاله  عادته،  عكس 

اجللوس بجانبه أثناء عمله عىل احلاسب.
الذين  املتوترة،  البيوت  ألصحاب  سهاًل  مالًذا  اإلنرتنت  أصبح  وهكذا 
لون اهلروب من مشاكلهم بداًل من مواجهتها، فمثاًل: الزوج الذي  غالًبا ما ُيفضِّ

(1) http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=142&mainCatID=139&s
ID=91793
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ث إىل زوجته يف وقت اضطراب العالقة بينهام، جتده رسعان ما  ال حُيسن التحدُّ
يتوجه إىل شاشة الكمبيوتر ليبحث عمن حيدثهن من اللوايت ال ُيظهر اإلنرتنت 

إال حماسنهن، وربام كانت مساوئهن أضعاَف مساوئ زوجته.
وقد جتلس الزوجة لساعات طويلة أمام شاشة اإلنرتنت، تاركًة أطفاهلا، 
فيمرض األطفال، أو يتهدم أحد أركان األرسة، أو كافة األرسة، كل هذا لتبحث 
غياب  بسبب  املحرمة؛  بالعالقات  غريزهتا  أو  عاطفتها  هلا  ُيشبع  عمن  الزوجة 
اإللكرتونية  اخليانة  فاتورة  غالًبا  األرسة  وتدفع  هواياته،  أو  سفره  أو  الزوج 

باالنفصال أو الطالق.
احلديثة،  واإلعالم  التواصل  تكنولوجيا  بأن  القول  بالذكر  اجلدير  ومن 
الطرق،  بأيرس  والتعامل  التواصل  سبل  ت  ويرسَّ اخلدمات،  من  الكثري  وفرت 
وأغنت احلياة االجتامعية بام مل يكن متاًحا يف السابق، إال أهنا حتولت إىل سالح 

ين. ذي َحدَّ
ا- زنا الميايمش 

املحارم،  زنا  لوقائع  ارتفاًعا  تشهد  بدأت  الفرتة األخرية  أن  الواضح  من 
األخ مع أخته، أو األب مع ابنته، أو االبن مع أمه أو خالته، ويرجع ذلك بطبيعة 

احلال لعدة ظروف، من هذه الظروف:
- تضخيم مساحة الغريزة يف شخصية اإلنسان، وهو ما تفعله الفضائيات 

واألفالم اإلباحية التي أصبحت منترشة بني الشباب.
- يضاف إىل ذلك حالة عدم حتشم اإلناث داخل األرسة يف امللبس ويف 

التعامل مع الشئون اخلاصة باملرأة.
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- يضاف إىل ذلك ازدحام املسكن أحياًنا، وخاصة يف وقت النوم حيث 
بحيث  األرسة،  داخل  خارجة  بألفاظ  التحدث  أو  متالصقًة،  األجساد  تصبح 
َنَظَر الذكور إىل مواضع اإلثارة فيهن،  نجد أن من شأن ذلك أن يلفت اإلناُث 
م يف ذواهتم، حتى تكرس القيود األخالقية، ومن  األمر الذي جيعل الغريزة تتضخَّ
ثم يرتكبون زنا املحارم. وبطبيعة احلال فإن هذه ُتَعد ظاهرة خطرية؛ لكوهنا تقع 
بالنسبة لكل األشخاص، أي مسكن  آمنًا  أن يكون  ينبغي  الذي كان  املكان  يف 

األرسة، الذي يتحول من ساحة آمنة إىل ساحة للفعل السلبي احلرام.
ويف حماولة حتديد معنى »زنا املحارم« »incest«، نجد أن اللفظ يشري إىل: 
أي عالقٍة جنسية كاملة، بني شخصني تربطهام قرابة، متنع من العالقة اجلنسية 
بينهام، طبًقا ملعايري ثقافية أو دينية. وعىل هذا ُتعترب العالقة بني زوج األم وابنة 

زوجته عالقة حمرمة، عىل الرغم من عدم وجود رابطة دم بينهام.
ويرتبط الزواج القرايب بظاهرة تعرفها املجتمعات اإلنسانية، وهي ظاهرة 
إقامة عالقة  أو  معينني،  أقارب  بني  االقرتان  أي: حتريم   ،»incest« »املحارم« 
ما  بقدر  الغريزة  إىل  الظاهرة  هذه  تستند  وال  القرابية.  املجموعة  داخل  جنسية 
تستند إىل نظاٍم ثقايف يأخذ به جمتمٌع معني، يفرض من خالله جمموعًة من القيود 
»وسرت  ويذهب  آخر.  إىل  جمتمٍع  من  ختتلف  قيوٌد  وهي  أفراُده،  هبا  يلتزم  التي 
إقامة عالقة جنسية بني بعض األقارب يعود إىل  مارك« إىل أن السبب يف عدم 
النفور الطبيعي لدى اإلنسان من االتصال اجلنيس باألشخاص الذين يعيشون 

معه يف مكان واحد، وأن اإلنسان ينزع بطبيعته إىل االتصال بمن هو غريب.
ويرى »كلود ليفي- شرتواس«: أن حتريم االقرتان ببعض األقارب ليس 
ا، وإنام هو واقع عاملي وثقايف، تستند عامليته إىل املبدأ الطبيعي، الذي  حدًثا غريزيًّ
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يتمثل يف أن اإلنسان كي يتكاثر ينبغي له اجلامع مع اجلنس اآلخر، لكنه حيظر عىل 
نفسه بعض الرشكاء وينصح بالبعض اآلخر وفق قواعد ثقافية معينة))).

وقد بدأ يظهر يف اآلونة األخرية ما يسمى بـ»سفاح القربى« أو »غشيان 
املحارم« أو »زنا املحارم«، وهي مسميات لفعل واحد، وهو: أي عالقة جنسية 
ينجم  دينية،  أو  ثقافية  ملعايري  طبًقا  قرابة،  تربطهام  شخصني  بني  حمظورة  كاملة 
إىل  يؤدي  الذي  األمر  ونوعها،  القرابة  درجة  حسب  بالفحشاء،  الشعور  عنها 
اهتزاز معاين األبوة واألمومة والبنوة واألخوة والعمومة واخلئولة، تلك املعاين 
التي ُتشكل الوعي اإلنساين السليم والوجدان الصحيح.باإلضافة إىل أهنا تعترب 
ٍ جنسيًّا؛ ملا يرتتب عىل ذلك من آثاٍر جسيمة  جريمة، خاصة إذا ارُتكبت عىل ُقرصَّ
أنامط  النفسية والعاطفية واجلنسية.ولعل أخطر  الناحية  الفتاة الضحية من  عىل 
ل 75% من احلاالت  زنا املحارم وأكثرها شيوًعا عالقة األب بابنته، حيث ُتشكِّ
التي تم اإلبالُغ عنها، تلك احلاالت التي تروي قصَة اغتصاهبا ما بني أخ يغتصب 

أخته، وابن يغتصب أمه، وعم يغتصب ابنة األخ، وخال يغتصب ابنة أخته.
وهناك نمط آخر مرتبط بالظروف، وهو حيدث بني أخ وأخت ينامان يف 
قبل  ما  ا، وخاصة يف مرحلة  فيقرتبان جسديًّ واحدة،  أو يف غرفة  واحد،  رسير 
البلوغ ومرحلة البلوغ. وهناك النمط املصحوب باضطراٍب مريض شديد، كأن 
يكون أحد الطرفني سيكوباتيًّا، أو يتعاطى الكحوليات، أو مصاًبا بالفصام أو 
أيِّ اضطرابات ذهانية أخرى. وهناك النمط الناتج عن عشق األطفال، وكذلك 
النمط الناتج عن نموذج أبوي مضطرب، حيث يشاهد الولد أباه يفعل ذلك أو 

يعرف أنه يفعله، فيتقمصه أو يقلده.

)1( أمحد املجدوب، زنا املحارم، 2003م، القاهرة: مكتبة مدبويل، ص169- 171.
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وهناك النمط الناتج عن اضطراب العالقة الزوجية، حيث ترفض الزوجة 
العالقة اجلنسية، فيبحث عنها الزوج يف غري حملها لدى أحد املحارم.

العالقات  يف  الشديد  املريض  االضطراب  عن  الناتج  النمط  وأيًضا 
األرسية، بحيث تصبح هذه العالقات ممزقة بام ال يعطي اإلحساس بأي حرمة 

يف أي عالقة))).
سن  حتت  كانوا  جنسية  اعتداءات  عليهم  وقع  من  ثلث  أن  ُوجد  وقد 
التاسعة من عمرهم، وأن أكثر احلاالت التي تم رصدها كانت يف األماكن األكثر 
ازدحاًما واألكثر فقًرا واألدنى يف املستويات االجتامعية، وهذه الزيادة ربام تكون 
حقيقية بسبب التالصق اجلسدي يف هذه البيئات املزدمحة، أو تكون بسبب وجود 
هذه الفئات حتت جمهر اهليئات االجتامعية والبحثية أكثر من البيئات األغنى أو 
صمت  يف  حمارم  زنا  فيها  حيدث  أن  يمكن  والتي  األعىل،  االجتامعية  الطبقات 

وبعيًدا عن رصد اجلهات القانونية والبحثية.
 ،»Unicri« وقد تبني هذا بشكل أكثر دقة يف البحث الذي أجراه معهد
ومقره يف روما، عن ضحايا اجلريمة، وشمل 36 دولة منها مرص، والذي ُنرِش 
ملخص له يف التقرير الدويل الذي أصدره املعهد عام 1991م، حيث تم إجراء 
القاهرة متثل كل منهن أرسة، تبني من  املقيامت يف  أنثى من  مقابالت مع 500 
هذه  وأسباب  املحارم.  لزنا  ْضَن  تعرَّ الكلية  العينة  من   %10 أن  اإلجابات 
املامرسات الشاذة واملحرمة رشًعا تعود إىل عوامل عديدة، كأن يكون أحد أفراد 
األرسة يعاين من مرض نفيس، مثل انفصام الشخصية، أو اهلوس، أو اضطراب 
الشخصية، كام ترتبط بشكل واضح بإدمان الكحول واملخدرات واالنعزال عن 

املجتمع وضعف اإليامن.
(1) http://ar.wikipedia.org/wiki



اش ارنيراف أاة ساحت اليياة األسرقت ةاسول

275

فوفًقا  املحارم،  زنا  عىل  املشجعة  العوامل  من  السكن  يف  الزحام  ُيَعد  كام 
لإلحصائيات والبيانات املرصية فإن كثرًيا من األرس ال تزال إىل اآلن تستخدم 
دورات مياه مشرتكة بني غرف متعددة، مما ُيضعف الشعور باحلياء بني ساكنيها؛ 
نتيجة اعتيادهم مشاهدة بعضهم البعض يف أوضاع مثرية. ويؤدي االزدحام يف 
املسكن إىل تالصق اإلخوة واألخوات أثناء النوم، مما حيرك شهوهتم ويدفعهم 
إىل إقامة اتصاالت بينهم، ويساعد عىل ذلك أنه ال يوجد نص قانوين يف القانون 

املرصي يعاقب عىل ما يقع ِمن زًنا بني املحارم.
هناك 30% من  أن  إىل  العامة واإلحصاء،  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  ويشري 
الغرفة، ويصبح  أفراد يف  املجتمع املرصي يعيش يف حجرة واحدة بمتوسط 7 
يفتح جمااًل  ما  البعض، وهو  بعضها  األبناء واألبوان أجسادهم متالصقة  مجيع 
الزواج  ارتفاع سن  أيًضا  املحارم  زنا  إىل  املؤدية  املحارم))). ومن األسباب  لزنا 
للشباب من اجلنسني، وما يرتتب عليه من البحث عن وسيلة لترصيف الطاقة 
الفاحشة حتى  ارتكاب  انتهى األمر إىل  الطبيعية بطرق خمتلفة حتى لو  اجلنسية 

ولو كانت بني املحارم.
• احللول املقرتحة للمشكلة:

حتظى  هنا  فإهنا  واألمراض،  املشكالت  كل  يف  مهمة  الوقاية  كانت  إذا 
بأمهية استثنائية؛ حيث إن وقوع زنا املحارم سوف يرتك آثاًرا ربام يصعب متاًما 
معاجلتها؛ لذلك يصبح من الرضوري بمكان وضع الوسائل الوقائية التالية يف 
االعتبار؛ حيث ينبغي االهتامم باملجموعات اهلشة مثل األماكن املزدمحة والفقرية 
واملحرومة، خاصة يف حالة وجود تكدس سكاين أو أشخاص مضطربني نفسيًّا 

)1( أمحد املجدوب، زنا املحارم، مرجع سابق، ص169- 171.
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أو مدمني خر أو خمدرات، ويعني االهتامم هنا اكتشاف عوامل اخلطورة والعمل 
عىل معاجلتها بشكل فعال.

باإلضافة إىل ذلك فإنه من الرضوري العمل باجتاه إشباع االحتياجات، 
خاصة االحتياجات األساسية من مسكن ومأكل وملبس واحتياجات جنسية 
مرشوعة؛ حيث إن املحرومني من إشباع احتياجاهتم، خاصة اجلنسية، يشكلون 
لتشجيع  جادة  خطوات  نأخذ  جيعلنا  وهذا  واملجتمع،  األرسة  يف  خطر  مصادر 
الزواج عىل كل املستويات، بحيث نقلل قدر اإلمكان من عدد الرجال والنساء 

الذين يعيشون حتت ضغط احلرمان لسنوات طويلة، كام هو احلال اآلن.
العامة واإلحصاء، فإن  للتعبئة  للبيان الصادر عن اجلهاز املركزي  وطبًقا 
حوايل تسعة ماليني مواطن جتاوزوا اخلامسة والثالثني دون أن يتزوجوا، منهم 
حوايل ثالثة ماليني ونصف املليون أنثى، والباقي ذكور، فلنا أن نتصور ما يمكن 
الطبيعي؛ حيث إهنم قضوا سنوات عدة منذ  الوضع غري  نتيجة هلذا  أن حيدث 
أن دخلوا مرحلة البلوغ التي يبدأ فيها إحساس اإلنسان بحاجة جديدة، وهي 
طريق  عن  املرشوع  اإلشباع  عىل  للحصول  الفرصة  هلم  ُتتاح  أن  دون  اجلنس، 

الزواج.
وتتضاعف املشكلة إذا عرفنا أن يف مرص خسة ماليني شخص يعانون من 
ملثريات  ليل هنار  يتعرضون  الزواج  املحرومون من  العاطلون  البطالة، وهؤالء 
جنسية عنيفة يف البيت والشارع ووسائل اإلعالم، وهم يف نفس الوقت يفتقدون 
احلاجز األخالقي الذي يمنعهم من جتاوز احلدود الدينية واألخالقية))). ولذلك 

)1( هبة صابر الزعبالوي، زنا املحارم: املشكلة- األسباب- العالج، 2009م:
http://www.islamtoday.net/istesharat
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ينبغي أن تنظم األرسة مشاهدة األبناء للفضائيات أو لشبكة املعلومات؛ وذلك 
من خالل الرشح والتوضيح العقالين لألبناء. يضاف إىل ذلك أنه من الرضوري 
رضورة  عىل  أيًضا-  والذكور  اإلناث،  -وخاصة  األرسة  داخل  األبناء  تنشئة 
اخلاصة  األمور  بعض  قضاء  يف  والتحوط  األرسة،  داخل  امللبس  يف  االحتشام 

التي ال ينبغي أن يطلع عليها الذكور.
أثناء  األبناء  عند  الديني  الوازع  دعم  الرضوري  من  أنه  ذلك  إىل  يضاف 
الضمري  تقوية  عىل  يساعد  الديني  الوازع  دعم  ألن  االجتامعية؛  التنشئة  عملية 

األخالقي لإلنسان، بحيث يكون قادًرا عىل ضبط غرائزه وسلوكياته.
يف  واإلناث  الذكور  األبناء  بني  التفرقة  ينبغي  فإنه  ذلك  جانب  إىل 
املضاجع، فإذا كان السكن ضيًقا بحيث كان حجرة واحدة مثاًل، فمن املمكن 
اجلنسني،  بني  لتفصل  ُتعلَّق  »بطانية«  أو  بـ»مالية«  النوم  أثناء  حاجًزا  نقيم  أن 
وعىل األبوين إذا أرادوا قضاء حاجاهتم الطبيعية احلميمية، فليختاروا األوقات 
أنظار األبناء، وينشئوهم عىل معرفة هذه  يلفتوا بذلك  املناسبة لذلك؛ حتى ال 
األفعال))). كام جيب جتنُّب املداعبات اجلسدية بني الذكور واإلناث يف األرسة، 
البلوغ.  آبائهم، خاصة بعد  البنات يف أحضان أمهاهتم أو  أو  وعدم نوم األبناء 
َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلاَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  قوله  يف  القرآنية  الوصايا  إىل  نعود  جيعلنا  وهذا 

ِيَن لَۡم َيۡبلُُغواْ ٱۡلُلَُم ِمنُكۡم ثََلَٰث  يَۡمُٰنُكۡم َوٱلاَّ
َ
ِيَن َملََكۡت أ ِذنُكُم ٱلاَّ لَِيۡسَت ٔۡ

َبۡعِد  َوِمۢن  ِهرَيةِ  ٱلظاَّ ّمَِن  ثَِيابَُكم  تََضُعوَن  ٱۡلَفۡجرِ وَِحَي  َصلَٰوةِ  َقۡبِل  ّمِن  ٰٖتۚ  َمراَّ
 ۚ َصلَٰوةِ ٱۡلعَِشآءِۚ ثََلُٰث َعۡوَرٰٖت لاَُّكۡمۚ لَۡيَس َعلَۡيُكۡم َوَل َعلَۡيِهۡم ُجَناُحۢ َبۡعَدُهناَّ
ٱٓأۡلَيِٰتۗ  لَُكُم   ُ ٱللاَّ  ُ يُبَّيِ َكَذٰلَِك  َبۡعٖضۚ   ٰ َعَ َبۡعُضُكۡم  َعلَۡيُكم  ٰفُوَن  َطواَّ

)1( أمحد املجدوب، زنا املحارم، 2003م، القاهرة: مكتبة مدبويل، ص169- 171.
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ِمۡن  واْ  َيُغضُّ ّلِۡلُمۡؤِمنَِي  }قُل  تعاىل:  ]النور: 58[، وقوله  َحِكيٞم{  َعلِيٌم   ُ َوٱللاَّ
َ َخبرُِيۢ بَِما يَۡصَنُعوَن ٣٠ َوقُل  ۡزَكٰ لَُهۡمۚ إِناَّ ٱللاَّ

َ
بَۡصٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َذٰلَِك أ

َ
أ

بَۡصٰرِهِناَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهناَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهناَّ إِلاَّ 
َ
ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

{ ]النور:30- 31[. وقول رسول  ٰ ُجُيوبِِهناَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِناَّ َعَ
ُبوُهْم َعَلْيَها إَِذا  َلَة إَِذا َبَلُغوا َسْبًعا، َواْضِ ُموا َأْواَلَدُكُم الصَّ اهلل : »َعلِّ

ُقوا َبْينَُهْم ِف امَلَضاِجِع«))). ا، َوَفرِّ َبَلُغوا َعْشً
وينبغي كذلك تقليل عوامل اإلثارة، بعدم التربج يف البيوت والشوارع، 
والقنوات  الفضائيات  من  املتدفقة  اإلعالمية  املواد  مساحة  تقليص  وكذلك 
وتغتال  احلياء  حاجز  وختفض  الغرائز  تثري  التي  اإلباحية،  واملواقع  التلفزيونية 

حدود التحريم.



)1( أخرجه أبو داود يف »السنن« يف كتاب »الصالة« باب »متى يؤمر الغالم بالصالة« رقم )495( 
و)496(، وأمحد يف »املسند« )2/ 180(، وصححه احلاكم يف »املستدرك« )1/ 311(.
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واالقتصادية  االجتامعية  التحوالت  من  للعديد  املرصي  املجتمع  خضع 
أو  االقتصادية  أو  السياسية  اجلوانب  سواء  جوانبه،  خمتلف  يف  أثرت  التي 
االجتامعية أو الثقافية، حيث شملت القوى االجتامعية ونسق القيم االجتامعية 
من  صاحبها  بام  التحوالت  لتلك  وكانت  املرصية،  الشخصية  وطابع  املسيطرة 
خلخلة يف التوازن االجتامعي وتصدع للبناء املعياري ككل، انعكاسات خطرية 
عىل األرسة املرصية، حيث نتج عنها اهتزاز يف طبيعة القيم واألدوار االجتامعية 
داخل األرسة، باإلضافة إىل فساد العالقات األرسية بني اآلباء واألبناء واألزواج 
االجتامعية  والظواهر  املشكالت  من  العديد  ظهور  إىل  أدى  مما  والزوجات، 

كالزيادة يف معدالت الطالق بصفة عامة، وبني حديثي الزواج بصفة خاصة.
الزوجني،  بني  الزواج  عالقة  إلهناء  نظامي  ترتيب  بأنه  الطالق  ويعرف 
بحيث حيق لكل طرٍف الزواُج مرة أخرى، كام يشري املصطلح أيًضا إىل االنفصال 
التي  القانونية  العالقات  من  ذلك  يغري  ال  بحيث  الزواج،  طريف  بني  الطبيعي 

نجمت عن الزواج.
والطالق ال يتم إال يف ظل زواج، وقانوًنا ال يمكن احلصول عىل الطالق 
وقد  قانوين.  طالق  يوجد  فلن  قانوين  زواج  يوجد  مل  فإذا  الزواج،  بإثبات  إال 
بأنه: طريقة منظمة لوضع  الطالَق   »William Good« »عرف »وليم جود
هناية اختيارية للزواج، وهو شكل من أشكال االنحالل الزواجي االختياري، 
ذلك  عن  الطالق  وخيتلف  الطرفني.  اتفاق  عن  الناجم  واالنفصال  اهلجر  مثل 
كام  رسمية،  جهة  من  أو  طرفيه  جانب  من  سواء  رسمي،  قرار  أنه  أساس  عىل 
»زادروزين«  ويرى  أخرى))).  مرة  بالزواج  الزوجني  من  لكل  الطالق  يسمح 
يذهب  بينام  القانوين.  للزواج  القانوين  احلل  هو  الطالق  أن   :»Zadrozny«
(1) Julius Gould. William L. Lolb, Dictionary of  the social sciences, united 
Kingdom, 1964, P207.
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»سلف« »P. Selfe« إىل أن الطالق ُيشري إىل إهناء العالقة الزوجية بحكم الرشع 
أو القانون))).

لسبٍب  الزواج  رابطة  فسُخ  بأنه:  الطالق  تعريف  يف  يكتفي  من  وهناك 
بأسباب  املرتبطة  الدينية  األحكام  إسقاط  يعني  قانوًنا))). وهذا  منصوص عليه 
مثل  الطالق،  ألسباب  صارمة  معايرَي  الرشائع  بعض  َوَضعت  حيث  الطالق، 
الزنا، كام ختتلف أركان الطالق طبًقا للتغريات التي تطرأ عىل القانون، حيث يرى 
بعُض املرشعني املدنيني أن التعارض بني طريف الزواج يكفي حلل عقد الزواج، 

وبذلك يفسخ الزواج دون توجيه أي نوع من االهتامات ألحد الزوجني))).
نسق  يف  جذرية  حتوالت  شهدت  املاضية  السنوات  أن  املالحظ  ومن 
األرسة عامة يف مجيع املجتمعات، وحتواًل يف أنساق الطالق بصفة خاصة، حيث 
االجتاه  يف  التغريات  من  جمموعة  حدثت  كام  احلديثة،  األرسة  مفاهيم  تغريت 
األرسية،  العالقات  من  جديدة  أنامط  ظهور  إىل  إضافة  وأنامطه،  الزواج  نحو 
وتغريات يف األدوار املرتبطة بالذكور واإلناث، ترتب عليها حدوث تغريات يف 
االجتاه نحو الطالق، وأصبح مفهوم الطالق ال يشكل عائًقا أمام الكثريات يف 

معظم املجتمعات))).

)1( عبد الوهاب جودة، الطالق كآلية من آليات تفكك األرسة: رصد للواقع، واستكشاف مالمح 
املستقبل. بحث يف ندوة »األرسة املرصية وحتديات العوملة« )7- 8 مايو 2002م(، القاهرة: مركز 

البحوث والدراسات االجتامعية، 2003م، ص224.
1986م،  لبنان،  مكتبة  بريوت:  االجتامعية،  العلوم  مصطلحات  معجم  بدوي،  زكي  أمحد   )2(

ص115.
(3) James M. Henslin, Sociology, A down- to- Earth Approach, A Simon & 
Schuster Company, Boston, USA, 1995, P21.

)4( عمر رضا كحالة، الطالق، بريوت، مؤسسة الرسالة، 1977م، ص14- 17.
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بالعمل،  بقوة  الشابات  النساء  ارتباط  اجتاٌه متزايد نحو  فقد أصبح هناك 
ويتزايد إدراك الفتيات بأنه ينبغي عليهن إعالة أنفسهن، كام يسود االعتقاد بينهن 
بقاء حالة زواج  يقلل من احتامالت  للمرأة سوف  املادي  تزايد االستقالل  بأن 
فاشل يف مقابل ما كان عليه املوقف من قبل عندما كان عىل املرأة أن تتقبل مثل 
هذا الزواج وتستمر يف حياة زوجية غري مرغوب فيها. كام أدى تزايد دخول املرأة 
يف سوق العمل إىل إحداث حتوالت يف عملية اختيار الرشيك اآلخر، وطبيعة 
الزوجات  إن  بل  الزواج،  واستقرار  وثبات  الزواج،  خالهلا  يتم  التي  الظروف 
قد تزايدت توقعاهتن بشأن تقسيم أعباء األعامل املنزلية، ترتب عىل ذلك زيادة 
حدة املشكالت الزوجية التي أفضت إىل حدوث الطالق، كام أن الطالق يغذي 
التغريات  أحد  هذا  ويمثل  ومقبواًل،  مألوًفا  أمًرا  الطالق  أصبح  حيث  نفسه، 

اهلامة التي طرأت عىل األرسة يف السنوات املاضية))).
وهناك العديد من املتغريات التي تساهم يف حتديد املالمح العامة للطالق، 
وهي املتغريات التي متنح ظاهرة الطالق طبيعتها اخلاصة، وهي متغريات النوع 
والسن والتعليم ونوع العمل وحمل اإلقامة أو طبيعة السياق االجتامعي. وفيام 
يتعلق بتوزيع السكان حسب احلالة الزواجية يف مرص، نجد أنه طبًقا إلحصاءات 
2008م، فإننا نجد أن نسبة املتزوجني يف الريف أعىل من احلرض، وذلك بنسبة 
الريف،  عن  احلرض  يف  الطالق  نسب  يف  زيادة  ويوجد   ،%32.7 مقابل   %67
حيث متثل نسبة الطالق يف احلرض لعام 2008م نحو 52.8% يف مقابل %47.2 

سلسلة  واملسئوليات،  األدوار  والعرشين،  احلادي  القرن  يف  األرسة  إسامعيل،  سيد  عزت   )1(
العمل  وزراء  ملجلس  التنفيذي  املكتب  ظبي،  أبو   ،28 رقم  والعاملية،  االجتامعية  الدراسات 

والشئون االجتامعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب، 1994م، ص158.
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الريف مقارنة باحلرض إىل قلة  املتزوجني يف  ارتفاع نسبة  الريف، وقد يرجع  يف 
العادات  انتشار  إىل  وأيًضا  احلرض،  عن  الريف  يف  بالزواج  اخلاصة  التكاليف 
والتقاليد السائدة بالريف والتي تنادي بتبكري الزواج سواء للذكور أو اإلناث، 
وهذه العادات والقيم هي التي قد حتد من انتشار الطالق يف الريف، مثل زواج 
األقارب واجلرية، والتدخل من جانب األهل واألقارب سواء للزوج أو الزوجة 

يف تسوية النزاعات الزوجية.
وفيام يتعلق بالعالقة بني متغري السن وظاهرة الطالق، وجد أن أعىل نسبة 
طالق بني الذكور، يف الفئة العمرية بني 25- 30 سنة، حيث بلغ عدد إشهارات 
الطالق نحو )17419( إشهاًرا من مجلة اإلشهارات، بنسبة 20.6%. وكانت 
 25  -20 بني  ترتاوح  التي  العمرية  الفئة  يف  لإلناث  بالنسبة  طالق  نسبة  أعىل 
من   %24.4 بنسبة  إشهاًرا   )20575( نحو  اإلشهارات  عدد  بلغ  حيث  سنة، 
بني  ترتاوح  التي  العمرية  الفرتة  يف  طالق  نسبة  أقل  وكانت  اإلشهارات.  مجلة 
70- 75 عاًما، حيث بلغت النسبة نحو 0.01 فقط؛ ألنه من الصعب أن ينهار 
الزواج يف هذه السن بعد أن صمد يف سنوات العمر السابقة. وقد الحظ بعض 
الباحثني انتشار وقائع الطالق يف السنوات األوىل من الزواج، وقد بلغت نسبة 
السنة األوىل  الزواج نحو 16.4%، وخالل  الطالق خالل الشهور األوىل من 

من الزواج نحو 12.9%، وذلك وفًقا إلحصاءات عام 2008م.
ونستنتج من ذلك أن السنوات األوىل من الزواج من 1- 3 هي السنوات 
 )53848( نحو  مرص  يف  بلغت  حيث  الطالق،  معدالت  أعىل  شهدت  التي 
عمر  من  األوىل  السنوات  هذه  أن  إىل  ذلك  ويرجع  38.1%؛  بنسبة  إشهاًرا، 
ومن  البعض،  بعضهام  عن  غريبني  كانا  اثنني  بني  التكيف  سنوات  هي  الزواج 
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الطرف اآلخر يؤدي حتاًم  التكيف مع طبيعة  الزوجني يف  ثم فإن فشل أيٍّ من 
إىل الطالق))).

احلياة  مدة  وبني  الطالق  نوع  بني  عالقة  هناك  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة 
الزوجية؛ فقد ُوجد أن الغالبية العظمى من وقائع الطالق الواقعة خالل السنة 
بلغت نحو )70837(  الصغرى بعدد حاالت  البينونة  األوىل والثانية من نوع 
واقعة بنسبة 83.9% واقعة من مجلة وقائع الطالق. ويالحظ أن وجود أطفال 
من شأنه أن يساعد عىل تقوية العالقات الزوجية، ومن ثم يقلل من معدالت 
وقوع الطالق، ويف هذا اإلطار تؤكد إحدى الدراسات أن وجود األطفال من 
ويقلل  الزوجني،  بني  االجتامعي واالنسجام  التفاعل  إجيابيًّا عىل  يؤثر  أن  شأنه 
التوترات واملشاجرات بسبب التوافق مع وظائف األبوة واألمومة، وهذا يوضح 

أنه مع تقدم احلياة الزوجية ووجود أطفال تقل معدالت الطالق.
وتعترب املهنة من املتغريات احلارضة يف ظاهرة الطالق، حيث نجد أن عامل 
فقد  الطالق؛  نسب  أفرادها  بني  تتزايد  املصانع  وعامل  واحلرفيني  العادية  املهن 
اتضح من اإلحصاءات الرسمية أن احلرفيني يف مرص أعىل الفئات التي وقعت 
حاالت  مجلة  من   )26472( نحو  بلغت  حاالت  بعدد  الطالق  حاالت  بينها 
ثم   ،)20903( نحو  بلغت  حاالت  بعدد  العادية  املهن  عامل  يليهم  الطالق، 
املاكينات وعامل جتميع مكونات اإلنتاج، حيث  عامل تشغيل املصانع ومشغلو 
عام  يف  الطالق  حاالت  من   )14066( نحو  بينهم  الطالق  حاالت  عدد  بلغ 
2009م. وهذا يوضح أن املهن الدنيا من حرفيني وعاملة يدوية، ُتَعد أعىل املهن 
ثقافة  ذوو  العموم  أن هؤالء يف  إىل  يرجع  الطالق، وذلك  من حيث معدالت 

)1( اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2008م.



دليل األسرة في اإلسالم - الجزء الثاني

284

ووعي بسيط، ويعملون أوقاًتا طويلة، ويعيشون يف ظل ظروف اجتامعية صعبة 
جيعل  الذي  األمر  وهو  دائاًم،  متوترين  جيعلهم  الذي  األمر  األحيان،  غالب  يف 
عالقاهتم االجتامعية األرسية خشنة نسبيًّا، األمر الذي يؤدي إىل وقوع حاالت 

الطالق يف أحيان كثرية))).
االجتامعي،  السياق  تدين  مستوى  باختالف  الطالق  معدالت  وختتلف 
من  حالة  تسودها  التي  االجتامعية  السياقات  أن  نجد  فإننا  اإلطار  هذا  ويف 
الطبقة  أن  فنجد  الطالق،  معدالت  فيها  تنخفض  واألخالقي  الديني  التامسك 
الوسطى لكوهنا أكثر الطبقات متاسًكا من الناحية االجتامعية، فهي تكون عادة 
أقل الطبقات من حيث معدالت الطالق، بينام ترتفع معدالت الطالق يف الطبقة 
الطبقة،  هذه  إطارها  يف  تعيش  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  بسبب  الدنيا 
كام ترتفع معدالت الطالق يف الطبقة العليا بسبب شيوع القيم الفردية ونزعات 

التحرر التي تنترش عىل ساحتها.
أنه قد حدث حتول  الطالق يف جمتمعاتنا، فسوف نجد  تأملنا أوضاع  إذا 
من  والطالق  الزواج  أن  نجد  أننا  لذلك  تأكيًدا  الطالق؛  إىل  املجتمع  نظرة  يف 
الظواهر الشائعة يف كل املجتمعات، وقد كان الطالق شائًعا قبل اإلسالم يف شبه 
اجلزيرة العربية، وقد كان الرجل يستطيع أن يطلق زوجته متى شاء عند بعض 
بعض  عند  مشاهبة  بسهولة  زوجها  تطلق  أن  الزوجة  بإمكان  كان  كام  القبائل، 
الزوجة كانت تغري وجهة  الفرج األصفهاين أن  أبو  القبائل األخرى. وقد ذكر 
قبيلته،  إىل  عائًدا  فيبكي وحيمل حوائجه  أنه طالق،  الرجل  فيعلم  باب خيمتها 

)1( اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2009م.
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وبعد ظهور اإلسالم اعترب الطالق أبغض احلالل، فقد جاء يف احلديث النبوي: 
»َأْبَغُض احَلَلِل إَِل اهلل تعال الطلق«))).

ولعل ما تطالعنا به وسائل اإلعالم من قضايا ومشكالت ترتبط بالنظام 
عن  واضحة  بصورة  يعرب  طالق،  حاالت  من  الصحافة  تعرضه  وما  األرسي 
آلية من  باعتباره  الطالق  واستمرار  املرصية،  تفاقم مشكالت األرسة  استمرار 
آليات تفكك األرسة املرصية. فقد جاءت هذه الزيادة يف معدالت الطالق كنتاج 
اقتصادية رسيعة، صاحبها  ملا حيدث يف املجتمع املرصي من حتوالت اجتامعية 
تغري كبري يف أنامط السلوك نتيجة لسيطرة العلامنية وانتشار مفاهيم جديدة مثل 
احلرية والفردية واملنفعة اخلاصة، مما أدى إىل ضعف الضوابط االجتامعية واهنيار 
القدسية  الطبيعة  اهنيار  إىل  أدى  الذي  األمر  املادية،  القيم  مقابل  الدينية  القيم 
اهلدف  هي  الشخصية  السعادة  أن  عىل  تركز  مادية  بصبغة  واصطباغه  للزواج 

األسايس يف احلياة الزوجية.
عىل  أيًضا  ساعدت  التي  احلديثة  املربرات  بعض  وجود  جانب  إىل  هذا 
اقتصادي  استقالل  من  صاحبه  وما  التعليم  كانتشار  الطالق،  ظاهرة  انتشار 
انتشارها  واملرأة ساعد عىل  الرجل  بني  للعالقة  مفاهيم جديدة  للمرأة وظهور 

اآلراء املعتدلة واملتطرفة للحركات النسائية))).

 )2177( رقم  الطالق«  كراهية  »يف  باب  »الطالق«  كتاب  »السنن«  يف  داود  أبو  أخرجه   )1(
و)2178(، وصححه احلاكم يف »املستدرك عىل الصحيحني« )2/ 214( ووافقه الذهبي.

دراسة  والواقع،  الرشيعة  بني  األقباط  عند  والطالق  الزواج  عادات  ونيس:  قدري  سامية   )2(
ميدانية بمحافظة اجليزة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية البنات، جامعة عني شمس، 1999م. 
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1- مشروعية الطالق:
تَاِنۖ  َلُٰق َمراَّ اتفق الفقهاء عىل أصل مرشوعية الطالق؛ لقوله تعاىل: }ٱلطاَّ
}إَِذا  تعاىل:  وقوله   ،]229 ]البقرة:  بِإِۡحَسٰٖن{  تَۡسِيُحۢ  ۡو 

َ
أ بَِمۡعُروٍف  فَإِۡمَساُكۢ 

{ ]الطالق: 1[، وحلديث عمر : »أن  تِِهناَّ َطلاَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَطّلُِقوُهناَّ لِعِداَّ
 : طلق حفصة ثم راجعها«)))، وحديث ابن عمر  رسول اهلل
َق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحاِئٌض، َعىَل َعْهِد َرُسوِل اهلل ، َفَسَأَل ُعَمُر ْبُن  ُه َطلَّ َأنَّ
اخلَطَّاِب َرُسوَل اهلل  َعْن َذلَِك، َفَقاَل َرُسوُل اهلل : »ُمْرُه 
اِجْعَها، ُثمَّ لُِيْمِسْكَها َحتَّى َتْطُهَر، ُثمَّ َتِيَض ُثمَّ َتْطُهَر، ُثمَّ إِْن َشاَء َأْمَسَك َبْعُد،  َفْلرُيَ
النَِّساُء«)))،  ا  هَلَ َق  ُتَطلَّ َأْن  اهللُ  َأَمَر  الَّتِي  ُة  الِعدَّ َفتِْلَك   ، َيَمسَّ َأْن  َقْبَل  َق  َطلَّ َشاَء  َوإِْن 

وإلمجاع املسلمني من زمن النبي  عىل مرشوعيته))).
التكليفية  األحكام  تعرتيه  الطالق  أن  عىل  النهاية  يف  متفقون  والفقهاء 
اخلمسة؛ فيكون مباًحا أو مندوًبا أو واجًبا كام يكون مكروًها أو حراًما؛ وذلك 
بحسب األحوال التي ترافقه؛ فيكون واجًبا يف حالة اإليالء إذا أبى املويل الفيئة 
ِيَن يُۡؤلُوَن ِمن نَِّسآئِِهۡم  إىل زوجته بعد الرتبص ملدة أربعة أشهر؛ قال تعاىل: }ّلِلاَّ
َلَٰق فَإِناَّ  َ َغُفورٞ راَِّحيٞم ٢٢٦ ِإَوۡن َعَزُمواْ ٱلطاَّ ۡشُهرٖۖ فَإِن فَآُءو فَإِناَّ ٱللاَّ

َ
ۡرَبَعةِ أ

َ
تََربُُّص أ

)1( أخرجه أبو داود يف سننه، باب يف املراجعة، كتاب الطالق، رقم )2283(، وأخرجه النسائي 
باب حدثنا  ماجه يف سننه،  ابن  رقم )3560(، وأخرجه  الطالق،  كتاب  الرجعة،  باب  يف سننه، 

سويد بن سعيد، كتاب الطالق، رقم )2016(.
)2( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطالق، رقم )5251(، وأخرجه مسلم يف صحيحه، 
كتاب  بَِرْجَعتَِها،  َوُيْؤَمُر  الطَّاَلُق،  َوَقَع  َخاَلَف  َلْو  ُه  َوَأنَّ ِرَضاَها،  بَِغرْيِ  احْلَاِئِض  َطاَلِق  ِريِم  حَتْ َباُب 

الطالق، رقم )1471(.
)3( انظر املوسوعة الفقهية، الكويت: )8/29(.
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َ َسِميٌع َعلِيٞم{ ]البقرة: 226، 227[، وكطالق احلكمني يف الشقاق إذا تعذر  ٱللاَّ
عليهام التوفيق بني الزوجني ورأيا الطالق.

طت الزوجة يف حقوق اهلل الواجبة عليها -مثل  ويكون مندوًبا إليه إذا فرَّ
يف  ذلك  زوجته  طلبت  إذا  للزوج  الطالق  يندب  وكذلك  ونحوها-،  الصالة 

حال الشقاق.
أو  املرأة وسوء عرشهتا،  لدفع سوء خلق  إليه  احلاجة  مباًحا عند  ويكون 

ألنه ال حيبها.
ويكون مكروًها إذا انتفت الدواعي إليه، وقيل: هو حرام يف هذه احلال؛ ملا 

فيه من اإلرضار بالزوجة من غري سبب داٍع إليه. 
ويكون حراًما يف حال احليض والنفاس ويف الطهر الذي جامعها فيه الزوج، 
وهو ما يسمى بالطالق البدعي. قال الدردير: »واعلم أن الطالق من حيث هو 

جائز، وقد تعرتيه األحكام األربعة؛ من حرمة وكراهة ووجوب وندب«))).
2- عوامل وأسباب الطالق:

عوامل  عدة  عىل  بالطالق  تفككها  أو  ودوامها  األرسة  استمرار  يتوقف 
النهائي  االرتباط  كقرار  الزواج  قبل  ما  بفرتة  ترتبط  عوامل  فهناك  ومتغريات، 
بالزواج، حيث يكون القرار باملشاركة مع األهل واألقارب واألصدقاء، فالفرد 
أكرب  يكوهنا  التي  األرسة  دوام  احتامل  يكون  احلياة  رشيك  اختيار  يقرر  الذي 
من  بتأثري  يكون  وأحياًنا  اآلخرين،  عىل  االختيار  يف  يعتمدون  الذين  حالة  من 
للمحيط  والثقايف  االجتامعي  السياق  إىل  باإلضافة  األرسة،  وخاصة  اآلخرين 

)1( الرشح الكبري للشيخ الدردير ومعه حاشية الدسوقي: )361/2(. وانظر املوسوعة الفقهية، 
الكويت: )9/29(.
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بأطراف تكوين األرسة، باإلضافة إىل وجود خالفات بني أهل الزوجني وعدم 
اقتناع أحد أفراد األرسة للزوجني بالزوج والزوجة، وقد تكون اخلالفات عىل 
الزواج،  باتفاقيات  أرسة  كل  والتزامات  الزواج  وتكاليف  املادية  التجهيزات 
الزوجية  العالقة  عىل  وتؤثر  والزوجة،  الزوج  ذهن  يف  تستمر  اخلالفات  وهذه 

بعد ذلك وقد تؤدي إىل حدوث االنفصال والطالق.
وهناك أسباب تتعلق بمتغريات بعد الزواج كعدم استمرار احلب واملودة 
اإلحساس  درجة  وانخفاض  واملشاجرات  الرصاعات  وتفاقم  الزوجني  بني 
والعواطف بني الزوجني، كام أن عدم وجود مشاركة انفعالية بني الزوجني تسمح 
بتبادل التنفيس عن املشاعر احلبيسة التي قد يعاين منها أحدمها أو كالمها ُينتج ما 
يسمى الطالق العاطفي »Emotional Divorce«، وربام يعود فقدان احلب 
داخل األرسة املرصية اآلن إىل التغري الرسيع والتحول نحو تبني قيم اجتامعية 
مادية بعيدة إىل حد ما عن القيم األرسية األصيلة املبنية عىل احلب، ويكون اختيار 
الرشيك مبنيًّا عىل أسس مادية غالًبا، ثم عدم وجود احلب أو فقدانه برسعة مما 

يؤدي إىل ظهور التوترات األرسية مما يعجل بحدوث الطالق))).
ويف عرص العوملة التي تستهدف أن يسود العامل ثقافة واحدة وهي الثقافة 
الغربية بكل خصائصها وسامهتا، حيث تقدم الثقافة الغربية لغة احلب واحلوار 
العاطفي لآلخر بكل وضوح، كام تعطي الثقافة الغربية للمرأة حق التعبري عن 
الثقافة  أن  نجد  املقابل  ويف  الرجل،  شأن  ذلك  يف  شأهنا  ومشاعرها  عواطفها 
التقليدية يف املجتمع املرصي وغريه من املجتمعات العربية واإلسالمية تفرض 

مرجع  املرصية،  األرسة  تفكك  آليات  من  كآلية  الطالق  الوهاب،  عبد  جودة  الوهاب  عبد   )1(
سابق، ص258.
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املعايري التي عىل املرأة مراعاهتا، وتؤكد عىل رضورة توجيه سلوكياهتا وأفعاهلا، 
من  اجلنسية  رغبته  إشباع  إىل  الرجل  يتجه  لذلك  التقليدية؛  الثقافة  ملعايري  وفًقا 
خالل ما تقدمه وسائل اإلعالم ووسائل االتصال احلديثة »اإلنرتنت« التي تبث 
عرب  أخريات  نساء  مع  الدردشة  أو  احلديث  ممارسة  عن  فضاًل  إباحية  مشاهد 
ويشاهده  يراه  ما  بفعل  زوجته  مطالبة  إىل  الرجل  يدفع  الذي  األمر  اإلنرتنت، 
ويقارهنا بغريها من النساء، وهو ما ترفضه الزوجة وال تستطيع القيام به يف كثري 
الوسائل،  تلك  يف  تشاهده  عام  املعيش  الواقع  الختالف  وذلك  األحيان،  من 
يضاف إىل ذلك كثرة األعباء امللقاة عىل عاتق املرأة داخل املنزل، بحيث تؤدي 
هذه التفاعالت إىل التأثري عىل عالقة الزوجني مع بعضهم البعض وتدفعها إىل 
الغريزة  إشباع  قدرة أحدمها عىل  الزوجية عىل عدم  احلياة  اهنيار  إلقاء مسئولية 

اجلنسية للطرف اآلخر.
بني  التوافق  لعدم  نتاًجا  ُيَعد  الطالق  حدوث  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة 
الزوجني الذي يؤدي بدوره إىل عدم التواصل وسوء التفاهم ومن ثم يؤدي إىل 
اضطراب التفاعل االجتامعي بني الزوجني واخِلصام أو اإلمهال وتنمية مشاعر 

العداوة وزيادة حدة الرصاع بينهام، وقد يؤدي ذلك كله إىل حدوث الطالق.
كام أن التغري الثقايف الذي َتسلَّل إىل جُمَمل احلياة االجتامعية كان له تأثريه 
يف منظومة القيم االجتامعية والثقافية والدينية السائدة، حتت وطأة الصعوبات 
االقتصادية واملعيشية وارتفاع سقف متطلبات احلياة سواء يف الريف أو احلرض، 
ذلك  كل  التحرض،  ذلك  مظاهر  من  ونشاهده  نراه  ما  كل  حماكاة  يف  والرغبة 
أدى إىل وقوع خالفات حول االتفاق األرسي وعدم قدرة الزوج عىل اإلنفاق 
وخاصة يف ظل ما تعانيه رشحية الشباب من بطالة واعتامدهم بشكل كبري عىل ما 
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تقدمه أرسهم هلم من مساعدات، تساعدهم عىل استمرار بناء حياهتم األرسية 
ٍل ِمن ِقَبل  واستمرار تلك املساعدات بعد الزواج وما يرتتب عىل ذلك من تدخُّ

األهل واألقارب يف احلياة األرسية للزوجني. 
وقوع  يف  تساهم  قد  أخرى  أسباًبا  هناك  فإن  سبق  ما  إىل  باإلضافة 
وعدم  واإلمهال  الزوجة  عصبية  أو  الزوجني  أحد  إنجاب  عدم  مثل:  الطالق 
وإمهال  وهجرها  احرتامها  وعدم  الزوجة  شأن  من  والتقليل  املسئولية  حتمل 
واخليانة  اجلنيس  والضعف  للمخدرات  الزوج  وتعاطي  الزوجة  الزوج حلقوق 
الزوجية والعيوب واألمراض وغيبة الزوج وحبس الزوج واخللع وتغيري ديانة 

أحد الزوجني.
أوضاع  رصد  خالل  من  وانعكاساته  الطالق  أسباب  لرصد  حماولٍة  ويف 
600 حالة من األرس التي حدث فيها انفصال بني الزوجني، تبني أن تدخل األهل 
يف احلياة الزوجية كان أحد األسباب التي أدت إىل حدوث اخلالفات والطالق 
بعد ذلك، كذلك األسباب االقتصادية والتي كان من أمهها: البخل وعدم حتمل 
الزوج املسئولية املالية والفقر والضائقة املالية والتبذير، وأيًضا األسباب الصحية 

كاملرض املزمن واملعدي الذي يعيق استمرار احلياة الزوجية))).
كام تم إجراء دراسة ميدانية يف مدينة القاهرة عن »الطالق بني املهنيات يف 
مرص«، وقد توصلت الدراسة إىل ارتفاع نسبة الطالق يف مهن معينة سواء بالنسبة 
التي أجريت يف سوريا  الدراسات  أثبتت إحدى  أو األزواج))). كام  للزوجات 

)1( نجوى قصاب حسن، رغداء األمحد، الطالق: أسبابه وانعكاساته وقضايا احلضانة واإلدارة، 
دراسة ميدانية، دمشق- سوريا: االحتاد العام النسائي، 1998م.

)2( صباح حممود عبد العال، الطالق بني املهنيات يف مرص، رسالة ماجستري، كلية اآلداب- جامعة 
عني شمس، 1990م.
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وُطبِّقت عىل عدد من احلاالت املعروضة عىل املحاكم: أن السبب الرئييس الذي 
يكمن وراء الطالق هو عدم التكافؤ بني الطرفني، وأن اختيار كل طرف لآلخر 
الفتاة  تثقيف  إىل عدم  باإلضافة  املصلحة، هذا  بني عىل  قناعة وإنام  مل يكن عن 
قبل الزواج بأبعاد الزواج وآثاره، وكذلك سوء احلالة املادية، واضطرار الرجل 
للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، األمر الذي يؤدي إىل إرهاقه وُبْعده عن 
عائلته. وترى الدراسة أن عزوف الشباب عن الزواج حتى سن متأخرة وخاصة 

بني املثقفني ُيَعد نتاًجا الزدياد عدد حاالت الطالق))).
وجتدر اإلشارة إىل أن ظاهرة الطالق أصبحت منترشة عىل الصعيد العاملي 
أو عىل األقل يف بعض املجتمعات، فإذا تأملنا ظاهرة الطالق من منظور عاملي 
فسوف نجد أن عاملنا أصبح يشهد معدالت طالق عالية، ففي إنكلرتا نجد أن 
75% من الزجيات تنتهي إىل الطالق، ويف اليابان كانت نسبة الطالق منخفضة 
يف املايض إال أهنا بلغت اآلن نحو 27% من زجيات املجتمع الياباين، وذلك يرجع 

بطبيعة احلال لظروف أخالقية واقتصادية وربام اجتامعية.
املسيطرة  القيم  أصبحت  الفردية  القيم  أن  نجد  األخالقية  الناحية  فمن 
يتعامل كل طرف مع األرسة  يف غالبية املجتمعات، وهي قيم نفعية مصلحية؛ 
استناًدا إليها من منطق نفعي بحت، بحيث تتأكل اإليثارية يف هذا اإلطار وتغيب 
التضحية من أجل بقاء األرسة، ومن ثم يظل احلفاظ عىل األرسة مرتبًطا بتحقيق 
اإلشباعات الفردية إىل حد كبري؛ لذلك فإذا مل حتقق األرسة مصالح للفرد أو كان 
أو اهنيارها. وقد  لبقائها  وجودها عبًئا عليه فإن عضو األرسة ال يكرتث كثرًيا 

)1( غادة مراد، انحالل الزواج وأسبابه: دراسة مكتبية عن أسباب الطالق، نساء سورية:
www.nesasy.org/content/view
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ارتفاع  القومي لعبت دوًرا أساسيًّا يف  املجتمع  برزت عوامل كثرية عىل صعيد 
معدالت الطالق يف جمتمعنا، من هذه العوامل االهنيار الذي أصاب األخالق 
التفاعل االجتامعي  التي جعلت  القيم يف املجتمع، وهي األخالق  ومنظومات 
التغريات  ذلك  إىل  يضاف  األخالقية،  املعاين  من  توجيه  أي  بدون  واقعيًّا  يقع 
التي طرأت عىل السياقات االجتامعية املحيطة باألرسة، والتي شكلت ضغوًطا 
بالطالق، من ذلك  فاهنارت  تتحملها  مل  التي  الضغوط  بنية األرسة، وهي  عىل 
السابقة،  الفرتة  يف  ظلها  يف  املجتمع  عاش  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف 
التنشئة االجتامعية، كاألرسة  الذي أصاب مؤسسات  االهنيار  إىل ذلك  يضاف 
قيمة  عىل  املايض  يف  تؤكد  كانت  التي  املؤسسات  وهي  واإلعالم،  واملدرسة 

األرسة وقيمة احلياة األرسية.
ويعد نقل تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات ملظاهر اهنيار األرسة الغربية من 
أهم العوامل التي أدت إىل اهنيار األرسة يف جمتمعنا، وذلك باعتبار أن اإلعالم 
يطرح للمشاهد كافة نوعيات احلياة القائمة يف خمتلف املجتمعات، وهي نوعية 
احلياة التي يؤدي تباينها إىل ارتفاع معدالت الطالق؛ حيث نجد أن أعضاء األرسة 
يف املجتمعات التقليدية يقارنون أنفسهم بأعضاء األرسة يف املجتمعات املتقدمة، 
فاملرأة يف األرسة التقليدية حتسد املرأة يف األرسة يف املجتمعات احلديثة عىل املناخ 
الديمقراطي الذي تعيش فيه، وأهنا تترصف بحرية بغض النظر عن قبول الزوج 
وأعضاء األرسة أو رفضهم لذلك، كذلك يرى األبناء مساحة احلرية التي تعيش 
يف نطاقها األرسة يف املجتمعات احلديثة، ويتمنون أن تكون هلم هذه املساحة من 
احلرية، بحيث يؤدي ذلك إىل انتشار مشاعر وعواطف عدم الرضا يف األرسة، 

وتكون احلصيلة بطبيعة احلال ارتفاع معدالت الطالق واهنيار األرس.
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إىل جانب ذلك فقد لعبت تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات دوًرا أساسيًّا 
وتكنولوجيا  اإلعالم  وسائل  بدأت  فقد  لألرسة؛  األخالقية  البنية  إضعاف  يف 
وهي  التقليدية،  املجتمعات  عىل  غريبة  أخالقية  وقياًم  أفكاًرا  تنرش  املعلومات 
التحرر ونرش اإلباحية يف احلياة االجتامعية، وخاصة فيام  التي متيل إىل  األفكار 
األفالم  تضخ  الوسائل  هذه  أن  ذلك  إىل  يضاف  اجلنسني،  بني  بالعالقة  يتعلق 
يف  الغريزة  مساحة  توسع  التي  والعواطف  القيم  عربها  تتدفق  التي  اإلباحية 
فيها  فينرش  العائلية،  األخالق  اخرتاق  إىل  يؤدي  الذي  التوسع  وهو  حياتنا، 
أنه يدفع إىل انحراف األبناء. إىل جانب  مشاعر وسلوكيات اخليانة، إضافة إىل 
ذلك فقد توصلت بعض الدراسات إىل أن كثافة تدفق هذه املعلومات والصور 
اإلباحية أدى إىل اهنيار األرس؛ ألن الزوج قد يطلب من زوجته تقليد هذه األفالم 
يف عالقتهم احلميمية، وهو األمر الذي قد يؤدي إىل رفضها أحياًنا؛ استناًدا إىل 

مرجعيتها الثقافية واألخالقية، والعكس بالنسبة للزوج.
قد  املحارم  زنا  جرائم  من  كثرًيا  أن  أكدت  أخرى  دراسات  هناك  أن  كام 
وقعت بسبب هذا التدفق اإلباحي، بحيث تؤدي مجلة هذه الظروف إىل ارتفاع 
والتي  باخلارج  للعمل  األزواج  هجرة  ظاهرة  فإن  وكذلك  الطالق.  معدالت 
ارتبطت بتطبيق سياسة االنفتاح االقتصادي قد سامهت فيام يسمى بظاهرة تأنيث 
األرسة املرصية، وهو ما جعل الزوجة تقوم بجانب أدوارها بأدوار الرجل أيًضا، 
الروابط  التنشئة االجتامعية من جانب وعملية  انعكس عىل عملية  الذي  األمر 
االجتامعية من جانب آخر، فضاًل عن زيادة التفكك االجتامعي داخل األرسة، 
األبناء وزيادة معدالت  الزوجية وسلوك  يتضح يف حدوث اخلالفات  ما  وهو 
يف  للعمل  األزواج  خروج  أن  كام  اجلنسية،  العالقات  وتوتر  واهلجرة  الطالق 
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سوية  غري  عالقة  ظهور  إىل  أدى  مما  لزوجاهتم  األزواج  هجر  إىل  أدى  اخلارج 
مما  األرسة،  داخل  االجتامعية  أو  العاطفية  الناحية  من  سواء  الزوجني،  بني 
ا يف الدور االجتامعي للزوجة، ويف أدوارها التي قامت هبا،  أحدث حتواًل جذريًّ
الزوجني))). وهو ما يعني أن نسبة كبرية  العاطفية بني  العالقة  فضاًل عن فتور 
يف  أرسهم  وتركوا  اخلليج،  جمتمعات  يف  ليعملوا  أرسهم  تركوا  املهاجرين  من 
أن  نجد  بحيث  جمتمعاهتم،  يف  شاغرة  وأدوارهم  أماكنهم  تركوا  كام  جمتمعاهتم 
حياهتا  نوعية  قيادة  اعتادت  فقد  ثم  ومن  الزوج،  بدون  عاشت  قد  األرس  هذه 
بدون الزوج، الذي اعترب جمرد ممول حلياة األرسة، بحيث نجد أنه أثناء عودته 
يف العطالت التي حيصل عليها من عمله ليعود إىل الوطن يصبح عضًوا أو ضيًفا 
غري مرغوب فيه، وعليه أن يسافر ثانية ليأيت باملال الذي تنفقه األرسة، إضافة إىل 
اهلدايا التي تدخل عليها قدًرا من السعادة، وعىل هذا النحو فهو ُمطاَلب دائاًم بأن 
يظل مهاجًرا يف البلد البعيد، فإذا عاد بعد أن أهنكته سنوات الغربة فإننا نجد أن 
ا بعد  ا أثناء هجرته، فإهنا تلفظه بعد ذلك ماديًّ األرسة إذا كانت قد لفظته معنويًّ
العودة؛ وذلك الستيالء أرسته عىل كل مدخراته، عىل هذا النحو تندفع األرسة 
إىل االهنيار بالطالق الذي ُيلقي به بعيًدا عنها؛ ولذلك نجد أن ارتفاع موجات 
اهلجرة إىل جمتمعات اخلليج صاحبها ارتفاع يف معدالت الطالق بصورة واضحة، 
يضاف إىل ذلك اخليانات التي تكون قد وقعت من جانب الزوج أو الزوجة أثناء 

فرتة اهلجرة، حيث كانت من الظروف التي أدت إىل اهنيار األرسة.

)1( عبد اهلل عبد الغني: املهاجر املرصي، دراسة سسيوأنثربولوجية، اإلسكندرية: املكتب اجلامعي 
احلديث، 1990م، ص162. 
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ا الهنيار األرسة ومن  وهناك اجتاه متزايد ُمَفاُده أن عمل املرأة ُيَعد سبًبا قويًّ
ثم الطالق، ويف املقابل يتزايد إدراك الفتيات بأنه ينبغي عليهن إعالة أنفسهن، 
من  يقلل  سوف  للمرأة  املادي  االستقالل  تزايد  بأن  بينهن  االعتقاد  يسود  كام 
احتامالت بقاء حالة زواج فاشل يف مقابل ما كان عليه املوقف من قبل عندما 
كان عىل املرأة أن تتقبل مثل هذا الزواج وتستمر يف حياة زوجية غري مرغوب 
األعامل  أعباء  تقسيم  بشأن  العامالت  الزوجات  توقعات  تزايد  أدى  كام  فيها، 
املشكالت  حدة  زيادة  ذلك  يرتتب عىل  مما  األزواج،  به  يوافق  ال  وهذا  املنزلية 

الزوجية.
غري أن خروج املرأة للعمل أدى إىل ظروف أخرى يف جمتمعاتنا سامهت 
حساب  عىل  كان  للعمل  املرأة  خروج  أن  من  ذلك  يتضح  الطالق،  وقوع  يف 
الكايف  الوقت  العاملة  املرأة  لدى  يصبح  ال  بحيث  املنزلية،  أدوارها  يف  التغيري 
للقيام باألدوار املنزلية وأدوار العمل مًعا، وهي وإن قامت هبا فإن ذلك يكون 
عادة عىل حساب إهناكها، بحيث تصبح عاجزة عن أن تكون مصدًرا للسكينة 
أو للمشاعر والعواطف التي متنحها للزوج واألبناء، األمر الذي يؤدي إىل نرش 
حالة من الضجر واجلفاء يف فضاء احلياة األرسية، وقد يتزايد األمر اشتعااًل حينام 
باملساواة  تطالب  التي  الدعوات  االجتامعي، وهي  النوع  لدعوات  املرأة  تسمع 
عىل  املنزلية،  األدوار  بمختلف  القيام  يف  واملرأة  الرجل  بني  املطلقة  الرصاعية 
أساٍس من التقسيم وليس عىل أساٍس من التعاون الذي تؤكد عليه حضارتنا، 
وهي احلالة التي تعجز معها األرسة عن مواجهة مشاكل التفاعل االجتامعي عىل 

ساحتها، ومن ثم تدفع هبا إىل الطالق واالهنيار))).

1985م،  الفارايب،  دار  بريوت:  التارخيي«،  العامل  املرأة:  »مشكلة  السباعي:  الدين  بدر   )1(
ص136.
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د كثرٌي من الشواهد الواقعية أن عمَل املرأة ربام ُيؤدِّي إىل فشلها يف  وُتؤكِّ
إدارة البيت وعدم التوفيق يف أداء بعض االلتزامات األرسية، وخاصًة ما يتعلَّق 
يلومها ويوبخها، وتكرار ذلك يكون  الزوج  بالزوج واألطفال، وهو ما جيعل 
سبًبا للخالفات بني الزوجني، واستمرار املرأة يف عدم التوافق مع رشيك حياهتا 

بسبب العمل ُيؤدِّي يف كثرٍي من احلاالت ضمن أسباٍب أخرى لوقوع الطالق.
تباين  بسبب  تقع  ما  غالًبا  اخلالفات  حدة  أن  التطبيقية  الدراسات  وتبني 
وجهات النظر حول عمل املرأة؛ حيث يتبنى الرجل موقًفا معارًضا لعمل املرأة، 
ويف نفس الوقت ُتبدي املرأة متسًكا بعملها؛ وهو ما ُيؤدِّي يف هناية األمر إىل تباعد 
مواقفهام، ثم تفضيلهام لالنفصال بداًل عن احلياة الزوجية، ويف الغالب يعكس 
هذا التباعُد تبايَن املستوى االجتامعي والثقايف لكلٍّ من الزوجني، ومدى تأثُّرمها 
أزواجهن  الزوجات  العمل يف إمهال بعض  يتسبب  فربام  ِمن حوهلام،  باملجتمع 
سواء  إليها  املوكلة  األدوار  تعدد  من  تعاين  العاملة  املرأة  إن  حيث  وأبناءهن، 
الشديد؛  النفيس  الضغط  إىل  ُيؤدِّي  مما  كزوجة،  ودورها  العمل  أو  البيت  يف 
حتى  العاملة  زوجته  مساعدة  كيفية  جيهل  زال  ما  احلال  بطبيعة  الرجل  وألن 
الشعور  وعدم  باإلمهال  عليها  االهتامات  بإلقاء  يبدأ  لذا  النفيس؛  املستوى  عىل 
باملسئولية، مما يتسبب هلا يف القلق واإلحساس بالذنب ويصبح هو كذلك يقتنع 
من داخله أن زوجته مقرصة يف حقه وحق بيته، متجاهاًل الدور الذي تقوم به، 
الذي يفوق أضعاًفا مضاعفة ما يقوم هو به فيصبح العمل هنا شامعة يعلق عليها 

كل اخلالفات مهام كانت صغرية.
باإلضافة إىل ذلك فقد يتدفق التوتر عىل ساحة األرسة حول بعض القضايا، 
منها قضية اإلنجاب بني التأجيل أو التعجيل، أو حول عدد األبناء، أو أن اخلالف 
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والتوتر قد يقع حول أسلوب تربية األبناء؛ حيث يعكس كل طرف يف األرسة 
طبيعة وأسلوب الرتبية الذي خضع له يف أرسة التوجيه. وقد يقع اخلالف بسبب 
غياب العالقات احلميمية بني الزوجني؛ فقد يكون الزوج مصاًبا بالعجز اجلنيس 
الزوجة مصابة  أن  أو  الصدد،  الزوجية يف هذا  بواجباته  القيام  الذي حيرمه من 
بالربود العاطفي، وهي احلاالت التي تفرض حالة من الطالق العاطفي داخل 
األرسة، بحيث ُيؤدِّي ذلك إىل عدم التواصل أو عدم التفاعل الذي ُيؤدِّي بدوره 
يتجه  ثم  البناء األرسي، ومن  يتحمله  ثقل ال  له  الذي يصبح  التوتر  تراكم  إىل 
احلياة  يف  املحيطة  االجتامعية  البيئات  تدخل  وُيعترب  الطالق.  ويقع  االهنيار  إىل 
األرسية أحد العوامل التي قد ُتفيض إىل اهنيار األرسة بالطالق، ويف هذا اإلطار 
ينبغي أن ندرك أن األرسة تعيش بالنظر إىل ثالث بيئات، هي: األهل والقرابة، 

واجلرية واملعارف، واألصدقاء.
وفيام يتعلَّق بتدخل األهل والقرابة فإن ذلك يرجع إىل كوهنم هم الذين 
منه األرسة، وخاصة  به وتنهل  تتشكل  الذي  والعاطفي  املادي  الدعم  يوفرون 
يف السياق الريفي والبدوي، بحيث نجد أن تقديم هذا الدعم يشكل يف أحياٍن 
كثرية جرَس العبور للتدخل األرسي، سواٌء من قبل أهل الزوج أو الزوجة، وهو 
التدخل الذي قد يتضمن أن حياوَل كلُّ طرف جذب األرسة إىل ساحته وحتت 
جناحه. وَيكُثر تدخل األهل يف السياق الريفي والبدوي، بينام يتضاءل تأثريه يف 

السياق احلرضي.
وإىل جانب األهل والقرابة نجد اجلرية كذلك، فهي التي تقع عىل ساحتها 
التفاعالت األرسية ومع أطرافها، ومن ثم فقد يساعد ذلك عىل تدخل  بعض 
األطراف  أحد  ِقَبل  ِمن  دعوة  ثمة  كانت  إذا  خاصة  األرسة،  حياة  يف  اجلريان 
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للتدخل، وبنفس املنطق نجد أن اجلرية ال تتدخل يف احلياة األرسية يف السياقات 
احلرضية، باستثناء األحياء الشعبية والعشوائية، حيث نجد أن السكان يف هذه 
األحياء يكونون قريبني من بعضهم البعض، بحيث تنتفي حواجز اخلصوصية 
بينهم، وتقرتب حياهتم من أن تكون حياة مشرتكة. ويشكل املعارف واألصدقاء 
البيئة الثالثة التي قد تلعب دوًرا يف اهنيار األرسة بالطالق، ولألصدقاء واملعارف 
السياقات  التأثري يف  السياقات احلرضية، وينتفي هذا  تأثري عىل حياة األرسة يف 
الريفية؛ حيث يكون لألصدقاء دورهم السلبي يف حياة األرسة من  البدوية أو 
خالل التدخل غري املربر يف بعض شئون األرسة فيرتتب عليه أن تتطور بعض 
العالقات املنحرفة بني أحد الزوجني وأحد أصدقاء األرسة أو صديقاهتا، بحيث 

يمكن أن ُيؤدِّي ذلك يف النهاية إىل اهنيار احلياة األرسية كلية.
والقيمي  الثقايف  االتفاق  غياب  يف  يتمثل  آخر  لسبب  الطالق  يقع  وقد 
للمجتمع،  العامة  الثقافة  أن  نجد  فإننا  اإلطار  هذا  ويف  الزواج،  أطراف  بني 
املجتمع  ثقافة  بني  التناقض  من  حالًة  تعيش  فيها،  املتضمنة  القيم  ومنظومات 
التقليدية والتي تستند إىل املضامني الدينية والرتاثية، وثقافة العوملة التي بدأت 
خترتق فضاء جمتمعاتنا بشعاراهتا، التي تؤكد عىل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
وأبرزها  التقليدية  الثقافة  من  عانت  التي  االجتامعية  الفئات  أن  الطبيعي  ومن 
احلديثة  الثقافة  تبني  إىل  مياًل  األكثر  الفئات  نفسها  هي  تكون  واملرأة،  الشباب 
هذا  ينتقل  أن  الطبيعي  ومن  حتريرهم،  بروح  تبرش  التي  هي  الثقافة  أن  باعتبار 
الشكل الثقايف إىل األرسة؛ حيث نجد أن الزوج يعتمد الثقافة التقليدية مرجعية 
لسلوكياته وتفاعله مع خمتلف أطراف احلياة األرسية، بينام تكون الزوجة تتبنى 
الثقافة احلديثة؛ ألن يف تبنيها تأكيًدا ملكانتها، ويف هذا اإلطار من الطبيعي أن يقع 
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يؤكد عىل  فالزوج  يتبلور عىل هيئة سلوكيات متصادمة،  ثقايف  تناقض وصدام 
التدرج التقليدي للمكانات واألدوار األرسية، وهو التأكيد الذي يمنحه ميزة، 
بينام تؤكد املرأة عىل البنية األرسية املتساوية املكانات واألدوار، والتي تفرض عىل 
مجيع أعضاء األرسة أن يتفاعلوا بروح وقيم ديمقراطية، ويف إطار هذا التفاعل 
السن،  صغار  األزواج  بني  وخاصة  وشجارات،  وتوترات  تناقضات  حتدث 
والذين ينتمون إىل الطبقة املتوسطة والعليا، بحيث تؤدي هذه احلالة املشكلة إىل 

اهنيار احلياة األرسية وانتهائها بالطالق))).
فإذا تأملنا مجلة العوامل التي تؤدي إىل اهنيار األرسة بالطالق، فإننا سوف 
َثمَّ ظروًفا كامنة وراء هذه العوامل ضاعفت فاعليتها، حتى أصبحت  نجد أن 
قادرة عىل دفع األرسة عىل طريق االهنيار والطالق، يتمثل الظرف األول منها يف 
أن غالبية حاالت الطالق التي وقعت بفعل الظروف السابقة كانت تقع بسبب 
قبل ذلك  كانوا  السن  كبار  األزواج من  أن  يعني  ما  الزوجني، وهو  صغر سن 
بمنأى عن غالبية العوامل السابقة حمتمني بالثقافة التقليدية واألطر االجتامعية 
التي تؤكد عليها هذه الثقافة، ويتمثل الظرف الثاين يف أن غالبية حاالت الطالق 
التي وقعت تنتمي باألساس إىل الطبقة الدنيا والطبقة العليا، وال يمنع أن تشارك 
االجتامعي  باملستوى  الثالث  الظرف  يتحدد  حني  يف  ذلك،  يف  املتوسطة  الطبقة 
االقتصادي للزوجني، فغالبية عوامل الطالق تؤدي فاعليتها عىل ساحة املستوى 
االجتامعي االقتصادي املتوسط واألعىل، َبْيد أن ذلك ال يمنع من فاعلية بعض 
العوامل األخرى، التي ُتسبِّب الطالق عىل ساحة الطبقة الدنيا، وُيشري الظرف 
وتكنولوجيا  اإلعالم  خالل  من  اخلارجي  عاملها  عىل  األرسة  انفتاح  إىل  الرابع 

)1( عيل ليلة، الطالق يف املجتمع املرصي، مرجع سابق.
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املعلومات تارًة أو عىل بيئاهتا وأطرها االجتامعية تارًة أخرى، أو عىل االهتاممات 
احلديثة تارًة ثالثة؛ إذ ُيؤدِّي االنفتاح عىل األطر اخلارجية إىل تدفق العوامل التي 

ُتسبِّب التوتر الذي يرتاكم حتى يدفع األرسة عىل طريق االهنيار والطالق.
واإلسالمي،  العريب  تراثنا  ضوء  يف  وظروفه  الطالق  عوامل  لنا  تأمَّ فإذا 

فسوف نجد تأكيًدا عىل العوامل التالية:
أ- البعد عن الدين: 

فكثري من شباب اجلنسني ال يلتزم عند اختيار رشيك حياته بالضوابط التي 
َسبَِها،  ا، َوحِلَ حثَّنا عليها رسولنا ، فقد قال: »ُتنَْكُح امَلْرَأُة ِلَْرَبٍع: ملاهِلَ
يِن َتِرَبْت َيَداَك«)))، وقال : »إَِذا  ا، َولِِدينَِها، َفاْظَفْر بَِذاِت الدِّ َمهِلَ َوجِلَ
ُجوُه، إاِلَّ َتْفَعُلوا َتُكْن فِْتنٌَة ِف اْلَْرِض َوَفَساٌد  َجاَءُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِدينَُه َوُخُلَقُه َفَزوِّ
ُجوُه، إاِلَّ َتْفَعُلوا َتُكْن  َكبرٌِي«))). ويف رواية: »إَِذا َأَتاُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِدينَُه َوَأَماَنَتُه َفَزوِّ

فِْتنٌَة ِف اْلَْرِض َوَفَساٌد َكبرٌِي«))).
هذا  يكون  أن  عىل  الطرفني  كال  يف  الدين  مصاحبة  اإلسالم  اشرتط  فقد 
الدين عند الرجل مضاًفا إليه اخلُُلق، ثم اشرتط األمانة، وهي مظهر الدين كله 
بجميع حسناته، وأيرسها أن يكون الرجل للمرأة أمينًا عىل ِعرضها وعىل كرامتها 

 ،)5090( رقم  الدين«  من  »األكفاء  باب  »النكاح«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )1(
ومسلم يف »صحيحه« كتاب »الرضاع« باب »استحباب نكاح ذات الدين« رقم )1466(. 

)2( أخرجه الرتمذي يف »السنن« كتاب »النكاح« باب »ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه« 
 . 1085( من حديث أيب حاتم املزين( رقم ، من حديث أيب هريرة )رقم )1084
وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه يف »السنن« كتاب »النكاح« باب »اأْلَْكَفاِء« رقم )1967( 

. من حديث أيب هريرة
)3( رواها سعيد بن منصور يف سننه، َباُب َما َجاَء يِف امْلُنَاَكَحِة، رقم )590(.
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ويف معارشهتا، فال يبخسها حقها وال ُييسء إليها وال يعنتها؛ ألن ذلك كله ثلم 
يف أمانته، بل إن أحبَّها أكرمها وإن أبغضها مل يبخسها حقها، وهي أمينة عىل ماله 
وعياله وعىل نفسها وعفتها، قال النبي : »َخرْيُ النَِّساِء َمْن إَِذا َنَظْرَت 
ْتَك، َوإَِذا ِغْبَت َعنَْها  َأَبرَّ َأْقَسْمَت َعَلْيَها  ا َأَطاَعْتَك، َوإَِذا  َأَمْرَتَ ْتَك، َوإَِذا  إَِلْيَها رَسَّ

َحِفَظْتَك ِف َنْفِسَها َوَمالَِك«))).
 ۚ يُۡؤِمناَّ  ٰ َحتاَّ ٱلُۡمۡشَِكِٰت  تَنِكُحواْ  }َوَل  القرآين:  التوجيه  ومن هنا كان 
 ٰ ٱلُۡمۡشِكَِي َحتاَّ تُنِكُحواْ  َوَل  ۡعَجَبۡتُكۡمۗ 

َ
أ َولَۡو  ۡشَِكةٖ  ّمِن مُّ ۡؤِمَنٌة َخرۡيٞ  مُّ َمةٞ 

َ
َوَل

ۡعَجَبُكۡم{ ]البقرة: 221[. فاالختيار 
َ
ۡشِٖك َولَۡو أ ۡؤِمٌن َخرۡيٞ ّمِن مُّ ْۚ َولََعۡبٞد مُّ يُۡؤِمُنوا

الصحيح هو الذي يقوم عىل أساس الدين واألمانة واخللق، ثم يأيت بعد ذلك 
اجلامل أو املال أو احلسب، كام يقول الشاعر:

اْجَتَمَعا إَِذا  ْنَيا  َوالدُّ يَن  الدِّ َأمْجََل  ُجِلَما  بِالرَّ ْفاَلَس  َواإْلِ اْلُكْفَر  َوَأْقَبَح 
لكن املرفوض أن يأيت أيٌّ ِمن َعَرِض الدنيا، مااًل كان أم مَجااًل أم َحَسًبا، 

عىل حساب الدين؛ ألن كل ذلك عرضة للتحول أو الزوال، كام يقول الشاعر:
اْلِغنَى َلُه  ُيْرَجى  اْلَفْقَر  َأنَّ  َتَر  اْلَفْقِرَأمَلْ  ِمَن  َعَلْيِه  خُيَْشى  اْلِغنَى  َوَأنَّ 

فإذا تزوج الرجل املرأة ملحض اجلامل ثم َعَرَض هلذا اجلامل ما يشوهه أو 
ت نظرته إىل اجلامل، وهو أمر نسبي، فام تراه مجياًل اليوم قد ال تراه مجياًل غًدا،  تغريَّ
أو قد ترى ما هو أمجل منه، فكيف يكون األمر حينذاك؟ ومن تزوج عىل أساس 
حال  يكون  فكيف  ُيدَرك،  مل  لطمع  تزوج  أو  املال،  ونفد  األيام  وتقلبت  املال، 
هذا الزواج ومآله؟ أما الرابط احلقيقي وامَلْعِدن النفيس الذي ال يصدأ أبًدا وال 

)1( أخرجه الضياء املقديس يف »األحاديث املختارة« )4/ 36( رقم )429(، والنسائي يف »السنن 
الكربى« رقم )8961(، والطرباين يف »املعجم الكبري« )18/ 440( رقم )152(. 
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يتحول بتحول األيام فهو اإليامن احلقيقي، والدين الصحيح، واخللق املنبثق من 
وحي اإلسالم وتعاليمه، فلو أن كلَّ واحد من الزوجني عرف يف ضوء تعاليم 
آمنة  له من حقوق وما عليه من واجبات، لعاش اجلميع حياة  ديننا احلنيف ما 
أو  مرتقبة  اهلاوية  حافة  عىل  تقف  وال  واالضطراب،  القلق  تعرف  ال  مستقرة 

متفادية هذا الكابوس املزعج الذي يدمر أمن األرس واستقرارها.
ب- غياب الدور التوجيهي لآلباء والمهات: 

يظن بعض اآلباء واألمهات أن دوره الرتبوي أو التوجيهي ينتهي بزواج 
ابنه أو ابنته، ناهيك عن بعض التوجيهات اخلاطئة التي هتدم أو تدمر وحترض 
أحد الطرفني عىل مشاكسة اآلخر، خالًفا ملا َأَمَرنا به دينُنا من توجيه النصح َوْفَق 
َزفُّوا  إذا  أمتنا  من  والعقالء  الصالح  سلفنا  كان  وقد  ورشعته،  اإلسالم  منهج 
امرأًة إىل بيت زوجها أمروها برعايته وحسن القيام بحقه، وتعاهدوها بالنصح 
والرعاية، وأوصوها دائاًم باحلفاظ عىل استقرار أرسهتا، فهذا جعفر بن أيب طالب 
يويص ابنته قائاًل: »إياك والَغرْيَة، فإهنا ِمفتاح الطالق، وكثرَة العتاب؛ فإنه ُيورث 

البغضاء، وعليك بالكحل؛ فإنه أزين الزينة، وأطيُب الطِّيب املاُء«))).
وهذه امرأٌة جاهلية لكنها عاقلة أريبة، إهنا ُأَمامة بنت احلارث تويص ابنتها 
ْكُت ذلك لك، ولكنها  َلرَتَ لَفْضِل أدٍب  ُتِرَكْت  ُبنَيَّة، إن الوصيَة لو  »َأْي  فتقول: 
أبوهيا  لِغنَى  الزوج  استغنت عن  امرأًة  أن  ولو  للعاقل،  للغافل، ومعونة  تذكرٌة 
وشدة حاجتهام إليها ُكنِت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال ُخِلْقن، وهلن 
ُخِلَق الرجال. َأْي ُبنَيَّة، إنك فارقِت اجلوَّ الذي منه خرجِت، وتركِت الُعشَّ الذي 

الفكر  القاهرة: دار  أبو زهرة: مدى حرية الزوجني يف الطالق يف الرشيعة اإلسالمية،  )1( حممد 
العريب، 1983م. ص1007. 
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فيه درجِت إىل َوْكٍر مل تعرفيه، وقرين مل تألفيه، فأصبح بِمْلكه عليك رقيًبا ومليًكا، 
فكوين له أمة يكن لك عبًدا وشيًكا، واحفظي له خصااًل عرًشا يكن لك ذخًرا: 
أما األوىل والثانية: فاخلشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة 
يشم  وال  قبيح،  عىل  منك  عينه  تقع  فال  وأنفه،  عينه  ملواضع  فالتفقد  والرابعة: 
منك إال أطيب ريح. وأما اخلامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه؛ فإن 
تواتر اجلوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة: فاالحرتاس 
ويف  التقدير،  حسن  املال  يف  األمر  وِمالك  وعياله،  حشمه  عىل  واإلرعاء  بامله 
ُتْفيِش له  َتْعيَصْ له أمًرا، وال  التاسعة والعارشة: فال  التدبري. وأما  العيال حسن 
ه مل تأمني غدره، ثم  ا؛ فإنك إن خالفِت أمَره َأْوَغْرِت صدره، وإن أفشيِت رسَّ رسًّ

، والكآبة بني يديه إن كان فرًحا«))). إياك والفرَح بني يديه إن كان ُمغتامًّ
أبنائهم ال تقف عند  فليت اآلباء واألمهات يدركون أن مسئوليتهم جتاه 
حد معني فيقومون بام ينبغي القيام به من أجل املحافظة عىل استقرار حياة أبنائهم 
د أحفادهم بني زوجة أب أو زوج أم، أو ما هو أخطر من  واحليلولة دون ترشُّ
ذلك العقد النفسية املدمرة التي تصيب األوالد يف حاالت الشقاق واخلالفات، 

وجتعل من حياة آبائهم وأمهاهتم نموذًجا سيًئا للحياة الزوجية أو األرسية.
ج- تأثري وسائل العلم وتكنولوجيا املعلومات: 

فاإلعالم املرئي ينقل يف كثرٍي من األحوال صوًرا خيالية غري واقعية للحياة 
الزوجية، فالزوج شاب وسيم أنيق غني ُمرَتف، والزوجة امرأة مجيلة حسناء فاتنة 
جذابة متفرغة للعواطف واحلفالت والنوادي هي وزوجها، وكأن هذه املرأة ال 
تعرف محاًل وال وضًعا وال رضاًعا وال تربية أبناء وال ترتيب شئون املنزل، فهي 

)1( املرجع السابق، ص1009. 
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من  الزوجية  للحياة  وامهة  حاملة  صورة  فرتسم  فحسب،  واللذة  للشهوة  فقط 
خالل هذه املشاهد اخليالية أو اهلالمية، ورسعان ما يصطدم اخليال بالواقع، فال 

يصمد الواقع أمام اخليال، وخير السقف عىل رءوس حامليه.
د- الزمات االقتصادية الطاحنة: 

ال يستطيع أحٌد أن ُينِكر أن األزمات االقتصادية هلا دور كبري يف الشقاق 
األرسي الذي يصل ببعض األرس إىل الطالق؛ حيث ال تقف متطلبات بعض 
، وتدعو املباهاة واملظاهر الكاذبة بعَضهن إىل إجهاد الزوج بام ال  النساء عند حدٍّ
طاقة له به، ومن ثم علينا أن ُنرشد هؤالء إىل السرية العطرة ألمهات املؤمنني، 
اإلسالمية،  أمتنا  نساء  من  الصاحلة  النامذج  وسائر  والتابعيات،  والصحابيات، 
كيف ُكنَّ يصربن عىل خشونة احلياة، وهذه أم املؤمنني عائشة تقول: كنا نمكث 
يف بيت رسول اهلل شهرين كاملني- ثالثة َأِهلَّة- نرى اهلالل ثم اهلالل ثم اهلالل، 
قالت:  املؤمنني؟  أم  يا  طعامكم  وما  قيل:  ناٌر.  اهلل  رسول  بيت  يف  ُيوَقد  وما 

األسودان: التمر، واملاء))).
وُيرشدنا رسوُل اهلل  إىل ما حيفظ توازننا النفيس واألرسي يف 
الرضا والقناعة وعدم التطلُّع إىل ما يف أيدي اآلخرين، فيقول: »اَل َينُْظْر َأَحُدُكْم 

إَِل َمْن َفْوَقُه، َوْلَينُْظْر إَِل َمْن ُهَو ُدوَنُه؛ َفَذلَِك َأْحَرى َأالَّ َتْزَدُروا نِْعَمَة اهلل«))).

رقم  عليها«  والتحريض  وفضلها  »اهلبة  باب  »اهلبة«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )1(
)2567(، ومسلم يف »صحيحه« كتاب »الزهد والرقائق« باب »الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر« 

رقم )7562(.
)2( رواه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الزهد« يف فاحتته، رقم )2963(.
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3- أنواع الطالق وضوابطه والحقوق المترتبة عليه:
ت- تنساع الطالق نضسابطهش 

للطالق أنواٌع خمتلفة باعتبارات متباينة:
ع الطالق من حيث الصيغة إىل: رصيح: وهو ما مل يستعمل إال  أواًل: يتنوَّ
ُيوَضِع  مل  ما  نية))). وكنائي: وهو  بال  الرشعيُّ  َثَبَت حكُمه  ما  أو هو  فيه غالًبا، 
اللفُظ له واحتمله وغريه، وهذا ال يقع به الطالق إال مع النية؛ ألن اللفظ حيتمل 
دائام، وال  الزوج يكون رجعيا  الفقهاء أن طالق  الطالق وغريه، ويرى مجهور 
بائنا،  ويكون  الدخول،  قبل  الطالق  هي:  حاالت،  ثالث  يف  إال  بائنا  يكون 
والطالق عىل مال، ويكون بائنا رضورة وجوب املال به عىل الزوجة، والطالق 

الثالث؛ إذ تقع به البينونة الكربى))).
أما احلنفية فريون أن الكنائي يقع به الطالق بائنًا مطلًقا إال ألفاًظا قليلة، 
أما الرصيح فيقع به الطالق رجعيًّا بخمسة رشوط: أن يكون بعد الدخول، وأال 
يكون مقروًنا بِعَوض، وأال يكون مقروًنا بعدد الثالث لفًظا أو إشارة أو كتابة، 
وأال يكون موصوًفا بصفة ُتنبئ عن البينونة، وأال يكون ُمشبًَّها بعدد أو صفة تدل 

عىل البينونة.
الطالق  فهو:  املنجز  أما  والـُمعلَّق:  ز والـمضاف  الـُمنجَّ الطالق  وثانًيا: 
أنه  وحكمه:  طالق«،  »أنت  كقوله:  واإلضافة،  التعليق  عن  صيغته  ختلو  الذي 
ُقِرنت صيغُته  الذي  الطالق  الـمضاف فهو:  للفرقة يف احلال. وأما  ينعقد سبًبا 

و»مغني   ،)378  /2( الدسوقي«  و»حاشية  بعدها(،  وما   247  /3( عابدين«  ابن  »حاشية   )1(
املحتاج« )3/ 280(، و»املغني« )7/ 318- 319(.

)2( »حاشية ابن عابدين« )3/ 248(، ومواهب اجلليل )4/ 44(، و»مغني املحتاج« )3/ 280(، 
و»املغني« )238/7(.
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آخَر  طالٌق  »أنِت  كقوله:  الوقت،  هذا  حلول  عند  الطالق  وقوع  بَقْصد  بوقٍت 
مجلٍة  مضموِن  حصوِل  َرْبط  فهو:  رشٍط  عىل  الـمعلق  الطالق  وأما  النهار«. 
الـُمطلق  ِقَبل  ِمن  بحصوِل مضموِن مجلٍة أخرى)))، سواء أكان ذلك املضمون 

أو الـمطلقة أو مل يكن ِمن فِعِل أحٍد.
، وهو حقٌّ  قويلٌّ ف رشعيٌّ  الطالق ترصُّ الطالق:  باإلنابة يف  يتعلَّق  وفيام 
التي  األخرى  القولية  الترصفات  كسائر  فيه  اإلنابَة  ويملك  فيملكه  للرجل، 
لتك بطالق زوجتي فالنة.  يملكها، كالبيع واإلجارة، فإذا قال رجٌل آلخر: وكَّ
نفسها،  فطلََّقْت  نفسك.  بطالق  لُتِك  وكَّ لزوجته:  قال  ولو  جاز،  عنه،  فطلَّقها 
جاز كذلك. وفيام يتصل بحكم طالق املريض: إذا طلق الزوج زوجته بائنًا يف 
)))، وذهب الفقهاء إىل أن  حال مرض موته صح الطالق، ويسمى: طالق الفارِّ
الزوجة ترث منه إذا مات وهي يف عدهتا من طالق رجعي، سواء أكان بَطَلبِها أم 

ال، وأهنا تستأنف لذلك عدة الوفاة.
وثالًثا: الطالق السني، والطالق البدعي، والطالق غري السني أو البدعي: 
طالق  وهو  إيقاعه،  طريقة  يف  السنة  وافق  ما  فهو:  السني  الطالق  أما 

املدخول هبا يف طهر مل جتامع فيه. 
يف  ويقع  إيقاعه،  طريقة  يف  السنة  خالف  ما  فهو:  البدعي  الطالق  وأما 

حالتني اثنتني: طالق احلائض، وطالق الطاهر التي قد ُجومعت يف ُطْهرها. 
خلمٍس:  يكون  الذي  فهو:  بدعة  وال  سنة  فيه  ليس  الذي  الطالق  وأما 

الصغرية، واآليسة، واحلامل، وغري املدخول هبا، واملختلعة))).

)1( »الدر املختار« )3/ 341(.
)2( »الدر املختار« )3/ 387- 388(، و»مغني املحتاج« )3/ 294(، و»املغني« )8/ 79(.

)3( »احلاوي الكبري« للاموردي )10/ 114- 115(.
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ع الطالق من جهة آثاره إىل: رجعي، وبائن. ورابًعا: كام يتنوَّ
غري  من  هتا  ِعدَّ يف  زوجتِه  ردُّ  للزوج  معه  جيوز  ما  فهو:  جعيُّ  الرَّ أما 

استئناِف عقد.
وأما البائُن فهو: َرْفُع َقْيِد النِّكاح يف احلال، وهو إما: بائٌن بينونًة كربى وهو 
الطالق الثالث، وبائن بينونة صغرى ويكون بالطلقة البائنة الواحدة والطلقتني 

البائنتني))).
وفيام ييل تفصيُل النوعني األخريين:

الطلق الرجعي والعدة الشعية:
الطالق الرجعي هو الذي ُيوقعه الرجل بإرادته املنفردة، ودون أن يكون 
لزوجته حقٌّ فيه، حيث ُيسَمح له فيه بإرجاع زوجته يف هذا الطالق دون إرادهتا 
ل للرجل  طاملا أهنا يف فرتة العدة، وهذا يسمى الطالق الرجعي، أي الذي خُيوِّ

حق الرجوع فيه بدون إرادة املرأة؛ ألهنا مل تكن طرًفا فيه.
والعدة: هي الفرتة الزمنية التي ألزم اهلل هبا املرأة التي طلقت، فال ُيباح هلا 
الزواج إال بعد انتهاء هذه الفرتة، وهي الواردة يف قول اهلل تعاىل: }َوٱلُۡمَطلاََّقُٰت 
 ُ ٱللاَّ َخلََق  َما  يَۡكُتۡمَن  ن 

َ
أ لَُهناَّ  َيِلُّ  َوَل  قُُروٓءٖۚ  ثََلَٰثَة  نُفِسِهناَّ 

َ
بِأ باَّۡصَن  َيَتَ

ِف  بَِرّدِهِناَّ  َحقُّ 
َ
أ َوُبُعوتَلُُهناَّ  ٱٓأۡلِخرِۚ  َوٱۡلَۡوِم   ِ بِٱللاَّ يُۡؤِمناَّ  ُكناَّ  إِن  رَۡحاِمِهناَّ 

َ
أ ِفٓ 

ٰٓـِٔي  }َوٱلاَّ العدة:  تعاىل عن  قال  كام  ]البقرة: 228[،  إِۡصَلٰٗحا{  َراُدٓواْ 
َ
أ إِۡن  َذٰلَِك 

لَۡم  ٰٓـِٔي  ۡشُهرٖ َوٱلاَّ
َ
أ ثََلَٰثُة  ُتُهناَّ  إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم فَعِداَّ نَِّسآئُِكۡم  يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن 

َيِۡضَن{ ]الطالق: 4[.

)1( موسوعة األرسة، الكويت: )164/2- 167(.
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الثالثة، وهي ثالث حيضات أو  فالعدة هي فرتة الرتبُّص خالل األقراء 
ثالثة أطهار من احليضات، أو ثالثة أشهر ملن ال حتيض، وخالل هذه الفرتة ُيباح 
للزوجني  فرصة  املراجعة إلعطاء  هذه  وقد رُشعت  الطالق،  هذا  العدوُل عن 
قا هذا الغرض، وأن ُيعيدا النََّظر يف هذا الطالق،  لرياجعا أنفسهام، فعليهام أن حُيقِّ
هذه  وبغري  العدة،  فرتة  خالل  الزوجان  يندم  ما  كثرًيا  إذ  منه؛  بد  ال  أمٌر  فذلك 

ع أحدمها أو كالمها يف االرتباط بزواج آخر مما قد يرض باألوالد. العدة قد يترسَّ
التأكد  طريق  عن  وذلك  األنساب،  اختالط  ملنع  أيًضا  العدة  اهلل  ورشع 
حزم  ابن  ويرى  الفرتة،  هذه  بانتظار  إال  يكون  ال  وهذا  محل،  وجود  عدم  من 
أن العدة من األمور التعبدية التي ُيعَمل هبا، وال ُيلتَمس هلا حكمة، فلو كانت 
حم الكتفى فيها بحيضة، وما وجبت عىل الصغرية التي ال حتيض  السترباء الرَّ
وال عىل اليائسة التي انقطع حيضها))). وهذا املعنى فيه احرتام للحياة الزوجية 
وإعطائها مكانة تتميز هبا عن غريها من العالقات، وال بأس من اجتامع كل هذه 

األسباب))).
حكم الطلق الرجعي: 

إزالة  عدم  هو  الرجعي،  الطالق  حكم  بأن  القول  عىل  الفقهاء  اصطلح 
املِلك وال احِلل، وذلك خالل فرتة العدة، وهذا مبنيٌّ عىل أن هذا الطالق َصَدر 

عن الزوج دون موافقة الزوجة، وليس باتفاٍق بينهام.
واملعنى: أن حقوَق الزوجة تظل قائمة، فتكون الزوجة غري مطلقة حكاًم، 
وال تسمى مطلقة، ولكن تظل يف حكم الزوجة فال حَتُرم؛ وهلذا كان للزوج احلقُّ 

)1( انظر: »املحىل« البن حزم: )28/10(.
)2( موسوعة األرسة، الكويت: )167/2- 169(.
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تظل  كام  بائنًا،  الطالق  يصبح  أن  دون  واحليلولة  الزوجية  احلياة  إىل  إعادهتا  يف 
أثناء  الزوجني  أحُد  مات  وإذا  واالستمتاع.  املعارشة  حيث  من  للزوج  حالاًل 
العدة ورثه اآلخر؛ ألن الرابطة الزوجية ما زالت قائمة، ولكن أثر هذا الطالق 

يتحدد بام ييل:
1( أن حُتتسب هذه الطلقة من الطلقات الثالث املسموح هبا للزوج، والتي 
صحيح  آخر رشعي  زواج  بعد  إال  له  حتل  وال  مؤقًتا  حترياًم  عليه  حَتُرم  باكتامهلا 
وتنقيض  يطلقها  أو  اجلديد  الزوج  عنها  يموت  ثم  حقيقي  بدخول  مصحوب 

عدهتا منه وتصبح أجنبية منه.
2( كام أن هذا الطالق يصبح بائنًا بينونة صغرى إذا انقضت العدة دون 
أن يراجع الزوج زوجته املطلقة، وهنا ال حتل له بعد العدة إال بعقد جديد ومهر 

جديد.
3( وهذا الطالق ال حيرم الرجوع إىل املطلقة؛ وهلذا تظل يف حكم الزوجة، 

فيباح االستمتاع، وبه تعود إىل عصمته.
فرتة  بالزوجة خالل  االستمتاع  والشافعية حرمة  املالكية  يرى  4( ولكن 
العدة يف الطالق الرجعي، ويرتتب عىل هذا عندهم أن الرجعة- أي إعادة احلياة 
ومنه  الفعل،  أو  بالقول  أهنا  غريهم  يرى  بينام  فقط،  بالقول  تكون  الزوجية- 

التقبيل وما هو أكرب منه.
ِف  بَِرّدِهِناَّ  َحقُّ 

َ
أ }َوُبُعوتَلُُهناَّ  تعاىل:  اهلل  بقول  الشافعي  اإلمام  واستدل 

بالقول، وليست العربة  َذٰلَِك{ ]البقرة: 228[، فالرد إعادة، وهي ال تكون إال 
باأللفاظ واألسامء، وخصوًصا إذا كانت من صنع البرش. فالرجعة ليست إعادة 
}َوُبُعوتَلُُهناَّ  قوله:  يف  َبْعاًل  املطلق  سمى  اهلل  ألن  له؛  استبقاء  هي  بل  للزواج، 
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َحقُّ بَِرّدِهِناَّ ِف َذٰلَِك{ ]البقرة: 228[، والبعل هو الزوج، وهذا ال يكون إال إذا 
َ
أ

ظلت احلياة الزوجية قائمة))).
الطلق البائن: 

وانتهاء عالقتها  متاًما،  ِمن زوجيتها  املطلَّقة  يعني: خروج  البائن  الطالق 
وجوب  ِمن  بينهام؛  زوجية  ارتباطات  أي  تبقى  ال  بحيث  بمطلِّقها؛  الزوجية 
نفقتها ووجوب طاعتها له يف املعروف ومرياث أحدمها من اآلخر عند الوفاة، 

وغري ذلك.
وهذه  املطلَّقة،  عدة  انتهت  إذا  بائن  طالٍق  إىل  ل  يتحوَّ الرجعي  والطالق 
العدة تنتهي بعد ثالثة أشهر من الطالق إذا كانت املطلَّقة قد َأِيَسْت ِمن احليض، 
هتا  وتنتهي بَوْضع احلمل إن كانت حاماًل، أما إن كانت من ذوات احليض فِعدَّ
ثالُث حيضاٍت عند بعض العلامء، أو ثالثة أطهاٍر عند بعٍض، واملعمول به يف 
بداية  تكون  بحيث  امُلطلَّقة؛  عىل  حيضاٍت  ثالث  بمرور  تنتهي  َة  الِعدَّ أن  مرص 

ُأوالها بعد الطالق، وُيْعَرُف ذلك بإخبار امُلَطلَّقة. 
حتل  فال  بائنًا،  الطالق  فيصبح  العدة  تنتهي  حتى  رجعيًّا  الطالق  ويظل 

لزوجها الذي طلقها إال بمهر جديد وعقد جديد.
والطلق البائن نوعان مها:

1( طالٌق بائٌن بينونة صغرى، وهو الطالق قبل الدخول، والطالق عىل 
مال، واخللع، والطالق للرضر بمعرفة املحكمة. وحكم هذا الطالق هو جواز 

عودة الزوجة إىل زوجها ولكن بعقد ومهر جديدين.

)1( موسوعة األرسة، الكويت: )169/2- 171(.
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2( طالٌق بائٌن بينونة كربى: وهو طالُق الثالث أو الـمكمل للثالث، وبه 
ال حتلُّ الزوجة هلذا الزوج إال بعد أن تنكح زوًجا غرَيه يدخل هبا دخواًل حقيقيًّا، 
فإذا اختلفا وطلقها أو مات عنها جيوز أن يتزوجها من سبق أن طلقها، أي زواًجا 

جديًدا))).
طلق الثلث وضوابطه الشعية: 

فَإِۡمَساُكۢ  تَاِنۖ  َمراَّ َلُٰق  }ٱلطاَّ تعاىل:  فقال  مرتني،  الطالق  اهللُ  ع  رَشَ لقد 
ُيبيح اإلسالم  تطليقة  ]البقرة: 229[، ففي كل  بِإِۡحَسٰٖن{  تَۡسِيُحۢ  ۡو 

َ
أ بَِمۡعُروٍف 

إعادة الزوجة إىل سريهتا الطبيعية، فإذا وقعت الطلقة الثالثة بانت الزوجة بينونة 
كربى فال حتل للزوج إال إذا تزوجت بشخص آخر زواًجا طبيعيًّا ثم طلقها أو 
مات عنها بعد الدخول احلقيقي والفعيل، فالطلقتان فيهام إعادة، والثالثة ال حتل 
له إال بعد احلكم السابق بأن تتزوج غريه؛ لقول اهلل تعاىل: }فَإِن َطلاََّقَها فََل َتِلُّ 

ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغرۡيَهُۥ{ ]البقرة: 230[. َلُۥ ِمۢن َبۡعُد َحتاَّ
ف  أي  واحدة،  مرة  ف  ثلًثا  زوجَته  الرجُل  طلق  إذا  احلكم  هو  ما  لكن 

جملٍس واحد؟ 
آل  الفقهاء من   ويرى  الثاين عمر بن اخلطاب  منذ عرص اخلليفة 
البيت ويف مقدمتهم اإلمام عيل وابن عباس : أن الطالق ال يقع ثالًثا، 
بل يقع طلقة واحدة رجعية، وهبذا أخذ القانون املرصي رقم )25/ 1929(؛ إذ 
ت املادة الثالثة عىل أن: الطالق املقرتن بعدٍد لفًظا وإشارة ال يقع إال واحدة.  نصَّ
املقرتن  الطالق  أن:  عىل   )109( املادة  نصت  إذ  الكويتي؛  القانون  أخذ  وهبذا 

بعدٍد لفًظا وإشارة ال يقع إال واحدة. والسند الرشعي يف ذلك هو:

)1( موسوعة األرسة، الكويت: )171/2، 172(. 
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1( ما رواه اإلمام مسلم بسنده عن ابن عباس  قال: »كان الطالُق 
عىل عهد رسول اهلل  وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر بن اخلطاب 
طالَق الثالِث واحدًة، فقال عمر بن اخلطاب: إن الناس قد استعجلوا يف أمٍر قد 
كان هلم فيه َأَناٌة، فلو أمضيناه عليهم«))). وفِعُل عمر ليس ترشيًعا؛ ألنه ال يملك 
ذلك، بل هو تأديب ألولئك الذي كان هلم من اهلل أناة، أي مهلة، فاستعجلوا 
فألزمهم بالثالث، وذلك من قبيل التأديب والتعزير، فهي عقوبة للمصلحة التي 
إىل األصل سالف  يرجع األمر  بل  بعد حكومته وعرصه  بقاء لذلك  رآها، فال 

الذكر.
عبد  بن  ُرَكانة  طلق  قال:  عكرمة  عن  بسنده  أمحد  اإلمام  رواه  ما   )2
يزيد امرأته ثالًثا يف جملٍس واحٍد، فَحِزَن عليها حزًنا شديًدا، فسأله رسوُل اهلل 
: كيف طلقها؟ قال: طلَّقها ثالًثا. فقال: »ِف جَمْلٍِس َواِحٍد؟«. قال: 
فراجعها)))،  ِشْئَت«.  إِْن  َفَأْرِجْعَها  َواِحَدٌة؛  تِْلَك  َم  »إِنَّ  : فقال  نعم. 

فدل ذلك عىل أن طالق الثالث يف جملس واحد يقع واحدًة.
ولكن األئمة األربعة يرون أن طالَق الثالث يقع ثالًثا مع اتِّفاقهم عىل أن 
ِمثل هذا الطالق حمظور رشًعا، هذا واجلدير بالذكر أن رواية أيب داود فيها: أن 
ركانة طلَّق زوجته الَبتَّة)))، فتمسك بذلك بعض الفقهاء وقالوا: ال يقصد بذلك 
َقَطعه مستأصاًل،  اللغة تعني:  »َبتَُّه« يف  بأن كلمة  الثالث. ويرد عىل هذا  طالق 

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الطالق« باب »طالق الثالث« رقم )1472(.
)2( أخرجه أمحد يف »املسند« )1/ 265( وأبو يعىل يف »املسند« رقم )2500( وقال حمققه: رجاله 

ثقات. وأخرجه البيهقي يف »السنن الكربى« )7/ 339(.
و)2207(   )2206( رقم  البتة«  »يف  باب  »الطالق«  كتاب  »السنن«  يف  داود  أبو  أخرجه   )3(

و)2208( والبيهقي يف »الكربى« )7/ 339(.



اش انوياي األسرة بالطالق أا رل

313

فهو  الثالث،  الطالق  وهو  فيه،  َرْجعة  ال  طالٌق  أنه  ُتفيد  الطالق  موضع  ويف 
أن  فيها  التي  الروايات  ذلك صحة  إىل  ُيضاف  الزوجية.  احلياة  يستأصل  الذي 
د ما ذهبنا إليه وما اخرتناه من وقوع الطالق  ُرَكانة طلَّقها ثالًثا، فكلُّ ذلك ُيؤكِّ

الثالث واحدًة.
ونرى أن النصَّ يف القوانني عىل أن طالَق الثالث يقع واحدًة هو َقْيٌد عىل 
حرية الزوج يف العبث بام رسمه الرشع من إجراءاٍت بشأن الطالق، وما وضعه 

من قيود عىل حقِّ الرجل؛ وذلك محايًة لألرسة واملجتمع.
وملا كان الغرض من النصِّ أن طالَق الثالث يقع واحدًة هو محاية األرسة 
باط املقدس فصاًم هنائيًّا ال رجعة فيه،  ع الزوج ورغبته يف َفْصم ُعَرى الرِّ ِمن ترسُّ
باستخدام لفظ الثالث يف غري موضعه؛ فإن هذه العلة تتحقق يف الطالق املتتابع 

والطالق املتعدد يف نفس املجلس.
النوعني، باإلضافة  القوانني لتشمل هذين  ل نصوُص  ُتعدَّ وهلذا جيب أن 
إىل الطالق املقرتن بعدٍد لفًظا أو إشارة؛ ليكون حكمها مجيًعا هو أن تقع طلقة 
ت الفقرة الثالثة من املادة  واحدة رجعية، وهذا ما أخذ به القانون العراقي؛ إذ نصَّ
)37( عىل أن: »املطلقة ثالًثا متفرقاٍت َتبنُِي من زوجها بينونًة كربى«. فالنص عىل 
أن تكون الطََّلقاُت متفرقاٍت يستبعد الطالق املتتابع والطالق املتعدد يف جملس 
واحد، وبالتايل تتابع الطالق أو تعدده يف جملس واحد ليس هو طالق الثالث، 

بل حُيتَسب طلقًة واحدة، عماًل بحكم النبيِّ  يف طالق ُرَكانة))).

الكويت:  األرسة،  موسوعة  وانظر:   ،273 ص271-  البهنساوي،  سامل  األرسة،  قوانني   )1(
.)175 -172/2(
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الطلق ف احليض: 
املنصوص عليه فقًها أن الطالق الرصيح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه، 
سواء أكان وقوعه يف حالة الطهر أو يف حالة احليض، متى كان صادًرا من أهله؛ 
وقد وردت  بوقت معني،  يتقيد  فال  للحق  وإسقاط  للعصمة  إزالٌة  وقوَعه  ألن 
فوجب  ُيقيِّدها؛  ما  النصوص  من  يوجد  وال  مقيدة،  غري  ُمطَلقًة  الطالق  آيات 
الطالق يف وقت احليض، فقد كان  النهي عن  القول بوقوعه. وأما ما ورد من 
أن  العدة عليها، غري  بتطويل  بالزوجة  ألمٍر خارج عن حقيقته، وهو اإلرضار 
الزوَج يكون عاصًيا؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ملا أنكر عىل ابن عمر 
الطالق يف زمن احليض قال ابن عمر: أرأيَت يا رسول اهلل لو طلَّقُتها ثالًثا؟ قال: 

»إًِذا َعصيَت َربََّك، َوَباَنْت ِمنَْك«))).
وعىل ذلك فإن طالق الزوجة من زوجها بقوله هلا: »أنِت طالق«، يف زمن 
احليض، يقع به الطالق ويكون مع الطلقتني السابقتني مكماًل للثالث، وبه تبني 
منه زوجُته بينونًة كربى متى كانِت الزوجُة مدخواًل هبا، فال حتل له حتى تنكح 
زوًجا غريه نكاًحا صحيًحا، ويدخل هبا دخواًل حقيقيًّا ثم يطلقها أو يموت عنها 

وتنقيض عدهتا منه، ثم يتزوجها األول بعقد ومهر جديدين بإذهنا ورضاها.
الطلق املعلق والرجوع فيه: 

به  يقع  ال  املعلَّق  الطالق  أن  وقضاًء  إفتاًء  املرصية  الديار  يف  به  املعمول 
طالق إذا كان بغرض احلمل عىل فعل يشء أو تركه؛ سواٌء وقع املعلَّق عليه أم 

)1( عزاه يف »نصب الراية« )3/ 215( للدارقطني يف »السنن«، وسنده ضعيف، ورواه الطرباين يف 
»مسند الشاميني« رقم )2455(. قال اهليثمي يف »جممع الزوائد« )5/ 3(: رواه الطرباين، وفيه عيل 

بن سعيد الرازي. قال الدارقطني: ليس بذاك، وعظمه غريه، وبقية رجاله ثقات.
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ال؛ وذلك أخًذا بمذهب مجاعة من فقهاء السلف واخللف يف ذلك. فقد جاء يف 
املادة الثانية من قانون األحوال الشخصية رقم )25( لسنة 1929م ما نصه: »ال 

ز إذا ُقِصَد به احلمُل عىل فعل يشء أو تركه ال غري«. يقع الطالق غري امُلنَجَّ
وجاء يف املذكرة اإليضاحية هلذا القانون: »التعليق إن كان غرض املتكلم 
به التخويف أو احلمل عىل فعل يشء أو تركه، وهو يكره حصول الطالق وال 
وطر له فيه، كان يف معنى اليمني بالطالق، وإن كان يقصد به حصول الطالق 
عند حصول الرشط؛ ألنه ال يريد املقام مع زوجته عند حصوله، مل يكن يف معنى 
املعلق  الطالق  إلغاء  الطالق وما يف معناه الٍغ... وأخذ يف  اليمني. واليمني يف 
عتيبة،  بن  واحلكم  وعطاء،  ورشيح،  عيل،  اإلمام  برأي  اليمني  معنى  يف  الذي 

وداود وأصحابه، وابن حزم«.
معنى  يف  هو  الذي  الطالق  تعليق  بني  التفريق  هو  املادة:  هذه  فغرض 
واقع.  والثاين  واقع  غري  األول  وأن  معناه،  يف  ليس  الذي  والتعليق  اليمني، 
أيًضا »احللف  الفقهاء  ى عند  ُيَسمَّ بينهام: معنى احللف يف األول حيث  والفرق 
حممد  أبو  اإلمام  قال  الثاين.  يف  التعليق  وحمض  بالطالق«،  و»اليمني  بالطالق« 
به  يقع  ال  حنث  أو  بر  وسواء  يلزم؛  ال  بالطالق  »واليمني  الظاهري:  حزم  بن 
طالٌق«))). وقال اإلمام ابن قدامة احلنبيل: »قال القايض يف »املجرد«- يعني يف 
تعريف »احللف بالطالق«: هو تعليقه عىل رشط ُيقَصُد به احلثُّ عىل الفعل أو 
املنع منه؛ كقوله: إْن دخلِت الدار فأنِت طالق، وإن مل تدخيل فأنِت طالق، أو عىل 

تصديق خربه؛ مثل قوله: أنت طالق لقد قدم زيد، أو مل يقدم. 

)1( »املحىل« )211/10(، ط املنريية.
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أو  الشمس،  طلعت  إن  طالق  أنت  كقوله:  ذلك؛  غري  عىل  التعليق  فأما 
قدم احلاج، أو إن مل يقدم السلطان، فهو رشط حمض ليس بَِحِلٍف؛ ألن حقيقة 
ملشاركته  ًزا؛  وُّ جَتَ حلًفا  رشط  عىل  الطالق  تعليُق  َي  ُسمِّ وإنام  القسم،  احللف: 
تأكيد اخلرب؛ نحو قوله: واهلل  أو  املنع  أو  املشهور وهو: احلث  املعنى  احللف يف 
ألفعلن أو ال أفعل، أو لقد فعلت أو مل أفعل، وما مل يوجد فيه هذا املعنى ال يصح 

تسميته َحِلًفا«))).
املعلَّق: منه ما يعلق  الدين السبكي الشافعي: »الطالق  وقال اإلمام تقي 
عىل وجه اليمني، ومنه ما يعلَّق عىل غري وجه اليمني. فالطالق املعلَّق عىل غري 
ألًفا  أعطيتني  إن  أو:  طالق.  فأنت  الشهر  رأس  جاء  إذا  كقوله:  اليمني   وجه 

فأنت طالق.
والذي عىل وجه اليمني كقوله: إن كلمِت فالًنا فأنت طالق. أو: إن دخلِت 

الدار فأنت طالق. وهو الذي ُيقَصُد به احلَثُّ أو املنُع أو التصديُق«))).
احللف  تكون عىل جهة  قد  التعليق  أن صورة  النقول:  ِمن هذه  ل  فَتَحصَّ
واليمني، وقد تكون عىل جهة التعليق املحض الذي ال حلف فيه وال حثَّ وال 
الثاين  النوع  وأوقع  فألغاه،  األول  النوع  إىل  عمد  القانون  وأنَّ  تأكيَد،  وال  منَع 

الذي فيه التعليق املحض.
وقد ساق اإلمام ابن حزم ما أورده من اآلثار عن السلف يف عدم وقوع 
ال  وطاوس:  ورشيح،  طالب،  أيب  بن  عيل  »فهؤالء  قال:  ثم  بالطالق،  احللف 
يقضون بالطالق عىل من حلف به فحنث، وال ُيعَرُف لعيلٍّ يف ذلك خمالٌف من 

)1( »املغني« )333/7(، ط دار الفكر.
)2( »الدرة املضية« ص7.
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نية احلالف  السؤاُل عن  اآلثار  «))). وليس يف يشء من هذه  الصحابة 
أصاًل؛ اكتفاًء بداللة الصيغة عىل باعث احللف وغرضه. ومذهب هؤالء السلف 
ومعهم اإلمام ابن حزم الظاهري -كام سبق النقل عنه- هو املذهب الذي اختاره 
ذلك  عىل  نصت  كام  املعلق،  بالطالق  اليمني  أو  احللف  وقوع  عدم  يف  القانون 
املذكرة اإليضاحية فيام سبق، وليس يف هذا املذهب سؤال عن نية احلالف أصاًل.
عند  الطالق  به  يقع  الذي  الطالق  حصول  قصد  ِمن  املراُد  فليس  وإًذا 
حصول الرشط يف الطالق املعلق الوارد يف املذكرة اإليضاحية: احللَف بالطالق 
مع اجلزم بوقوعه عند حصول املحلوف عليه؛ كمن يقول: إن كلمِت فالًنا فأنت 
طالق، فإنه ال عربة هبذا اجلزم مع وضوح صيغة احللف بالطالق يف الداللة عىل 
التعليق  هو  املقصود  بل  فالن.  تكليم  من  منعها  وهو  وغرضه؛  احللف  باعث 
إن  كقوله:  التأكيد؛  أو  املنع  أو  احلثِّ  معنى  فيه  ليس  الذي  للطالق  املحض 
ُيقَصُد  بصفٍة  املعلق  »الطالق  تيمية:  ابن  يعرب  كام  أو  طالق،  فأنت  الشهر  مىض 
إيقاع الطالق عندها وليس فيها معنى احلّض واملنع؛ كقوله إن طلعت الشمس 

فأنت طالق«))).
احللف  جهة  عىل  فيه  الطالق  تعليق  صيغة  كانت  ما  أن  ذلك:  ومقتىض 
أو  املنُع  أو  احلثُّ  هو  وباعثه  التعليق  غرض  ألن  واقع؛  غري  فالطالق  واليمني 
التأكيُد أو التصديُق، ومثل هذا ال يقال فيه: إن نية صاحبه الطالق، بل ال ُيسأل 
عن نيته أصاًل؛ لوضوح صيغة التعليق يف بيان الغرض. أما ما كان تعليُق الطالق 
متوقَّعة احلصول  معلومة  إىل صفة  فيه  الطالق  ُيضاُف وقوع  بحيث  فيه حمًضا؛ 

)1( »املحىل« )212/10- 213(.
)2( »جمموع الفتاوى« )47/33(، ط مكتبة ابن تيمية.
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من غري أن يشوهبا حثٌّ أو منٌع أو تأكيٌد أو تصديٌق، وال احتامٌل ليشء من ذلك، 
فهو واقع.

بالطالق،  احللف  بنوعيه:  التعليق  أوقعوا  الذين  الفقهاء  مجهور  أن  عىل 
التي  باحلالة  املعلق  الطالق  وقوع  يقيدون  حلف،  غري  من  التعليق  وحمض 
احلالة  انتهت  إذا  الطالق  يوقعوا  فلم  عليه؛  احلامل  والسبب  أجلها،  من  صدر 
التي حصل بسببها تعليق الطالق؛ اعتباًرا بداللة احلال عىل املقال، وأن للقرينة 
والباعث والسياق أثًرا يف فهم املراد من التعليق، فيام ُيْعَرف بـ»يمني الفور« عند 

احلنفية، أو »بساط اليمني« عند املالكية:
اخلروج  املرأة  أرادت  )ولو  »قوله:  احلنفي:  اهلامم  بن  الكامل  العالمة  قال 
أراد  إذا  وكذلك  حينث،  مل  خرجت  ثم  فجلست  طالق  فأنت  خرجت  إن  فقال 
رجل رضب عبده فقال له آخر: إن رضبته فعبدي حر فرتكه ثم رضبه، وهذه 
تسمى يمني الفور، انفرد أبو حنيفة  بإظهارها( وكانت اليمني يف عرفهم 
قسمني: مؤبدة وهي أن حيلف مطلًقا، ومؤقتة وهي أن حيلف أن ال يفعل كذا 
اليوم أو هذا الشهر، فأخرج أبو حنيفة  يمني الفور، وهي: يمني مؤبَّدٌة 
تٌة معنًى تتقيد باحلال، وهي ما يكون جوابا لكالم يتعلق باحلال؛ مثل  لفًظا مؤقَّ
أن يقال آلخر: تعال َتَغدَّ عندي، فيقول: إن تغديت فعبدي حر، فيتقيد باحلال؛ 
فإذا تغدى يف يومه يف منزله ال حينث؛ ألنه حني وقع جواًبا تضمن إعادة ما يف 
السؤال واملسئول احلايل؛ فينرصف احللف إىل الغداء احلايل لتقع املطابقة، فلزم 

احلال بداللة احلال«))).
الربكات  أبو  اإلمام  سيدي  قال  فقد  املالكية:  عند  اليمني«  »بساط  أما 
يِف  َيِمينِِه(  )بَِساُط  اْعُترِبَ  حَيُة  ِ الرصَّ النِّيَُّة  ُعِدَمْت  إَذا   ) »)ُثمَّ املالكي:  الدردير 

)1( »رشح فتح القدير« )113/5- 114(، ط دار الفكر.
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َبُب )احْلَاِمُل َعَلْيَها(: َأْي َعىَل اْلَيِمنِي  التَّْخِصيِص َوالتَّْقِييِد. )َو( اْلبَِساُط: )ُهَو( السَّ
َتْقِييِد  ُة  َوَضابُِطُه ِصحَّ هَلَا.  ٌن  ُمَتَضمِّ ُهَو  َبْل  النِّيَِّة  اْنتَِفاُء  فِيِه  َفَلْيَس  َمظِنَُّتَها،  ُهَو  إْذ 

ُء َأي احْلَاِمُل َعىَل اْلَيِمنِي َمْوُجوًدا«))). ْ َيِمينِِه بَِقْولِِه؛ َما َداَم َهَذا اليشَّ
ُه  قال العالمة الصاوي يف حاشيته عليه: »َوِمنُْه: َلْو َحَلَف بَِطاَلِق َزْوَجتِِه َأنَّ
ِلَف  اَل َيْأُكُل َبْيًضا ُثمَّ َوَجَد يِف ِحْجِر َزْوَجتِِه َشْيًئا َمْسُتوًرا َفَقاَلْت اَل ُأِريَكُه َحتَّى حَتْ
ِذي يِف ِحْجِرَها َبْيًضا َواَل  َء َعَلْيِه إَذا َكاَن الَّ ُه اَل يَشْ بِالطَّاَلِق َلَتْأُكَلن ِمنُْه، َفَحَلَف َفإِنَّ

َيْلَزُمُه اأْلَْكُل ِمنُْه. )اهـ ِمْن َحاِشَيِة اأْلَْصِل( َواْلَعامِلُ بِاْلَقَواِعِد َيِقيُس«. اهـ))).
طلق الغضبان: 

الطالق ترصف رشعيٌّ يتم بإرادة منفردة، وترتتب عليه آثار رشعية معينة، 
فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادة حرة، وعن اختيار كامل، ولذلك مل يوقع 
لفساد  املجنون؛  طالق  يوقعوا  ومل  إرادته،  اكتامل  لعدم  الصبي؛  طالق  الفقهاء 
فإنه  الغضبان؛  طالق  يف  العلامء  اختالف  من  ُنِقل  ما  حُيَمل  ذلك  وعىل  إرادته. 
مبنيٌّ عىل اختالفهم يف حتقيق مناط اإلرادة التامة حال نطق الغاضب بالطالق. 

أنه ال يقع طالق الغضبان إذا وصل به  إفتاًء وقضاًء  والذي عليه العمل 
األمر إىل »اإلغالق« الذي جاء يف قول النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم: »اَل َطَلَق 

َواَل َعَتاَق ِف إِْغَلٍق«))).

)1( »الرشح الصغري« )226/2- 227(، ط دار املعارف.
)2( عن فتوى صدرت عن أمانة الفتوى بدار اإلفتاء إجابة عىل الطلب املقيد برقم 7 لسنة 2010م.
)3( رواه ابن أيب شيبة يف »مصنفه«، واإلمام أمحد يف »مسنده«، وأبو داود يف »سننه«، وابن ماجه 
يف »سننه«، والبخاري يف »التاريخ الكبري«، وأبو يعىل يف »مسنده«، والطحاوي يف »رشح مشكل 
»سننه«،  يف  والدارقطني  الشاميني«،  »مسند  يف  والطرباين  »معجمه«،  يف  األعرايب  وابن  اآلثار«، 
واحلاكم يف »مستدركه« وقال: صحيح عىل رشط مسلم، والبيهقي يف »السنن الكربى« و»معرفة 
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واملراد باإلغالق إما: »عدم اإلدراك«، وهو أن يغلق عليه عقله وتفكريه 
إىل هذه  أن ال يصل  اإلمالك«، وهو  وإما: »عدم  يفعل،  يقول وما  ما  يعي  فال 
اللـفظ  احلالة، ولكنه يغلب عليه االضطراب واخللل يف أقواله وأفعاله فيسبق 
منه بال قصد لـه إليه، أو من غري تفكرٍي يف معناه، أو استيعاٍب ملآل ما يقول، أو 
بالطالق فيخرج  التلفظ  الغضب بحيث ال يستطيع منع نفسه من  يسيطر عليه 
منه رغاًم عنه، أو يبلغ به الغضب مبلًغا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت 

والرتوي وخيرجه عن حال اعتداله.
فاملطلِّق طالًقا رصحًيا إما أن يكون مدرًكا مالًكا: فطالقه واقع باالتفاق، 
وإما أن يكون غري مالك وال مدرك: فطالقه غري واقع باالتفاق، وإما أن يكون 
مدرًكا غري مالك: فقد اختلف يف وقوع طالقه، والذي عليه العمل والفتوى: 

عدُم الوقوع.
واألئمة  السلف  من  كثري  عن  بالغضب  »اإلغالق«  تفسري  ورد  وقد 

وأهل اللغة:
قال ابن قيم اجلوزية احلنبيل: »وأما طالق اإلغالق فقد قال اإلمام أمحد يف 
رواية حنبل: وحديث عائشة : سمعت النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم 
حكاه  أمحد  نص  هذا  الغضب،  يعني:  إغالق«  يف  عتاق  وال  طالق  »ال  يقول: 
عنه اخلالل، وأبو بكر يف »الشايف«، و»زاد املسافر«، فهذا تفسري أمحد، وقال أبو 
داود يف »سننه«: أظنه الغضب، وترجم عليه: »باب الطالق عىل غلط«، وفرسه 

السنن واآلثار« من حديث أم املؤمنني عائشة ، وهو حديث ثابت أخرجه األئمة يف مصنفاهتم 
وأوردوه مورد االحتجاج. وتضعيف أيب حاتم الرازي ملحمد بن عبيد بن أيب صالح املكي- أحد 
، ثم هو ُمقاَبٌل بتوثيق ابن حبان وتصحيح احلاكم، كام أن البيهقي رواه من غري  رواته- غري مفرسَّ

طريقه، واحلديث قد سكت عنه أبو داود فهو صالٌح عنده، فأقل أحواله أن يكون حسنًا.
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إيقاع  بأنه اإلكراه، وفرسه غريمها باجلنون، وقيل: هو هني عن  أبو عبيد وغريه 
الطلقات الثالث دفعة واحدة، فيغلق عليه الطالق حتى ال يبقى منه يشء، كغلق 

الرهن، حكاه أبو عبيد اهلروي.
الرجل  عىل  يغلق  أن  اإلغالق:  وحقيقة  تيمية:  ابن  يعني:  شيخنا-  قال 
قلبه، فال يقصد الكالم، أو ال يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قلت: 
قال أبو العباس املربد: الغلق: ضيق الصدر، وقلة الصرب بحيث ال جيد خملصا، 
قال شيخنا: ويدخل يف ذلك طالق املكره واملجنون، ومن زال عقله بسكر أو 

غضب، وكل من ال قصد له وال معرفة له بام قال«))).
هذا  ومن  بذلك،  يؤاَخذ  مل  الغضب  شدة  من  أخطأ  »إذا  أيًضا:  وقال 
إَِلِۡهۡم  لَُقِضَ  بِٱۡلَرۡيِ  ٱۡستِۡعَجالَُهم  اَّ  ٱلشاَّ لِلناَّاِس   ُ ٱللاَّ ُل  ُيَعّجِ }َولَۡو  تعاىل:  قوُله 
َجلُُهۡم{ ]يونس: 11[، قال السلف: هو دعاء اإلنسان عىل نفسه وولده وأهله يف 

َ
أ

حال الغضب، ولو استجابه اهلل تعاىل ألهلكه وأهلك من يدعو عليه، ولكنه ال 
يستجيبه لعلمه بأن الداعي مل يقصده، ومن هذا: رفُعه صىّل اهلل عليه وآله وسلم 
 يف رواية حنبل:  حكَم الطالق عمن طلق يف إغالق، قال اإلمام أمحد 
إسحاق  بن  إسامعيل  القايض  قول  وهو  داود،  أبو  فرسه  وبذلك  الغضب،  هو 
اليمني  لغو  من  عنده  وهي  منهم،  العراق  أهل  فقهاء  ومقدم  املالكية  أئمة  أحد 
أيضا؛ فأدخل يمني الغضبان يف لغو اليمني ويف يمني اإلغالق، وحكاه شارح 
»أحكام عبد احلق« عنه- وهو ابن بزيزة األندليس- قال: وهذا قول عيّل وابن 
عباس  وغريمها من الصحابة: أن األيامن املنعقدة كلها يف حال الغضب 
  ال تلزم. ويف »سنن الدارقطنّي« بإسناد فيه لني من حديث ابن عباس

)1( »زاد املعاد« )195/5(، ط مؤسسة الرسالة.
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يرفعه: »ال يمني يف غضب، وال عتاق فيام ال يملك«، وهو، إن مل يثبت رفعه، فهو 
. وقد فرس الشافعي »ال طالق يف إغالق« بالغضب،  قول ابن عباس 

وفرسه مرسوق به. 
فهذا مرسوق والشافعي وأمحد وأبو داود والقايض إسامعيل كلهم فرسوا 
اإلغالق بالغضب، وهو من أحسن التفسري؛ ألن الغضبان قد أغلق عليه باب 
القصد لشدة غضبه. وهو كاملكره. بل الغضبان أوىل باإلغالق من املكره؛ ألن 
املكره قد قصد رفع الرش الكثري بالرش الذي هو دونه، فهو قاصد حقيقة، ومن 
هاهنا أوقع عليه الطالق من أوقعه، وأما الغضبان فإن انغالق باب القصد والعلم 
عنه كانغالقه عن السكران واملجنون؛ فإن الغضب غول العقل يغتاله  كام يغتاله 
اخلمر بل أشّد، وهو شعبة من اجلنون، وال يشّك فقيه النفس يف أن هذا ال يقع 
طالقه. وهلذا قال حرب األمة الذي دعا له النبّي ، بالفقه يف الدين: 
من  غرض  عن  أي:  »صحيحه«)))؛  يف  البخارّي  ذكره  وطر«  من  الطالق  »إنام 
املطّلق يف وقوعه، وهذا من كامل فقهه ، وإجابة دعاء رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله وسلم له؛ إذ األلفاظ إنام ترتتب عليها موجباهتا لقصد الالفظ هبا«))).

َيْت بذلك ألن  »ويمني الغلق: أي يمني الغضب، قال بعض الفقهاء: ُسمِّ
صاحبها أغلق عىل نفسه باًبا يف إقدام أو إحجام«))).

وإنام  وحده،  بالغضب  ختتص  ال  عامة  كلمة  »إغالق«  كلمة  أن  واحلق 
أغلق  فقد  اإلرادة كاملة،  العقل سلياًم، وال  فيها  هي تشمل كل حالة ال يكون 

يِف  الطَّالِق  َباُب  الطَّالِق،  ِكَتاُب  وطر«،  عن  »الطالق  بلفظ  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )1(
ِه. ِك َوَغرْيِ ْ ا، َوالَغَلِط َوالنِّْسَياِن يِف الطَّالِق َوالرشِّ ْكَراِن َوامَلْجنُوِن َوَأْمِرمِهَ اإِلْغالِق َوالُكْرِه، َوالسَّ

)2( »إعالم املوقعني عن رب العاملني« )47/3(، ط دار الكتب العلمية.
)3( »املصباح املنري« مادة »غلق«.
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عليه  نص  فقد  اإلغالق  »وأما  القيم:  ابن  قال  الصحيح.  الترصف  باب  عليه 
صاحب الرشع، والواجب محل كالمه فيه عىل عمومه اللفظي واملعنوي؛ فكل 
من أغلق عليه باب قصده وعلمه كاملجنون والسكران واملكره والغضبان فقد 
تكلم يف اإلغالق، ومن فرسه باجلنون أو بالسكر أو بالغضب أو باإلكراه فإنام 
األنواع  بنوع من هذه  اللفظ خيتص  أن  قدر  ولو  التخصيص،  التمثيل ال  قصد 
لوجب تعميم احلكم بعموم العلة؛ فإن احلكم إذا ثبت لعلة تعدى بتعدهيا وانتفى 

بانتفائها«))).
يتضح  الغضبان:  طالق  وقوع  يف  العلامء  خالف  من  حُيَكى  فيام  واملتأمل 
له أن مرد األمر أوال وأخرًيا إىل ركن الطالق باعتباره ترصًفا رشعيًّا يتم بإرادة 
حرة منفردة، واختيار كامل، وترتتب عليه آثار رشعية معينة، وأن خالفهم يكاد 
ٌف إىل  ا؛ وإيقاع طالق الغضبان عند من أوقعه منهم: ُمنرَصِ يكون خالًفا ظاهريًّ
من مل يوصله الغضب إىل حالٍة يزول معها عقله وال ينغلق فيها احلال عليه؛ ذلك 
أهنم ال خيتلفون قط حول من ذهب عقله بجنون أو عتٍه، فاتفقوا عىل عدم وقوع 
الطالق، ومن ظن منهم أن الغضب يؤثر عىل العقل قال بعدم وقوع الطالق؛ 
إذ إنه ال بد من وجود اإلدراك لتحقق أدنى قدٍر من اإلرادة؛ وذلك بعدم غياب 

العقل حال التطليق.
زال  فإذا  العقل،  ذلك  وليدة  ألهنا  العقل؛  مع  إال  إرادة  ال  أنه  ريب  وال 
آثاًرا  للغضب  أن  املعروف  ومن  نقصت،  نقص  وإذا  اإلرادة،  زالت  العقل 
اجلسامنية  اآلثار  فمن  )سيكولوجية(.  نفسية  وأخرى  )فسيولوجية(،  جسامنية 
وعلو  العضالت،  يف  ورعدة  العينني،  واحتقان  الوجه،  امحرار  من  يصاحبه  ما 

)1( »إعالم املوقعني« )88/3(.
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أهل  عزا  وقد  الطبيعية،  حالته  يف  مثلها  الغضبان  جيد  ال  قد  وقوة  الصوت،  يف 
الصامء  الغدد  إحدى  إىل  املخ  من  العوارض وغريها ألوامر تصدر  الطب هذه 
الغدة  تفرز هذه  ثم  الكظرية، ومن  الغدة  أو  الكىل  يف اجلسم، وهي غدة قرشة 
املسئول عن  األدرينالني، وهو  منها: هرمون  اهلرمونات  بعض  الدم  مبارشة يف 
قلة  يتفاوت  اإلفراز  إن هذا  الطب:  أهل  نفر من  العوارض. وقال  تلك  ظهور 
وكثرة وفق عاملني: أحدمها: سبب الغضب نفسه، وما يدعو إليه من درجات 
يزيد عند شخص،  الشدة، والثاين: وهو الشخص نفسه؛ ألن هذا اهلرمون قد 
والعكس  شدًة،  ومظاهُره  الغضب  عالمات  تزداد  وبزيادته  آخر،  عند  ويقل 
بالعكس. وقالوا: إن من آثار ذلك اهلرمون ارتفاع ضغط الدم، ورسعة نبضات 
القلب حتى يستطيع أن يمد العضالت بالغذاء استعداًدا ملا ينتظر من رد عدواين 

عضيل إىل غري ذلك))).
وأخرى  وراثية،  عوامل  عن  ينشأ  الغضب  إن  النفس:  علم  أهل  وقال 
مكتسبة، وقالوا: إن من مظاهره التفوه بألفاظ والترصف بأفعال ما كانت تؤلف 
قوًة  تتفاوت  تأثريات  له  إذا  فالغضب  الطبيعية.  حالته  يف  وهو  صاحبها،  من 
وضعًفا بالنظر إىل سببه من ناحية، وبالنظر إىل طبيعة اإلنسان من ناحية أخرى، 
وهي طبيعة ختتلف من واحد آلخر. وبذلك ال ينكر منكر أن للغضب تأثرًيا عىل 
العقل، ومن ثم عىل اإلرادة؛ فرتى األب الذي يكاد يذوب حبًّا لولده الصغري يف 
ثورة غضبه ينهال عليه رضًبا يف حدة وشدة، فإذا هدأ أخذه الندم واحلرسة، وبادر 
إىل استعطاف ولده وترضيه، فترصفه إًذا مل ينشأ عن إرادة حرة وقصد صحيح؛ 
ولذلك كانت وصية النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ملن طلب منه التعليم: »اَل 

)1( »القلب والرشايني« للدكتور رضوان قناوي، ص76.



اش انوياي األسرة بالطالق أا رل

325

َتْغَضْب«، فردد مراًرا قال: »اَل َتْغَضْب«))). ولذا فإن الرشيعة السمحاء بام تضمنته 
من حكمة رفيعة حظرت عىل القايض أن يقيض بني خصمني وهو غضبان؛ ألن 
العدل وليد العقل، والغضب يؤثر عىل العقل نقًصا أو إزالة، فال عدل مع هذا 
التأثري. وإذا كان الكثري من العلامء ال يوقعون طالق السكران؛ لتأثري الكحول 
عىل العقل فينبغي أن يكون الغضب- يف مراحل معينة- كذلك لتأثري ما يفرزه 

اجلسم من مواد كياموية تؤثر عىل العقل. 
وال ريب أن الذين قالوا بعدم تأثري الغضب عىل الطالق، واحتجوا بأن 
الرجل ال يطلق زوجته -عادة- إال يف حالة الغضب إنام نظروا حلاالت الغضب 
العادية، والتي ال خترج اإلنسان عن وعيه، وال تنأى بإرادته عن سلطانه، وبذلك 
الذي  احلد  إىل  يتعاظم  مل  الذي  الغضب  إرادة صحيحة رغم  الطالق وليد  يقع 
يؤثر عليها، ولكن هناك -من ناحية أخرى- نوباُت غضٍب تعصُف بصاحبها 
عصًفا، فال تبقي له عقاًل، وال تذر له إرادة. وممن اعتنى بالنظر إىل تأثري الغضب 
تيمية  ابن  الشيخ  له، ووضحه:  الطالق، وفصَّ العقل وأثر ذلك عىل وقوع  عىل 
وتلميذه ابن القيم الذي يقول: »وقسم شيخ اإلسالم ابن تيمية الغضب إىل ثالثة 
أقسام: قسم يزيل العقل كالسكر: فهذا ال يقع معه طالق بال ريب. وقسم يكون 
الطالق. يقع معه  ما يقول وقصده: فهذا  يمنعه من تصور  يف مبادئه بحيث ال 
والرتوي  التثبت  من  يمنعه  بل  عقله،  زوال  به  يبلغ  وال  بصاحبه،  يشتد  وقسم 

وخيرجه عن حال اعتداله: فهذا حمل اجتهاد.

َلِة َعْن َرُسوِل اهلل ، َباُب َما َجاَء يِف َكْثَرِة  )1( أخرجه الرتمذي يف سننه، َأْبَواُب الرِبِّ َوالصِّ
اْلَغَضِب، رقم )2020(. قال أبو عيسى: َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
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وتصوره  قصده  طريق  عليه  انغلق  من  كل  يتناول  الغلق  أن  والتحقيق 
حال  كلهم  هؤالء  فحال  والغضبان،  واملكره  واملربسم)))  واملجنون  كالسكران 
إغالق، والطالق إنام يكون عن وطر؛ فيكون عن قصد املطلق وتصور ملا يقصده، 

فإن ختلف أحدمها مل يقع طالق«))). 
وقال أيًضا: »والغضب عىل ثالثة أقسام:أحدها: ما يزيل العقل، فال يشعر 
صاحبه بام قال، وهذا ال يقع طالقه بال نزاع. والثاين: ما يكون يف مباديه بحيث ال 
يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طالقه.الثالث: أن يستحكم 
ويشتد به، فال يزيل عقله بالكلية، ولكن حيول بينه وبني نيته بحيث يندم عىل ما 

فرط منه إذا زال، فهذا حمل نظر، وعدم الوقوع يف هذه احلالة قوي متجه«))).
وعقد العالمة ابن عابدين احلنفي يف حاشيته مطلًبا يف »طالق املدهوش« 
أشار فيه إىل قول ابن القيم يف طالق الغضبان، وعدم وقوعه يف بعض األحوال، 
ثم قال: »والذي يظهر يل: أن كالًّ من املدهوش والغضبان ال يلزم فيه أن يكون 
بحيث ال يعلم ما يقول، فإن بعض املجانني يعرف ما يقول ويريده، ويذكر ما 
ينافيه، بل يكفي لطالق  بأنه عاقل، ثم يظهر منه يف جملسه ما  به  يشهد اجلاهل 
املدهوش والغضبان غلبة اهلذيان عىل كل منهام، واختالط اجلد باهلزل فيه حتى 

ُيَعدَّ طالقه كطالق املعتوه واملغمى عليه يف عدم الوقوع«))).

للحجاب  يعرض  حار  ورم  وهو  الباء،  بكرس  بالربسام  املصاب  وهو  مفعول،  اسم  املربَسم   )1(
املنري 1/ 41، والتوقيف عىل مهامت  انظر املصباح  بالدماغ.  الكبد واألمعاء ثم يتصل  الذي بني 

التعاريف ص 75.
)2( »إعالم املوقعني« )40/4(.

)3( »زاد املعاد« )42/4(.
)4( »رد املحتار عىل الدر املختار« )438/2(.
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وجاء يف فقه اإلمامية عند ذكر أركان الطالق: »الركن األول يف املطلق، 
وال  الصبي،  بطالق  اعتبار  فال  والقصد،  واالختيار  والعقل  البلوغ  فيه  ويعترب 
ارتفاع  من  املغضب  وال  املكره،  وال  السكران،  وال  املجنون،  طالق  يصح 

القصد«))).
وجاء يف »الفقه عىل املذاهب األربعة« بعد أن قسم الغضب ثالثة أقسام 
حسب تقسيم ابن القيم قال: »واجلمهور عىل أن القسم الثالث -وهو الغضب 
العادي- يقع به الطالق، ونسب لألحناف أن القسم األول -وهو أشد مراحل 

الغضب- هو الذي ال يقع به الطالق«))).
وهذا التقسيم جيري عىل أحدث نظريات علم النفس كام يطابق واقع احلياة 
ا،  اإلنسانية، فال جرم أن هناك مرتبة من الغضب َتُصمُّ صاحبها عن أن يسمع حقًّ
يتكلم، ويترصف بأسلوب مل يؤلف منه قط، فقد  وتعميه أن يرى واقًعا، فرتاه 
حيطم آنية، وقد يؤذي نفسه إىل ترصفات ال ختضع لعقل، وال تنجم عن إرادة، 
فمن ذا الذي يستطيع أن يوقع طالق مثل هذا الغضبان يف الوقت الذي حياول 
فيه اإلسالم مل شعث األرس. والطالق- كام أرشنا من قبل- عمل إرادي ال بد 
أن ينشأ عن إرادة حرة خمتارة. والذين مل يوقعوا طالق املكره يلزمهم أال يوقعوا 
طالق الغضبان املغلق عليه، بل ذلك أوىل؛ فإن طالق املكره قد يتصور أنه وليد 
د بوقوعه عليه، وبني أن  اإلرادة؛ ألن املكره خمري بني أمرين: بني البالء الذي هيدَّ
يطلِّق، فهو خيتار الطالق باعتباره رضًرا أخف يدرأ به عن نفسه ويالت الرضر 
األشد، أما الغضبان فال اختيار عنده قط، وال إرادة أصاًل، وذلك عندما يشتد 

)1( »املخترص النافع« ص221.
)2( »الفقه عىل املذاهب األربعة« )294/1(.
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الغضب  وهو  ويفعل،  يقول  بام  يشعر  ال  بحيث  عقله،  عىل  الغضب  استحكام 
الذي ال يقع معه طالٌق بال نزاع.

لكن إذا كان الغضب يف مباديه بحيث ال يؤثر عىل العقل، وال تنغلق به 
اإلرادة، ومل يقع صاحبه حتت تأثريه النفيّس أو العصبّي، بل كان الطالق صادًرا 
واقع  فهو  والعواقب:  واملآالت  للمعاين  املدركة  احلرة  وإرادته  صاحبه  بقصد 

بغري شبهة.
ُيفَقْد فيه العقل،  أما النوع الثالث فهو حمل النظر بني العلامء؛ ألنه نوع مل 
ولكن نقَص سلطانه، ومل يذهب باإلرادة، ولكن أضعف سلطان صاحبها عليها، 
ولكنه  يترصف،  بام  عارًفا  يقول  ملا  واعًيا  تراه  املرتبة  هذه  من  غضًبا  فالغضبان 
ا، فإن طلق فإنه يعلم أنه يطلق،  منساق لذلك انسياًقا ال يستطيع له دفًعا وال ردًّ
ولكنه ال يستطيع إيقاف هذا الطالق ولو كان يف حالته الطبيعية ما طلق قط، بل 
تراه مندفًعا إليه حتى يتمه يف رسعة خاطفة بكلمة أو كلمتني، وكأنام قوى غريبة 
عنه تسوقه إليه سوًقا، وبذلك جتد ترصفاته يغلب عليها اخلجل، وأقواله ينترش 
هيذي،  مرة  طبيعي  غري  تراه  وباجلملة  الزلل،  منها  يظهر  وحتركاته  اخلطأ،  فيها 
ثم  مثله، ومن  ر من  ُتتصوَّ متناسقة، وال مفهومة، وال  بألفاظ غري  يفوه  ومراًرا 
عامًلا  كان  وإن  نفسه،  يوقفه من  أن  يستطيع  اندفاًعا ال  الطالق  إيقاع  إىل  يندفع 
متنبًها له، ومن عالمات هذه املرتبة من الغضب أنه إن صدر من صاحبه ترصف 
كالطالق مثاًل فإنه مل يصدر عنه إال بسبب الغضب، فلم يكن قبل الغضبة يريد أن 
يطلق زوجته قط، وعندما هيدأ تراه يندم ندًما شديًدا، وبذلك يكون الغضب قد 
حال بينه وبني نيته، وأغلق عليه قصده، وبذلك تأثرت إرادته، فأصبحت ناقصة 
يف احلرية واالختيار. وإذا كان طالق الصبي ال يعتد به، والصبي هو من جاوز 
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السابعة، فهو مميز، ولكن متييزه ناقص مل يكتمل، فأحرى أن يعترب الغضبان- من 
تلك املرتبة- مثل الصبي؛ ملا تأثرت به إرادته كام تأثرت إرادة الصبي.

ما  هو  اإلمالك«  »عدم  احلالة  هذه  يف  الطالق  وقوع  عدم  من  قلناه  وما 
اعتمده أهل العلم واملفتون يف الديار املرصية قدياًم وحديًثا:

املرصية  الديار  مفتي  املطيعي  بخيت  حممد  الشيخ  العالمة  أفتى  وبذلك 
سنة  يونيو   13 بتاريخ  الصادرة  فتواه  يف  وذلك  املدهوش،  طالق  يف  األسبق 
القسم األخري- وهو  القيم، ثم عقب عىل  ابن  أقوال  1920م؛ حيث أشار إىل 

مرحلة الغضب املتوسط- بقوله: »واألدلة تدل عىل عدم نفوذ أقواله«.
وأفتى بذلك الشيخ عبد املجيد سليم مفتي الديار املرصية األسبق، يف فتواه 
الطالق  صيغة  صدرت  »إذا  فقال:  1936م،  سنة  أكتوبر   13 بتاريخ  الصادرة 
ما  يعي  أصبح ال  بحيث  الرجل، وهو غضبان غضًبا شديًدا  هذا  املذكورة من 
الصيغة  هبذه  يقع  مل  وأفعاله  أقواله  يف  اخللل  يغلب  وأصبح  أصاًل،  وقته  يقول 
طالق؛ لعدم أهلية الزوج لإليقاع يف هذه احلالة: أما إذا مل يصل به الغضب إىل 

احلالة املذكورة وقع بالصيغة املذكورة«. اهـ.
األزهر  وشيخ  املرصية  الديار  مفتي  مأمون  حسن  الشيخ  بذلك  وأفتى 
األسبق، يف مثل هذا األمر، يف فتواه الصادرة بتاريخ 10 مارس سنة 1959م؛ 
فقال: »إذا أوقع الرجل الطالق، وهو يف ثورة هياج، ويف غري وعيه ال يقع؛ ألن 
طالق الغضبان ال يقع يف حالتني: األوىل: أن يبلغ به الغضب هنايته، فال يدري 
ما يقوله وال يقصده. والثانية: أال يبلغ به الغضب هذه الغاية، ولكنه يصل به إىل 

حالة اهلذيان، فيغلب اخللل واالضطراب يف أقواله وأفعاله«. اهـ.
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وعىل ذلك فإن للغضب بالنسبة لوقوع الطالق حالتني:
حالة الغضب التي تفقد اإلنسان وعيه بام حوله، وتعدمه حرية اإلرادة ملا 
يفعل ويقول بحيث يغدو يف حالة من اهلياج جتعله يتكلم ويترصف بغري وعي 
بحالة  عنها  املعربَّ  وهي  باالتفاق،  الطالق  فيها  يقع  ال  احلالة  فهذه  إرادة:  وال 

»عدم اإلدراك«.
فيها  بلغ  السابقة، ولكنه  الدرجة  إىل  يتعاظم  مل  الذي  الغضب  وأما حالة 
ا طغى فيه عىل إرادة الغضبان، فجعله يصدر أقوااًل وأفعااًل يعيها  من القوة حدًّ
ولكنه ال يقصدها، أو ال يستطيع محل نفسه عىل التوقف عنها، أو يقوهلا من غري 
تفكرٍي يف معناها، أو استيعاٍب ملآالهتا وعواقبها، أو بلغ فيها الغضب مبلًغا يملك 
عىل صاحبه اختياره أو يمنعه من التثبت والرتوي وخيرجه عن حال اعتداله كام 
الذي تدل عليه  الفتوى وهو  به والذي عليه  فاملعمول  تيمية:  ابن  الشيخ  يقول 
بحالة  عنها  املعربَّ  وهي  أيًضا،  واقع  غري  فيها  الطالق  أن  وأصوله  الرشع  أدلة 
»عدم اإلمالك«. ومن عالمات هذه احلالة أن تلك األقوال واألفعال تتولد عند 
ثورة الغضب فحسب، وليس لدى صاحبها نية سابقة، وال موافقة الحقة، ومن 

ثم فهي أقوال وترصفات بغري إرادة كاملة))).
طلق فاقد الملك:

كالًّ  جعل  حيث  خاصة؛  عناية  الزوجية  باحلياة  الرشيف  الرشع  اعتنى 
ِلَاٞس  نُتۡم 

َ
َوأ لاَُّكۡم  ِلَاٞس  }ُهناَّ  تعاىل:  قال  لآلخر؛  لباًسا  الزوجني  من 

والرمحة  باملودة  ها  وحفَّ للزوج،  سكنًا  الزوجة  وجعل  { ]البقرة: 187[.  اَُّهناَّ ل

)1( عن فتوى صدرت عن مفتي مجهورية مرص العربية إجابة عىل الطلب املقيد برقم 572 لسنة 
2011م.
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نُفِسُكۡم 
َ
أ ّمِۡن  لَُكم  َخلََق  ۡن 

َ
أ َءاَيٰتِهِۦٓ  }َوِمۡن  تعاىل:  فقال  بينهام؛  فيام 

ّلَِقۡوٖم  َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت  ِف  إِناَّ  َورَۡحًَةۚ  ٗة  َوداَّ ماَّ بَۡيَنُكم  وََجَعَل  إَِلَۡها  ّلِتَۡسُكُنٓواْ  ۡزَوٰٗجا 
َ
أ

ُروَن{ ]الروم: 21[. َيَتَفكاَّ
استمرار  ر  تعذُّ عند  إال  الزوجية  العالقة  إهناء  عىل  اإلقدام  من  ر  وحذَّ
احلياة بينهام، فالطالق من غري عذر من أبغض احلالل؛ قال : »إِنَّ 
َأْبَغَض اْلـَحَلِل ِعنَْد اهلل الطََّلُق«)))؛ وهلذا اشرتط يف املطلق أن يكون متزًنا يف 

وقت الطالق.
ب- حيسق المرتة بو  الطالقش 

بينهام،  الزوجية  احلياة  استمرار  حال  يف  زوجها  عىل  الزوجة  حق  من  إن 
وُهناَّ بِٱلَۡمۡعُروِف{ ]النساء: 19[،  أن يعارشها باملعروف؛ لقوله تعاىل: }وََعِشُ
وهلا كذلك حق النفقة من طعام ورشاب وكسوة، وكل ما حتتاجه من نفقات، 
ّمِن  َسَعةٖ  ُذو  }ِلُنفِۡق  تعاىل:  بقوله  عماًل  املادية؛  حالته  مع  يتناسب  بام 

َسَعتِهِۦ{ ]الطالق: 7[.
ن بقسيمة الزواج، وال  • أما يف حال طالقها منه فلها مؤخر صداقها امُلدوَّ

تستحقه إال بعد انقضاء العدة إذا كان الطالق رجعيًّا.
وهي  االنقضاء،  أسباب  بأحد  تنقيض  التي  العدة  نفقة  كذلك  وهلا   •

كالتايل:
- رؤية املرأة للحيض ثالَث مراٍت، إن كانت من ذوات احليض.

 )2177( رقم  الطالق«  كراهية  »يف  باب  »الطالق«  كتاب  »السنن«  يف  داود  أبو  أخرجه   )1(
و)2178(، وابن ماجه يف »السنن« كتاب »الطالق« الباب األول رقم )2018(، وصححه احلاكم 

يف »املستدرك عىل الصحيحني« )2/ 214( ووافقه الذهبي.
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- أو ُميِضُّ ثالثة أشهر، إن كانت ال حتيض؛ لصغر أو لكرب، أو مل تكن هلا 
عادة شهرية أصاًل.

- أو َوْضع احلمل إن كانت حاماًل.
ر بنفقة سنتني عىل األقل، مع مراعاة حال  وُتقدَّ املتعة،  نفقة  أيًضا  • وهلا 

املطلق ُيرًسا أو عرًسا.
خروج املعتدة للعمل: 

من املقرر رشًعا أن ِحداد املتوىفَّ عنها زوجها يتمثل يف َتْرك الزينة والتطيب 
ومظاهر الفرح، وكذلك االلتزام باملبيت يف بيت الزوجية يف فرتة العدة املقررة 
نُفِسِهناَّ 

َ
بِأ باَّۡصَن  َيَتَ ۡزَوٰٗجا 

َ
أ َوَيَذُروَن  ِمنُكۡم  ُيَتَوفاَّۡوَن  ِيَن  }َوٱلاَّ يف قوله تعاىل: 

ا{ ]البقرة: 234[. ۡشُهرٖ وََعۡشٗ
َ
ۡرَبَعَة أ

َ
أ

وجيوز للمعتدة أن خترج من بيتها هناًرا ويف بعض الليل لقضاء حوائجها 
وترتيب معاشها، ولكنها تبيت يف بيتها، ويف ذلك يقول ابن ُقَدامة: »وللمعتدة 
اخلروُج يف حوائجها هناًرا، سواء كانت ُمطلقة أو ُمتوىفًّ عنها زوُجها؛ ملا روى 
َفَلِقَيَها  هلا،  َنْخاًل  تقطع-  أي:   - دُّ جَتُ فَخَرَجْت  ثالًثا،  خالتي  ُطلَِّقْت  قال:  جابر 
»اْخُرِجي  هلا:  فقال  له،  ذلك  َفَذَكَرْت    النَّبِيَّ  فَأَتِت  فنهاها،  رجٌل 

ا«))). ِقي ِمنْه َأْو َتْفَعيِل َخرْيً ي َنْخَلِك َلَعلَِّك َأْن َتَصدَّ َفُجدِّ
وروى جُمَاِهٌد قال: اسُتشِهد رجاٌل يوم ُأُحٍد، فآَم نساؤهم َوُكنَّ ُمتجاِوراٍت 
يف داٍر، َفِجْئَن النَّبِيَّ  َفُقْلَن: يا رسوَل اهلل، إنا َنْسَتْوِحُش بالليل َفنَبِيُت 

)1( أخرجه مسلم يف »صحيحه« كتاب »الطالق« باب »جواز خروج املعتدة البائن واملتوىف عنها 
زوجها يف النهار حلاجتها« رقم )1483( وأبو داود يف »السنن« كتاب »الطالق« باب »يف املبتوتة 
عنها  املتوىف  »خروج  باب  »الطالق«  كتاب  »السنن«  يف  والنسائي   )2297( رقم  بالنهار«  خترج 

بالنهار« رقم )6/ 209(.
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ْثَن ِعنَْد  دَّ ْرَنا إىل بيوتنا؟ فقال النَّبِيُّ : »َتَ عند إحدانا، فإذا أصبحنا َتَبدَّ
، َفإَِذا َأَرْدُتنَّ النَّْوَم َفْلَتُؤْب ُكلُّ اْمَرَأٍة ِمنُْكنَّ إَِل َبْيتَِها«))) ))). إِْحَداُكنَّ َما َبَدا َلُكنَّ

4- آثار الطالق على أطرافه:
إن للطالق نتائج سلبية عديدة عىل خمتلف أطرافه، سواء عىل الزوجة وهي 
الثقافة  تتحيز  قد  الذي  الزوج  أو  الطالق يف جمتمعاتنا،  املترضرة األساسية من 
نتائج الطالق قد تكون هلا وطأهتا عىل األبناء،  التقليدية لصاحله، وكذلك فإن 
آثاره السلبية عىل مجيع أعضاء األرسة، وقد  وهو ما يعني أن الطالق تكون له 

يتسع هذا التأثري السلبي ليشمل األهل واألقارب.
إىل  استناًدا  الثابت  من  فإنه  الزوجة،  عىل  الطالق  بتأثري  يتعلَّق  وفيام 
احلياة  ألن  الطالق؛  طلب  إىل  عادًة  تبادر  التي  هي  املرأة  أن  عديدة،  دراسات 
األرسية أصبحت مصدَر معاناٍة هلا، فإذا كانت الزوجُة يف املايض تقبل احلياة يف 
ظل الظروف األرسية الصعبة؛ فإن ذلك يرجع إىل أن الثقافة التقليدية تفرض 
تربية  أجل  من  الصعبة  األرسة  ظروف  تتحمل  أهنا  إىل  إضافة  ذلك،  عليها 
املطلقة؛  للمرأة  بالنسبة  الطالق يصبح وصمة  فإن  األوالد، باإلضافة إىل ذلك 
أن  نجد  لذلك  مطمًعا؛  تصبح  أهنا  إىل  والشعبية  الشائعة  الثقافة  تذهب  حيث 
مرة  املطلقة  زواج  أن فرص  نجد  إننا  بل  الواقعة،  ينكرن هذه  املطلقات  غالبية 
ا، كام تواجه كثري من املطلقات العديد من الصعوبات االقتصادية  ثانية صعبة جدًّ
الطالق؛  بعد  تسوء  بأهلهن  عالقتهن  وأن  الطالق،  بعد  والثقافية  واالجتامعية 

 )36  /7( »املصنف«  يف  الرزاق  وعبد   ،)436  /7( الكربى«  »السنن  يف  البيهقي  أخرجه   )1(
رقم )12077(.

)2( املغني البن قدامة: )163/8(.
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ألهنم مل يكونوا يرغبون يف الطالق، بل إننا نجد أن بعضهن يرفضن الدخول يف 
خربة الزواج واملشاركة يف بناء أرسة مرة ثانية، بسبب صعاب وسلبيات التجربة 
السابقة. والزوج أو الزوجة البادئ بطلب الطالق تكون صحته النفسية أفضل 
من غري البادئ ويقرر البعض أن هناك حاالت طالق تكون فيها املطلقات أصح 
نفسيًّا من زوجات يعشن سوء التوافق الزواجي؛ ألهنن ُكنَّ أقدر يف حالة عدم 

التوافق الزواجي عىل إهناء الزواج غري املتوافق بالطالق))).
ونفسية  اجتامعية  آثار  وجود  إىل  نتائجها  يف  عديدة  دراسات  انتهت  وقد 
دائمة عىل البالغني من الطالق، وأن ضحايا الطالق لدهيم مستوى أدنى ملفهوم 
ينعمون  الذين  أولئك  من  أكثر  صحية  بمضاعفات  ُيصابون  أهنم  كام  الذات، 

باالستقرار الزواجي.
وكشفت بعض الدراسات أن املرأة عادة ما تترضر نفسيًّا أكثر من الرجال 
واملرأة- من مستوياٍت  الطرفان -الرجل  يعاين  أن  املحتمل  الطالق، ومن  بعد 
أدنى من الرفاهية، وبالرغم من ذلك تؤكد اإلحصاءات أن حاالت الطالق التي 

تقع بطلٍب من الزوجات تبلغ 70% من حاالت الطالق التي تقع يف بريطانيا.
اإلمارات  بدولة  االجتامعية  والشئون  العمل  لوزارة  دراسٌة  كشفت  وقد 
العربية عام 2000م، أن املرأة اإلماراتية هي املبادرة إىل طلب الطالق يف أغلب 
حاالت الطالق، مما يعني أن النساء أكثر إقبااًل عىل اختاذ قرار الطالق))). لكن 
إىل  تتعرض  الطالق  حدوث  بعد  الزوجة  أن  تؤكد  الدراسات  بعض  هناك 

واملطلقات وعالقته  املتزوجات  املدرسات  لدى  النفيس  التوافق  )1( إجالل حممد رسي، دراسة 
ببعض مظاهر الشخصية، رسالة ماجستري، جامعة األزهر، كلية الدراسات اإلنسانية، فرع البنات 

بالقاهرة، 1982م، ص57.
(2) http://www.change.freeuk.com/learning/soc
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اضطرابات نفسية خطرية، وخاصًة يف جمتمعنا العريب حيث ُيلقي عليها املجتمع 
بأن  شعوًرا  لدهيا  ُيولِّد  وذلك  األرسة،  وفشل  اهنيار  مصدر  باعتبارها  اللوَم 

املجتمع ال يتقبلها وينظر هلا نظرة دونية))).
إىل جانب ذلك فإننا نجد أن للطالق آثاًرا سلبية كذلك عىل األبناء بداية، 
وتذهب بعض الدراسات إىل التأكيد عىل أن الطالق كان مفيًدا بالنسبة لبعض 
والشجارات األرسية،  النزاعات  يعيشون يف ظل  كانوا  األطفال؛ وذلك ألهنم 
ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك عىل النمو النفيس هلؤالء األطفال، إضافة إىل نموهم 
يف ظل قدوة غري سوية متمثلة يف األبوين دائمي النزاع. إضافة إىل ذلك أن حياة 
خاصة  األطفال،  هلؤالء  النفيس  النمو  عىل  يؤثر  قد  وحدها  األم  مع  األطفال 
النفسية  الدراسات  بعض  أكدت  فقد  األطفال؛  رؤية  حول  نزاعات  قامت  إذا 
واالجتامعية عىل أن أطفال الطالق يميلون عادة لإلصابة بمرض االكتئاب، كام 

أهنم قد يصابون بتدين تقدير الذات والشعور بالدونية بالنسبة لآلخرين.
كام أوضحت هذه الدراسات بأن هؤالء األطفال يميلون للعنف كأسلوب 
دفاعي بديل لغياب األب الذي كان يقوم باحلامية، أو أن هذا العنف ُيعترَب تعبرًيا 
تتأكد يف حالة ضعف األوضاع  التي  الدونية  بالدونية، وهي  معكوًسا للشعور 
االقتصادية لألم بعد الطالق، وهو األمر الذي ينعكس بطبيعة احلال عىل نوعية 
احلياة التي يعيش يف إطارها األبناء، والتي تشبع بالكاد احتياجاهتم، بحيث نجد 
أن ذلك يتجىل من خالل تدين التحصيل الدرايس هلؤالء األبناء بسبب الطالق.

)1( حممد سعيد الغامدي، بعض اآلثار االجتامعية املرتتبة عىل الطالق من وجهة نظر املرأة، كلية 
العدد  االجتامعية،  للخدمة  القاهرة  جملة  العزيز،  عبد  امللك  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 

التاسع، 1998م.
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واخلالفات  الزوجية  التعاسة  أن  إىل  االجتامعي  النفس  علامء  يذهب  كام 
التوازن  التي تؤدي إىل الطالق، قد تؤثر عىل كيان األرسة، وعىل  والرصاعات 
معاملتهم  أسلوب  يف  األطفال  عىل  مبارشة  بطريقة  بذلك  وتنعكس  العاطفي، 
وتربيتهم فيؤدي ذلك إىل اضطراهبم، فضاًل عن فقداهنم اجلو النفيس املناسب 
الذي ينمون فيه، وبذلك تضطرب وظيفة رئيسية من الوظائف األرسية))). ولقد 
بينت إحدى الدراسات: أن للطالق آثاًرا قريبة وبعيدة املدى، فيؤثر الطالق عىل 

حتصيل األبناء الدرايس والسلوك العام يف املنزل وخارجه.
وقد أكدت الدراسة أن حوايل 67% من أبناء املطلقني يعانون من تأخرهم 
دراسيًّا، ومن ناحية تأثري الطالق عىل اهتامم املرأة بتحصيل أبنائها الدرايس تبني 
أن 51% من املطلقات مل يتأثر اهتاممهن سلبيًّا، بل يف بعض األحيان تأثر إجيابيًّا يف 
ظل بيئة خالية من املشاكل والنزاعات الزوجية، وعىل النقيض من ذلك رصحت 
46% أن الطالق أثر سلبيًّا عىل اهتامماهتن ومتابعة حتصيل األطفال الدرايس، أما 
بالنسبة لصحة األطفال فقد تبني أن 30% من عينة الدراسة قد تأثرت صحتهم 
النفسية، وبعض منها  باحلالة  أمراض عضوية مرتبطة  سلًبا، وأغلبها يف صورة 
آثار سلبية عىل  أما فيام خيص سلوك األطفال؛ فقد تبني وجود  أمراض مزمنة، 

سلوك 46% من هؤالء األطفال يف املنزل.
لت عىل األبناء يف  العنيفة قد ُسجِّ البوادر  الدراسة أن بعض  كام تبنيَّ من 
 %29 أفادت  حيث  املنزل،  يف  أو  املدرسة  يف  سواء  الطالق،  تلت  التي  الفرتة 

)1( معن قاسم وفريق الباحثني النفسيني: التفكك األرسي وآثاره النفسية واالجتامعية، جملة الثقافة 
النفسية- اجلسدية،  الدراسات  املجلد 12، جامعة عدن: مركز  العدد 47-  املتخصصة،  النفسية 

http://www.psyinterdisc.com/mlaf47.html :يوليو 2001م
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كالرصاخ  العنيفة،  البوادر  بعض  واآلخر  احلني  بني  الطفل حيمل  أن  العينة  من 
منهم سجلت عليهم  املدرسة، وأن حوايل %56  بألفاظ غري جيدة يف  والتلفظ 

هذه البوادر يف املنزل.
وتأثره  املادي  الوضع  عن  بالتقيص  الدراسة  اهتمت  آخر  صعيٍد  وعىل 
بالطالق؛ فقد أسفرت الدراسة عن وضع مادي ضعيف حلوايل نصف العينة، 
ن كبري عىل من كان وضعهن  والنصف اآلخر بني املمتاز واجليد، كام مل يطرأ حتسُّ
واملسئوليات  الصعبة  املعيشية  الظروف  ظل  ويف  الطالق،  بعد  ضعيًفا  املادي 
الكبرية التي ُترَمى عىل عاتق األم املطلقة تبني أن 47% من األبناء ال يتسلمون 
مما  منتظم،  غري  بشكل  يتسلموهنا   %9 حوايل  وأن  األب،  من  شهرية  نفقات 
مجيع  تلبية  عىل  األم  مقدرة  عدم  عىل  ذلك  فينعكس  املسئوليات،  حجم  يثقل 
احتياجات األبناء الرضورية. وتطرقت الدراسة أيًضا لتقييم العالقة بني األب 
واألم بعد الطالق، حيث أفادت غالبية املبحوثات أن العالقة غري مستقرة هنائيًّا، 
وأفادت 31% أن هناك عالقة بسيطة وأحياًنا جيدة للتفاهم يف أمور األبناء املهمة 
البعض  وأن  لألب،  سلبية  صورة  حيملون  األطفال  من   %52 وأن  واملصريية، 
أفكار  ذاكرهتم من  ترسب يف  ملا  عنه؛  الكالم  رؤيته وال حتى  منهم ال حيبذون 
عنهم  بالسؤال  حتى  الطالق  بعد  يكرتث  مل  الذي  لألب  مشينة  ومواقف  سيئة 
بالطالق  أكرب  تأثرن بشكل  اإلناث  بنسبة 47%، وأن  والرتدد عليهم وزيارهتم 
61%، وانعكس ذلك عىل حالتهن النفسية فأصبحن أكثر انطواًء وحساسية، أما 
عن تأثري الطالق عىل الذكور فقد تبني أن الطالق مل يتبعه أي انحراف يف السلوك 

عىل غالبيتهم، وذلك بنسبة %76.
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لالهتامم  طاقتهن  وجهت  املطلقات  من   %77 أن  الدراسة  كشفت  وقد 
باألبناء ورعايتهم صحيًّا، وَبْذل مزيد من العطاء يف جمال العمل، يف حني أفادت 
79% من املطلقات بأن حالتهن النفسية تأثرت سلًبا بعد الطالق، وبينت نسبة 
لت الدراسة كامًّ كبرًيا  74% منهن أن قرار الطالق كان صائًبا ويف حمله. وقد سجَّ
املرأَة بعد الطالق؛ فقد وجدت نفَسها  التي واجهِت  من املشاكل والصعوبات 
اللوازم  توفر  أن  بد  ال  خالهلا  من  والتي  قاسية،  مادية  بظروف  حماطة  وحيدًة 
جتاه  واملادي  املعنوي  األب  دعم  غياب  ظل  يف  خصوًصا  ألبنائها،  الرضورية 
األبناء من جهة، وما تالقيه املرأة من مفاهيم واعتبارات خاطئة َوَصَمها املجتمع 

عىل املرأة لكوهنا فقط حتمل لقب »مطلقة«))).
الصعوبات،  متلؤها  حياة  نطاق  يف  فقط  واألطفال  الزوجات  تعيش  وال 
هذه  من  كذلك،  واملشكالت  الصعوبات  من  يعانون  األزواج  أن  نجد  ولكننا 
املشكالت أن العالقة بالزوجة )أم األوالد( ال تكون يف غالب األحيان مستقرة، 
أو تكون مشحونة بمشاعر الكراهية، األمر الذي جيعل من الصعب عليهم متابعة 
أوضاع األبناء، وأحياًنا احلرمان من رؤيتهم كلية. ُيضاف إىل ذلك أن األحكام 

القضائية التي حكمت بالطالق قد تفرض عىل اآلباء نفقة عالية ُتثقل كاهلهم.
هذا باإلضافة إىل أن غالبية األزواج يقودون يف الغالب نوعية حياة صعبة 
بعد الطالق؛ إذ يكون عليهم إعاشة أنفسهم، وهي اجلوانب التي كانوا يعتمدون 
فيها عىل الزوجات سابًقا، هذا إىل جانب أنه أصبح ينظر إليهم بنوع من الشك 
أطفال وكان  إذا كان هلم  الزواج من جديد، خاصة  يفكرون يف  والريبة، حينام 

)1( املجلس األعىل للمرأة، تأثري الطالق عىل األبناء يف املجتمع البحريني:
http://www.scw.gov.bh
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دخلهم حمدوًدا، بحيث تصبح احتاملية الزواج من جديد وتشكيل أرسة تكتنفها 
كثرٌي من الصعوبات.

ت- آةاي الطالق أاة المرتةش 
تعاين الزوجة من ضغٍط نفيس قوي بعد االنفصال؛ نتيجة ظروف الطالق؛ 
وبسبب وجود أبناء، حيث تتحول املطلقة لعائل وحيد، فضاًل عن موقف أرسهتا 
من عملية الطالق؛ حيث ختضع يف املجتمعات الرشقية لرقابة اجتامعية ظاملة، 
وخاصة من والدهيا وإخوهتا وأقربائها، خاصًة أن أغلب الشباب يف املجتمعات 
اخلليجية ال يفضلون الزواج من امرأة مطلقة، ويف املقابل ال يامنع البعض اآلخر 
من االرتباط باملطلقة متى ما تبينت أسباب الطالق؛ فقد يكون السبب احلقيقي 

للطالق يف بعض األوقات الزوج.
د مأذوُن اخلَْرِج باململكة العربية السعودية الشيخ نايف بن نارص  وقد أكَّ
األخرية،  الفرتة  يف  خاصة  باملطلقات،  الزواج  عىل  الشباب  إقباَل  القحطاين، 
إىل  القحطاين  يراه  السبب كام  النسبة تصل إىل 30%؛ ويعود  أن هذه  إىل  مشرًيا 
أن بعض الشباب ينظر إىل املطلقة عىل أهنا أكثر خربة يف احلياة، مما يمنع كثرًيا من 
املشكالت األرسية، إال أن األهل والعادات تقف حائاًل دون الزواج بمطلقة))). 
وتعاين املطلقة من نظرة املجتمع إليها؛ حيث يلقي عليها اللوم يف فشل العالقة 
الزوجية، فتالحقها التهم واهلمسات الظاملة والنظرات اململوءة بالشك والريبة، 

وتكون حمارصة من الرجال أو النساء الاليت خيشني عىل أزواجهن منها.

للنرش،  الراية  دار  بريوت:  العربية،  البيوت  هيدد  خطر  ناقوس  الطالق  صالح،  منى   )1(
2004م، ص23.
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ب- ةأةير الطالق أاة الرجلش 
ال شك يف أن اآلثار املدمرة للطالق ال تقترص فقط عىل املرأة، وإنام تشمل 
كشفت  فقد  النساء؛  شأن  شأهنم  الرجال  من  كثري  يعاين  حيث  أيًضا؛  الرجل 
أحدث الدراسات النقاب عن تزايد نسبة الرجال املطلقني الذين يعانون أمراًضا 
جسدية ومشكالت نفسية بعد الطالق، مقارنة بحاالهتم قبل وقوعه، فالرجل 
غالًبا ما جيد نفسه بعد الطالق وحيًدا، نتيجة طبيعة العالقات االجتامعية التي 
يبنيها حوله، فهو يشعر باخليبة لِفْقدان دوره كأٍب وزوج، وُيصدم نتيجة شعوره 
قانوًنا بحضانة األوالد يف  له  السامح  العائلة، إضافة إىل عدم  باملسئولية الهنيار 

معظم األوقات إال يف سنٍّ متأخرة لألبناء.
ج- ةأةير الطالق أاة األب اءش 

أمجع اخلرباء عىل أن األطفال هم املترضرون من اهنيار العالقات الزوجية، 
الشخصية  وبناء  النفسية واالجتامعية  تنشئتهم  تؤثر سلًبا عىل عملية  إهنا  حيث 
السوية، وحيث يفقدون الشعور باألمان، وال حيصلون عىل حاجاهتم الطبيعية 
التنشئة  عملية  عصب  هي  التي  والطمأنينة  واالستقرار  بالراحة  الشعور  من 

النفسية واالجتامعية للطفل، كام يفقدون املثل األعىل))).
د- ةأةير الطالق أاة المج معش 

خلَّص علامء االجتامع اآلثار اخلطرية النامجة عن اهنيار العالقات الزوجية 
يف عدد من املخاطر، لعل من أبرزها:

- خروج جيل حاقد عىل املجتمع بسبب فقدان الرعاية الواجبة له.

)1( منى صالح، نفس املرجع السابق، ص27.
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- وتزايد أعداد املرشدين.
- وانتشار جرائم الرسقة واالحتيال والنصب والرذيلة.

كه. - وزعزعة األمن واالستقرار يف املجتمع فضاًل عن تفكُّ
ويضيف هؤالء العلامء لقائمة اآلثار املدمرة للتفكك األرسي عىل املجتمع: 
األخالقية  القيم  يصيب  عام  فضاًل  باملسئولية،  الشعور  عدم  ظاهرة  انتشار 
عدم  نتيجة  واالنحطاط  الرتدي  مظاهر  من  فيه  السائدة  االجتامعية  واألعراف 
احرتام تلك القيم واألعراف والتقيد هبا كضوابط اجتامعية تنظم حياة املجتمع 

وتضبط سلوك أفراده ومجاعاته))).

5- مشكالت الطالق:
بدورها  والتي  نسيج األرسة،  ق  متزُّ إىل  ُيؤدِّي  الطالق  أن  الرغم من  عىل 
ق نسيج املجتمع املحيل، فإنه إىل جانب ذلك قد ُيؤدِّي إىل تأسيس  تؤدي إىل متزُّ
تأسيس مشكالٍت عديدة  ُيؤدِّي إىل  الذي  العدائية بني أطرافه، األمر  حالة من 

كآثار إضافية، وهي املشكالت التي نعرض هلا يف الصفحات التالية:
ت- طاب الطالق بسبب اإلخالل بال ايتش 

من املقرر رشًعا أن نفقة الزوجة واجبة عىل زوجها جزاَء احتباسها وَقرْصها 
نفسها عليه بحكم العقد الصحيح، حتى لو كان الزوج صغرًيا أو مريًضا.

وقد نصت الفقرة األوىل من املادة )1( من القانون )25( لسنة 1920م، 
املعدل بالقانون )100( لسنة 1985م، عىل أنه: »جتب نفقة الزوجة عىل زوجها 
كانت  لو  حتى  ُحكاًم،  ولو  إليه،  نفسها  سلمت  إذا  الصحيح  العقد  تاريخ  من 

(1) www.Swnsa.Com/modulesname=Newy&file
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ين«. والتسليم احلُكمي هو أالَّ يكون عندها وال عند  ُمورِسًة أو خمتلفة معه يف الدِّ
التأخري يف ذلك سبُبه  أن  إالَّ  ِمن أن تذهب لإلقامة يف بيت زوجها  أهلها مانٌع 

الزوُج نفسه، ففي هذه احلالة تستحق النفقة من زوجها ولو مل تنتقل إىل بيته.
امُلورِسِ  ر نفقة الزوجة عىل زوجها باملعروف، وهو أن ُتعَطى زوجُة  وُتقدَّ
أو املتوسِط نفقَة أمثاهلام، وال تِقلُّ النفقة يف حال اإلعسار عن حدِّ الكفاية، وقد 
ذهب األئمة الثالثة: مالك والشافعي وأمحد إىل أن للمرأة أن ُتطالِب بالتفريق 
لعدم اإلنفاق، وحيكم هلا القايض بالتفريق إن ثبت لديه عدم اإلنفاق. واستدلوا 
َۡعَتُدواْ{ ]البقرة: 231[،  تّلِ اٗرا  ُتۡمِسُكوُهناَّ ِضَ }َوَل  عىل ذلك بقول اهلل تعاىل: 
ۡو تَۡسِيُحۢ بِإِۡحَسٰٖن{ ]البقرة: 229[. والبقاء 

َ
وقوله تعاىل: }فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ

ُيمسك  أن  للُمضارِّ  جيوز  وال  معروف،  بغري  وإمساٌك  رِضاٌر  اإلنفاق  عدم  مع 
يقم هبذا  مل  فإذا  عليه،  واجٌب  فالطالق  ة  امُلضارَّ إال  أَبى  فإن  ذلك؛  زوجته عىل 
الطالق املتعني عليه فإن القايض يقوم مقامه فيه؛ فُيطلِّق املرأَة عىل زوجها لُيزيل 
َر َواَل  الرضر الواقع عليها؛ عماًل بقول النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم: »اَل َضَ

اَر«))). ِضَ
املسألة هو  إفتاًء وقضاًء بشأن هذه  الديار املرصية  العمل يف  والذي عليه 

مذهب املالكية؛ حيث يقول العالمة الصاوي املالكي:
ال  حارضٍة  نفقٍة  )عن  زوُجها  َعَجز(  إن  )الفسُخ  للزوجة  أي:  »)وهلا( 
َفْقَره( أي: ُعرسه؛  َترتََّبت يف ذمته، )إن مل تعلم( الزوجُة )حال العقد،  ماضية( 

ابن ماجه يف »السنن« كتاب »األحكام« باب »من بنى يف حقه ما يرض بجاره« رقم  )1( أخرجه 
)2341( وأمحد يف »املسند« )1/ 313( من حديث ابن عباس، وأخرجه الدارقطني يف »السنن« 
)3/ 77( و)4/ 228( والبيهقي يف »السنن« )6/ 69( من حديث أيب سعيد اخلدري وصححه 

احلاكم يف »املستدرك عىل الصحيحني« )2/ 66( ووافقه الذهبي.
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بالعطاء(  أن يشتهر  ثم أعرس، )إال  بعُد  أيرس  الفسخ ولو  فليس هلا  فإن علمت 
ال ونحوهم ويشتهر بني الناس بالعطاء )وينقطع( عنه؛  ؤَّ أي: أن يكون من السُّ
ل منزلة اليسار، )فإن أثبت( الزوُج )ُعرَسه(  فلها الَفْسخ؛ ألن اشتهاره بذلك ُينزَّ
َم له( أي: ُأْمِهل )باالجتهاد( من احلاكم بحسب ما يراه من حال  عند احلاكم )ُتُلوِّ
احلاكم  عند  ُعرْسه  يثبت  )وإال(  الزمن،  ذلك  النفقة يف  ل  أن حُيصِّ لعله  الزوج؛ 
ٍم( بأن يقول  )َأَمَر( الزوَج؛ أي َأَمَره احلاكُم )هبا( أي: بالنفقة )أو بالطالق باَِل َتَلوُّ
له: إما أن ُتنفق وإما أن ُتطلِّقها، )فإن طلق أو أنفق( فاألمر ظاهر، )وإال طلق 
عليه( بأن يقول احلاكم: فسخُت نكاحه، أو: طلَّقُتِك منه، أو يأمرها بذلك ثم 

حيكم به...«.
إىل أن قال: »)وله( أي: للزوج الذي ُطلِّق عليه لُعرسه )َرْجعُتها إن َوَجَد 
 .(((» ة يساًرا يقوم بواجِب مثِلها عادًة( اَل ُدوَنه فاَل رجعة له، بل ال َتِصحُّ يف الِعدَّ
لعدم  التطليق  يف  املالكية  كتب  يف  وردت  التي  بالقيود  القانون  فالتزم 

اإلنفاق، وكذلك يف إجراءات اإلثبات التي حيكم معها القايض بالتطليق:
فاشرتط أن يمتنع الزوج عن اإلنفاق؛ وذلك بأن حيرض إىل القايض وال 
يثبت أنه ُمعرِس؛ فإن أثبت أنه ُمعرِسٌ أمَهَله القايض مدًة ال تزيد عىل ثالثة أشهر؛ 
فإن مل ُينفق طلَّق عليه القايض بعد انتهائها. وأن الذي يوجب التطليق هو العجز 
عن أداء النفقة احلارضة ال املاضية، والتي ُتستوىف بالطرق املقررة. وأنه يف حالة 
ما  الكفيل  هلا هذا  قدم  إذا  بالتطليق  للزوجة  فإنه ال حيكم  بالنفقة  كفيٍل  وجوِد 

تنفق منه.

)1( »بلغة السالك ألقرب املسالك« للصاوي )2/ 745- 747(.



دليل األسرة في اإلسالم - الجزء الثاني

344

كام اشرتط أال يكون للزوج ماٌل ظاهٌر يمكن التنفيذ عليه بالطرق املعتادة؛ 
ت املادة )4( من القانون  فإن كان له ماٌل ظاهٌر استوىف القايض هلا نفقتها منه، فنصَّ
)25( لسنة 1920م عىل أنه: »إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق عىل زوجته: فإن كان 
له ماٌل ظاهٌر نفذ احلكم عليه بالنفقة يف ماله؛ فإن مل يكن له ماٌل ظاهٌر ومل يقل إنه 
معرِس أو مورِس، ولكن َأرَصَّ عىل عدم اإلنفاق، طلَّق عليه القايض يف احلال، وإن 
ادَّعى الَعْجَز: فإن مل ُيثبته طلَّق عليه حاال، وإن أثبته أمهَله مدًة ال تزيد عىل شهر؛ 

فإن مل ُينفق طلَّق عليه بعد ذلك«. اهـ.
وقد تضمنت هذه املادة بيان األحوال التي ُيطلِّق فيها القايض عىل الزوج 

احلارض عند عدم اإلنفاق.
لعدم  القايض  »تطليق  أن:  عىل  القانون  نفس  من   )6( املادة  ت  نصَّ كام 
اإلنفاق يقع رجعيًّا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساُره واْسَتَعدَّ لإلنفاق 

يف أثناء العدة، فإذا مل يثبت إيساُره ومل يسَتِعدَّ لإلنفاق مل َتِصحَّ الرجعة«. اهـ.
أما حقوق املطلقة بعد الدخول إذا حكم القايض بالتطليق ومل ُيِعْدها بعد 

ذلك إىل عصمة زوجها حتى انتهت عدهتا لعدم إيسار الزوج:
- فإنه من املقرر رشًعا أن املهر جيب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول؛ 
بام فيه مؤخر صداقها، الذي هو جزء من املهر الثابت بنفس العقد، وحيل املؤخر 

منه بأقرب األجلني؛ الطالق أو الوفاة.
ن. َنْت أو مل ُتدوَّ - وهلا كذلك قائمة املنقوالت؛ سواء ُدوِّ

ِفَق بني الطرفني عىل  - وهلا أيًضا الشبكة، رشيطة أن يكون قد ُتُعورف أو اتُّ
أهنام املهُر أو جزٌء منه.

العدة  ونفقة  باالحتباس احلكمي،  تثبت  التي  نفقة عدهتا؛  - وهلا كذلك 
ُتْسَتَحقُّ فيها كافة أنواع النفقة التي جتب للزوجة، ويرجع القايض فيها إىل قول 
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املرأة يف بيان مدة عدهتا من زوجها، برشط أال تزيد هذه املدة عىل سنة من تاريخ 
ح من أقوال الفقهاء، وُيْرَجُع  الطالق؛ كام أخذ به القانون املرصي؛ بناًء عىل ما َترجَّ
يف تقديرها أيًضا إىل رأي القايض حسب ما يراه مناسًبا يف احلالة املعروضة أمامه.
ِمن  بسبٍب  وال  برضاها  الطالق  يكون  أال  برشط  متعُتها،  كذلك  وهلا   -
الزوج تعمد إساءة  ِقَبلها؛ كأن يكون الطالق خلًعا أو عىل اإلبراء، وحيرم عىل 
تعاىل:  اهلل  لقول  حقوقها؛  عن  التنازل  أو  الطالق  طلب  إىل  ليدفعها  معاملتها 
أناط  وقد   .]19 ]النساء:   } َءاتَۡيُتُموُهناَّ َمآ  بَِبۡعِض  تِلَۡذَهُبواْ  َتۡعُضلُوُهناَّ  }َوَل 
ا  ُيرْسً املطلِّق  بحال  مرهوًنا  ذلك  وجعل  بالعرف،  املتعة  تقدير  الرشيف  الرشع 
َوَعَ  قََدُرهُۥ  ٱلُۡموِسِع  َعَ  }َوَمّتُِعوُهناَّ  تعاىل:  اهلل  قول  مثل  يف  وذلك  ا،  وُعرْسً
]البقرة: 236[، وقوله  ٱلُۡمۡحِسنَِي{  َعَ  ا  َحقًّ بِٱلَۡمۡعُروِفۖ  َمَتَٰعۢا  قََدُرهُۥ  ٱلُۡمۡقِتِ 
 .]241 ]البقرة:  ٱلُۡمتاَّقَِي{  َعَ  ا  َحقًّ بِٱلَۡمۡعُروِفۖ  َمَتُٰعۢ  }َولِۡلُمَطلاََّقِٰت  تعاىل: 
)مكرر(   18 املـادة  نصت  فقـد  املرصية؛  الديار  يف  قضاًء  به  املعمول  هو  وهذا 
لسنة   100 رقم  بالقانون  املضافة  1929م  لسنة   25 رقم  بقانون  املرسوم  من 
1985م عىل أن: »الزوجة املدخول هبا يف زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون 
ر بنفقة سنتني عىل  رضاها وال بسبٍب من ِقَبِلها تستحق فوق نفقة عدهتا متعًة ُتقدَّ
األقل، وبمراعاة حال املطلِّق ُيرًسا أو ُعرًسا، وظروف الطالق، ومدة الزوجية، 
وجيوز أن يرخص للمطلِّق يف سداد هذه املتعة عىل أقساط«. اهـ، فتقدر املتعة من 
ِقَبل القايض عىل أساس ما جيب هلا من نفقة زوجية أو نفقة عدة، حسب حال 
املطلق عرًسا أو يرًسا؛ وذلك لسنتني كحدٍّ أدنى، بناًء عىل فرتة الزوجية وظروف 

الطالق، حسبام يراه قايض املوضوع مناسًبا للحالة املعروضة أمامه.
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أما إذا مل َيَر الطرفان اللجوء إىل القضاء فإن نفقة املتعة والعدة حينئٍذ تكون 
بالرتايض بينهام حسبام يتفقان عليه يف ذلك، وقد جرى العرف عىل احتساب نفقة 
أربعة وعرشين شهًرا، والعدة ملدة من  الزوج ملدة  بواقع 25% من راتب  املتعة 
ثالثة شهور إىل سنة حسب رؤية املرأة للحيض، وتكون بحسب اليرس والعرس 

لدى الزوج.
احلقوق  ذات  هي  القايض  بحكم  للرضر  الطالق  عىل  املرتتبة  واحلقوق 
إىل  الزوجة  جلوء  ألن  يشء؛  منها  ُينَتَقص  ال  برضاه  الزوج  تطليق  عىل  املرتتبة 
القايض لتطليقها عىل زوجها راجع إىل مضارته هلا، وثبوت هذه املضارة دليل 
عىل أهنا ُمكَرهة عىل طلب التطليق لتدفع الرضر عن نفسها، وهذا يقتيض عدم 

الرضا بالطالق، فتثبت هلا متعة الطالق.
هذا كله إذا مل يكن الطالق برضا املرأة وال بسبٍب ِمن ِقَبلها؛ فإن طلبت هي 
الطالَق َأْو َسَعت إليه من غري رضٍر عليها ِمن زوجها: فإما أن ُتَطلََّق منه خلًعا، 
فرُتِجع إليه املهر كله مقدمه ومؤخره، بام فيه قائمة املنقوالت أو العفش، إذا ثبت 
أنه كان مهًرا هلا. وإما أن يوافقها زوجها عىل الطالق وال يرى الطرفان مع ذلك 
اللجوء إىل القضاء؛ فإن احلقوق حينئٍذ تكون بالرتايض بينهام حسب ما يتفقان 

عليه يف ذلك.
عي الزوجة إعطاءه لزوجها عىل أنه َدْيٌن عليه  وأما بالنسبة للامل الذي تدَّ
لينفق منه النفقة الواجبة، وما دامت النفقة واجبًة عىل الزوج، فإذا ثبت ذلك بام 

ه))). يثبت به احلقُّ قضاًء فإن هذا املال ُيصبِح َدينًا يف ذمته جيب عليه َردُّ

)1( عن فتوى صدرت عن دار اإلفتاء بناء عىل الطلب املقيد برقم 29 لسنة 2013م.
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وجتدر اإلشارة إىل معاناة معظم النساء بعد الطالق؛ حيث يدخلن دوامة 
األزواج  ف  تعسُّ بسبب  املحاكم  يف  تطول  التي  والقضايا  القانونية  اإلجراءات 
واالدعاء بعدم القدرة املادية لدفع نفقات الزوجة واألبناء وتوفري سكن وتقديم 

أوراق غري صحيحة لديون ومهية.
سبًبا  امُلطلَّقات  تطلبها  التي  التعجيزية  الطلبات  ظاهرة  تظل  املقابل  ويف 
آخر لتعثر قضايا النفقة، مثل طلب راتب أكثر، وطلب تغيري السكن بآخر فاخر 
يتناسب مع املستوى االجتامعي، أو االدعاء بعدم تسلُّم النفقة اخلاصة باألبناء 
أو أجرة السكن، وغريها؛ لتظل قضايا األرسة ُمعلَّقة فرتة طويلة يف املحاكم بني 
الواقع  ويف  خصم.  كل  أهداف  حتقيق  يف  املحامني  و»شطارة«  واجلذب،  الشدِّ 
يوجد آالف النساء ممن دخلن معركة احلصول عىل النفقة وخرجن أكثر خسارًة 
الراية  فتكون  يرمحهن،  االقتصادي  الوضع  وال  حيميهن  القانون  ال  َدَخْلَن؛  مما 
البيضاء هي خيارهن الوحيد، والرضا بمبالغ النفقة مهام كانت زهيدة، وعادة ما 
يتم اللجوء للنفقة بعد خالٍف بني الزوج والزوجة، يرفض فيه الزوج الطالق، 
وكذلك ترفضه املرأة إذا كان سُيضاعف معاناهتا، السيام إذا كانت غري مستقلة 
ا؛ حيث عادة ما يطلب الزوج مقابل الطالق إبراءه من مجيع املستحقات  اقتصاديًّ
ينصاع  أكثر  يتعب  النفقة، ومن  لرفع قضية  تلجأ األخرية  للزوجة، وهنا  املالية 
معدالت  وتزايد  السيِّئ  االقتصادي  الوضع  وبسبب  بالطالق،  اآلخر  لرشوط 
الفقر جعل النساء ُيقبِلن بشكٍل أكرب عىل رفع قضايا النفقة، وخاصًة أن األهل 
املرأة  تلجأ  لذلك  الوقت؛  ذات  وأطفاهلا يف  ابنتهم  لإلنفاق عىل  غري مستعدين 

بكثرة لرفع قضايا النفقة، السيام أن ذلك يضمن بقاءها مع أطفاهلا))).

(1) http://www.raya.com/news/pages/47686585-e5bb-4460-b15c- 4fb2f  
0ff4adf
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وكثري من املحامني يرفضون العمل يف قضايا النفقة؛ لعلمهم أن املحكمة 
الرشعية حتكم للمرأة بمبالغ زهيدة، ويستطيع حمامي الزوج أن يثري إشكاليات 
عىل  حتصل  السيدة  أن  الكربى  واملأساة  املرأة.  بمصلحة  وترض  التنفيذ  تعرقل 

أحكاٍم يف أحياٍن كثرية ال تستطيع تنفيذها))).
• احللول املقرتحة ملشكلة النفقة:

عىل  تشتمل  والتي  أبنائه،  جتاه  األب  عىل  وواجب  حقٌّ  النفقة  إن 
أمره  وُيصلح  حياته  عليه  حيفظ  ما  وكل  والتعليم،  والعالج  والكسوة  الطعام 
َوكِۡسَوُتُهناَّ  رِزُۡقُهناَّ  َلُۥ  ٱلَۡمۡولُودِ  }َوَعَ  تعاىل:  قال  وخلًقا؛  وعقاًل  جساًم 
نفقة  يرصف  لألرسة  بنك  ختصيص  جيب  ولذلك  بِٱلَۡمۡعُروِف{ ]البقرة: 233[. 
كريمة  حياة  يضمن  لكي  املحكمة؛  حكم  يأيت  حتى  وأبنائها  للمطلقة  شهرية 
للمطلقة واألوالد، مع ختصيص حمامني تابعني للمحكمة يكونون مسئولني عن 
رفع مثل هذه القضايا بدون أن تتحمل الزوجات أي مبالغ جتاه هذه القضايا، مع 
اإلرساع بالنظر يف هذه القضايا ومتابعة تسليم هذه النفقة عن طريق بنك خاص 
بذلك يتم فيه إيداع املبلغ املخصص للنفقة من الزوج ثم تسليمه للمطلقة، وال 
يعترب  أية عالقة بخالفاهتم، وأال  الزوجني أن األبناء ليس هلم  أن يفهم كال  بد 

الزوجان الطالق حرًبا، فالذي يدفع الثمن األبناء.
ب- طاب الطالق بسبب الزناج الثانيش 

املقرر رشًعا أن عقد الزواج ال يكون باطاًل وال فاسًدا إال إذا فقد أحد أركانه 
املفهمة، وحضور  للنكاح، والصيغة  العاقدين  أهلية كل من  أو رشوطه، وهي 

(1) http://hawaamagazine.com/posts/279875
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املحرمات  بأالَّ تكون من  للنكاح  املرأة  العقد، وحملية  أو وليهام جملس  الطرفني 
عىل التأبيد أو التأقيت، وحضور الشاهدين برشوطهام املعتربة جملَس العقد.

أما عدم علم الزوجة األوىل بعقد النكاح الثاين، أو عدم استئذاهنا فيه فليس 
من أركان عقد النكاح وال رشوطه؛ بل هو أمر خارج عنه، ومن ثم فال دخل له 
بصحة النكاح الثاين وال يؤثر فيه، إال أنه أمر ملزم ملن يريد الزواج عىل امرأته؛ 

ألن احلاكم َألزم به حفًظا للحقوق، ومن حق احلاكم تقييد املباح للمصلحة.
كام أن املقرر رشًعا أنه جيوز للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة برشط العدل 
بينهن، وبرشط أن يكون واجًدا ملا يستطيع به أداء حقوق الزوجتني أو الزوجات 
من غري تقصري يف ذلك، ويعطي كل واحدة حقها الذي أوجبه اإلسالم هلا لو 
ومراعاة  احلوائج  وقضاء  باملعروف  والنفقة  العرشة  حسن  من  منفردة؛  كانت 
الصغار ومراقبتهم، فاملساواة يف القليل الذي ال يفي بحد الكفاية ال يسمى عداًل 

ما مل تتنازل إحداهن عن حقها برضاها.
للزوجة  يبيح  رضًرا  ذاته  حد  يف  يعد  ال  بعده  وما  الثاين  الزواج  أن  كام 
التطليق ما مل يتسبب يف رضٍر للزوجة األوىل يتعذر معه دوام العرشة بني أمثاهلام.
من  مكرر   11 املادة  ت  نصَّ حيث  املرصي؛  القانون  عليه  سار  ما  وهذا 
القانون 25 لسنة 1929م املعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م عىل ما يأيت: 
إذا حلقها رضٌر  التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطالق منه  »جيوز للزوجة 
مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العرشة بني أمثاهلام، ولو مل تكن قد اشرتطت 
طلَّقها  بينهام  القايض عن اإلصالح  فإن عجز  عليها؛  يتزوج  أال  العقد  عليه يف 
عليه طلقًة بائنة، ويسقط حق الزوجة يف طلب التطليق هلذا السبب بُميضِّ سنة 
أو  بذلك رصاحة  قد رضيت  كانت  إذا  إال  بأخرى،  بالزواج  تاريخ علمها  من 

ضمنًا، ويتجدد حقها يف طلب التطليق كلام تزوج بأخرى«. اهـ.
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أوضحته  ما  مادي، وهذا  معيار شخيص ال  املادة  الرضر يف هذه  ومعيار 
العرشة  دوام  معه  »يتعذر  بأنه  التطليق  عىل  املرتتب  الرضر  وصفت  حني  املادة 
وخيتلف  املوضوع،  لقايض  مرتوك  أمر  العرشة  استحالة  وتقدير  أمثاهلام«،  بني 

باختالف بيئة الزوجني ودرجة ثقافتهام والوسط االجتامعي الذي حييطهام))).
• احللول املقرتحة ملشكلة الطلق بسبب الزواج الثان:

من املقرر رشًعا أنه جيوز للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة برشط العدل 
بينهن، وبرشط أن يكون واجًدا ملا يستطيع به أداء حقوق الزوجتني أو الزوجات 
ها الذي أوجبه اإلسالم هلا لو  من غري تقصرٍي يف ذلك، وُيعطي كلَّ واحدة حقَّ
ومراعاة  احلوائج  وقضاء  باملعروف  والنفقة  العرشة  ُحسن  من  منفردًة؛  كانت 
الصغار ومراقبتهم، فاملساواة يف القليل الذي ال يفي بحد الكفاية ال يسمى عداًل 
ما مل تتنازل إحداهن عن حقها برضاها، كام أن الزواج الثاين وما بعده ال ُيَعد يف 
حد ذاته رضًرا يبيح للزوجة التطليق ما مل يتسبب يف رضٍر للزوجة األوىل يتعذر 

معه دوام العرشة بني أمثاهلام.
ج- لشكالت تب اء الطالقش 

العربية  واملجتمعات  عام،  بشكل  العامل  يف  الطالق  نسبة  ارتفاع  يؤكد 
ومرص بشكل خاص، عىل وجود نسبة كبرية من األبناء الذين يقع التأثري األكرب 
أنفسهم  الذي يصيب أرسهم وجيدون  للتفكك األرسي  نظًرا  للطالق عليهم؛ 
قد أصبحوا يعيشون مع أحد طريف الزواج )األب/ األم( بعد أن كانوا ينعمون 
غري  آخر  مسكن  يف  لإلقامة  ينتقلون  وقد  األبوين،  كال  رعاية  ظل  يف  باحلياة 
املسكن الذي نشئوا فيه، ويرتكونه إىل مسكن آخر، ويكون مسكن أهل الزوجة 

)1( عن فتوى صدرت عن دار اإلفتاء بناء عىل الطلب املقيد برقم 506 لسنة 2012م.
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يف الغالب، وقد يكون لذلك آثار نفسية واجتامعية خطرية إذا مل يتم احتواء هؤالء 
األبناء وشملهم بالرعاية واحلامية من قبل كال األبوين حتى بعد وقوع الطالق، 
واملشاركة يف التنشئة االجتامعية لألبناء، ووجود نوع من التواصل بني كلٍّ من 

األب واألم حتى بعد وقوع الطالق.
د غري ذلك، ويكون لذلك العديد من اآلثار عىل  إال أن الواقع امللموس ُيؤكِّ
األبناء، كاإلصابة ببعض األمراض العضوية أو النفسية أو الفشل الدرايس نتيجًة 
الستمرار النزاعات األرسية بني الزوجني والتعرض لالنحرافات السلوكية؛ فقد 
الدراسات االجتامعية والنفسية أن معظم األطفال اجلانحني  الكثري من  دت  أكَّ
ا، والتي متثلت مظاهرها يف وفاة أحد األبوين أو  جاءوا من أرٍس متصدعة ماديًّ
كليهام أو الطالق أو ترك األرسة، أي يف حال عدم الوجود املادي لألبوين، مما 

ُيؤدِّي إىل عدم قيامهم بأدوارهم األساسية يف تربية األطفال وتنشئتهم.
وقد أكدت دراسات أخرى أن األطفال الذين ُصدموا بالعنف املنزيل عانوا 
من القلق، واالكتئاب وأعراض االنسحاب، ومشاكل انتباه، وشكاوى جسدية، 
وانكسار قواعد السلوك، وسلوك عدواين، ومشاكل فكر، ومشاكل اجتامعية))).
السبل  هبام  وصلت  لزوجني  حالًّ  األحيان  بعض  يف  الطالق  كان  وإذا 
لون  لطريق مسدود؛ فإنه يف كثرٍي من األحيان يكون وبااًل عىل األبناء الذين يتحمَّ
بشكٍل أكرب عواقَب األمر. إن ديننا احلنيف مل يرشع الطالق إال يف حالة الرضورة 
والعجز عن إقامة املصالح بني الزوجني. وإذا كان الطالق هو احلل، كان التفاهم 
ر األبناء ويصابوا  ا؛ حتى ال ُيَدمَّ بني الزوجني املطلقني بشأن األبناء أمًرا رضوريًّ

بالُعَقِد النفسية ويكونوا أشخاًصا ناقمني عىل أنفسهم وجمتمعهم.

)1( سندي جو سيتل، مستوى النزاع األبوي وردود أفعال األطفال السلوكية للطالق، 2010م.
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ولكن يا ُترى، كيف يتعايش األبناء مع الطالق؟ وما هي اآلثار السلبية 
الطالق  وْطَأة  من  التخفيف  األمور  أولياء  يستطيع  وكيف  عليهم؟  للطالق 

عىل أبنائهم؟
وفيام ييل َعْرٌض لبعض املقابالت التي متت مع بعض األبناء الذين وقعوا 
وهل  الظروف،  تلك  يف  تعايشهم  كيفية  عىل  للتعرف  وذلك  الطالق؛  ضحية 

أثَّرت عىل شخصيتهم أم ال؟
ُتنغِّصها  ما  دائاًم  كانت  تقول: طفولتي  عاًما  أ، »35«  هنية  األوىل:  احلالة 
الرضب،  إىل  تصل  قد  والتي  ووالديت،  والدي  بني  تنتهي  ال  التي  اخلالفات 
فوالدي كان حيلم بأن تنجب له أمي ولًدا حيمل اسمه، وهو ما مل تستطع والديت 
حتقيقه له، وبالتايل كانت املشاكل تندلع بينهام ألبسط األسباب، وكانت النهاية 
طالق والديت والزواج من أخرى، وانتقلنا أنا ووالديت للعيش مع جدي الذي 
ر فيه، فلن أرىض أن  ، فأنا كرهت االرتباط ومل أفكِّ أثَّر عيلَّ توىلَّ رعايتنا، وهذا 

يعاملني أي رجل مثلام كانت ُتعاَمل والديت.
احلالة الثانية: تروي منى ط، »22« عاًما، جتربتها مع طالق والدهيا فتقول: 
مشاجرات  بعد  عامان  عليه  مرَّ  فطالقهام   ، والَديَّ طالق  حمنة  بالفعل  جتاوزُت 
طويلة مل تنتِه إال بالطالق. وتاَبَعْت: يف البداية متنَّيت أن تستمر املشاجرات بني 
والَديَّ ونعيش كلنا يف أرسة واحدة، ولكن بعد مرور الوقت اكتشفت أنَّ قرار 
وأيب  مشاحنات،  دون  هدوٍء  يف  والدتنا  مع  نعيش  فنحن  صائًبا،  كان  الطالق 
وهذا  األمان،  بعدم  شعور  بداخيل  يبقى  ولكن  باستمرار،  رؤيتنا  عىل  حيرص 
هل  والديت؟  تزوجت  أو  والدي  تزوج  لو  ماذا  نفيس:  أسأل  ما  دائاًم  جيعلني 

سنصبح أيتاًما؟
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ق له منافع عديدة من وجهة  ورأى ُعَمُر )12 سنة( أنَّ انفصاَل والديه حقَّ
نظره، منها: حماولة إرضاء والديه له بشتى السبل؛ نتيجة شعورمها بالذنب جتاهه، 

وكذلك مل َيُعد هناك أحد يوجه إليه اللوم بسبب تأخره الدرايس.
مسئولون  واألمهاِت  اآلباَء  أن  لنا  يتضح  األبناء  هؤالء  جتارب  ومن 
بعض  ارتكاهبام  نتيجة  النفسية؛  األمراض  ببعض  لإلصابة  أبنائهم  ض  تعرُّ عن 
أبنائهم والسؤال عنهم  األخطاء، فهناك بعض اآلباء الذين يمتنعون عن زيارة 
ل مسئولية  ويرفضون حتمُّ األم،  كاملة عىل  باملسئولية  وُيْلُقون  الطالق،  بمجرد 
اإلنفاق عليهم، والبعض قد يلجأ إىل التضييق املادي عىل أبنائه؛ كوسيلة عقاٍب 
مع  املشاحنات  اندالع  خشية  بمنزله؛  أبنائه  استقبال  يرفض  من  وهناك  لألم، 
من  األبناء،  حق  يف  األخطاء  بعض  النساء  ترتكب  قد  كذلك  اجلديدة،  زوجته 
أبرزها: تذكريهم دائاًم أهنا رفضت الزواج من أجلهم، ومل تقم باخلالص منهم.

هذه األخطاء قد تكون عاماًل أساسيًّا وراء عدم قدرة األبناء عىل ختطِّي 
املفزعة،  واألحالم  النوم،  اضطرابات  منها:  كثرية،  بأمراض  فيصابون  األزمة؛ 

والتبول الالإرادي إذا كانوا أطفااًل.
دت عليه الدكتورة سعيدة أبو سوسو أستاذ علم النفس بجامعة  وهو ما أكَّ
األزهر؛ حيث أشارت إىل أنَّ أغلب أبناء املطلقني ُيعانون من مشاكل نفسيَّة مجَّة، 
سمة  األمان  بعدم  والشعور  واملخاوف  النفيس  فالقلق  نفيس؛  عالج  إىل  حتتاج 
غالبة عليهم، كام أهنم يظهر عليهم الرشود الذهني والعصبية وضعف التحصيل 
الدرايس وعدم الثقة بالنفس. وناشدت اآلباء أن يضعوا مصلحَة أبنائهم فوق 
َيُصبُّوا نقمتهم  الكبار، وال  ُيقِحموا هؤالء الصغار يف مشاكِل  اعتباٍر، وأالَّ  كلِّ 
عليهم، أو ُيشعروهم أهنم سبُب معاناهتم؛ ألنَّ هؤالِء األبناء إذا مل جيدوا األمن 
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َوبااًل عىل  السوء، وُيصبحون  رفقاِء  إىل  ون  ينضمُّ فقد  واألمان يف ظل األرسة؛ 
ِهم وجمتمعهم. ُأرَسِ

أبناء املطلقني  وأوضح الدكتور عامد خميمر أستاذ علم النفس: أنَّ شعور 
أمورهم؛  أولياِء  يعيشون مع  الذين  األبناء  إليهم ختتلف عن  املجتمع  نظرة  بأن 
ونِيَّة، وُيصبحون أشخاًصا عدوانيني جتاه املجتمع، وقد  مما جيعلهم يشعرون بالدُّ
يصابون باالكتئاب، فكل زمالئهم يف املدرسة لدهيم أب وأم، وهم ال يمتلكون 
األب واألم؛ مما جيعلهم يرفضون االرتباط يف املستقبل؛ ألنه مرتبٌط عندهم ال 
لدهيا شعوٌر  يظل  الفتاة  تزوجت  وإذا  االستقرار،  وليس  باالضطراِب  ا  شعوريًّ
بالتوجس جتاه الزوج، ودائاًم ما تسأل نفسها: متى سُيطلقني؟!! وبنيَّ أن مساعدَة 
اجلد أو املدرس، وحرص األب عىل رؤية األبناء، والتزامه باإلنفاق عليهم؛ يقلِّل 

من معاناهتم ِمن َوْقع الطالق عليهم، وُيعينهم عىل جتاوز املحنة.
ومدى  وشخصيته،  عمره،  عىل  للطالق  الطفل  تقبُّل  مدى  ويتوقف 
عمر  من  فاألطفال  والديه،  انفصال  قرار  َصاَحَبْت  التي  والظروف  استيعابه، 
العودة إىل مرحلة نمو سابقة،  ما يظهر عليهم عالمات  )2- 5( سنوات عادة 
مثل: تبليل الفراش أثناء الليل، أو املعاناة من الكوابيس وقلق النوم، وقد يشعر 

الطفل بالتشتُّت، أو يكون رسيع االنفعال.
للتأثر، فهم  أكثر عرضة  فيكونون  أما األطفال يف عمر )6- 9( سنوات 
ال  وقد  والدهيم،  عىل  يعتمدون  زالوا  وما  الفهم،  عىل  قادرين  غرَي  يزالون  ال 
جيدون من السهل التعبري عن مشاعرهم؛ لذلك من املحتمل أن ُيعربِّ الطفل عن 
أحاسيسه بالغضب، أو بالتأثري يف أداء دروسه املدرسيَّة أو عدم الرتكيز. وبالرغم 
من كون األطفال يف عمر )9- 13( سنة أكثر استقالاًل عن والدهيم، إالَّ أهنم ما 
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زالوا بحاجة إىل التعبري عن مشاعرهم؛ فقد يعانون من االكتئاب وضعف األداء 
م ُمقبلون عىل  يف دراستهم، كام أنَّ فرتة الطالق ُتَعدُّ فرتًة حرجًة بالنسبة هلم؛ ألهنَّ
ا  فرتة املراهقة، مما جيعلهم أكثر عرضة لألذى. أما َردُّ فعل املراهقني فيكون قويًّ
ف بطريقة خاطئة جلذب االهتامم، أو اإلعراب  عادة من خالل السعي إىل الترصُّ

فات وسلوكيات غري مرغوب فيها))). عن غضبهم عن طريق ترصُّ
• احللول املقرتحة ملشكلت أبناء الطلق:

ولكي حُيافظ اآلباء عىل أبنائهم أسوياء، جيب عليهم احتواؤهم وإشعارهم 
باألمان، عالوة عىل رضورة تأهيلهم لتقبل الوضع اجلديد ليس فقط بعد الطالق، 

ولكن قبل حدوثه.
النفيس؛ حيث أشار  الدكتور حممد مهدي االستشاري  د عليه  أكَّ وهو ما 
ة إىل الرعاية النفسية واالجتامعية؛  ة ورضوريَّ إىل أنَّ هؤالء األبناء يف حاجة ماسَّ

ليستطيعوا خَتطِّي األزمة، بحيث تبدأ قبل الطالق وليس بعده.
وأوضح الدكتور مهدي: أنه جيب عىل اآلباء قبل حدوث الطالق احلرص 
عىل عدم إظهار خالفاهتم أمام األطفال، وعدم جلوء أي من الطرفني إىل استخدام 

األطفال كوسيلة للضغط، أو استقطابه نحو أي طرف.
ر الوالدان االنفصال، جيب عليهم إخبار األبناء بَقْدر  وأضاف: عندما يقرِّ
اآلخر  صورة  بتشويه  الطرفني  أحد  قيام  دون  ذلك  ويتمُّ  إدراكهم،  حيتمل  ما 
م األمر؛ فيجب عليهم  أمام األبناء، وإذا كان األبناء يف سنٍّ يستطيعون فيها َتَفهُّ
توضيح األمر هلم، وأنَّ االنفصال لن يفرقهم عنهم، وقد ينجح األبناء يف َرْأب 
ال  الطالق  أنَّ  قناعة  لدهيم  تصبح  فشلوا  وإذا  العالقة،  حتسني  يف  أو  ْدع،  الصَّ

(1) http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3465
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أما  قائاًل:  مهدي  الدكتور  وتابع  اخلطوة.  هلذه  أنفسهم  ون  وُيِعدُّ تفاديه،  يمكن 
خالهلا  من  احلصول  حياوالن  صفقة  الطالق  يعتربوا  أال  فعليهم  الطالق  حلظة 
عىل أكرب املكاسب، وقد يتنازل أحد األطراف عن بعض حقوقه للطرف اآلخر؛ 
حتى ال يسببوا ألبنائهم جروًحا نفسية ال تلتئم. وعليهم التمتع هبدوء األعصاب 

قدر اإلمكان.
بعد  والرتبوي  النفيس  النمو  يف  فرصتهم  يفقدون  األبناء  أنَّ  عىل  د  وأكَّ
ًحا أنَّ الولَد حيتاج ألبيه كي يتوحد معه كنموذٍج للرجل،  وقوع الطالق، موضِّ
وحيتاج ألمه كي ينشأ يف نسيجه النفيس ذلك اجلزء األنثوي الذي ُيشعره باألنثى، 
وُينجحه يف التعامل معها. وكذلك البنت حتتاج ألمها كي تتوحد معها كنموذٍج 
الذي  الذكوري  النفيس ذلك اجلزء  ينشأ يف نسيجها  للمرأة، وحتتاج ألبيها كي 

ُيشعرها بالرجل، وُينجحها يف التعامل معه.
وبناًء عىل هذا َنَصَح الدكتور مهدي اآلباء واألمهات باحلرص عىل متابعة 
أبنائهم، ورضورة إشعارهم باألمان، وأكد أن إبقاء األطفال يف مسكنهم الذي 
اعتادوا عليه، ويف نفس مدارسهم، ويف نفس املستوى املادي الذين اعتادوا عليه، 
واستمرار مراعاة األب ألبنائه؛ من األمور التي تساهم يف حتسني حالتهم النفسية.
ر الدكتور عبد اهلل الورديني الباحث يف علم النفس  ويف السياق ذاته حذَّ
من  املفرط؛  احلبِّ  يف  الطالق  طفِل  إلغراق  السعي  مغبَّة  من  االجتامعي، 
ذلك  ألن  والديه؛  افرتاق  عن  لتعويضه  حماولة  يف  حدود،  دون  تدليله  خالل 
دائاًم  وإحساًسا  بالنقص  شعوًرا  لديه  ويولد  متوازنة،  غري  شخصية  منه   جيعل 

بأنه كبش فداء.
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يصري  أن  بعد  حتى  احلالة  هذه  يف  الطالق  طفل  أن  الورديني:  ويضيف 
سينشأ  صغرًيا،  طفاًل  زال  ما  أنه  لو  كام  معاملته  يف  أمه  ت  استمرَّ إذا  رجاًل، 
أمها«، وأبرز ميزاهتام: ضعف  للبنت ستنشأ »بنت  بالنسبة  أمه«، وكذلك  »ولد 
الشخصية، واالعتامد امُلْطَلق عىل الغري، وبالتايل يصعب استقرار هذه الشخصية 

يف حياهتا الزوجية.
وأوىص الورديني بمعاملة هذا الطفل عىل أنه شخص عاقل، من خالل 
وأال  مغاالة،  دون  الواقع  صورة  له  م  ُنقدِّ وأن  بوضوح،  استفساراته  عىل  الردِّ 
نحاول استغفاله أو مراوغته؛ ألنه سُيدرك احلقيقة عاجاًل أو آجاًل، واألهمُّ أن 
الطالق  يكون  وقد  وقدر،  قضاء  جمرد  كان  هلام  حدث  ما  بأنَّ  إقناعه  عىل  نركز 

بالنسبة لألبناء أفضل من حياة ال تطاق بني زوجني متنافرين متعاركني.
كام أشار كاظم أبل االستشاري النفيس واالجتامعي، إىل أن هناك طالًقا 
ويصل  املشاكل،  تكثر  عندما  ًرا  مدمِّ ُيصبح  فالطالق  ناجًحا،  وطالًقا  ًرا  ُمدمِّ
نفسيًّا  أثًرا  يرتك  مما  األبناء،  حضانة  عىل  الرصاع  ويشتدُّ  املحاكم،  إىل  التنازع 
هيدم  ال  الذي  الناجح  الطالق  بخالف  األبناء،  عىل  ومدمًرا  خطرًيا  واجتامعيًّا 
األرسة، بل حيافظ عىل ِقَواِمها، وحيميها من الضياع، وفيه يكون الزوجان لدهيم 
رشوط  له  الناجح  الطالق  أنَّ  إىل  أشار  كام  باملسئولية.  وإحساس  كبري  وعي 
تطرحها العديد من عالمات االستفهام، مثل: هل ستنتهي احلياة الزوجية بالود 
األبناء  املحامني واملحاكم؟ ومع من سيبقى  إىل  باللجوء  أم  والتفاهم،  واحلوار 
األبناء  عىل  سينفق  ومن  األبناء؟  اآلخر  الطرف  سريى  وكيف  الطالق؟  بعد 
بعد الطالق؟ ومن ستقع عليه مسئولية متابعة األبناء دراسيًّا؟ وكيف ستكون 
املطلقني إن تزوج أحدمها؟ هل سيحافظ كل طرف عىل  الزوجني  العالقة بني 
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قد حافظوا عىل مستقبل  اآلباء  يكون  وبذلك  األبناء؟  أمام  طيبة  اآلخر  صورة 
أبنائهم، ووفَّروا هلم األمن واألمان))).
د- ح انت األب اء نيأاق ومش 

واضحة  وأحكام  بضوابط  تقييده  مع  ولكن  الطالق  اإلسالم  رشع 
األبناء؛  وجتاه  بعضهام  جتاه  وواجباهتام  حقوقهام  الطرفني  لكال  حتفظ  وملزمة، 
فقد أباح اإلسالم الطالق؛ ألنه دين رشع للحياة الواقعية، والتوافق الزواجي، 
ملا  وتنظياًم  الزوجية،  العالقة  لَفْصم  كاماًل  دستوًرا  الكريم  القرآن  ولقد تضمن 
يرتتب عىل كل طالق من حقوق وواجبات بالنسبة لكلٍّ من الزوج والزوجة، 
آخًذا يف االعتبار أن أسباب الطالق متباينة ونتائجه كثرية بالنسبة لكلٍّ من الزوج 
والزوجة واألبناء، فالقرآن الكريم يتضمن أحكاًما رشعية تكفل لكل فرد حقه 

سواء يف ظل الزواج أو يف ظل الطالق))).
ومن هذه األحكام التي رشعها اخلالق ، األحكام التي حتفظ حقوق 
الزوجات والصغار واألزواج أيًضا، والتي تضمن هلم حياة كريمة، وذلك من 
األساسية من رضاع ومأكل ومسكن،  االحتياجات  توفري األب جلميع  خالل 
اإلسالم  نظَّم  وكذلك  واألم،  األب  بني  الزوجية  العالقة  انقضت  وإن  حتى 
وجود الصغري مع أيٍّ من األب واألم، وذلك يف ضوء سن الصغري وقت وقوع 

الطالق بني الزوجني.
واحلضانة عرفها الفقهاء بأهنا عبارة عن: القيام بحفظ الصغري أو الصغرية 
كي  وعقليًّا،  نفسيًّا  بأمره  وتعهده  بأمره،  يستقل  وال  يميز  ال  الذي  املعتوه  أو 
بالنسبة  بتبعات احلياة واالضطالع بمسئولياهتا. واحلضانة  يقوى عىل النهوض 
(1) http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3465

)2( إجالل إسامعيل حلمي، دراسات يف علم االجتامع األرسي، مرجع سابق، ص243.
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للصغري واجبة؛ ألن اإلمهال فيها يعرض الطفل للهالك والضياع. ولألم احلق يف 
احتضان الصغري، فإذا حدث أن افرتق الوالدان وبينهام طفل، فاألم أحق به من 
األب، ما مل يقم باألم مانع يمنع تقديمها، أو بالولد َوْصٌف يقتيض ختيريه، وهو 
االستغناء عن خدمة النساء. وسبب تقديم األم أن هلا والية احلضانة والرضاع؛ 
ألهنا أعرف بالرتبية، وأقدر عليها وهلا من الصرب يف هذه الناحية ما ليس للرجل، 

مت األمُّ رعايًة ملصلحة الطفل. وعندها من الوقت ما ليس عند األب؛ هلذا ُقدِّ
ابني هذا كان  يا رسول اهلل، إن  امرأًة قالت:  فعن عبد اهلل بن عمرو: أن 
بطني له وعاء، وحْجِري له ِحَواء، وَثْديي له ِسَقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني؟ 
فقال: »َأْنِت َأَحقُّ بِِه َما َلْ َتنْكِِحي«))). وعن حييى بن سعيد قال: سمعت القاسم 
له  فولدت  األنصار،  من  امرأة  اخلطاب  بن  عمر  عند  كانت  يقول:  حممد  بن 
يلعب  ابنه عاصاًم  ُقَباء، فوجد  فارقها، فجاء عمر  إن عمر  ثم  بن عمر،  عاصم 
بفناء املسجد، فأخذ بَعُضِده فوضعه بني يديه عىل الدابَّة، فأدركته جدُة الغالم، 
فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني. وقالت املرأة: ابني. فقال 

أبو بكر: خلِّ بينها وبينه. فام راجعه عمر الكالم))).
ويف بعض الروايات أنه قال له: األم أعطف وألطف وأرحم وأحن وأخري 

وأرأف، وهي أحق بولدها ما مل تتزوج))).

)1( أخرجه أبو داود يف »السنن« كتاب »الطالق« باب »من أحق بالولد« رقم )2276(، والبيهقي 
يف »السنن الكربى« )8/ 4(، والدارقطني يف »السنن« )3/ 304(، وأمحد يف »املسند« )2/ 182(، 

وصححه احلاكم يف »املستدرك« )2/ 225(، ووافقه الذهبي.
)2( أخرجه مالك يف »املوطأ« كتاب »الوصية« باب »ما جاء يف املؤنث من الرجال« )2/ 767(، 

وعبد الرزاق يف »املصنف« )7/ 155(، والبيهقي يف »السنن الكربى« )5/ 8(.
)3( رواية: »األم أعطف وألطف« ذكرها ابن عبد الرب يف »االستذكار« )7/ 290(.
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وقدر  النساء،  ِخدمة  عن  الصغرية  أو  الصغري  باستغناء  احلضانة  وتنتهي 
ذلك عىل الـُمفَتى به يف املذهب احلنفي بسبع سنني يف الغالم، وتسع يف األنثى.

إال أن ِسنَّ احلضانة خيتلف يف املرحلة الراهنة من بلٍد آلخر تبًعا لقوانني 
بالنسبة  احلضانة  انتهاء  سن  وتنظم  دولة،  كل  تسنها  التي  الشخصية  األحوال 
سن  انتهاء  بعد  الصغري  ختيري  جانب  إىل  دولة،  كل  ظروف  ضوء  يف  للصغري 

حضانة األم إىل أهيام يذهب: األب أم األم؟
من  أيٍّ  مع  وجوده  يف  الصغري  حلق  احرتاًما  ذلك  يف  أن  يف  شك  وال 
انتهاء سن  املفروضة عليه بعد  ا لإلقامة اجلربية  األبوين؛ حتى ال يكون مضطرًّ
احلضانة، مما يسبب له ضغوًطا نفسية واجتامعية تؤدي إىل عدم تكيفه مع واقع 
طالق الوالدين؛ نظًرا إلجباره عىل اإلقامة مع األب أو األم، ولكن ترك حرية 
االختيار له يساعد عىل سوائه النفيس واالجتامعي واحرتام رأيه، مما يساهم يف 

وجود عالقة متوازنة نفسيًّا واجتامعيًّا بني الصغري وكل من األب واألم.
هبا  واألوىل  للمحضون،  حقٌّ  احلضانة  أن  إىل  الفقهاء  من  كثري  ويذهب 
رعاية  يف  النبيلة  املهمة  هلذه  وخلقيًّا  ا  فطريًّ لُصُلوِحهن  النساُء؛  األوىل  ِسنِيِّها  يف 
والعناية  السن  هذه  يف  املحضون  رعاية  عىل  الرجال  ِمن  أقدر  فُهنَّ  املحضون؛ 
وصالح  نشأته  حلسن  يكفي  بام  معه  والبقاء  احتياجاته  وعىل  عليه  والصرب  به 
َنباتِه. وأوىل النساء بذلك األم، فإذا ُفِقَدت أو َعَجَزت أو كانت متزوجة بأجنبي 
النساء ِمن جانبها، كأمها وأختها برشط عدم زواجهن  عن املحضون فتحضن 
بأجنبي عن  متزوجات  ُكنَّ  أو  َعَجزَن  أو  ُفِقدَن  فإن  املحضون؛  أجنبي عن  ِمن 
املحضون فالنساء من جانب أيب املحضون، برشط عدم زواجهن من أجنبي عن 
املحضون؛ فإن ُفِقدَن أو َعَجزَن أو ُكنَّ متزوجات بأجنبي عن املحضون فاألوىل 

باحلضانة حينئٍذ األب....
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املرسوم  املادة 20 من  الرتتيب؛ فنصَّ يف  القانون املرصي هبذا  وقد أخذ 
بقانون رقم 25 لسنة 1929م واملعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م عىل أنه: 
»يثبت احلق يف احلضانة لألم، ثم للمحارم من النساء، مقدًما فيه من يديل باألم 
عىل من يديل باألب، ومعترًبا فيه األقرب من اجلهتني عىل الرتتيب التايل: األم، 
فأم األم وإن علت، فأم األب وإن علت، فاألخوات الشقيقات، فاألخوات ألم، 
فاألخوات ألب، فبنت األخت الشقيقة، فبنت األخت ألم، فاخلاالت بالرتتيب 
املذكور يف األخوات، فبنت األخت ألب، فبنت األخ بالرتتيب املذكور، فخاالت 
األم بالرتتيب املذكور، فخاالت األب بالرتتيب املذكور، فعامت األم بالرتتيب 
املذكور، فعامت األب بالرتتيب املذكور. فإذا مل توجد حاضنة من هؤالء النساء، 
احلق يف  انتقل  النساء  مدة حضانة  انقضت  أو  للحضانة،  أهٌل  منهن  يكن  مل  أو 
مع  اإلرث،  يف  االستحقاق  ترتيب  بحسب  الرجال  من  العصبات  إىل  احلضانة 

مراعاة تقديم اجلد الصحيح عىل اإلخوة«))).
حق  من  األطفال  فحضانة  الزوجان  افرتق  إذا  أنه  عىل  الفقهاء  اتفق  كام 
الزوجة؛ ألن األصل يف احلضانة أهنا حق ألم الطفل أو الطفلة إذا اكتملت فيها 
 : عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  ُروي  ملا  الطالق؛  بعد  تتزوج  مل  ما  الرشوط، 
أن امرأًة قالت: يا رسول اهلل، إن ابني هذا كان بطني له ِوعاًء، وثديي له ِسقاًء، 
ينتزعه مني؟ فقال هلا رسول اهلل  أن  أباه طلَّقني وأراد  له ِحواًء، وإن  وحجري 

صىل اهلل عليه وآله وسلم: »َأنِت َأَحقُّ بِِه َما مَلْ َتنِْكِحي«))).

)1( عن فتوى صدرت عن دار اإلفتاء بناء عىل الطلب املقيد برقم 37 لسنة 2013م، واملتضمن: 
الثامنة، مع  من هو األوىل بحضانة الطفلني؛ حيث إن أحدمها يف سن اخلامسة واألخرى يف سن 

العلم بأن اجلدة ألم عىل قيد احلياة وبصحة جيدة، وأن األم متوفاة؟
)2( سبق خترجيه.
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يف  ُيشرتط  أنه  وقضاًء-  إفتاًء  العمل  جرى  وعليه  رشًعا-  املقرر  ومن 
احلاضنة من النساء:

• البلوغ، ويكون باحليض، أو ببلوغ خس عرشة سنة.
واملجنون  الصغري  من  كالًّ  ألن  وذلك  ملجنونة؛  حضانة  فال  والعقل،   •
القيام بشئون غريه، والقدرة  القيام بشئون نفسه، فأوىل أال يستطيع  ال يستطيع 
عىل القيام بشئون الصغري؛ فال تصلح املرأة الطاعنة يف السن أو املشلولة حلضانة 

الصغري.
• واألمانة، ومعناها:

أدبه؛  أو  دينه  أو  الصغري  نفس  معه  تضيع  سلوًكا  احلاضنة  تسلك  أال   -
كأن تكون فاسقة فسًقا يضيع معه الصغري، أو هتمل يف تربيته إمهااًل خيرج عن 

املسموح به عرًفا يف تربية الصغار.
- وأال تقيم احلاضنة باملحضون مع ُمْبِغٍض له.

- وأال تكون متزوجة بغري ذي رحم حمرم للصغري؛ لقول النبي صىل اهلل 
عليه وآله وسلم: »َأْنِت َأَحقُّ بِِه َما َلْ َتنْكِِحي«))). والذي عليه املحققون من احلنفية 
أن زواج احلاضنة بغري ذي رحم حمرم للمحضون ال ُيسقط بمجرده حضانَتها 
عنه حتى يثبت للقايض أن زواجها يرض بمصلحة املحضون؛ ألن مدار احلضانة 
ر عىل رعاية املحضون  عىل نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما ُيَعكِّ
ش عليه ما جيب أن يرتبى عليه من ِديٍن  ض بدنه أو عقله للخطر، أو ُيشوِّ أو ُيَعرِّ

قويٍم وعاداٍت سليمة.

)1( سبق خترجيه.
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قال العالمة ابن عابدين احلنفي يف حاشيته: »فينبغي للمفتي أن يكون ذا 
بصرية؛ لرياعي األصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب ُمبِغض له يتمنى موته، 
ليؤذيه  منها  َأْخذه  قريبه  فرييد  فراقه،  عليه  يعز  عليه  مشفًقا  أمه  زوج  ويكون 
ويؤذهيا، أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف 
الفتنة  البنت منهم  له أوالد خيشى عىل  أمه األجنبي، وقد يكون  ما يؤذيه زوج 
لسكناها معهم. فإذا علم الـمفتي أو القايض شيًئا من ذلك ال حيل له نزعه من 
كانت  لو  »البدائع«:  عن  مر  وقد  الولد،  نفع  عىل  احلضانة  أمر  مدار  ألن  أمه؛ 

اإلخوة واألعامم غري مأمونني عىل نفسها أو ماهلا ال تسلم إليهم«))).
مثل  املعدية؛  األمراض  من  خاليًة  تكون  أن  أيًضا:  احلاضنة  يف  وُيشرتط 
عىل  خطر  فيها  التي  األمراض  حتديد  يف  للمختصني  وُيرَجع  والربص،  اجلذام 
خُيَشى  سنًّا  املحضون  بلغ  إذا  احلاضنة  إسالم  ويشرتط  غريها،  من  املحضون 
عليه فيه أن يألف الكفر أو يعتاد عليه. غري أننا ننبه إىل أن إثبات عدم صالحية 
القايض؛ فال يصح إلنسان  أمر موكول إىل  احلاضنة لفقدها رشط احلضانة هو 
أن حيكم بنفسه بعدم صالحية حاضنة حلضانة طفلها ثم يبني عىل ذلك أحكاًما 
دون أن يستند إىل حكم قضائي، وال جيوز له أن يتخذ حكمه الشخيص ُتَكَأًة، وال 
أن يستند حتى إىل فتوى أو رأٍي فقهي لنزع املحضون من حاضنته دون قضاء 
القايض؛ إذ ليس من مهمة املفتي أو العامل التثبُّت من صحة الوقائع واستشهاد 

الشهود واستجالب البينات والقرائن، وإنام ذلك شأن القايض))).

)1( »رد املحتار عىل الدر املختار« البن عابدين )3/ 565(.
)2( عن فتوى صدرت عن دار اإلفتاء بناء عىل الطلب املقيد برقم 368 لسنة 2011م املتضمن: ما 

الرشوط الواجب توافرها يف احلاضنة -أم األطفال- يف حالة االنفصال؟
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رعايتهام  من  لينال  والديه؛  بني  ينشأ  أن  جيب  الطفل  أن  الطبيعي  ومن 
أحقُّ  فاألم  طفل  وبينهام  الوالدان  افرتق  أن  حدث  فإذا  عليه،  قيامهام  وحسن 
بحضانته من األب، ما مل يقم باألم مانٌع يمنع تقديمها؛ ِمن عدم توافر الرشوط 
أجٍر من  مقابل  تريب طفلها  احلالة  واألم يف هذه  احلاضنة،  توافرها يف  الواجب 
األب، وهو ما نصَّ عليه قانون األحوال الشخصية يف املادة 388 من القانون 

رقم 21 لسنة 1929م.
ومن جانب آخر فإن األب هو صاحب الوالية الكاملة عىل الصغري، وله 
السلطة عىل أبنائه يف اختيار املدارس والتعليم وأي يشء يتعلَّق بالصغري، حتى 
وإن كان يف سن احلضانة، أي دون العارشة، فاحلضانة التي لألم إنام هي لرعاية 
الوالدين يف  بالتفاهم بني  أنه يستحب االتفاق  به، وال خيفى  الصغري واالعتناء 

شأن التعليم؛ فإن حدث النزاع بينهام فاألمر بيد األب حينئٍذ))).
وال شكَّ يف أن تلك األحكام اجلليلة لو قام املجتمع اإلسالمي بتطبيقها 
، َلـاَم وجدنا املحاكم متتلئ يوميًّا بقضايا النفقات وأجور  كام أمر اخلالق 
تستمر لسنوات طويلة بني األب  التي  والنزاعات  الرضاع واملسكن واحلضانة 
واألم املطلقني، متجاهلني مصلحة الصغري، واالضطرابات التي قد تصيبه من 
جراء تلك النزاعات، التي لو عمل األب عىل األخذ بأحكام اخلالق  فيها 
ه َلـاَم وجدنا هذا العدد اهلائل من القضايا التي يتنازع  وإعطاء كل ذي حقِّ حقَّ
اهلل  هبا  أمر  قد  احلقوق  تلك  أن  متجاهلني  الصغري،  حقوق  عىل  الزوجان  فيها 
ثم  والصغري، ومن  بني األب واألم  العالقة  استقرار   حتى يضمن 

)1( عن فتوى صدرت عن دار اإلفتاء بناء عىل الطلب املقيد برقم 110 لسنة 2003م، واملعنون 
بـ»أيُّ الوالدين أحق بوالية األبناء الصغار«.
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التفكك  عن  الناجتة  واألخالقية  السلوكية  االنحرافات  ودرء  املجتمع  استقرار 
بالرصاعات  مليًئا  جياًل  تنشئ  التي  املدى  طويلة  األرسية  والنزاعات  األرسي 

النفسية واالجتامعية.
• احللول املقرتحة ملشكلت احلضانة:

إىل  الصغري، ويؤدي ذلك  الطالق عىل حضانة  بعد  الوالدان  يتصارع  قد 
تشتيت الصغري وإصابته باالضطرابات النفسية وعدم التوافق االجتامعي؛ نظًرا 
األبوين،  بني  مستمرة  رصاعات  ووجود  األبوين،  من  أيٍّ  مع  استقراره  لعدم 

والتي غالًبا ما تكون متداولة يف املحاكم.
  ولذلك فمن الرضوري تطبيق أحكام الرشيعة التي وضعها اخلالق
لتنظيم العالقة بني الزوجني بعد الطالق، والتي تضمن مصلحة الصغري، ومع 
الصغري  حضانة  ترتيب  تطبيق  ويتم  الطالق.  بعد  يعيش  األم  أو  األب  من  أيٍّ 
السابق ذكره والذي اتفق عليه الفقهاء؛ ضامًنا ملصلحة الصغري ووفًقا للمرحلة 
العمرية التي يكون وجوده مع األم فيها حتقيًقا للمصلحة والرعاية واحلامية، أو 
مع األب إذا مل يوجد من النساء من تقوم عىل رعاية الصغري وتربيته. باإلضافة 
إىل متكني األب أو األم- الطرف الذي ال يوجد معه الصغري- من الرؤية املنتظمة 
والتنشئة  بالرتبية  والقيام  واحلامية  الرعاية  يف  الطرفان  يشرتك  حتى  للصغري 

االجتامعية للصغري، وال يشعر بافتقاد أيٍّ من أبويه بعد الطالق.
فتنظيم احلضانة إنام هو وسيلة حلامية املحضون ورعايته، والقيام بحقوقه 
أرادت إسقاط احلضانة ال تسقط، وكل  إذا  والعناية بشئونه، حتى إن احلاضنة 

هذا حتى ال يضيع املحضون الذي هو الغاية واملقصد. 
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حتقيق  مقصده  الغراء  الرشيعة  من  وامُلسَتقى  للحضانة  املنظم  والقانون 
القوانني يف  ُتسِعف حرفيُة  فعندما ال  اهلدف،  ويدندن حول هذا  الغرض،  هذا 
ن امُلَتَشبِِّع بأغراض  حتقيق هذا املطلوب تبقى ُروُح القانون َمطِيًة للقايض امُلَتَمكِّ
الفقرة   20 املادة  يف  نص  ولذا  املطلوب؛  ذلك  إىل  للوصول  ومقاصده  الشارع 
الثانية من املرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م املضافة بقانون رقم 100 لسنة 
1985م عىل أن: »لكل من األبوين احلق يف رؤية الصغري أو الصغرية، ولألجداد 
بعبارة: »عند عدم وجود  اهـ، واملقصود  مثل ذلك عند عدم وجود األبوين«. 
األبوين« عدُم وجودمها بالبلدة التي هبا مسكن احلضانة أو عدم وجودمها عىل 
قيد احلياة، وقد ُأعطَِي هذا احلق لألجداد يف حالة عدم وجود األبوين باعتبارهم 
ده  من اآلباء رشًعا، كام أن ثبوَت احلضانة لألم ال يمنع أولياء املحضون من تعهُّ
وإيوائه وتعليمه وهو عند أمه، وهذا رصيح يف حق اجلد يف متكينه من رؤية ابن 
ابنه الغائب؛ ألن اجلد من األولياء. قال العالمة الدسوقي املالكي يف »حاشيته 
عىل الرشح الكبري لسيدي أمحد الدردير«: »)ولألب( وغريه من األولياء )تعهُده 

عند أمه، وأدُبه وبعثه للمكتب(«)))، والتعهد يلزم منه الرؤية قطًعا. 
وفيام يتصل بحكم ضمِّ الصغري بعد احلضانة لوالٍد خُيَشى عىل الصغري منه، 
ُيراَعى فيمن يقوم عليهم  تقيض القواعد الفقهية يف كفالة الصغار وتربيتهم أن 
عقلوا؛  إذا  وآداهبم  عقائدهم  وصيانة  أبداهنم،  حفظ  عىل  القدرة  األقارب  من 
فقد رصحوا أن احلضانة إذا ُفِقَدِت األم أو مل تصلح للقيام بشئون صبيتها تنتقل 

للعصبة األقرب فاألقرب، واستثنوا من العصبة الفاسق واملاجن.

)1( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للشيخ الدردير )2/ 527(.
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العقل  من  يبلغ  مل  ولكن  احلضانة  سن  عليه  مىض  فيمن  قالوا  وكذلك 
إن لألولياء حقَّ  ما يسمح برتكه يسكن حيث حيب:  نفسه  والقدرة عىل صون 
ه.  ه. ورشطوا يف ذلك أال يكون الويل ُمفِسًدا خُيَشى منه عىل َمن يريد ضمَّ ضمِّ
الرشُّ  ُخيش  فإن  واألرواح؛  األبدان  صون  دائاًم  تطلب  الرشيعة  فإن  وباجلملة، 

والفساد عىل بدٍن أو نفٍس َسَقط حقُّ َمن خُيَشى منه ذلك يف طلب ضمِّ الصبي.
هـ- يؤقت األب اءش 

الطالق،  بعد  الغائب  للطرف  حقٌّ  الوالدين  طالق  بعد  األبناء  رؤيَة  إن 
يف  الطالق  وقوع  عىل  د  ُيؤكِّ الراهن  الواقع  ألن  األب؛  يكون  ما  غالًبا  والذي 
السنوات األوىل للزواج، والتي غالًبا ما يكون األبناء فيها ما زالوا يف سن احلضانة، 
أي يكونون يف حضانة األم، ولألب حق الرؤية لألبناء، إال أننا نرى أنه حق أيًضا 
لألبناء أن يروا آباءهم بصورة منتظمة، وأن يكون هناك تواصل مستمر بني األب 
واألم واألبناء بعد وقوع الطالق حتى ال يشعر األبناء باالفتقاد العاطفي ألحد 
والرعاية  االجتامعية  التنشئة  بعملية  القيام  من  األب  يتمكن  وحتى  الوالدين؛ 

واالهتامم باألبناء، ومن ثم يتحقق النمو النفيس واالجتامعي السوي لألبناء.
وجيب أن تكون رؤية األب أو األم )الطرف الغائب( بصورة ودية ينظمها 
كل من األب واألم مًعا دون اللجوء للتقايض؛ وذلك ألن اللجوء للقضاء يف 
حالة عدم اتفاق الطرفني )األب أو األم( أو رفض الطرف احلاضن رؤية الطرف 

اآلخر لألبناء تعنُّت معه واستمرار للرصاعات الدائرة بينهام.
ويف حالة َرْفع الطرف الغائب دعوى رؤيٍة لألبناء يكون احلكم القضائي 
للصغري، وتكون من ثالث  مركز شباب  أو  ناٍد  أقرب  أسبوعيًّا يف  مرة  بالرؤية 
ابنته يف مكان عام ال يستطيع من  ابنه أو  إىل ستِّ ساعاٍت، وبذلك يرى األُب 
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املنزل،  يف  الرؤية  كانت  إذا  احلال  هو  كام  األبناء  مع  والتواد  التواصل  خالله 
الذي يستطيع من خالله األبناء التواصل مع األب وأقارب األب )اجلد واجلدة 
وبني  بينه  واملحبة  الصلة  أوارص  تدعيم  أيًضا  خالله  من  ويستطيع  واألعامم(، 
األبناء، والتي يتعذر أو يصعب القيام هبا إذا كانت الرؤية يف مكان عام كالنادي 
أو مركز الشباب، الذي ُتفتَقد فيه اخلصوصية وتكون الرؤية لألب فقط وال حيق 

للجد أو اجلدة أو األعامم رؤية األبناء إال يف حالة وفاة األب أو سفره للخارج.
• احللول املقرتحة ملشكلة الرؤية:

فيام يتصل باملرجعية القانونية لرؤية األبناء، نجد أنه بناء عىل احلكم الصادر 
من حمكمة مرص الرشعية بتاريخ 8 ربيع أول سنة 1338هـ= أول ديسمرب سنة 
1919م، والذي جاء فيه عن احلصكفي احلنفي قوله يف »الدر املختار« فيام نصه: 
يف  كام  يوم  كل  ولدها  ُتبرِص  أن  يمكنها  مكان  إىل  إخراجه  له  »احلاوي«  »ويف 
جانبها؛ فليحفظ. قلت: ويف »الرساجية«: إذا سقطت حضانة األم وأخذه األب 
ال جيرب عىل أن يرسله هلا، بل هي إذا أرادت أن تراه ال متنع من ذلك«))). ويف »رد 
متى  »الولد  ه:  نصُّ ما  »التتارخانية«  عن  نقاًل  املذكورة  بالصحيفة  عليه  املحتار« 

كان عند أحد األبوين ال ُيمنع اآلخر عن النظر إليه وعن تعهده«))). 
ولدها  رؤية  من  ألمه  أبيه  بتمكني  حكمت  إنام  املذكورة  املحكمة  أن  كام 
يقتيض  ال  ذلك  وكلُّ  ذلك،  يف  هلا  ضه  تعرُّ بعدم  وأمرته  أرادت،  كلام  املذكور 
باملنزل الذي تقيم فيه مع زوجها  الولُد بالقوة، وال أن ُيسلَّم لوالدته  ُيؤَخذ  أن 
ن من رؤيته فقط يف  األجنبي، بل الالزم عماًل بالنص واحلكم املذكورين أن مُتَكَّ

منزل والده أو يف املكان الذي يضعه فيه والده.
)1( الدر املختار للحصكفي ومعه حاشية ابن عابدين )3/ 571(.

)2( حاشية ابن عابدين املسامة برد املحتار عىل الدر املختار )3/ 571(.
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لذلك ينبغي قدر اإلمكان أن يكون هناك اتفاق ودي بني الوالدين وقت 
وقوع الطالق عىل رؤية األبناء بصورة منتظمة.

ومن املستحب أن يقيض األبناء اإلجازات األسبوعية مع األب )الطرف 
أبنائه  مع  قوية  اجتامعية  عالقة  وتكوين  التواصل  من  ن  يتمكَّ حتى  الغائب( 
النفسية  حتى يف حالة وقوع الطالق، مما يساهم بشكل كبري يف احلد من اآلثار 
واالجتامعية الناجتة عن طالق الوالدين. وأيًضا عدم حرمان أيٍّ من األبوين من 
رؤية األبناء نكاية يف الطرف اآلخر وعقاًبا له، بل جيب أن تسود عالقة هادئة 
األبناء  التفضل واإلحسان حرًصا عىل مصلحة  قائمة عىل  اآلباء  بني  متحرضة 

والسواء النفيس واالجتامعي هلم.
الطالق  دراسة  تناولت  التي  االجتامعية  األبحاث  أحدث  أشارت  وقد 
وعوامله وآثاره عىل أمهية وجود تواصل بني األبناء والرؤية املنظمة هلم، حيث 
وذلك  باألبناء،  االتصال  تنظيم  عىل  واألم  األب  بني  االتفاق  تم  أنه  أشارت 
بني  االتفاق  تم  أنه  األزواج  أشار  حيث  والزوجات،  األزواج  من  كل  لدى 
أشار  بينام   ،%43.43 بنسبة  وذلك  باألبناء،  االتصال  تنظيم  عىل  واألم  األب 
27.27% أنه مل يتم االتفاق بني األب واألم عىل تنظيم االتصال باألبناء، وقد 
أنه  إىل  أشارت  الزوجات؛ حيث  عينة  إليه  أشارت  ما  مع  النسبة  تلك  تقاربت 
تمَّ االتفاق بني األب واألم عىل تنظيم االتصال باألبناء بنسبة 40.40%، بينام 
االتفاق بني األب واألم عىل  يتم  مل  أنه  الزوجات  عينة  أشارت 18.18% من 
العينة من األزواج والزوجات قد  تنظيم االتصال باألبناء، أي أن غالبية أفراد 
تم االتفاق بينهم بعد الطالق عىل تنظيم االتصال باألبناء، وقد أكد ذلك أحد 
تتأثر حالتهم الدراسية، فاألبناء متفوقون دراسيًّا؛  األزواج بقوله: إن األبناء مل 
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ألن الزوج أشار إىل أنه بالرغم من أن االنفصال قد تم ولكن قد تم االتفاق مع 
الزوجة عىل حماولة عدم اإلرضار بمشاعر األبناء واملحافظة عىل االتصال هبم 
حتى ال يتأثروا هبذا االنفصال وأحقية األم بزيارهتم أو االتصال هبم يف أي وقت 

تريد، هناك شبه تعاون بني الطرفني يف تربية األوالد برغم طالقهم.
بزيارهتم  ويقوم  يوم،  كل  باألوالد  باالتصال  يقوم  أنه  آخر  زوج  ويؤكد 
يوميًّا لالطمئنان عليهم، سواء يف املنزل أو املدرسة، فهو يقوم بمعرفة احتياجاهتم 
املدرسة،  يف  بنفسه  ويتابعهم  احتياجاهتم  كافة  ويلبي  طريقهم،  وعن  بنفسه، 
الزوج هبم، ومل  ِقَبل  ِمن  املستمر والدائم  بالطالق؛ لالتصال  يتأثروا  مل  واألبناء 
معتدلة؛  بيئة  يف  يعيشون  واألبناء  النفسية،  حالتهم  أو  الدراسية  حالتهم  تتأثر 
يملكها  فيال  يف  الزوجية  فمسكن  املبارش،  والدهم  إرشاف  حتت  ألهنا  وذلك 

الزوج، وهو يقيم يف شقة يف نفس الفيال كام قرر الزوج.
مع  األبناء  يعيش  أن  االتفاق  تم  إنه  بقوله:  آخر  زوج  ذلك  عن  وعرب 
الزوج؛ وذلك ألن األبناء عىل عالقة عاطفية قوية معه، وذلك ما سهل مأموريته 
لألبناء  املعييش  املستوى  يتأثر  ومل  والدهتم،  وجود  عدم  يف  برعايتهم  القيام  يف 
الزوج  مع  الشديد  الرتباطهم  نتيجة  وذلك  والدهتم؛  عن  النفصاهلم  نتيجة 
مع  االلتقاء  فرص  توفري  إىل  باإلضافة  معهم،  الطيبة  األب  زوجة  ومعاملة 
والدهتم لو أرادت ذلك، سواء كان ذلك من خالل االتصال تليفونيًّا أو الزيارة 
متابعة  مسئولية  أن  أوضح  فلقد  دراسيًّا،  متفوقون  األبناء  أن  ويؤكد  املنزلية. 
األبناء من الناحية التعليمية كانت مسئوليته الرئيسية يف األرسة، سواء كان قبل 
االنفصال أو بعد االنفصال، وتم االتفاق بني الطرفني عىل تسهيل رؤية األبناء 

بالنسبة للزوجة.
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للزوجة  ابتاعها  التي  الشقة  يف  يعيشون  األبناء  أن  إىل  آخر  زوج  وأشار 
بزيارهتم،  أو  تليفونيًّا  باالتصال  عليهم، سواء  باالطمئنان  ويقوم  الطالق،  بعد 
كام أنه يقوم بزيارهتم هو وزوجته الثانية، ويقوم باستضافتهم كل خيس ومجعة 
من كل أسبوع، ويؤكد أنه مل تتأثر معيشة األبناء بالطالق، فهو يقوم بتلبية كل 
حتصيلهم  أو  مستواهم  أن  إىل  وأشار  التعليمية،  أو  املنزلية  سواء  احتياجاهتم، 

الدرايس مل يتأثر، فالشقة التي ابتاعها لوالدهتم قريبة منه، وأنه يتابعهم جيًدا.
الغائب  والطرف  األبناء  بني  االتصال  تنظيم  أن  سبق  مما  ويتضح 
الناجتة  )األب/ األم( بعد الطالق يساعد بشكل كبري عىل التخفيف من اآلثار 
الطالق  تأثري  وعدم  للصغار،  واالجتامعي  النفيس  السواء  وعىل  الطالق،  عن 
تأثُّر  عدم  يف  املسامهة  العوامل  من  وكذلك  قهم.  وتفوُّ الدرايس  حتصيلهم  عىل 
األبناء بطالق الوالدين توفري األب لالحتياجات األساسية والتعليمية لألبناء، 
الزوجية هلم، أو رشاء مسكٍن آخر يف نفس املستوى االقتصادي  وَتْرك مسكن 
باألبناء،  اليومي  واالتصال  الطالق،  بعد  فيه  يعيشون  كانوا  الذي  االجتامعي 
يشعر  ال  حتى  أسبوعيًّا؛  األقل  عىل  أو  ذلك،  أمكن  إن  يوميًّا  رؤيتهم  وحماولة 
األبناء باالفتقاد أليٍّ من األبوين، بل يشاركه يف كل شئونه اليومية والدراسية، 

بتمكني الطرف اآلخر من رؤية األبناء كلام طلب ذلك.
كام ينبغي أن يفهم كال الزوجني أن األبناَء ليس هلم أية عالقة بخالفاهتم، 
وأال يعترب الزوجان الطالق حرًبا، وختتزل العالقة األبوية يف ركن التمويل فقط، 
وأن تتاح له الفرصة للمشاركة بالرعاية الوجدانية والرتبوية. وأن اجلو األرسي 

الذي حيتاجه األبناء ورؤيتهم لألب يؤثر عىل نموهم النفيس.
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كيفية  عن  واملطلقني  للمطلقات  تدريبية  دورات  عقد  من  بد  ال  لذلك 
التعامل مع أبنائهم من خالل أسس الرتبية السوية لبناء جو نفيس سوي لصورة 
األب واألم لدى الطفل، والرشع احلنيف ال يمنع األب من رؤية أوالده، وينبغي 
عىل األمة اإلسالمية تطبيق املنهج العام وهو صلة الرحم، ويلتزم الطرفان هبذا 
النظام بأن تتاح رؤية الصغري يف مكان آمن وهادئ ال تثري القلق للطفل الصغري، 
واألفضل أن تكون الرؤية بالرتايض بني األم واألب وباتفاق بني الطرفني بعيًدا 

عن القضاء.
إن قانون حق الرؤية اجلديد ال بد أن يشمل وجود جلسات إرشاد نفيس 
جراء  من  بأبنائه  حُتيط  التي  األخطار  مدى  كالمها  ليعرف  واألمهات؛  لآلباء 

اخلالفات واملشاكل.
ف عىل العائلة من جانب الطرف غري احلاضن،  وِمن حقِّ الصغري أن يتعرَّ
الكافية من  اجلرعة  والده، وحتى حيصل عىل  غريًبا عن  الطفل  ُيصبح  حتى ال 
الرعاية واحلنان باعتبارها رشًطا أساسيًّا لضامن سالمة الطفل نفسيًّا واجتامعيًّا. 
وال  وصلته،  ه  بِرِّ ِمن  وال  والدهم،  رؤية  من  أوالدها  متنع  أن  للمرأة  جيوز  فال 
هم وصلتها وزيارهتا، فَمن فعل فهو عىل خطر  جيوز للرجل منع أوالده من بِرِّ ُأمِّ
َق اهللُ َبْينَُه َوَبنْيَ  َق َبنْيَ اْلَوالَِدِة َوَوَلِدَها َفرَّ عظيم؛ فقد قال : »َمْن َفرَّ

َأِحبَّتِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة«))).

)1( أخرجه الرتمذي يف »السنن« كتاب »البيوع« باب »كراهية الفرق بني األخوين« رقم )1283(، 
»السنن  والبيهقي يف  »املستدرك« )2/ 63(،  »املسند« )5/ 412، 414(، واحلاكم يف  وأمحد يف 

الكربى« )9/ 126(. وقال الرتمذي: حسن غريب.
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ن- اإلنااق أاة األب اءش
نتيجة للنزاعات املستمرة بني الزوجني قبل وبعد وقوع الطالق، قد يتعنت 
الزوج مع الزوجة ومع األبناء، ويمتنع عن اإلنفاق عليهم، وحينئٍذ يشعر األبناء 
بالقهر والظلم وافتقاد األمن والطمأنينة النفسية نتيجة لعدم توفري االحتياجات 
بطرد  األب  يقوم  كثرية  أحيان  ويف  ومسكن،  ورشاب  طعام  من  هلم  األساسية 
الزوجة واألبناء من املنزل، فتلجأ لإلقامة مع أهلها، األمر الذي ُيؤدِّي يف أحياٍن 
كثرية إىل افتقاد اخلصوصية لألبناء وعدم وجود أماكن كافية إلقامتهم يف مسكن 
العضوية  األمراض  من  بالعديد  األبناء  إصابة  إىل  ذلك  ويؤدي  األم،  عائلة 

والنفسية.
وال شك يف أن اإلنفاق عىل األبناء وتوفري االحتياجات األساسية هلم من 
التوافق  التي تعمل عىل  اآلليات األساسية  ُيَعد إحدى  طعام ورشاب ومسكن 

النفيس واالجتامعي لألبناء بعد طالق الوالدين.
فاخلالق  عندما رشع الطالق، رشع معه األحكام التي تضمن لألبناء 
لألبناء    اخلالق  أقرها  التي  احلقوق  وتلك  واالجتامعي،  النفيس  السواء 
}َوٱۡلَوٰلَِدُٰت  تعاىل:  لقوله  تطبيقا  وذلك  فطفاًل؛  فرضيًعا  جنينًا  كونه  منذ  بداية 
َوَعَ ٱلَۡمۡولُودِ َلُۥ  ن يُتِماَّ ٱلراََّضاَعَةۚ 

َ
َراَد أ

َ
أ لَِمۡن   ۖ ۡوَلَٰدُهناَّ َحۡولَۡيِ َكِملَۡيِ

َ
أ يُۡرِضۡعَن 

ةُۢ  َودِٰلَ تَُضٓاراَّ  َل  وُۡسَعَهاۚ  إِلاَّ  َنۡفٌس  تَُكلاَُّف  َل  بِٱلَۡمۡعُروِفۚ  َوكِۡسَوُتُهناَّ  رِزُۡقُهناَّ 
َعن  فَِصاًل  َراَدا 

َ
أ فَإِۡن  َذٰلَِكۗ  ِمۡثُل  ٱلَۡوارِِث  َوَعَ  ِۦۚ  بَِودَلِه ُۥ  لاَّ َمۡولُودٞ  َوَل  بَِودَلَِها 

ۡوَلَٰدُكۡم 
َ
أ ن تَۡسَتِۡضُعٓواْ 

َ
ۡم أ َردتُّ

َ
تََراٖض ّمِۡنُهَما َوتََشاُورٖ فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَماۗ ِإَوۡن أ

ناَّ 
َ
أ َ َوٱۡعلَُمٓواْ  َءاتَۡيُتم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َوٱتاَُّقواْ ٱللاَّ آ  إَِذا َسلاَّۡمُتم ماَّ فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم 

َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصريٞ{ ]البقرة: 233[. ٱللاَّ
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لنا املعنى اإلمجايل لآلية الكريمة، نجد أنه قد أمر اهلل تعاىل الوالدات  وإذا تأمَّ
املطلقات بإرضاع أوالدهن مدة سنتني كاملتني إذا شاء الوالدان إمتام الرضاعة، 
لتقوم  عليها  واإلنفاق  ولده،  بإرضاع  تقوم  التي  املرضع  كفاية  الوالد  وأن عىل 
بخدمته حق القيام، وحتفظه من عاِدَياِت األيام، وأن يكون ذلك اإلنفاق بحسب 

املعروف والقدرة والطاقة؛ ألن اهلل ال يكلف نفسا إال ُوْسعها))).
جرت  بام  أي  باملعروف،  وكسوهتن  الوالدات  نفقة  الطفل  والد  وعىل 
يساره  قدرته يف  إقتار، بحسب  بلدهن من غري إرساف وال  أمثاهلن يف  عادة  به 
وتوسطه وإقتاره، كام قال تعاىل: }ِلُنفِۡق ُذو َسَعةٖ ّمِن َسَعتِهۦِۖ َوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ 
 ُ ُ َنۡفًسا إِلاَّ َمآ َءاتَىَٰهاۚ َسَيۡجَعُل ٱللاَّ ۚ َل يَُكّلُِف ٱللاَّ ُ آ َءاتَىُٰه ٱللاَّ رِزۡقُُهۥ فَۡلُينفِۡق ِمماَّ

ا{ ]الطالق: 7[. َبۡعَد ُعۡسٖ يُۡسٗ
اك: »إذا طلَّق زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب  حَّ قال الضَّ
أن  الوالدين  من  كالًّ  تعاىل  ر  حذَّ ثم  باملعروف«))).  وكسوهتا  نفقتها  الوالد  عىل 
الولد  إرضاع  عن  متتنع  أن  لألم  حيل  فال  الولد،  بسبب  اآلخر  أحدمها  يضارَّ 
إرضاًرا بأبيه، وأن تقول له مثاًل: اطلب له ظئًرا غريي، وال حيل لألب أن ينزع 

الولد منها مع رغبتها يف إرضاعه؛ ليغيظ أحدمها صاحبه بسبب الولد.
ثم بنيَّ تعاىل أن الوالدين إذا أرادا فطام ولدمها بعد التشاور والرتايض قبل 
متام احلولني فال إثم وال حرج إذا رأيا استغناء الطفل عن لبن أمه بالغذاء؛ فإن 
هذا التحديد إنام هو ملصلحة الطفل ودفع الرضر عنه، والوالدان أدرى الناس 
بمصلحته وأشفقهم عليه. فإن أردتم أهيا اآلباء أن تطلبوا مرضعة لولدكم غري 

)1( حممد عيل الصابوين، روائع البيان، مرجع سابق، ص348.
)2( »تفسري القرآن العظيم« البن كثري، دار اجليل، بريوت، )1/ 268، 269(.
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األم بسبب إبائها أو عجزها أو إرادهتا الزواج، فال إثم عليكم يف ذلك، برشط 
أن تدفعوا إىل هذه املرضعة ما اتفقتم عليه من األجر، وال تبخسوها حقها؛ فإن 
املرضع إذا مل ُتكَرم ال هتتم بالطفل وال تعني بإرضاعه وال بسائر شئونه، فأحسنوا 
ِلٌع  معاملتهن لُِيْحِسنَّ أمور أوالدكم، واتقوا اهلل أهيا املؤمنون، واعلموا أن اهلل ُمطَّ

عليكم ال ختفى عليه خافيٌة من شئونكم، وأنه جمازيكم عليها يوم الدين))).
وأكثر أهل التفسري عىل أن املراد بالوالدات هنا املبتوتات املطلقات، وأمجع 
واألم  العدة،  من  املطلقة  خرجت  إذا  الزوج  الرضاع عىل  أجرة  أن  العلامء عىل 
بعد البينونة أوىل بالرضاعة، إال إن َوَجد األب من ُيْرِضع له، إال أن يقبل الولد 
غريها فتقبل بأجر مثلها، واختلفوا يف املتزوجة، فقال الشافعي وأكثر الكوفيني: 
ال يلزمها إرضاع ولدها. وقال مالك وابن أيب ليىل من الكوفيني: جُترَب عىل إرضاع 

ولدها ما دامت متزوجة بوالده))).
بعد  للمطلقة وللصغري حقوقهام  أن اإلسالم قد حفظ  ونستنتج مما سبق 
الطالق من وقت الرضاعة وحتى يشد ويبلغ وتنتقل حضانته لألب، مما يعمل 
عىل حفظ الصغري ووالدته يف ضوء أحكام الطالق وما جيب عىل والد الصغري 

من حقوق وواجبات جتاه الصغري ووالدته.
د النظريات االجتامعية أيًضا عىل ذلك؛ حيث ُتشري النظرية البنائية  وُتؤكِّ
فإن  وإال  الوفاء هبا،  من  بد  أساسية ال  احتياجاٌت  نسٍق  لكلِّ  أن  إىل  والوظيفية 

ا. النسق سوف يفنى أو يتغري تغرًيا جوهريًّ

)1( حممد عيل الصابوين، مرجع سابق، ص348، 349.
)2( »فتح الباري برشح صحيح البخاري« البن حجر العسقالين، دار الريان للرتاث، )9/ 416(.
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اجلنيس  السلوك  لتنظيم  رضوري  اجتامعي  نظاٌم  األرسَة  أن  ذلك  ويعني 
الرضورات  بعض  عىل  بناء  اإلنسان  أن  نجد  إذ  األطفال؛  ورعاية  واإلنجاب 
لتحقيق  معني  إشباع  إىل  حاجة  يف  يكون  العضوي،  ببنائه  اخلاصة  البيولوجية 
درجة معينة من االستقرار))). ويرى »بارسونز« أن اإلنسان له حاجات ال بد أن 
ُتلبَّى إذا ما ُأريد له البقاء واالستمرار، وأنه يمتلك عدًدا من اآلليات التي تعمل 
لتلبية تلك احلاجات. كام يرى أن كلَّ األنساق احلية تسعى ألن تكون يف حالة 
وأن  املختلفة،  أجزائها  بني  املتوازنة  والعالقات  االستقرار  من  توازن، يف حالة 

هذه األنساق حتتفظ بكياهنا متميزة عند األنساق األخرى))).
ولكي يكون النََّسق يف حالة التوازن املستمر »Equilibrium«، ال بد أن 
ُتلبِّي أجزاؤه املختلفة احتياجاتِه األساسية؛ لذلك جيب إنجاز املطلوب منها من 
بالطعام واملأوى وامللبس، والتنشئة االجتامعية  املكانة ألفرادها، واإلمداد  َمنْح 
من  وغريها  األفراد،  بني  الرصاع  وخفض  النظام،  عىل  واملحافظة  لألبناء، 

اإلنجازات التي ُتؤدِّي إىل إبقاء األرسة يف حالة توازن))). 
ثالثة  االجتامعي، عىل وجود  الفعل  نظرية  »بارسونز« من خالل  د  وُيؤكِّ
الكيل  البناء  لطبيعة  وفًقا  والتأثر  التأثري  وتتبادل  بينها  فيام  تتفاعل  رئيسة  أنساق 
للنسق، وهذه األنساق الثالثة هي: النسق االجتامعي، ونسق الشخصية، ونسق 
الثقافة. وأن األخري حيتوي عىل مجيع املتطلبات الوظيفية التي قد تبدأ باملتطلبات 

)1( إجالل إسامعيل حلمي، دراسات يف علم االجتامع األرسي، ديب: دار العلم للنرش والتوزيع، 
1990م، ص58.

)2( إيان كريب، ترمجة: حممد حسني علوج، النظرية االجتامعية من بارسونز إىل هابر ماس، عامل 
املعرفة، 1999م، ص68.

)3( إجالل إسامعيل حلمي، مرجع سابق، ص58.
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بمتطلبات  وتنتهي  الفيزيقي،  واألمان  كالتغذية  الفردية،  للحياة  البيولوجية 
االجتامعي  النسق  حالة  وبني  املتطلبات  هذه  وبني  كنسٍق،  الشخصية  استقرار 
احلد  ويشكل  واإلشباع،  املؤثر  الدعم  بني  تتوسط  التي  التطبيع،  عملية  تقوم 
النسق  عىل  التي  الرئيسة  الرشوط  جمموعة  األفراد  الفاعلني  حلاجات  األدنى 
االجتامعي أن يتكيف معها، ويعني ذلك أنه كلام متسك الفرد باألنامط التي توفر 
له اإلشباع عىل املستوى الفردي أو الشخيص، أدى ذلك إىل متسك الفرد باألنامط 
التي توفر له اإلشباع، ومن ثم قل االجتاه نحو االنحراف، وأدى ذلك إىل حتقيق 

تكامل النسق))).
التغريات  هذه  فإن  معني؛  اجتاه  يف  األخري  هذا  التغريات  انتابت  إذا  أما 
سوف متيل ألن تكون هلا ترددات عىل النسقني اآلخرين ومنها نسق الشخصية؛ 
الفاعلني يف  املنحرف عند  السلوك  إنتاج  الرتددات بدورها إىل  حيث متيل هذه 
النسق، وهذا السلوك إما أن يكون منحرًفا بصورٍة إجيابية، بمعنى أن يكون حُمطَّاًم 

أو ُمنتَهًكا، أو يكون سلبيًّا بأن ينسحب من املناشط أو اجلهود اهلامة وظيفيًّا))).
ومن ذلك نستنتج أن عدم إشباع احلاجات األساسية، كالتغذية وامللبس 
وانشغال  بالطالق  أرسهم  لتفكك  نتيجة  لألبناء  العاطفي  واألمان  واملسكن 
اضطراب  حدوث  إىل  يؤدي  األبناء  تربية  عن  األرسية  بالنزاعات  األزواج 
شخصية هؤالء األبناء، والتي تتأثر بشكل أسايس باالضطرابات األرسية وعدم 
انحراف األبناء، وهو ما  تتزايد احتامالت  ثم  إشباع احلاجات األساسية، ومن 

)1( عيل ليلة، البنائية الوظيفية يف علم االجتامع، اإلسكندرية: املكتبة املرصية، ص343، 344.
(2) T. parsons: The social system the free press, Gileoncose, Illions. 1952, 
p 28- 29.
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التي  املفككة  األرس  بني  األحداث  جنوح  لنسبة  ارتفاٍع  من  الدراسات  تؤكده 
تعاين من طالق الوالدين.

أهمِّ  من  الوالدين  طالق  بعد  األبناء  عىل  اإلنفاق  أن  يتضح  ذلك  ومن 
لألبناء وأن يضمن هلم  بتوفريها  يقوم األب  أن  التي جيب  احلاجات األساسية 
اإلقامة يف نفس املستوى االقتصادي واالجتامعي الذي كانوا يعيشون فيه قبل 
بعد  األبناء  تكيف  عىل  تعمل  التي  اآلليات  أهمِّ  من  ذلك  ألن  الطالق؛  وقوع 
الطالق وتقبُّلهم لطالق الوالدين وحماولة التعايش مع الواقع األرسي اجلديد، 
األزواج  يقوم  ما  النفيس واالجتامعي هلم. وغالًبا  السواء  احلفاظ عىل  ثم  ومن 
الذين تطلب زوجاهتم التطليق خلًعا باالمتناع عن اإلنفاق عىل األبناء وتركهم 
بدون رعاية وقطع أي تواصل اجتامعي مع األبناء؛ عقاًبا لألم عىل طلبها التطليق 
نظًرا  لذلك؛  نتيجة  واالجتامعية  والنفسية  العضوية  األبناء  حالة  وتتأثر  خلًعا، 
ويظهر  األب.  مع  التواصل  وافتقاد  هلم،  األساسية  االحتياجات  توفري  لعدم 
ذلك يف إصابة األبناء بالعنف واالكتئاب والقلق املريض وعدم القدرة عىل إقامة 

عالقات اجتامعية مع اآلخرين.
اهلل  لقول  املبارش؛  الولد  إنفاق األب عىل  الفقهاء عىل وجوب  اتفق  وقد 
 ،]233 ]البقرة:  بِٱلَۡمۡعُروِف{  َوكِۡسَوُتُهناَّ  رِزُۡقُهناَّ  َلُۥ  ٱلَۡمۡولُودِ  }َوَعَ  تعاىل: 
واملولود له هو األب، فأوجب اهللُ تعاىل عليه ِرزق النساء من أجل الولد؛ فألن 
جتب عليه نفقة الولد من باٍب أوىل؛ ولقوله صىل اهلل تعاىل عليه وآله وسلم هلند 
إنفاق  أن  فلوال  بِاْلـَمْعُروِف«))).  َوَوَلَدِك  َيْكِفيِك  َما  »ُخِذي  سفيان:  أيب  امرأة 

)1( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب »النفقات« باب »إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري 
علمه« رقم )5364(، ومسلم يف »صحيحه« كتاب »األقضية« باب »قضية هند« رقم )1714(.
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اآلباء عىل األبناء حقٌّ ما أباح هلا النبي صىل اهلل تعاىل عليه وآله وسلم األخذ من 
ماله؛ حلُْرمة مال املسلم.

ورشط وجوب هذه النفقة عىل األب أن يكون مورًسا أو قادًرا عىل الكسب 
بام يزيد عىل نفقة نفسه، وال يسقط وجوب النفقة إال إذا كان األب عاجًزا بحيث 
تكون نفقته عىل غريه من األصول والفروع، فإنه يف هذه احلالة يسقط الوجوب 
يأخذ  نفقة غريه وهو  أن جتب عليه  املعدوم؛ ألنه ال يسوغ  وُيَعدُّ يف حكم  عنه 
النفقة من غريه. وعىل هذا قالوا بالنسبة لنفقة الولد عىل أبيه: إنه ال ُيشارك األَب 
ال  عليه  فاإلنفاق  منه؛  جزٌء  وهو  إليه،  منسوٌب  ألنه  أحٌد؛  ابنِه  عىل  اإلنفاق  يف 

يسقط عنه؛ فلذلك كان إحياُء ولده واجًبا عليه ال يسقط عنه إال عند العجز.
ا وليس له كسب يؤمر َمن جتب عليه النفقة لو مل يكن األب  وإن كان ُمعرِسً
موجوًدا- كاجلد واألخ والعم وأبنائهام- باإلنفاق، وتكون النفقة َدْينًا عىل األب 
َيرجع عليه َمن أنفق عند اليسار. والنفقة جتب لألوالد إذا كانوا ُمعرِسين ال مال 
أبيه؛ والطالب  نفقُته عىل  الَكْسب ال جتب  هلم وال َكْسب، فَمن كان قادًرا عىل 
النشغاله  الَكْسب؛  عن  عاجًزا  يكون  املعارصة  جمتمعاتنا  يف  تعليمه  مراحل  يف 

له يف املستقبل للكسب. بالطَّلب الذي ُيؤهِّ
وهم  احلوايش،  عىل  جتب  النفقة  أن  والقضاء  الفتوى  يف  به  واملعمول 
األقارب من غري َعُموَدي النسب: كاإلخوة واألخوات وأوالدهم، واألخوال 
واخلاالت، واألعامم والعامت من كل ذي رحم حَمَْرٍم؛ لقوله تعاىل: }َوَعَ ٱلَۡوارِِث 
اْلَواِرِث ِذي  َذٰلَِك{ ]البقرة: 233[، ويف قراءة ابن مسعوٍد الشاذة: »َوَعىَل  ِمۡثُل 
ِحِم اْلـَمْحَرِم ِمْثُل َذلَِك«، وهو مذهب احلنفية، برشط اليسار هبا، ال القدرة  الرَّ
ال  والصالت  الصالت،  قبيل  من  األقارب  نفقات  وجوَب  ألن  الكسب؛  عىل 
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القايض؛  ثبتت بقضاء  أيًضا أن تكون قد  اليسار. وُيشرتط  َذِوي  جتب عىل غري 
قال الكاساين: »والثالُِث- أي ِمن رشوط الـُمنَفق عليه- أن الطَّلب واخلصومَة 
بني َيَدي القايض يف َأَحِد َنْوَعِي النََّفقِة، وهي َنَفقُة غرِي الِوالِد، فال جَتُِب بُدونِِه؛ 
ا ال جَتُِب بُدوِن َقضاِء القايِض، والَقضاُء ال بد له ِمن الطََّلِب واخلُُصومِة«))). ألهَنَّ

• احللول املقرتحة للمشكلة:
يا  ُينحِّ أن  عليه  والتصميم  الطالق  يف  التفكري  عند  الوالدين  عىل  جيب 
دون  ا  يًّ ودِّ الطالق  يقع  أن  اإلمكان  بقدر  وحُياوال  األبناء،  عن  بعيًدا  مشاكلهام 
تَۡسِيُحۢ  ۡو 

َ
أ بَِمۡعُروٍف  }فَإِۡمَساُكۢ  تعاىل:  لقوله  تطبيًقا  اللجوء للمحاكم؛ وذلك 

يتَِّفَقا عىل كل ما يتعلَّق باألبناء من نفقٍة ورؤية  بِإِۡحَسٰٖن{ ]البقرة: 229[. وأن 
الغائب بعد الطالق وتوفري مسكن مناسب إلقامة األبناء بعد  منتظمة للطرف 
الطالق تكون فيه اخلصوصية الالزمة لنموهم النفيس االجتامعي السوي. وأال 
ّمِن  }ِلُنفِۡق ُذو َسَعةٖ  يتعنَّت األب مع األم ويمتنع عن اإلنفاق؛ لقوله تعاىل: 

َسَعتِهِۦ{ ]الطالق: 7[.
وأن يكون حارًضا يف ذهن كل أب وأم احلديث الرشيف: »َكَفى بِاْلـَمْرِء 
ا بعد الطالق  إِْثًم َأْن ُيَضيَِّع َمْن َيُعوُل«)))؛ فإن أكثر ما يؤذي األبناء نفسيًّا وعضويًّ
من  اإلنفاق  عىل  لألب  القايض  وإجبار  عليهم،  اإلنفاق  عن  األب  امتناع  هو 
جُتاه  األسايس  واجبه  ذلك  أن  األب  من  شعوًرا  وليس   ، قضائيٍّ حكٍم  خالل 
أبنائه. فإذا امتنع األُب عن اإلنفاق وتعنَّت مع األم واألبناء عقاًبا هلا عىل طلبها 

)1( »بدائع الصنائع« للكاساين )35/4(.
عىل  »املستدرك  يف  احلاكم  وصححه   )9176( رقم  الكربى«  »السنن  يف  النسائي  أخرجه   )2(

الصحيحني« )4/ 545( ووافقه الذهبي.
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الطالق الضطرارها اللجوء ملحكمة األرسة للمطالبة باإلنفاق عىل األبناء، فِمن 
ل من األم عدم إخبار األبناء بأن األَب ُينِفق عليهم بحكٍم قضائيٍّ إجباريٍّ  امُلفضَّ
ض للَحْبس، وعليها أن تقوم بإخبارهم بأن األَب ُيرسل هلم نفقاهتم  حتى ال يتعرَّ
النشغاله بالعمل أو السفر؛ حتى ال يتسبب انشغال األبناء بالدعاوى القضائية 
بشئوهنم  االهتامم  وعن  الدرايس  التحصيل  عن  االنرصاف  إىل  الوالدين  بني 

األخرى.
وباإلضافة لذلك فعىل الزوجة أن حتاول قبل اللجوء للتقايض للمطالبة 
بنفقة األبناء، حتكيم بعض أقارب الزوج الذين تثق هبم حتى يقوموا بالوساطة 
الطيبة وإقناع الزوج بأن نفقة األبناء واجب رشعي وقانوين. وعليهام أن حياوال 
التوصل حلل ودي قبل اللجوء للتقايض الذي ربام يستمر لسنوات طويلة حتى 
حتصل األم عىل حقوقها الرشعية ونفقات األبناء، وتكون قد أهدرت جزًءا كبرًيا 
من جهدها ووقتها يف ساحات القضاء، يف الوقت الذي يكون األبناء فيه يف أمس 

احلاجة لكل وقت تقضيه األم معهم تعويضا عن األب أو الطرف الغائب.
باإلضافة إىل ذلك فإنه من الرضوري تبصري الطرفني )الزوج، والزوجة( 
ُنْصب  بأمهية َوْضع مصلحة األبناء  بالتطليق خلًعا،  الزوجية  العالقة  عند إهناء 
أعينهم، وإخراجهم من دائرة املشكالت التي بينهام، وبأن إنفاق األب عىل األبناء 
ورعايتهم واجب رشعي كلَّفه اهلل به حتى يف حالة طلب الزوجة التطليق خلًعا، 
 : وأن من يمتنع عن اإلنفاق عىل األبناء آثم، وذلك لقول الرسول

»َكَفى بِامَلْرِء إِْثًم َأْن ُيَضيَِّع َمْن َيُعوُل«))).

)1( سبق خترجيه.
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التطليق خلًعا أن يقوم بإهناء كلِّ ما  وعىل القايض الذي يفصل يف قضية 
مناسب؛  مسكن  وتوفري  نفقة  من  األب،  عىل  واجبة  حقوٍق  من  باألبناء  يتعلَّق 
حتى ُنخفِّف من حدة تأثري طالق الوالدين عىل األبناء، كي نضمن حقوق األبناء 

التي ُيضيِّعها الوالدان بتعنُّت كلٍّ منهام مع اآلخر.
ز- طبيوت ال مس ال اسي نارج ماأي لألب اءش 

الوالدين،  الطالق بني  بعد وقوع  النفيس واالجتامعي لألبناء  النمو  يتأثَّر 
وقد ُيصاب األبناء بالعديد من األمراض النفسية والعضوية؛ نتيجة للرصاعات 
والنزاعات املستمرة بني الوالدين، وتعنُّت كلٍّ منهام مع اآلخر، واستخداِم األبناء 
للضغط عىل الطرف اآلخر. ويف النهاية يكون األبناء هم اخلارس األسايس لطالق 
الوالدين، ويظهر ذلك يف عدم قدرهتم عىل التواصل االجتامعي، باإلضافة إىل 
الوالدين  لطالق  نتيجة  واالنحرافية  السلوكية  االضطرابات  من  العديد  ظهور 
االحتياجات  توفري  الطالق، من  بعد  األبناء  بدورمها جتاه  الوالدين  قيام  وعدم 
ومحاية  ورعاية  اجتامعية  وتنشئة  مالئم،  ومسكن  ورشاب  طعام  من  األساسية 

لألبناء.
د دراسة اجتامعية أن معظم األطفال اجلانحني جاءوا من أرس متصدعة  وُتؤكِّ
ا، أي أرس يغيب فيها الوجود املادي ألحد األبوين أو كليهام، مما ُيؤدِّي إىل  ماديًّ
عدم قيامهم بأدوارهم األساسية يف تربية األطفال وتنشئتهم، وقد كانت نسب 
األرس املتصدعة 70% عند املجموعة اجلانحة، بينام كانت النسبة 17.5% عند 
النتيجة مع البحوث والدراسات السابقة  أرس املجموعة املنضبطة. وتتفق هذه 
دت إحدى  ع األرسة وانحراف األحداث؛ فقد أكَّ التي درست العالقة بني تصدُّ
الدراسات التي ُأجريت عىل جمموعة من األحداث بمدينة بوسطن األمريكية، 
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ينتمون إىل أرس متصدعة، كام أكدت دراسة أخرى  أن 60.4% من األحداث 
األطفال  من   %57.9 أن  لندن،  بمدينة  جانح  طفل   200 حوايل  عىل  ُطبِّقت 

اجلانحني كانوا ينتمون إىل أرس متصدعة))).
أطفال  من  يصبح  قد  الطالق  وقوع  بعد  الطفل  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
ف طفل الشارع بأنه: ذلك الطفل  الشوارع نتيجة لعدم اهتامم الوالدين به. وُيعرَّ
املنتمي ألرسة متصدعة أو مفككة، ويعاين من مجلِة ضغوٍط نفسية واجتامعية مل 
يستطع التكيف معها، فأصبح الشارع مصريه، ويعاين من كل صنوف انتهاكات 

حقوق الطفل الدولية))).
األب  من  احلرمان  بني  االرتباط  عىل  الدراسات  من  العديد  اتَّفقت  وقد 
أن  عىل  مجيًعا  الدراسات  هذه  اتفقت  حيث  األبناء؛  لدى  واجلنوح  واجلريمة 
األبوي  النموذج  وجود  لعدم  نتاًجا  ُتَعدُّ  واإلدمان  واجلريمة  اجلنوح  حاالت 
إىل  باالفتقاد  تتميز  وأن حياهتم  الذكور،  واملراهقني  الصبية  للتوحد من جانب 

االتصال النفيس مع األب.
ولقد أشارت العديد من الدراسات إىل أمهية دور األب، وإىل أثر غياب 
تتأثر  التي  النمو  جوانب  أهمِّ  ِمن  »إن  بقوهلا:  الذكر  الطفل  نفسية  عىل  األب 
لت دراسة  الذكري«، حيث توصَّ الدور  هبذا احلرمان اجلانب اجلنيس وتقمص 
»بيرتويوم« إىل أن األطفال املحرومني من األب أقل ذكورة وأقل تكوينًا ملفهوم 
نفس  من  والزمالء  األقران  عىل  اعتامديًة  وأكثر  تأكيًدا  وأقل  الذكرية،  الذات 

)1( حممد عبد السالم حسن، تفكك األرسة وأثره عىل انحراف األحداث، رسالة ماجستري، كلية 
اآلداب- جامعة عني شمس، 1976م، ص301.

النفسية واالجتامعية لطفل الشارع، املجلة االجتامعية القومية، املجلد  )2( مها الكردي، املالمح 
39، العدد الثاين، القاهرة: املركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية، 2002م، ص72- 73.
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الذين ُحرموا  ُأجريت عىل األطفال  التي  الدراسات  نتائج  اجلنس. وقد أكدت 
من الوالدين نتيجة التفكك وعدم الرعاية، عىل انحراف هؤالء األطفال، وأن 
لدهيم أصدقاء سيئني، وأن الرسقة واهلرب من املدرسة واملنزل والسهر واإلدمان 

من صفاهتم.
ويذهب »سبيتز« »Spitz« إىل أن انعدام التفاعل االجتامعي العاطفي بني 
األم والطفل مسئول إىل حد كبري عن تأخر املهارات العقلية وتأخر النمو احلركي 
والنمو اللغوي))). ويتوقَّف جزٌء كبرٌي من ردود أفعال األطفال عىل عمر الطفل 
التعبري عن مشاعر  يعجزون عن  الثالثة واخلامسة  ما بني سنِّ  فاألطفال  نفسه، 
اللوم عىل نفسه، وقد تظهر هذه  بإلقاء  الطفل  يقوم  ما  اخلوف واحلرية، وغالًبا 
، مثل الرجوع إىل عادة مصِّ األصابع وشدة  املشاعر عىل هيئة سلوٍك ارتداديٍّ
التعلق باألم أو األب والتبول الالإرادي، وتتجىل أحياًنا يف العزوف عن تناول 

األطعمة اجلامدة.
أعوام  ثامنية  إىل  ستة  بني  ما  أعامرهم  ترتاوح  الذين  لألطفال  وبالنسبة 
فإن ردود أفعاهلم تتشابه إىل حد كبري مع أولئك الذين يمرون بحالة من احلزن 
الشديد؛ حيث تظهر عليهم بعض األعراض، مثل الرصاخ والتشنجات، عالوة 
ويتخذ  يعيشون معه.  الذي ال  أو األب  األم  الدائم عن  عىل تشوقهم وبحثهم 
الغضب شكاًل أكثر وضوًحا عند األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني التاسعة 
الوالدين  العداوة جتاه أحد  واالثني عرش عاًما؛ فقد حيملون الكثري من مشاعر 
أو كليهام، كام قد يتولد لدهيم شعور بالكره نحو الطرف املسئول عن الطالق أو 

)1( عادل عيل عبد اهلل، عالقة احلرمان املؤقت من الوالدين بإدمان الشباب عىل تعاطي اهلريوين، 
دراسة نفسية اجتامعية، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة عني شمس، 1989م، ص49- 47.
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جتاه األشخاص الذين ال يبدون أي اكرتاث جتاه ما يعانيه الطفل وال يرون يف 
االنفصال أية مشكلة من األساس))).

وال شك يف أن الطفل يف حاجة إىل حمبة والديه، وإىل وجودهم مًعا، يف جو 
يسوده االنسجام واالستقرار والرتابط واألمان، وهي حاجة أساسية ورضورية 
االطمئنان  فعدم  طبيعية؛  بصورة  ونموها  واستقرارها  شخصيته  لتطوير 
واالستقرار العاطفي غالًبا ما ُيؤدِّي إىل َخْلق حالة نفسية تتسم باخلوف والضياع 
األقران،  عن  واالختالف  بالنقص  والشعور  والكبت  باألمان  الشعور  وعدم 
ع الشخصية والفشل يف احلياة العامة واحلياة الدراسية  وكل هذا ُيؤدِّي إىل تصدُّ

والعلمية واالجتامعية، إضافة إىل الفشل يف احلياة العائلية والزوجية))).
باإلضافة إىل ذلك فإن احلرمان املؤقت من الوالدين خالل مرحلة الطفولة 
باألمن  شعورهم  عدم  إىل  الشباب  يدفع  املراهقة،  مرحلة  خالل  أو  املبكرة 
االنفعايل والطمأنينة النفسية، فيتولد لدهيم اإلحساس بالقلق النفيس واالكتئاب 

والذي ُيؤدِّي بدوره إىل اإلدمان عىل تعاطي اهلريوين))).
األمريكية،  بالواليات  أجريت  التي  الدراسات  إحدى  أشارت  ولقد 
مثل  األفراد،  يف  السلبية  السلوكيات  وبعض  الطالق  بني  ارتباًطا  هناك  أن  إىل 
الكحول واملخدرات،  التواصل، والتدخني، واستخدام  الترصف،  وَفْقد  سوء 

)1( روز ماري ويلز، تكيف األطفال مع مشكلة طالق الوالدين، دار الفاروق للنرش والتوزيع، 
2005م، ص15.

العائلة، مرجع سابق، ص426،  املنعم أمحد، علم اجتامع  القصري، صبيح عبد  )2( مليحة عوين 
.427

)3( عادل عيل عبد اهلل، عالقة احلرمان املؤقت من الوالدين بإدمان الشباب عىل تعاطي اهلريوين، 
مرجع سابق، ص498.
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واالكتئاب  والقلق))). وأشارت دراسة أخرى إىل أن الطالق له تأثريات سلبية 
عىل اتصال األطفال مع البالغني خارج نطاق عائلتهم))).

النفيس  النمو  عىل  الوالدين  لطالق  البالغة  التأثريات  سبق  مما  يتضح 
التالية:  واملشكالت  الظواهر  يف  َحرْصها  يمكن  والتي  لألبناء،  واالجتامعي 
االكتئاب،  ومنها  النفسية:  باألمراض  واإلصابة  واإلدمان،  األحداث،  جنوح 
االنتباه  يف  ومشكالت  الزائدة،  والعصبية  الشديد،  والتوتر  املريض،  والقلق 
التواصل  وفقد  واالنطوائية  والعدوانية،  االستيعاب،  عىل  والقدرة  والرتكيز 
باألمان،  الشعور  وعدم  بالضياع،  والشعور  باخلوف،  والشعور  اآلخرين،  مع 
وتأخر املهارات احلركية واللغوية والعقلية يف سن مبكرة، وصعوبات التحصيل 

الدرايس، وتصدع الشخصية، والفشل يف احلياة العامة.
• احللول املقرتحة للمشكلة:

يمكن احلد من تلك اآلثار الناجتة عن طالق الوالدين عن طريق عدة آليات 
تعمل عىل تكيف األبناء مع طالق الوالدين واحلد من اآلثار النفسية واالجتامعية 
قواعد  اتباع  أمهها:  من  والتي  األرسى،  والتفكك  الوالدين  طالق  عن  الناجتة 
ا دون اللجوء للقضاء؛  الرشيعة اإلسالمية عند إمتام الطالق، وحماولة الطالق وديًّ
واإلنفاق  واألبناء،  الزوجني  من  كلٍّ  عىل  تؤثر  لسنوات  النزاع  يستمر  ال  حتى 

(1) Proctor, amber k, does divorce negatively influence the lives of  children, 
adolescents, and adults? ma dissertation, united states- new york: long 
island university, 2001.
(2) Maddox, Jennifer megan, breaking down the walls: divorce and the 
effects it had on a child›s communication in relationships outside of  family, 
ma dissertation, united states- Virginia: liberty university, 2010.
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عىل  واحلرص  إلقامتهم،  مناسب  مسكن  وتوفري  منتظمة،  بصورة  األبناء  عىل 
التواصل مع األبناء بعد الطالق ورعاية شئوهنم وحالتهم الدراسية، واحلرص 
عىل وجود عالقة طيبة بني األب واألم بعد وقوع الطالق مما يساهم يف احلد من 

اآلثار النفسية واالجتامعية لطالق الوالدين.
ح- ةردي اليالت ال وايميت ألب اء الطالقش 

لسنوات  املحاكم  والتقايض يف  الزوجية  الوالدين برصاعاهتام  انشغال  إن 
باخلالفات  األبناء  انشغال  ثم  ومن  باألبناء،  االهتامم  عدم  إىل  ُيؤدِّي  طويلة 
منشغاًل  ووجدانه  الطفل  تفكري  فيكون  األبوين،  بني  املتالحقة  واملشكالت 
إىل  باإلضافة  الدرايس،  التحصيل  عن  وينرصف  والديه،  بني  التي  باملشكالت 
بعد  األبناء  فيه  يعيش  كان  الذي  االجتامعي  االقتصادي  املستوى  اختالف  أن 
كل  يؤدي  األبوين،  أحد  مع  واحلياة  فيه،  عاشوا  الذي  املسكن  وترك  الطالق 
ذلك إىل واقع جديد ربام يصعب التعايش معه، ومن ثم يؤثر ذلك يف كثرٍي من 
األحيان عىل مستوى التحصيل الدرايس، وهو ما أكدته الكثري من الدراسات 
االجتامعية والنفسية التي تناولت تأثري الطالق واحلرمان من أحد األبوين عىل 

مستوى التحصيل الدرايس لألبناء.
وقد أوضحت دراسة »هيلدا لويس« آثار احلرمان من أحد الوالدين عىل 
النمو العقيل واملعريف لألبناء، وأشارت إىل أن هذا احلرمان ُيؤثِّر بدون أدنى شكٍّ 
الوالدين  أحد  من  للحرمان  أن  إىل  الدراسة  الدرايس. وتوصلت  التحصيل  يف 

آثاًرا عىل النمو والذكاء، كام يؤدي إىل الضعف العقيل لدى األطفال.
ظاهرة  دراسة  تناولت  التي  االجتامعية  الدراسات  إحدى  وتوصلت 
الطالق وعوامله وآثاره، إىل تأثر احلالة الدراسية لألبناء بعد وقوع الطالق، حيث 
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أشار األزواج إىل تأثر حالة أبنائهم الدراسية بالطالق، وذلك بنسبة %52.52، 
وذلك يف مقابل نسبة 18.18% مل يتأثروا، بينام أشارت عينة الزوجات إىل تأثر 
حالة أبنائهم الدراسية وذلك بنسبة 31.31%، وذلك يف مقابل نسبة %27.27 

مل يتأثروا بالطالق.
ويمكن تفسري االختالف بني األزواج والزوجات فيام يتعلَّق بتأخر األبناء 
بعد  الزوجة وحضانتها  رعاية  يكونون يف  األبناء  بكون  الطالق،  بعد  الدرايس 
الطالق؛ حيث إن الطالق يف أغلب احلاالت يقع يف السنوات األوىل من الزواج، 
ويكون األبناء يف سن حضانة النساء؛ ولذلك فإن الزوجة ترى أهنا تقوم برعايتهم 
عىل أكمل وجه وال تتقاعس عن االهتامم بجميع شئوهنم، باإلضافة إىل االهتامم 
بحالتهم الدراسية، ويف بعض األحوال حتاول الزوجة إثبات أن طلبها للطالق 
بدراستهم وتفوقهم  اهتاممها  فُتضاعف من  الدراسية،  األبناء  يؤثر عىل حالة  مل 
تعويًضا عن فقدان األب، وإثباًتا أهنا مل ختطئ يف َطَلبِها الطالق، ومل يؤثر ذلك 
يف  الدرايس  الفشل  أو  التأخر  يواجهوا  مل  وأهنم  الدرايس،  األبناء  مستوى  عىل 
ُتواَجه باهتامها أهنا السبُب يف كلِّ ما حلق باألبناء من  أعقاب الطالق، حتى ال 

آثاٍر سلبية نتيجًة لطلبها الطالق، ومن أمهها التعثر الدرايس نتيجة للطالق))).
• احللول املقرتحة للمشكلة:

أحد  وفاة  بعد  أو  الطالق  بعد  لألبناء  والنفسية  االجتامعية  الرعاية  إن 
والطمأنينة  باألمن  الطفل  إشعار  يف  واألقارب  الوالدين  وتعاون  الوالدين، 

والتكيف  الدرايس  التحصيل  عىل  وأثره  األرسة  من  احلرمان  املرصي،  خلف  حممد  حسني   )1(
القرى،  أم  جامعة  ماجستري،  رسالة  االبتدائية،  املرحلة  لتالميذ  والعام  واالجتامعي  الشخيص 

1988م.
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السوي  للنمو  الالزمة  واالجتامعية  األساسية  االحتياجات  وتوفري  النفسية، 
التحصيل  مستوى  تأثر  عدم  يف  كبري  بشكل  تساهم  الطفل،  شخصية  ولنضج 

الدرايس لألبناء بعد الطالق، أو بعد وفاة أحد الوالدين وافتقاده.
من  احلرمان  موضوع  تناولت  التي  الدراسات  إحدى  توصلت  فقد 
والعام  واالجتامعي  الشخيص  والتكيف  الدرايس  التحصيل  عىل  وأثره  األرسة 
لتلميذ املرحلة االبتدائية، إىل أن احلرمان من األرسة بدرجاته املختلفة )األرسة، 
الشخيص  والتكيف  الدرايس  التحصيل  آثار سلبية عىل  له  ليست  األم(  األب، 
واالجتامعي والعام لألطفال املحرومني، وأرجعت ذلك إىل الرعاية االجتامعية 
التي يتلقوهنا، وأن احلرمان من األرسة لنفس السبب ليس أشد من احلرمان من 
أحد الوالدين، وأنه ال فرق بني احلرمان من األم واحلرمان من األب؛ ملا قد يلقاه 

الطفل من رعاية من جانب الوالد املتبقي.
األبناء  شئون  بمتابعة  الغائب  الطرف  يقوم  أن  جيب  ذلك  إىل  باإلضافة 
قبل  الدور  بذلك  يقوم  من  هو  كان  إذا  هلم  االستذكار  يف  واملساعدة  الدراسية 
الدرايس  املستوى  يتأثر  أيًضا؛ حتى ال  الطالق  بعد  به  القيام  فيحاول  الطالق، 
الغائب( يف  )الطرف  األب  بإرشاك  احلاضن(  )الطرف  األم  تقوم  وأن  لألبناء. 
أية مشكالت يعاين منها األبناء بعد الطالق، ومنها املشكالت الدراسية والتعثر 
الدرايس، ومشاركة كال الطرفني يف مساعدة األبناء عىل ختطي تلك املشكلة من 
احلامية  وتوفري  واالطمئنان  باألمان  وإشعارهم  لألبناء  املستمرة  املتابعة  خالل 

والتواصل املستمر بني الوالدين واألبناء بعد الطالق.
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ا- اف ياد ال ساصل لع األب تن األم »الطرف الغائب«ش 
األب  يقوم  الطالق،  وبعد  قبل  الزوجني  بني  املستمرة  للنزاعات  نتيجة 
الطالق،  األبناء عقاًبا لألم عىل طلبها  باالمتناع عن رؤية  األحيان  كثرٍي من  يف 
أو تقوم األم يف أحياٍن أخرى باالمتناع عن متكني األب من رؤية األبناء؛ لعدم 
إنفاقه عليهم، أو لطردها من مسكن الزوجية، أو ألنه السبب يف الطالق، وتقوم 
حينئٍذ بَبثِّ مشاعر الكراهية والبغض يف األبناء جتاه األب والتعامل مع األبناء 
بفقدان  األبناء  النتيجة شعور  وتكون  فاشل،  زواج  ثمرة  بعنف وقسوة؛ ألهنم 

األب أو األم )الطرف الغائب( وافتقاد التواصل معه.
وختتلف اآلثار الناجتة عن ذلك االفتقاد باختالف املرحلة العمرية لألبناء، 
اللغوية  املهارات  تأخر  إىل  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  االفتقاد  ذلك  ُيؤدِّي  فقد 
الطفولة  مرحلة  يف  تكثر  وقد  إلخ،  وامليش...  الكالم  تأخر  ومنها  واحلركية، 
املتكررة  واإلصابة  الالإرادي  التبول  منها:  التي  العضوية  باألعراض  اإلصابة 
بنزالت الربد والسعال، وتتطور يف مرحلة املراهقة والشباب إىل التعثر الدرايس 
للهروب  واإلدمان  االنطوائي  وأحياًنا  العدواين  والسلوك  املنزل  من  والتهرب 
من افتقاد التواصل مع األب أو األم بعد الطالق، ويكون يف كثرٍي من األحيان 
ولذلك  الطالق؛  بعد  األبناء  تفكري  عىل  املسيطر  هو  الدائم  بالذنب  الشعور 

حياولون اهلروب من تلك الفكرة بالسهر واإلدمان.
وقد أكدت إحدى الدراسات عىل أن األبناء بعد الطالق يشعرون بفقدان 

األب أو األم أو كليهام، وذلك بنسبة 62.62% من إمجايل العينة.
• احللول املقرتحة للمشكلة:

ا أن حيرص الزوجان بعد انقضاء العالقة الزوجية بينهام عىل  من املهم جدًّ
وأن  الطالق،  بعد  الغائب  والطرف  األبناء  بني  تواصٌل مستمرٌّ  هناك  يكون  أن 
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يقوم  أن  األب  فعىل  منتظمة،  بصورة  ومستمرة  متواصلة  العالقة  تلك  تكون 
من  يتمكن  مل  وإذا  أسبوعي،  أو  ذلك-  أمكن  إن  يومي-  بشكل  أبنائه  برؤية 
رؤيتهم لظروف العمل أو اإلقامة فيقوم باالتصال هبم تليفونيًّا ومتابعة شئوهنم 
إجياد  وحماولة  تواجههم  التي  املشكالت  ومناقشة  اليومية  واحلياة  الدراسة  يف 
حلول هلا؛ حتى يشعر األبناء باهتامم األب أو األم، ويشعرون باألمن والطمأنينة 

النفسية، ومن ثم يشعرون باألمن االنفعايل.
كام ينبغي عىل األب أن حيرص عىل احلضور يف املناسبات اخلاصة باألبناء، 
مثل )عيد امليالد، النجاح، املرض(، ويقوم بإحضار اهلدايا هلم كلام أمكن ذلك، 
ومتابعة الدراسة واالستذكار هلم. وال بد أيًضا أن حيرص الطرفان )األب، األم( 
عىل وجود عالقة طيبة بينهام، وأن يكون هناك تواصل بينهام؛ حتى هيدأ األبناء 
وال تؤثر النزاعات واملشاحنات املستمرة عىل حتصيلهم الدرايس وإصابتهم بأيٍّ 
من  أليٍّ  يتعرضوا  ال  وحتى  الذكر،  سابقة  والنفسية  العضوية  األعراض  من 
الطرف  مع  تواصل  وجود  عدم  عن  الناجتة  واألخالقية  السلوكية  االنحرافات 

الغائب.
األبناء  رؤية  الطالق«  بعد  الغائب  »الطرف  األم  أو  األب  رفض  وإذا 
وامتنع عن التواصل معهم، فمن اآلليات التي تساعد عىل ختطي األبناء لتلك 
أقارهبا  من  بأيٍّ  األبناء  بربط  احلاضنة  هي  كانت  إذا  األم  تقوم  أن  هي  املشكلة 
األبناء،  حياة  يف  األب  بدور  اإلمكان  بقدر  ليقوم  اخلال،  أو  اجلد  الذكور: 
وجود  الذكور  وخاصًة  األبناء  يفتقد  ال  حتى  واإلرشاد؛  والنصح  والتوجيه 
النموذج الذكري األبوي. وباملثل أيًضا إذا كان األب هو احلاضن لألبناء ومتتنع 
األم عن رؤيتهم أو ال يوجد تواصل معهم، فال بد أن يقوم األب بربط األبناء 
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بإحدى النساء من عائلته: اجلدة أو العمة أو زوجة األب، لتقوم بدور األم يف 
التوجيه والرعاية وبث احلنان واحلب الذي يفتقده األبناء، كام ينبغي أن تكون 
العالقة قوية بني هذه السيدة وبني األبناء، كي يلجأ إليها البنات يف كل ما خيص 
َتْجَن إليه من نصح وإرشاد، خاصة يف املرحلة العمرية التي حتتاج  أمورهم أو حَيْ

فيها البنت لوجود األم.
أو  النوادي  أحد  يف  األبناء  بإرشاك  تقوم  أن  األم  عىل  لذلك  باإلضافة 
أنشطة  يف  وإرشاكهم  املفيدة،  الرياضة  أنواع  من  أيٍّ  ملامرسة  الشباب  مراكز 
حمفزة ومسابقات وتكوين صداقات جيدة تساعد األبناء عىل التغلب عىل عدم 
عالقات  إقامة  عىل  األبناء  وتشجيع  الطالق،  بعد  األم  أو  األب  مع  التواصل 

اجتامعية والتواصل مع اآلخرين وبث الثقة فيهم.
ي- اريةباا الواطاي اليسي »األب- األم« الطرف الياضنش

بتحمل  األب  أو  األم  وقيام  أحدمها  وفاة  أو  الوالدين  طالق  ُيؤدِّي 
االجتامعية،  التنشئة  بعملية  والقيام  ورعاية،  نفقة  من  وحده  األبناء  مسئوليات 
عال؛  رفاهية  ومستوى  جيدة  بحياة  األبناء  ينعم  حتى  جهده  قصارى  وبذل 
حتى ال يشعر األبناء بأي تقصري بعد الطالق، خاصة إذا كانت األم هي الطالبة 
حينئذ  هلا،  ومعاملته  الزوج  من  تصيبها  التي  البالغة  لألرضار  نتيجة  للطالق 
لألبناء، وتعمل  اقتصادي واجتامعي جيد  لتوفري مستوى  األم جهودها  تكثف 
عىل توفري كل ما حيتاجونه تعويًضا هلم عن افتقاد األب- يف كثري من احلاالت 
ُيؤدِّي ذلك إىل ارتباط األبناء العاطفي القوي بالطرف احلاضن )األم أو األب( 
بصورة ملحوظة، ويكون من مظاهر ذلك االرتباِط: اخلوُف الشديد عىل األم، 
القلق املريض عليها، رفض الزواج من أجل اإلقامة مع األم، البحث عن رشيك 
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التفكري  األم ضد األب والعكس، سيطرة  التحالف مع  األم،  أو  مطابق لألب 
سعيدة  غري  هناية  زواجهم  ينتهي  سوف  تزوجوا  إن  أهنم  د  ُيؤكِّ الذي  السلبي 

وسوف تفشل زجياهتم كام فشل األبوان.
• احللول املقرتحة للمشكلة:

عىل »الطرف احلاضن« )األم أو األب( أن حياوَل أن يكون هناك تواصل 
به،  جيدة  اجتامعية  عالقة  وجود  عىل  وحيرص  الغائب،  والطرف  األبناء  بني 
وأن يلجأ إليه يف املشكالت التي ختص األبناء ملحاولة إجياد حلول هلا؛ حتى ال 
النموذج األنثوي من حياة األبناء ويتوحد  أو  الذكري  النموذج األبوي  خيتفي 
من  الكثري  ذلك  عن  وينتج  فقط،  األنثوي  أو  الذكري  النموذج  مع  األبناء 
املشكالت التي سبق ذكرها، وأن يشجع األبناء عىل إقامة عالقات اجتامعية مع 
بدور األب/ األم  يثق هبم ويقومون  الذين  األقارب واألصدقاء  املحيطني من 

»الطرف الغائب«.
اجتامعية  نشاطات  يف  األبناء  بإرشاك  يقوم  أن  احلاضن  الطرف  وعىل 
حمفزة حتى ال تكون هي فقط حمور اهتاممهم، وحتى يستطيعوا تكوين عالقات 
إذا تزوجوا سيكون مصري  اجتامعية جيدة والثقة يف اآلخرين وطرد فكرة أهنم 
تلك الزجية الفشل واالهنيار كام فشلت أرسة الوالدين، وأن لكل حالة ظروفها، 
وأن نموذج )األب أو األم( السيئ لن يتكرر إذا اتبعنا القواعد الدينية الصحيحة 
يف االختيار للزواج وحياول مساعدهتم عىل اختيار رشيك احلياة املناسب حتى 

خيتفي االرتباط املريض باألم أو األب.
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1- ماهية الخلع ومشروعيته:
: اْسٌم ِمن اخلَْلع))).  مِّ اخلَْلع بالَفْتح ُلَغًة: هو النَّْزُع والتَّْجريد. واخلُْلع بالضَّ
واخللع مأخوذ ِمن: خلع الثوب؛ ألن املرأة لباُس الرجل والرجل لباس هلا؛ قال 
{ ]البقرة: 187[. ويسمى الفداء؛  اَُّهناَّ ل ِلَاٞس  نُتۡم 

َ
َوأ لاَُّكۡم  ِلَاٞس  }ُهناَّ  تعاىل: 

ألن املرأة تفتدي نفسها بام تبذله لزوجها.
فوه بألفاٍظ خمتلفة تبًعا الختالف مذاهبهم  وأما اخْلُْلع عند الفقهاء فقد َعرَّ
فونه بأنه عبارٌة عن: َأْخِذ ماٍل ِمن املرأة بإزاء  يف كونه طالًقا أو فسًخا، فاحلنفية ُيعرِّ
ِمْلك النكاح بلفظ اخلُْلع))). وتعريفه عند اجلمهور يف اجلملة هو: ُفْرَقٌة بِِعَوٍض 

ْوِج بَِلْفِظ َطالٍق َأْو ُخْلٍع))). َهِة الزَّ َمْقُصوٍد جِلِ
َعلَۡيِهَما  فََل ُجَناَح   ِ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللاَّ لاَّ 

َ
أ }فَإِۡن ِخۡفُتۡم  يقول اهلل تعاىل: 

فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۦ{ ]البقرة: 229[.
جائز  وهو  اخللع،  بلفظ  بعوض  النكاح  ِملك  إزالة  هو  رشًعا  اخللع  إًذا 
رشًعا عند عامة الفقهاء سلًفا وخلًفا، ودليل جوازه قوله تعاىل يف حمكم كتابه: 
يُقِيَما  لاَّ 

َ
أ َيَافَآ  ن 

َ
أ  ٓ إِلاَّ ا  َشۡي ًٔ َءاتَۡيُتُموُهناَّ  آ  ِمماَّ ُخُذواْ 

ۡ
تَأ ن 

َ
أ لَُكۡم  َيِلُّ  }َوَل 

فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت   ِ لاَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللاَّ
َ
فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ  ِۖ ُحُدوَد ٱللاَّ

بِهِۦ{ ]البقرة: 229[، وحديث ابن عباس : أن امرأَة ثابت بن قيس أتت 

)1( الصحاح، القاموس، اللسان، املصباح مادة »خلع«.
)2( االختيار )3/ 156(، ط املعرفة، فتح القدير مع العناية )3/ 199(، ط بوالق، حاشية ابن 
عابدين عىل الدر املختار )2/ 556- 557(، ط األمريية، »تبيني احلقائق« )2/ 267(، ط األمريية.
)3( جواهر اإلكليل )1/ 330( ط املعرفة، »حاشية الدسوقي« )2/ 347( ط الفكر، الزرقاين 
)4/ 64( ط الفكر، حاشية البناين عىل الزرقاين )4/ 63( ط الفكر، أسهل املدارك )2/ 157( 
املكتب  ط   )374  /7( الطالبني«  »روضة  احللبي،  ط   )307  /3( القليويب«  »حاشية  الثانية،  ط 

اإلسالمي، »كشاف القناع« )5/ 212( ط النرص، »اإلنصاف« )8/ 382( ط الرتاث.
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النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول اهلل، ثابت بن قيس ما أعتب 
عليه يف خلق وال دين، ولكني أكره الكفر يف اإلسالم. فقال الرسول صىل اهلل 
احَلِديَقَة  »اْقَبِل  قال:  نعم.  قالت:  َحِديَقَتُه؟«.  َعَلْيِه  يَن  »َأَتُردِّ وسلم:  وآله  عليه 

ْقَها َتْطلِيَقًة«))). َوَطلِّ
الثابت واملقرر أن العرف الذي ال خيالف الرشع الرشيف هو أحد  ومن 
رآه  »ما   : ابن مسعود  األثر عن  ملا جاء يف  اإلسالمي؛  الترشيع  أركان 
املسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن، وما رآه املسلمون قبيحا فهو عند اهلل قبيح«))). 

2- األصل التاريخي والشرعي للخلع:
إن احلياة الزوجية ال تقوم إال عىل السكن واملودة والرمحة وحسن املعارشة 
وأداء كل من الزوجني ما عليه من حقوق، وقد حيدث أن يكره الرجل زوجته، 
أو تكره هي زوجها، واإلسالم يف هذه احلالة يويص بالصرب واالحتامل، وينصح 
وُهناَّ  }وََعِشُ تعاىل:  قال  الكراهية؛  أسباب  من  يكون  أن  عسى  ما  بعالج 
ا  ُ فِيهِ َخرۡيٗ ا َوَيۡجَعَل ٱللاَّ ن تَۡكَرُهواْ َشۡي ٔٗ

َ
بِٱلَۡمۡعُروِفۚ فَإِن َكرِۡهُتُموُهناَّ َفَعَسٰٓ أ

قد  تعاىل  فإن اهلل  العرشة  الشقاق واستحالت  اشتد  فإذا  ]النساء: 19[،  َكثرِٗيا{ 
ران نعمة األرسة  جعل للرجل املسلم احلرِّ ثالث طلقات لعلهام بعد األوىل ُيَقدِّ
فإذا ضاقت األمور  الثانية،  ُحِرمها كثريون، وكذلك بعد  التي قد  الزواج  وِمنََّة 

رقم  فيه«  الطالق  وكيف  »اخللع  باب  »الطالق«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )1(
.)5273(

يف  والطياليس   ،)1816( رقم  »املسند«  يف  والبزار   ،)379  /1( »املسند«  يف  أمحد  أخرجه   )2(
»املسند« )246(، والطرباين يف »املعجم الكبري« رقم )8583(، وأخرجه احلاكم يف »املستدرك عىل 

الصحيحني« )3/ 83( من حديث عبد اهلل بن مسعود  موقوًفا عليه ووافقه الذهبي.
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واستحالت العرشة طلق الثالثة، وجعل كذلك للزوجة عند استحالة العرشة أن 
ختتلع من زوجها.

آ  ِمماَّ ُخُذواْ 
ۡ
تَأ ن 

َ
أ لَُكۡم  َيِلُّ  }َوَل   : اهللُ  يقول  ذلك  ويف 

لاَّ يُقِيَما ُحُدوَد 
َ
ِۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ لاَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللاَّ

َ
ن َيَافَآ أ

َ
ٓ أ ا إِلاَّ َءاتَۡيُتُموُهناَّ َشۡي ًٔ

ِ فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۦ{ ]البقرة: 229[. وقد ذكر ابن جرير  ٱللاَّ
أن هذه اآلية نزلت يف شأن ثابت بن قيس بن شامس، وامرأته حبيبة بنت عبد اهلل 

بن أيب بن سلول، ولنذكر طرق حديثها واختالف ألفاظه:
حتت  كانت  أهنا  األنصاري:  سهل  بنت  حبيبة  عن  مالك  اإلمام  روى 
الصبح فوجد  إىل   خرج  الرسول  بن قيس بن شامس، وأن  ثابت 
حبيبة بنت سهل عند بابه يف الَغَلس، فقال الرسول : »َمْن َهِذِه؟«. 
بن  ثابت  وال  أنا  ال  فقالت:  َشْأُنِك؟«.  »َما  فقال:  بنت سهل.  حبيبة  أنا  قالت: 
 : الرسول  له  قال  قيس  بن  ثابت  زوجها  فلام جاء  لزوجها.  قيس 
»َهِذِه َحبِيَبُة بِنُْت َقْيٍس َقْد َذَكَرْت َما َشاَء اهللُ َأْن َتْذُكَر«. فقالت حبيبة: يا رسول 
اهلل، كل ما أعطاين عندي. فقال الرسول : »ُخْذ ِمنَْها«. فأخذ منها، 

وجلست يف أهلها))).
النبي  أتت  شامس  بن  قيس  بن  ثابِت  امرأَة  أن  عباس:  ابن  وعن 
َأِعيُب عليه يف خلق وال دين، ولكني  يا رسول اهلل، ما  ، فقالت: 
َحِديَقَتُه؟«.  َعَلْيِه  يَن  »َأَتُردِّ  : الرسول  قال  الكفر يف اإلسالم.  أكره 

وأبو   ،)1174( رقم  اخللع«  يف  جاء  »ما  باب  »الطالق«  كتاب  »املوطأ«،  يف  مالك  أخرجه   )1(
داود يف »السنن« كتاب »الطالق« باب »ما جاء يف اخللع« رقم )2227(، والنسائي يف »السنن« 
ابن حبان يف  )6/ 169( كتاب »الطالق« باب »ما جاء يف اخللع، وأمحد يف »املسند«، وصححه 

»صحيحه« رقم )4280(. 
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ْقَها َتْطلِيَقًة«)))، ويف  قالت: نعم. قال الرسول : »اْقَبِل احَلِديَقَة َوَطلِّ
رواية أهنا قالت: ال أطيقه. يعني بغًضا))). وروى أبو القاسم البغوي عن عكرمة 
 فقالت: واهلل ما  النبي  عن ابن عباس: أن مَجِيلة بنت سلول أتت 
أعتب عىل ثابت بن قيس يف دين وال خلق، ولكني أكره الكفر يف اإلسالم، ال 
نعم.  قالت:  َحِديَقَتُه؟«.  َعَلْيِه  يَن  »َتُردِّ  : النبي  فقال  بغًضا.  أطيقه 

فأمره النبي  أن يأخذ ما ساق وال يزداد))) ))). 
الفقهاء  فه  بـ»اخللع«، وقد عرَّ الوجه هو املعروف  املرأة عىل هذا  وطالق 
بأنه: »فراُق الرجِل زوجَته عىل بدٍل يأخذه منها«. ويف َأْخذ الزوج الفدية عدل 
وإنصاف؛ فإنه هو الذي أعطاها املهر، وبذل تكاليف الزواج والزفاف، وأنفق 
عليها، وهي التي قابلت هذا كله باجلحود وطلبت الفراق، فكان من اإلنصاف 

أن ترد عليه ما أخذت.
وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه جيوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادًة عىل 
ما أعطاها؛ لقوله تعاىل: }فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۦ{ ]البقرة: 229[، 
وهذا عامٌّ يتناول القليل والكثري، وقال الشعبي والزهري واحلسن البرصي: »ال 
 ، حيل للزوج أن يأخذ زيادة عىل ما أعطاها؛ ألنه من باب َأْخذ املال بدون حقٍّ
الزيادة،  جتوز  فال  النساَء  الرجاُل  أعطى  مما  األخذ  صدد  يف  اآلية  أن  تهم  وحجَّ

)1( سبق خترجيه.
رقم  فيه«  الطالق  وكيف  »اخللع  باب  »الطالق«  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   )2(

.)5275(
)3( أخرجه ابن مردويه، وابن ماجه، وإسناده جيد مستقيم.

اإلسالمي،  الرتاث  مكتبة  واخللع،  والطالق  الزواج  أحكام  الشعراوي،  متويل  حممد  اإلمام   )4(
2000م، الطبعة األوىل، ص286، 287. قال الشوكاين يف »فتح القدير« )1/ 363(: أخرجه ابن 

مردويه بإسناد جيد.
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الزيادة جتوز ولكنها مكروهة«))). وقال أصحاب أيب حنيفة: »إن  والراجح أن 
كان اإلرضار ِمن ِقَبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها وال جتوز الزيادة عليه؛ فإن 
ازداد جاز يف القضاء، وإن كان اإلرضار من جهته مل جيز أن يأخذ منها شيًئا، فإن 
أخذ جاز يف القضاء«، وقال اإلمام أمحد وأبو عبيد وإسحاق: »ال جيوز أن يأخذ 

أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن املسيب وعطاء والزهري وغريهم«))).
وجتدر اإلشارة إىل أن اخللع جيوز إذا كان هناك سبب يقتضيه، كأن يكون 
ها، وأن ختاف املرأة أال  الرجل معيًبا أو سيًئا يف خلقه، أو ال ُيؤدِّي للزوجة حقَّ
تقيم حدود اهلل فيام جيب عليها من حسن الصحبة ومجيل املعارشة، كام هو ظاهٌر 
أيب  حديث  من  جاء  ملا  حمظور؛  فهو  يقتضيه  سبب  هناك  يكن  مل  فإن  اآلية؛  يف 

هريرة: »امُلْخَتِلَعاُت ُهنَّ امُلنَافَِقاُت«))).
واخللع قد يكون برتايض الزوجني، فإن مل يرتاضيا عليه فللزوجة أن تقيم 
الصداق  ورد  الرشعية  املالية  حقوقها  مجيع  عن  والتنازل  اخللع  بطلب  دعواها 

الذي أعطاه الزوج هلا.
ومضارهتا  زوجته  معاملة  إساءة  د  تعمُّ الزوج  عىل  حيرم  أنه  يف  شكَّ  وال 
لَُكۡم  َيِلُّ  َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلاَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ ليدفعها إىل طلب اخللع؛ قال اهلل تعاىل: 

)1( حممد عيل الصابوين، »روائع البيان تفسري آيات األحكام« )1/ 338(، الطبعة الثانية، مكتبة 
الغزايل، 1977م.

)2( اإلمام حممد متويل الشعراوي، أحكام الزواج والطالق واخللع، مرجع سابق، ص288.
)3( أخرجه النسائي يف »السنن« كتاب »الطالق« باب »ما جاء يف اخللع« رقم )3461(، والبيهقي 
رقم  »املسند«  يف  يعىل  وأبو   ،)414  /2( »املسند«  يف  وأمحد   ،)316  /7( الكربى«  »السنن  يف 
رقم  املختلعات«  يف  جاء  »ما  باب  واللعان«  »الطالق  كتاب  »السنن«  يف  والرتمذي   ،)6237(

)1186(. وقال الرتمذي: غريب من هذا الوجه.
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ن 
َ
أ  ٓ إِلاَّ َءاتَۡيُتُموُهناَّ  َمآ  بَِبۡعِض  تِلَۡذَهُبواْ  َتۡعُضلُوُهناَّ  َوَل  َكۡرٗهاۖ  ٱلّنَِسآَء  تَرِثُواْ  ن 

َ
أ

ٱۡستِۡبَداَل  َردتُُّم 
َ
أ }ِإَوۡن  سبحانه:  وقال   ،]19 ]النساء:  َبّيَِنةٖ{  مُّ بَِفِٰحَشةٖ  تَِي 

ۡ
يَأ

ُخُذونَُهۥ 
ۡ
تَأ

َ
أ اۚ  ِمۡنُه َشۡي ًٔ ُخُذواْ 

ۡ
َكَن َزۡوٖج َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدىُٰهناَّ قِنَطاٗرا فََل تَأ َزۡوٖج ماَّ

بِيٗنا{ ]النساء: 20[. ُبۡهَتٰٗنا ِإَوثٗۡما مُّ
د الواقع الراهن أن كثرًيا من الزوجات يلجأن لطلب التطليق خلًعا  وُيؤكِّ
ُمعلَّقاٍت  تركهن  أو  هبن  لإلرضار  التطليق  ورفضهم  معهن  األزواج  ف  لتعسُّ
جلوئهن  ثم  ومن  الطالق،  بعد  الرشعية  حقوقهن  عن  للتنازل  ومساومتهن 
الزوجية  احلياة  من  يتخلَّْصَن  حتى  الرشعية  احلقوق  مجيع  عن  والتنازل  للخلع 

املليئة بالشقاق والنزاعات املستمرة طويلة األمد.
القضاء  وقًتا طوياًل يف  يأخذ  التطليق للرضر  أن طلب  إىل  باإلضافة  هذا 
حتى يتمَّ إثبات الرضر الواقع عىل الزوجة من ِقَبل الزوج؛ وذلك لبطء إجراءات 
رسيًعا  فيه  احلكم  يتمَّ  إنه  حيث  اخللع،  طلبها  إىل  بالزوجة  ُيؤدِّي  مما  التقايض، 
القضاء حتى  يستمر ألربع سنواٍت يف  قد  الذي  للرضر  التطليق  بطلب  مقارنة 
تستطيع الزوجة إثبات الرضر الواقع عليها واحلصول عىل حقوقها الرشعية من 
نفقِة عدٍة ومتعة ومؤخر صداق، ونفقة للصغار، وأجر مسكن وحضانة، وقد 
ينتهي هبا األمر لطلب التطليق خلًعا والتنازل عن هذه احلقوق الرشعية لتفتدي 

نفسها.
التعسف  من  األزواج  به  يقوم  ما  أن  عىل  والتأكيد  التنبيه  جيب  ولذلك 
والتعنت مع الزوجات حتى يتنازلن عن حقوقهن الرشعية فيه كراهة، وقد أشار 
الزوجة  َعْضَل  َيقِصد  الزوَج  العلامء إىل حرمة اخللع يف هذه احلالة؛ ألن  بعض 
النزاعات  وإهناء  الطالق  مقابل  الرشعية  حقوقها  عن  لتتنازل  هبا  واإلرضار 

طويلة األمد.
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3- حقيقة الخلع:
ال خالف بني الفقهاء يف أن اخللع إذا وقع بلفظ الطالق أو نوى به الطالق 
به رصيح  ينو  الطالق ومل  لفظ  بغري  بينهم يف وقوعه  وإنام اخلالف  فهو طالق، 
اجلديد  يف  والشافعي  واملالكية  به  امُلفَتى  يف  احلنفية  فذهب  كنايته،  أو  الطالق 
القديم  يف  الشافعي  وذهب  طالق،  اخللع  أن  إىل  أمحد  عن  رواية  يف  واحلنابلة 

واحلنابلة يف أشهر ما يروى عن أمحد إىل أنه فسخ))).
هذا والقائلون بأن اخللع طالق متفقون عىل أن الذي يقع به طلقة بائنة)))؛ 
ألن الزوج َمَلَك الَبَدل عليها فتصري هي بمقابلته َأْمَلَك لنفسها؛ وألن َغَرَضها 
ِمن التزام الَبَدل أن تتخلص من الزوج وال حيصل ذلك إال بوقوع البينونة، إال 
ألنه  ثالث؛  فهي  تطليقات  ثالث  باخللع  نوى  إن  الزوج  أن  ذكروا  احلنفية  أن 
وعنده  ُزَفر،  غري  عند  بائنة  واحدة  فهي  اثنتني  نوى  وإن  الكناية،  ألفاظ  بمنزلة 
ثنتان، كام يف لفظ احلرمة والبينونة، وبه قال مالك))). واخلالف يف هذه املسألة 
إنام يكون بعد متام اخللع ال قبله، وسبب اخلالف يف كون اخللع طالًقا أو فسًخا 

)1( »املبسوط« )6/ 171( ط السعادة، »البناية« )4/ 658( ط الفكر، »تبيني احلقائق« )2/ 268( 
ط بوالق، »بداية املجتهد« )3/ 59( ط التجارية، »مواهب اجلليل« )4/ 19( ط النجاح، »اخلريش« 
)4/ 12( ط بوالق، »رشح الرسالة مع حاشية العدوي« )2/ 103( ط املعرفة، »روضة الطالبني« 
القناع«  املكتب اإلسالمي، »كشاف  »الكايف« )3/ 145( ط  املكتب اإلسالمي،  )7/ 375( ط 
)5/ 216( ط النرص، »املغني« )7/ 56( ط الرياض، »اإلنصاف« )8/ 392- 393( ط الرتاث.
تكون  أو  آخر ثالث  أو  ثالًثا،  يطلقها  أن  إال  »أنه طالق رجعي،  »املحىل«  ابن حزم يف  ذكر   )2(
غري موطوءة فإن راجعها يف العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت ويرد ما أخذ منها إليها«. »املحىل« 

)10/ 235(، سنة 1978م، ط املنريية.
)3( »املبسوط« )6/ 172( ط السعادة، »تفسري القرطبي« )3/ 143( ط الثانية.
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الفسخ،  ُفْرقة  نوع  إىل  الطالق  فرقة  نوع  من  خُيِرجه  هل  فيه  العوض  اقرتان  أن 
أو ال خيرجه؟)))

4- قانون الخلع:
العدل  ينصُّ قانون اخللع املعمول به يف مرص- أو كام هو مقرر- بوزارة 
»بقانون إجراءات التقايض يف مسائل األحوال الشخصية« املادة 20 من القانون 
رقم 1 لسنة 2000م عىل أن: »للزوجني أن يرتاضيا فيام بينهام عىل اخللع؛ فإن مل 
يرتاضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلٍب وافتدت نفسها وخالعت زوجها، 
املالية والرشعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه  بالتنازل عن مجيع حقوقها 
هلا، حكمت املحكمة بتطليقها عليه، وال حتكم املحكمة بالتطليق للخلع إال بعد 
حماولة الصلح بني الزوجني، وندهبا حلََكَمنْي ملواالة الصلح بينهام خالل مدة ال 
جتاوز ثالثة أشهر، وعىل الوجه املبني بالفقرة الثانية من املادة )18(، والفقرتني 
األوىل والثانية من املادة )19( من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة أهنا تبغض 
أال  وختشى  بينهام،  الزوجية  احلياة  الستمرار  سبيل  ال  وأنه  زوجها،  مع  احلياة 
إسقاط  اخللع  مقابل  يكون  أن  البغض، وال يصلح  بسبب هذا  اهلل  تقيم حدود 
حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع اخللع يف مجيع األحوال 
طالًقا بائنًا، ويكون احلكم يف مجيع األحوال غري قابل للطعن عليه بأي طريق من 

طرق الطعن«))).

)1( »تبيني احلقائق« )2/ 268( ط بوالق، »بداية املجتهد« )2/ 60( ط التجارية الكربى.
)2( قانون رقم )1( لسنة 2000م، اجلريدة الرسمية لوزارة العدل، العدد 4 مكرر من 29 يناير 

سنة 2000م.



اليادي أشرش انوياي  األسرة بالخاع

403

وعليه فقد بدأ تطبيق قانون اخللع السابق ِذكره منذ عام 2000م يف املحاكم 
املرصية، واملستند عىل األساس الرشعي والديني لواقعة طالق زوجة ثابت بن 
قيس بن شامس يف عهد الرسول  مقابل افتداء نفسها باملهر الذي 
دفعه هلا تعويًضا له عن األرضار املادية التي حلقت به، وحتى يتمكن من الزواج 
مرة أخرى باملهر الذي ردته إليه، وذلك يف حالة إقرار الزوجة باستحالة العرشة 

بينهام والكره والبغض وأهنا ختاف أال تقيم حدود اهلل.

5- أحكام الخلع:
البن  خالًفا  الشقاق،  أو  الوفاق  حالة  يف  سواء  اجلملة،  يف  جائز  اخللع 
املنذر. وقال الشافعية: يصح اخللع يف حالتي الشقاق والوفاق، ثم ال كراهة فيه 
جت  إن جرى يف حال الشقاق، أو كانت تكره صحبته لسوء خلقه أو دينه، أو حترَّ
من اإلخالل ببعض حقوقه، أو رضهبا تأديًبا فافتدت. وأحلق الشيخ أبو حامد 

اإلسفراييني به ما إذا منعها نفقًة أو غريها فافتدت لتتخلص منه))).
ت- تيكان الخاع نلا قاله الايواء في  رنطهش

ض،  امُلعوَّ القابل،  امُلوِجب،  أركان، وهي:  احلنفية خسة  عند غري  للخلع 
الِعَوض، الصيغة.

فاملوجب: الزوج أو وليه.

)1( تبيني احلقائق 2 / 267 - ط بوالق، الرشح الصغري بحاشية الصاوي 2 / 517 - 518 ط 
املعارف، الدسوقي 2 / 347 - ط الفكر، حاشية العدوي عىل الرسالة 2 / 102 - 103، ط 
املعرفة، اخلريش 4 / 12 - ط بوالق، القوانني الفقهية / 233 - ط العريب، القليويب 3 / 308، 
هناية املحتاج 6 / 386، روضة الطالبني 7 / 374 ط املكتب اإلسالمي، مغني املحتاج 3 / 262 

- ط الرتاث.
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والقابل: امللتزم للعوض.
ض: االستمتاع بالزوجة. وامُلعوَّ

والعوض: اليشء املخالع به.
والصيغة: اإلجياب والقبول واأللفاظ التي يقع هبا اخللع.

اإلجياب،  ومها:  بعوٍض،  كان  إن  ركنني  له  ذكروا  فقد  احلنفية  وأما 
والقبول)))؛ ألنه عقٌد عىل الطالق بِعَوض، فال تقع الُفرقة وال ُيستَحق العوض 
بدون القبول، بخالف اخللع بغري عوض فإنه إذا قال: خالعُتِك ومل يذكر العوض 
ونوى الطالق فإنه يقع الطالق عليها، سواء قبلت أو مل تقبل؛ ألن ذلك طالق 
بغري عوض فال يفتقر إىل القبول، وبصفة عامة فإن اخللع استناًدا إىل عدة أبعاد 

تعرتيه اخلصائص التالية:
ل احلاكم؛ ألنه قطع عقد بالرتايض. )1( ال حيتاج إىل تدخُّ

أجل  من  احليض  يف  الطالق  من  املنع  ألن  والطهر؛  احليض  يف  يتم   )2(
بسوء  يلحقها  الذي  الرضر  إلزالة  واخللع  العدة،  بطول  يلحقها  الذي  الرضر 
العرشة والبقاء مع من تكرهه، وذلك أعظم من رضر حلول العدة؛ وألن اخللع 

حيصل بسؤاهلا فيكون يف رضاها دليل عىل رجحان مصلحتها فيه.
)3( جيوز اخللع بدفع أكثر من الصداق إذا تراضيا عىل اخللع.

كنايات  قبل  الطالق  لفظ  بغري  وقع  ولو  حتى  الطالق،  هو  اخللع   )4(
الطالق أو لفظ اخللع؛ ألنه حيوي نية الطالق.

)1( »الرشح الصغري مع حاشية الصاوي« )2/ 517( ط املعارف، »مغني املحتاج« )3/ 263( ط 
الرتاث، »بجريمي عىل اخلطيب« )3/ 412( ط املعرفة، »روضة الطالبني« )7/ 383- 395(، ط 
املكتب اإلسالمي، »حاشية القليويب« )3/ 307( ط احللبي، »كشاف القناع« )5/ 213- 231(، 

ط النرص، »بدائع الصنائع« )3/ 145( ط اجلاملية.
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 )5( حيدث اخللع بعد قبول الزوج للعوض.
ولننظر مدى حكمة الرسول  يف تناوله ألول خلع يف اإلسالم، 
فعندما شكت إليه مجيلة بنت ُأيَب بن سلول نفورها من دمامة زوجها ثابت بن 
قيس، مل يطلب منها دلياًل موضوعيًّا عىل ذلك، وأخذ بام قررته هي عن مشاعرها 
حيث قالت: رفعُت اخلباء فرأيت ثابًتا أقبل يف مجاعة، فإذا هو أشدهم سواًدا، 
وأقرصهم قامة، وأقبحهم وجًها. ثم بينت رأهيا فيه من الناحية العقلية فقالت: 
واهلل ال أعتب عليه يف خلق وال دين. مما يعني أهنا تراه رجاًل صاحلًا، ومع ذلك 
نفرت منه وقالت: ولكن أكره دمامته كام أكره الكفر يف اإلسالم. أي ختاف أن 
تعيص اهللَ يف عدم طاعة زوجها، فأمرها الرسوُل بَِردِّ احلديقة التي أخذهتا مهًرا، 
وأمر ثابًتا بطالقها))). ولذلك فليس يف حالة اخللع نبحث أو يبحث القايض يف 

أسباب النفور؛ ألن الرسول  مل يبحث عنه.
باتفاق  مرضها  يف  زوجها  خُتالع  أن  خموًفا  مرًضا  املريضة  للزوجة  وجيوز 
الذي  القدر  يف  بينهم  اخلالف  وإنام  كالبيع،  معاوضة  ألنه  اجلملة؛  يف  الفقهاء 
يأخذه الزوج يف مقابل ذلك خمافة أن تكون الزوجة راغبة يف حماباته عىل حساب 
املوت جائز  املريض مرض  الزوج  أن خلع  الفقهاء يف  بني  الورثة، وال خالف 
عوض  بغري  طلق  لو  ألنه  منه؛  أقل  أم  املثل  بمهر  أكان  سواء  باملسمى،  ونافذ 

لصح، فألن يصح بعوض أوىل؛ وألن الورثة ال يفوهتم بخلعه يشء.
ب- حكم الشبكت نالو اقا نالمور أ   الخاعش

جزٌء  هي  ملخطوبته  اخلاطب  مها  ُيقدِّ التي  الشبكة  أن  عىل  الُعرف  جرى 
اهلدايا  دائرة  خُيِرجها عن  الزواج، وهذا  يتَّفقون عليها يف  الناس  املهر؛ ألن  من 

)1( سبق خترجيه.
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تعاىل:  لقوله  الترشيع اإلسالمي؛  العرف يف  اعتبار  باملهر. وقد جرى  وُيلحقها 
ابن  عن  األثر  يف  جاء  وقد   .]199 ]األعراف:  بِٱۡلُعۡرِف{  ُمۡر 

ۡ
َوأ ٱۡلَعۡفَو  }ُخِذ 

مسعود : ما رأى املسلمون َحَسنًا فهو عند اهلل َحَسٌن، وما َرَأوا َسيًِّئا فهو 
عند اهلل َسيٌِّئ))).

وبناًء عىل ذلك فإن الشبكة املقدمة من الزوج لزوجته تكون جزًءا من املهر 
ه له ِمن ِقبل الزوجة عند اختالعها منه.  الذي جيب َردُّ

اخللع؛  بمجرد  للزوج  ُيَردُّ  فال  الزواج  بعد  منها  كان  فام  اهلدايا  عن  وأما 
املرأة ذلك.  اهلبة؛ إال أن تشاء  الرجوع يف  ألهنا هبة، والزوجية مانع من موانع 
وأما ما كان منها قد ُأهِدَي إليها قبل الزواج فهي كالشبكة جزٌء من املهر؛ حيث 

إن الزوَج مل يقدم هلا ذلك إال من أجل إجراء العقد.
املرأة  عىل  أن  املرصي-  القضاء  يف  به  املعمول  -وهو  الفتوى  عليه  وما 
املختِلعة من زوجها أن َتُردَّ له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها 
الرشعية املالية عند احلكم هلا باخللع؛ اختياًرا من آراء بعض أهل العلم فيام خيص 
هذه املسألة؛ وذلك تقلياًل لألعباء املالية والتكاليف الواقعة عىل الزوج بسبب 

هذا االنفصال الواقع عن غري اختياره.
اخللع،  طلبها  عند  عنها  تتنازل  التي  الرشعية  املالية  الزوجة  حقوق  وأما 
2000م:  لسنة   1 رقم  القانون  من  العرشين  املادة  نص  يف  وردت  والتي 
»للزوجني أن يرتاضيا فيام بينهام عىل اخلُْلع؛ فإن مل يرتاضيا عليه وأقامت الزوجة 
دعواها بطلب وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن مجيع حقوقها املالية 
ْت عليه الصداق الذي أعطاه هلا، حكمت املحكمة بتطليقها عليه«.  الرشعية وَردَّ

)1( سبق خترجيه.



اليادي أشرش انوياي  األسرة بالخاع

407

ُره، وهو ما كان ِعَوًضا عن الُبضع  ُمه وُمؤخَّ اهـ- فاملقصود هبا املهُر بكامله، ُمقدَّ
تدخل  وكذلك  للزوج،  ه  ردُّ وجب  مهًرا  كونه  ثبت  ما  فكل  للتسليم؛  ومقاباًل 
فيها نفقة املتعة فتسقط باخللع، وكذلك نفقة العدة تسقط به أيًضا؛ ألن غرض 
ع من تنظيم قانون اخللع هو رمحة املرأة من زواٍج ال ُتطيق االستمراَر فيه  الـُمرشِّ
مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف واألعباء، غري أن احلقوَق املالية الرشعية 

ها يف احلضانة وال حقوق املحضونني. التي تسقط باخللع ال تشمل حقَّ
الرشيعة  فقه  ِمن  اخللع  ألحكام  اختياره  يف  املرصي  املرشع  سعى  وقد 
اإلسالمية إىل حتقيق التوازن بني الرجل واملرأة؛ فقيَّد الِعَوض املقابل للخلع بعد 
ه باحلقوق الرشعية املالية الثابتة للزوجة  أن كان مطلًقا يف أقوال الفقهاء، وخصَّ
بالعقد؛ محايًة هلا من استغالل الزوج، وحتى ال يكر إطالق الِعَوض عىل مقصود 
الزوجات  ِقبل  ِمن  اخللع  استغالل  باَب  الوقت  بالبطالن، وسدَّ يف ذات  اخللع 
املالية  واألعباء  بالتكاليف  كاهلهم  وإثقال  أزواجهن  أموال  عىل  استيالئهن  يف 

عاة والتي قد تكون مبالًغا فيها))). امُلدَّ
ج- حكم قائمت الواش أ   الخاعش

املختلعة  املرأة  عىل  أن  الفتوى-  -وعليه  املرصي  القضاء  يف  به  املعمول 
أن َتُردَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند احلكم هلا باخللع؛ اختياًرا من آراء 

بعض أهل العلم فيام خيصُّ هذه املسألة. 
ين هلا عليه؛ فإن مل يكن  والقائمة حق مدين للزوجة عىل زوجها بمثابة الدَّ
زوجها،  من  هلا  ٌم  ُمقدَّ للزوجة  مهٌر  بعضها  أو  كلَّها  أهنا  إىل  ُيشري  ما  القائمة  يف 

)1( عن فتوى صدرت عن دار اإلفتاء بناء عىل الطلب املقيد برقم 591 لسنة 2010م املتضمن: ما 
حكم الرشع يف الشبكة واهلدايا وقائمة املنقوالت عند اخللع؟
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ها للزوج  ا خالًصا للزوجة اختلعت أو مل ختتلع، وال جيب عليها ردُّ فتكون حقًّ
عند اخللع.

وإن كان يف القائمة ما ُيشري إىل أن بعَض القائمة أو كلَّها هي مهر الزوجة 
م هلا من زوجها، فيجب عىل الزوجة حينئٍذ أن َتُردَّ للزوج عند اخللع ما تمَّ  امُلقدَّ
النصُّ عليه يف القائمة أنه مهُرها أو بعُض مهرها؛ خلروِجه حينئٍذ عن كونه َدينًا 
ه عند اخللع بُموِجب املعمول  إىل كونه ِعوًضا للُبضع وُمقاباًِل للتسليم، فيجب َردُّ

به إفتاًء وقضاًء))).

6- الظروف األسرية الدافعة للخلع:
عىل  ويرص  الزوجة،  يطلق  وال  الزوج  فيها  ف  يتعسَّ قد  حاالٌت  هناك 
إمساكها رغم سوء معارشته هلا، ورغم نفورمها املتبادل عناًدا هلا واستكباًرا، أو 
إذالاًل هلا، ومن هنا كان اإلسالم عاداًل حني جعل اخللع أسلوًبا تلجأ له الزوجة 

حني يتعنت الزوج ضدها وال يطلقها؛ فهو حقٌّ هلا إذا كرهت معارشة زوجها.
من  خلًعا  التطليق  يطلبن  الاليت  للزوجات  الواقعية  احلاالت  د  وُتؤكِّ
أزواجهن استناًدا للقانون السابق ذكره، ولواقعة طالق زوجة ثابت بن شامس 
عىل يد رسول اهلل  مقابل رد املهر، أن السبب الرئييس الذي ُيؤدِّي 
هبن إىل ذلك هو سوء معاملة الزوج هلا، والرضب والسب، وعدم اإلنفاق عليها 
هي والصغار، والطرد من منزل الزوجية، وتركها معلقة لَعْضلها وإجبارها عىل 
ُيؤدِّي  الطالق، مما  التنازل عن حقوقها الرشعية مقابل  أو  التطليق خلًعا  طلب 

بالزوجة إىل الكره والبغض، وَطَلِب التطليق خلًعا. 

)1( عن فتوى صدرت عن دار اإلفتاء بناء عىل الطلب املقيد برقم 282 لسنة 2008م املتضمن: ما 
حكم قائمة العفش يف حالة اخللع من حيث استحقاق املختلعة هلا من عدمه؟



اليادي أشرش انوياي  األسرة بالخاع

409

بخلع  حكم  أول  »البيان«  جريدة  ذكرت  2000م،   /9  /11 وبتاريخ 
زوجة مرصية بعد عدة أشهر من صدور قانون اخللع، أصدرت حمكمة القاهرة 
لألحوال الشخصية أول حكم لتطبيق القانون، وكانت الزوجة قد أقامت دعوى 
كافة  عن  تنازهلا  مع  زوجها،  من  خلعها  تطلب  املايض  مارس  شهر  يف  قضائية 
حقوقها املالية، ورد كل ما حتصلت عليه منه. وبعد عرض املحكمة للصلح بينهام 
عىل مدى ثالثة أشهر، إال أن الزوجة أرصت عىل اخللع بعد زواج استمر 12 
عاًما وأثمر عن أربعة أطفال، واضطرت املحكمة إىل االستجابة لطلب الزوجة 
ت عىل أن احلياة مع زوجها أصبحت مستحيلة.  واحلكم بخلعها، بعد أن أرصَّ

وُيَعد ذلك هو احلكم األول لتطبيق قانون اخللع))).
القانون،  صدور  بعد  خلًعا  لتطليقهن  الزوجات  طلبات  توالت  وقد 

. د أن حاالت اخللع يف ازدياد مستمرٍّ والواقع الراهن ُيؤكِّ
وللتعرف عىل الظروف األرسية الدافعة للخلع، سنعرض لبعض احلاالت 

الواقعية:
احلالة )1(: تؤكد الزوجة ارتباط عقد الزواج من البداية باملكر واخلداع 
الزوجة  والَِدِي  النفصال  واستغالله  الزوج،  جانب  من  األكاذيب  واختالق 
والتأثري عليها حتى تم زواجه دون أن يتحمل أي أعباء مادية، واستمر ابتزازه 
بدأ  حتى  سنوات،  ثالث  حوايل  امتدت  والتي  زواجهام،  مدة  طوال  هلا  املادي 
يساومها عىل حترير عقد شقة الزوجية باسمه، وَتْرِكها هكذا ال طالق وال حياة 
زوجية هادئة، مما اضطر الزوجة لِلُّجوء للقضاء لَطَلِب اخللع لتتخلص من أعباء 

رجٍل مل َتَر منه سوى الطمع.

(1) http://www.Albayan.Arabia.com
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احلالة )2(: لدهيا طفلة، وهذه احلالة قد أتيحت هلا الفرص يف الطالق من 
زوجها أثناء سجنه إال أهنا رفضت وحاولت احلفاظ عىل حياهتا الزوجية رغم 
لت منه الكثري، إال أنه دائم رضهبا وسب أهلها مما  سوء معاملته وأخالقه، وحتمَّ

جعل احلياَة مستحيلًة بينهام.
احلالة )3(: لدهيا طفلٌة عمرها ثالُث سنواٍت، الزوج أساء عرشهتا بالسبِّ 
والتعدي بالرضب أمام األهل واجلريان، حتى قام بَطْرِدها من مسكن الزوجية، 
ى هلا  ها لَطَلِب اخللع كي حُتافظ عىل ما تبقَّ وأحدث هبا إصاباٍت بالغًة، مما اضطرَّ

من كرامٍة.
الزواج حوايل 18 عاًما، وقد ظلَّت  أبناء، ومدة  احلالة )4(: لدهيا خسة 
عه وُتساعده، إال أنه قابل  الزوجة طوال هذه املدة مثااًل للزوجة املخلصة ُتشجِّ
أهلها  أمام  والسب  بالرضب  عليها  والتعدي  واإلساءة  بالنكران  الصنيع  هذا 
وجرياهنا، وحاولت اإلصالح ِمن أمره كثرًيا لكنه أرصَّ عىل معاملته السيئة، مما 

اضطرها لطلب اخللع حتى ُتريح أطفاهلا وحتاول توفري حياة هادئة مستقرة.
احلالة )5(: لدهيم أربعة أبناء، أصغرهم أربع سنوات، وقد استمرَّ الزوج 
اخللع، وهذه  والفعل حتى اضطرت لطلب  بالقول  الزوجة  إساءة معاملة  عىل 

احلالة مل تذكر تفصياًل ملا عانته من زوجها حرًصا عىل كرامة أبنائها.
احلالة )6(: تم طالقها ِمن قبُل مقابل تنازهلا عن كافة حقوقها الرشعية، 
إال أنه سعى للصلح، وتم زواجهام ثانية أماًل من الزوجة يف أن تستقر حياهتا، إال 
أن الزوج عاد هلوايته املفضلة يف تعذيبها واحتقارها أمام أهلها ومعارفها، حتى 

اضطرها لطلب اخللع حيث ال يوجد أمٌل يف إصالحه.
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مسئولية  حتمل  عدم  عىل  الزوج  ودأب  أطفال،  ثالثة  لدهيا   :)7( احلالة 
النفقة عليهم، وتعريض أرسته للضياع،  احلياة الزوجية وشئون أطفاله، وعدم 

مما اضطر الزوجة لطلب اخللع.
امُلعلَّقة منذ  ك زوجته  برَتْ احلالة )8(: مدة زواجها 15 عاًما، وقام الزوج 
ثامين سنوات بسبب حدة اخلالفات بينهام، مما اضطر الزوجة للخلع حتى ال تظل 

هكذا بقية عمرها معلقة.
الزوج؛  الزواج منذ 17 عاًما، ولدهيام طفالن يف حضانة  تمَّ  احلالة )9(: 
حيث استحالت العرشة بينهام لسوء معاملة الزوج واستمرار خالفات الزوجية.
احلالة )10(: قام الزوج برضهبا وسبِّها، وقد حاولت الزوجة تسوية هذه 

اخلالفات واإلصالح من شأنه إال أهنا فشلت، مما اضطرها للخلع.
احلالة )11(: تم زواجها منذ 20 عاًما، ولدهيام طفالن، ومل تذكر احلالة 
ذلك  وعىل  اهلل  حدود  تقيم  أال  من  وخوفها  لزوجها  الشديد  كرهها  من  أكثر 

تطلب اخللع.
احلالة )12(: تم زواجهام منذ 17 عاًما، ولدهيام ثالثة أبناء، وكان الزوج 
دائم التعدي عليها بالرضب والسب يف رشفها أمام اجلميع، وقد حتملته الزوجة 
للحفاظ عىل كيان األرسة، إال أن استمراره يف سب رشفها اضطرها لطلب اخللع 

حفاًظا عىل سمعتها وسمعة أبنائها.
احلالة )13(: تمَّ الزواج منذ 7 سنوات، ولدهيام طفالن، استمر الزوج عىل 
رضهبا وطردها من شقة الزوجية وهتديدها بالتنازل عن حقوقها ومنقوالهتا التي 

قام بتبديدها، مما اضطرها لطلب اخللع حيث ال أمل يف عودة حياهتم الزوجية.
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يف  استمر  الزوج  أن  إال  أطفال،  إنجاب  دون  الزواج  تمَّ   :)14( احلالة 
العرشة  استحال  مما  األلفاظ،  بأبشع  وقذفها  والسب  بالرضب  عليها  التعدي 

بينهام واضطرها لطلب اخللع لكراهيتها الشديدة له.
الزوجة  بإيذاء  الزوج  وقام  عاًما،   15 منذ  زواجهام  تم   :)15( احلالة 
بالرضب والسب وهجرها، مما اضطرها لطلب اخللع رغم وجود عالقة قرابة 

ومصاهرة.
ب والطرد من  ْ بِّ والرضَّ ضن للسَّ ومما سبق يتبنيَّ أن معظم الزوجات تعرَّ
ك الزوج بالعالقة الزوجية،  مسكن الزوجية واإليذاء النفيس، ورغم ذلك يتمسَّ
إذالاًل هلا واستمراًرا يف تعذيبها وَتْركها كالـُمعلَّقة، وهو ما هنى الرشُع عنه، مما 
ذلك  أدلَّ عىل  وليس  واألبناء.  الزوجة  من  كلٍّ  سيٌِّئ عىل  نفيسٌّ  تأثرٌي  له  يكون 
أمام  مربًحا  رضًبا  زوجته  ب  رَضْ عىل  والده  دأب  الذي  األطفال  أحد  َذَكره  مما 
أبنائه حتى تسيل منها الدماء، قال الطفل: إنه حينام يدخل أبوه يشعر كأنه شيطان 

وليس إنساًنا طبيعيًّا.
أليس اخللع حالًّ ملثل هذه احلاالت التي يعضل الزوج فيها زوجته ويرتكها 
ُمعلَّقًة عرشات السنني دون نفقٍة أو رعايٍة لألبناء. وحفاًظا عىل السواء النفيس 
تؤسس  أرسة  وليس  متامسكة  أرسة  كيان  عىل  وحفاًظا  لألبناء،  واالجتامعي 
يكون  فقد  يؤثر سلًبا عىل حياهتم مستقباًل؛  مما  نفسيًّا وسلوكيًّا  أبناء مضطربني 
طالق الوالدين بالرتايض وسيادة عالقة طيبة بينهام بعد الطالق أفضل كثرًيا من 
وصور  املستمرة  واملشاحنات  الزوجية  بالرصاعات  مليئة  أرسية  حياة  استمرار 

اإليذاء البدين والنفيس التي تنشئ أبناء مضطربني سلوكيًّا ونفسيًّا.



اليادي أشرش انوياي  األسرة بالخاع

413

7- نظر المجتمع إلى المرأة والرجل »أطراف الخلع«:
ختتلف وجهات النظر حول قانون اخللع ومدى مرشوعيته، ويصل ذلك 
االختالف لدى الكثريين -وخاصًة الرجال- إىل عدم رشعية تطبيق اخللع، وأن 
الزوجة املختلعة ُتَعد زانية إذا تزوجت بآخر بعد تطليق املحكمة هلا خلًعا. وذلك 
االختالف حول قانون اخللع مستمر منذ بدء البحث يف مرشوع القانون والذي 
أعضائه  ببعض  فوجئ  حيث  اإلسالمية  البحوث  جممع  عىل  بداية  عرضه  تم 
مثل  الطالق  يف  حق  للمرأة  يكون  أن  فكرة  بشدة  يعارضون  الذين  املتشددين 

الرجل ويرون أن ذلك سُيؤدِّي لتفكك األرسة وانحراف النساء))).
ويستند الكثري من رجال الرشع والقانون يف كالمهم حول عدم مرشوعية 
 : اخللع كذلك إىل نظرهتم السلبية للمرأة املختلعة، عىل قول النبي

َم اْمَرَأٍة َسَأَلْت َزْوَجَها الطََّلَق ِف َغرْيِ َبْأٍس َفَحَراٌم َعَلْيَها َرائَِحُة اجَلنَِّة«))). »َأيُّ
اجتامعية  مشكالٍت  إىل  ُيؤدِّي  اخللع  قانون  أن  الدعاة:  بعُض  ويرى 
ملشكالت  وُيؤدِّي  املجتمع،  احرتام  واملطلقة  املطلق  يفتقد  حيث  وشخصية، 
تكلف  حيث  مادية  ومشكالت  والفشل،  واالغرتاب  الوحدة  يف  تتمثل  نفسية 

الزوج ماله وراحته؛ قال : »امُلْخَتلَِعاُت ُهنَّ امُلنَافَِقاُت«))) ))).

)1( حممد فتحي نجيب، سمنار قسم اجتامع، كلية اآلداب جامعة عني شمس، 2000م.
رقم  املختلعات«  يف  جاء  »ما  باب  واللعان«  »الطالق  كتاب  »السنن«  يف  الرتمذي  أخرجه   )2(
)1187(، وأمحد يف »املسند« )5/ 277، 283(، وصححه ابن حبان يف »صحيحه« رقم )4184(. 

وقال الرتمذي: حديث حسن.
)3( سبق خترجيه.

)4( رشيف كامل العزب، اخللع والزواج العريف بني الرشيعة والقانون، القاهرة: دار التقوى للنرش 
والتوزيع، 2001م، ص73- 110.
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ويتضح مما سبق مدى حماولة البعض التقليَل من شأن القانون وشأن املرأة، 
بأن يعطي للمرأة صفة النفاق، رغم أن حديث رسول اهلل  رصيٌح 
أنه إذا طلبت املرأة الطالق من زوجها دون بأس، أي دون سبب قوي، ففي هذه 
احلالة يكون فِعلها حراًما وحَتُرم عليها رائحة اجلنة، واحلاالت التي تطلب اخللع 
يف أغلبها يكون هناك رضر بالغ وقع عليها من الزوج وحاوَلِت اإلصالح كثرًيا 
وفشلت مما أدى هبا للكره والبغض؛ ولذلك تفتدي نفسها بطلبها التطليق خلًعا.
من زوجها،  اخللع  تطلب  التي  للمرأة  السلبية  النظرة  تلك  تكررت  وقد 
بأية  »الطالق  فيه:  يقول  الذي  الشيخ  الفتاح  عبد  الدكتور  األستاذ  رأي  ومنها 
الزوج فقط، وهو  بإرادة  إنام يقع رشًعا  صورة، وهو خالف، والتفريق للرضر 
 حيث طلب من  القانون منه، والرسول  التي سلبها  أول احلقوق 
ثابت بن قيس تطليَق زوجته كان عىل سبيل اإلرشاد والتوجيه، واملرأة التي تكره 
زوجها ترفع دعوى طالٍق للرضر وحتتفظ بامهلا ونفقتها، فالترشيعات ال تنبني 
عىل األهواء واألمزجة، فإذا كانت حتبه اليوم فهي زوجة له، وإن مل يكن ومالت 
مه هلا زوُجها وختتلع، تلك أهواء شنيعة  لرجل آخر تذهب للقايض وتدفع ما قدَّ

ر هلا حكم رشعي«))). ال يصح أن ُيقرَّ
خيدم  اخللع  قانون  أن:  القرش  الشحات  عمر  حممد  أبو  الشيخ  ويرى 
وذهبت  تركته  متعتها  أخذت  فإذا  للمتعة،  الزواج  تتخذن  الاليت  العاهرات 
يأمر  مل  الرشيف؛  للحديث  خمالف  احلالة  هذه  عىل  القانون  إن  غريه،  إىل 

)1( األستاذ الدكتور/ عبد الفتاح الشيخ، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الرشيعة والقانون 
اخللع  عزب،  كامل  رشيف  عن  نقاًل  اإلسالمية.  البحوث  جممع  وعضو  السابق  األزهر  جامعة 

والزواج العريف بني الرشع والقانون، القاهرة: دار التقوى للنرش، 2001م، ص1- 11.
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وهلذا  النصح؛  سبيل  عىل  أرشده  وإنام  بالطالق،  ثابًتا    الرسول
ك برشع اهلل وسنته الرشيفة))). القانوِن آثاره السلبية عىل غري َمن تتمسَّ

ويقول أ. د/ طه خضري: أنا ال أقبل فكرة القانون من األساس، فهو يقلب 
املوازين؛ حيث جيعل الرجل يستأذن دون إذن، ويعطي للمرأة الطالق لنفسها 
يف أي وقت طاملا أهنا ال تقبله نفسيًّا، وهذا خمالف للحديث النبوي، هذا القانون 
سيفتح ما هو أشبه بسوق للزواج، وسيحول الرجال إىل عروض أزياء للنساء، 

وحيول احلياة الزوجية إىل صفقات للرتبح))).
كام يقول املستشار حممود علم الدين: كان جيب عىل القانون تصفية مجيع 
اجلوانب املادية املتعلقة بني الزوجني، مثل املنقوالت الزوجية والشقة، قبل إمتام 

االنفصال؛ حتى ال ترتتب أي آثار أخرى تكون حمل نزاع بينهام))).
تتسلط  املرأة  القانون سيجعل  القوي: هذا  عبد  يقول أرشف سليامن  كام 
عىل الرجل، وسيجعل القوامة للنساء دون الرجال خمالفًة للرشيعة اإلسالمية، 
فيها  وينترش  النساء  أمام  مرصاعيها  عىل  مفتوحة  البالد  سيجعل  أنه  عن  فضاًل 
العشق  وسيجعل   ، حدٌّ هلا  ليس  للطالق  أبواًبا  اخللع  وسيفتح  العريف،  الزواج 
فاملرأة  واألرسة،  األوالد  حتطيم  إىل  باإلضافة  هذا  النساء،  بني  ينترش  املحرم 

ضعيفُة التفكري، إذا أغواها رجٌل انخلعت إليه، وسُتصبح املرأة آلة للتسلية))).

)1( الشيخ/ أبو حممد عمر الشحات القرش- أستاذ العقيدة والفلسفة باألزهر الرشيف والداعية 
باألوقاف املرصية. 

)2( األستاذ الدكتور/ طه خضري أستاذ بجامعة األزهر وعضو جممع البحوث اإلسالمية.
)3( املستشار حممود علم الدين رئيس حمكمة االستئناف سابقا.

)4( أستاذ/ أرشف سليامن عبد القوي، حمامي باملحاكم الرشعية واجلنائية والعسكرية.
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وليس ذلك رأي رجال الرشيعة والقانون والدين فقط، بل إن هناك من 
د َرْفض قانون اخللع، فتقول د. منى عبد احلميد: أنا ال أخجل  السيدات َمن ُتؤيِّ
هذا  أن  وأعتقد  متزوجة،  وسيدة  كامرأة  نفيس  عىل  أخشى  إنني  القول:  من 
أنفسهن  السيدات صادقات مع  النساء، فإن مل تكن  فيه معظم  الرأي يشاركني 
فإين ال أملك هذا احلق؛ وذلك ألن األزواج متعقلون وحَيِسبون قراراهتم بدقة 
عاطفيات  تغيريها-  يملك  أحد  -وال  بطبيعتهن  السيدات  لكن  اختاذها،  قبل 
رومانسيات؛ لذلك جيب أن تظل القوامة للرجال عىل النساء كام قال الرشع، فأنا 
د  وُيؤكِّ القانون))).  ُطبِّق هذا  ما  إذا  الطالق وترشيد األرسة  نسبة  ارتفاع  أتوقع 
للمرأة  السابقة  االهتامات  كلَّ  اخللع  ملوضوع  تناوله  يف  فتحي  عادل  الكاتب 
املختلعة، وأنه َسَلب حقَّ القايض يف تقرير األمر، وأصبح القايض أشبه بموظف 

التوثيق، وهو ما يعني أن قوَل املرأة ببغض زوجها ليس كافًيا لتطليقها.
وهو  زوجها  عصيان  من  خلوفها  اهللَ  ختاف  التي  املرأة  أين  ويتساءل: 
عصيان هلل؟ وألن اخللع ال بد أن حيصل فيه الزوج عىل ماٍل نظرَي فراق زوجته، 
غري  اخللع  وألن  بالقسيمة،  يورد  الذي  املهر  فقط  ليس  مناسًبا،  عوًضا  ويكون 
املكفولة  الدستورية  فالطعن من احلقوق  فإن هذا ظلم للخصم؛  للطعن،  قابل 

للخصم، وجيب أن يكون حكم اخللع برضاء الزوج وموافقته.
القانون -ظلاًم  »إن هذا  بقوله:  للقانون  السلبية  اآلثار  ثم حياول توضيح 
زوجها  وجه  يف  َتُسلَّه  أن  ُيمكن  سيًفا  املرأة  أعطى  واملجتمع-  واألرسة  للمرأة 
وبيتها متى شاءت، فاملرأة ناقصُة عقٍل ودين، ال يعني قلة ذكائها، ولكن نسياهنا 
م العاطفة  كثرًيا من األمور نتيجة ظروفها اخلاصة وعدم تثبُّتها من األمور وحتكُّ

)1( دكتورة منى عبد احلميد باملركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية. 
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فيها بدرجٍة أكرب من الرجل، وذلك من حكمة اهلل حيث أوكله هلا بأعباء األمومة، 
ا أقوى من حقِّ الطالق عند الرجل، فَجْعل الطالق بيد  فالقانون أعطى املرأة حقًّ

د كيان األرسة واملجتمع«))). املرأة سيزيد حاالت الطالق مما هُيدِّ
املختلعة  للمرأة  املوجهة  واالهتامات  االعرتاضات  من  الكمُّ  هذا  د  وُيؤكِّ
ومتحايلة«-  صادقة  »غري  رجل«،  أغواها  إذا  التفكري  »ضعيفة  -»العاهرات«، 
مها اإلسالم  كرَّ التي  املرأة  للمرأة، فكيف تكون  والدونية  السلبية  النظرة  مدى 

بإعطائها كافة حقوقها املدنية هبذه الصفات؟!
ولكن أبلغ ردٍّ عىل تلك االهتامات املوجهة للمرأة املختلعة، هي احلاالت 
والتي  منها،  بعٍض  عرُض  سبق  والتي  اخللع،  َطَلْبَن  الاليت  للسيدات  الواقعية 
أزواجهن  من  عليهن  وقع  قد  بالًغا  رضًرا  هناك  أن  هلن  احلالة  دراسات  تؤكد 
مستحياًل  بينهم  الزوجية  احلياة  استمرار  وأصبح  والبغض،  للكره  هبن  أدى 
وباعًثا عىل الشقاق والنفور والكره والبغض، وهناك الكثري من احلاالت الاليت 
ُيكرههن أزواجهن عىل طلب التطليق خلًعا ليتنازلن عن حقوقهن الرشعية رغم 

كراهة ذلك.
وإذا كان هناك َمن ُيشري إىل استغالل بعض النساء لقانون اخللع للضغط 
عىل أزواجهن وهتديدهم بإهناء احلياة الزوجية عند أول مشكلة، فهي نسبة قليلة 
بعرض  القايض  اخللع، ويقوم  الزوجات  فيه  تطلب  الذي  الكيل  بالعدد  ُمقاَرنة 
الصلح أكثر من مرة، وخاصًة يف حالة وجود أبناء؛ حتى يتحقق من جدية املرأة 
من طلبها اخللع. وال ختتلف نظرة املجتمع للمرأة الطالبة للخلع عن نظرة بعض 

2000م،  والتوزيع،  للنرش  الذهبية  الدار  والقانون،  الفقه  بني  اخللع  اهلل،  عبد  فتحي  عادل   )1(
ص29- 40. 
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الزوجة  يف  يرون  حيث  الذكر،  السالفة  والقانون  الرشيعة  ورجال  الدين  علامء 
ألهنا  األبناء؛  وترشيد  األرسي  التفكك  عىل  وباعثة  ومترسعة  منافقة  املختلعة 
أن  عليها  وأنه جيب  التطليق خلًعا،  تطلب  عندما  بإرادهتا  الزوجية  احلياة  ُتنهي 
األرسة  عىل  حفاًظا  والنفيس  البدين  واإليذاء  للزوج  وبغضها  كرهها  تتحمل 

واألبناء.
أن  الطالق،  عبء  املرأة  ل  حُتمِّ التي  املقوالت  تلك  يردد  من  كل  وُيغفل 
غري  واملعاملة  والرصاع  الشقاق  هذا  كل  بينهام  يكون  أبوين  بني  األبناء  حياة 
ب وسبٍّ وَطْرٍد للزوجات، ُيؤدِّي إىل خروج أبناء مضطربني  اآلدمية، ِمن رَضْ
د البعُض اآلخر من العلامء عىل مرشوعية اخللع، ومنهم د.  نفسيًّا وسلوكيًّا. وُيؤكِّ
عبد الباسط عامرة، يف تأكيده عىل عاطفية املرأة واندفاعها، فيقول: »إن اإلسالَم 
املرأة عاطفية، فهو إسعاٌد هلا وعدم تفريط يف  أعطى حقَّ الطالق للرجل؛ ألن 
ها حتى ال تفعل ذلك وقت انفعال مؤقت، وأعطاها االختالع مقابل املال.  حقِّ
وهو ما يعني َبْذل أحب يشٍء لدهيا كدليٍل عىل صدق رغبتها، فالعقول السليمة 
تأبى اخللع وتنفر منه. ويوضح ثالثة أحكام للخلع: اإلباحة، وذلك عند إساءة 
العرشة واستحالتها. والكراهة: إذا كان احلال مستقياًم بني الزوجني وتسأل املرأة 
زوجها الطالق، إذا أمسك الزوج زوجته رضاًرا ألجل أن تطلب منه اخللع نظري 
د أن النسبَة األكرب التي تلجأ إليه  مه من مال«))). فاحلاالت الواقعية ُتؤكِّ ما ُتقدِّ

لرفع الرضر عنها.

حقوق  عىل  اإلسالم  حرص  ومدى  الزوجني  بني  وآثاره  اخللع  عامرة،  يوسف  الباسط  عبد   )1(
املرأة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1996م، ص20- 62.
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»إن  شاهني:  حممود  حممد  الشيخ  فضيلة  فيقول  العلامء،  ذلك  أجاز  وقد 
التي ترض هبا  املعاناة  بإهناء حالة  الزوجة  َرْفع الرضر عن  منه هو  اهلدف  اخللع 
كإنساٍن هلا حق يف العيش بسالم، فاخللع هنا رمحة وسالم. وَيذُكر يف هذا الصدد 
إنصاف  هذا  ويقول:  ثابت،  لزوجة  تطليقه  بحكم    الرسول  فِعل 
وعدل، أنه أعاد املال لصاحبه من زوجٍة ال تستحقه. ويوجه نداء لكل الرجال: 
للكرامة  صوًنا  باخللع؛  وطالبته  كرهته  زوجٍة  مع  العيش  يرفض  أن  جيب  أنه 

وإعاماًل للرشيعة))).
األزهر  اجلامع  شيخ  طنطاوي  سيد  حممد  األكرب  اإلمام  فضيلة  ويوضح 
هذه  أن  والتحليل؛  بالرشح  اجلديد  القانون  نصوص  تناول  الذي  األسبق، 
قواعد  صميم  من  هي  بل  فحسب،  اإلسالم  لقواعد  مالئمة  ليست  النصوص 
اخللية  التي متثل  كيان األرسة  يمكن االستغناء عنها إلصالح  التي ال  اإلسالم 
أن  عىل  الدينية  واملؤسسات  اهليئات  كل  أمجعت  وقد  املجتمع،  بناء  يف  األوىل 
قانون األحوال الشخصية اجلديد ُمستَمدٌّ من روح الرشيعة اإلسالمية ومطابق 
مسألة  تناول  القانون  هذا  مواد  لبعض  مناقشته  وأثناء  وتفصياًل،  مجلة  ملبادئها 
احلياة مع زوجها؛  املترضرة من  للزوجة  الرشع  منحه  »إنه حقٌّ  وقال:  »اخللع« 
ألن احلياة الزوجية قائمٌة عىل أساٍس من الرمحة واملودة، ال عىل القهر واالستبداد 

واإلذالل«.
وقد دفعت طبيعة اإلمام كرجل رشقي ُولِد وشبَّ عىل النخوة والشهامة 
ك  يف صعيد مرص، إىل القول بأن كرامة الرجل ال ينبغي أن تسمح له بأن يتمسَّ

القاهرة،  زهران  مكتبة  وسالم،  رمحة  وإنام  حرًبا  ليس  اخللع  شاهني،  حممود  حممد   )1(
2000م، ص69.
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بحياٍة زوجية مع زوجة تبغضه وترفضه وترفض احلياة الزوجية معه.وكان مقصد 
قانون  يعرتض عىل  من  بعض  الرد عىل  هو  الرأي  هذا  إبداء  من  اإلمام  فضيلة 
مدرسة  يف  الواسعة  وخربته  اإلنساين  ه  وحسِّ الدينية  بفطرته  يدرك  ألنه  اخللع؛ 
احلياة أن بغض أحد الزوجني لآلخر ال ُيمكن أن تستقرَّ معه احلياة الزوجية وال 

تستقيم))).
ولذلك فإذا كانت وجهة نظر الكثريين من أفراد املجتمع بمختلف طوائفه 
وفئاته ترى عدم مرشوعية قانون اخللع، وترى يف التطليق خلًعا كراهًة وحرمة 
لألسباب سابقة الذكر؛ فإن رأي علامء الدين من رجال األزهر الرشيف يف مدى 
مالءمة ذلك القانون ومرشوعيته، وأنه مطابق للقرآن والسنة النبوية الرشيفة هو 

الفيصل يف كل ما يدور من جدٍل حول مرشوعية ذلك القانون.
إال أنه ينبغي التأكيد عىل كلِّ َمن تلجأ للتطليق خلًعا عرب التقايض يف حماكم 
األرسة، إىل رضورة رد املهر الفعيل الذي دفعه الزوج هلا عند إمتام الزواج، وعدم 
ي كل من يقوم  ل يف عقد الزواج، وحترِّ االكتفاء بدفع املهر الصوري الذي ُيسجَّ
عىل ذلك من قضاٍة وخرباء اجتامعيني ونفسيني بتطبيق ذلك، حتى يتم تطبيق كلِّ 
اإلجراءات التي تنوء بالتطليق خلًعا عن كلِّ شبهة كراهة أو حرمانية نتيجًة لعدم 

دفع الزوجة للمهر احلقيقي الذي ُدفع هلا وقت الزواج.
مت  ت دار اإلفتاء املرصية يف إحدى فتاوهيا مرشوعية اخللع، وقدَّ وقد أقرَّ
احلقوق الواجبة عىل املرأة عند اخللع، وكانت الفتوى كالتايل: أن اخللع جائز رشًعا 
عند عامة الفقهاء سلًفا وخلًفا، وأن العرف الذي ال خيالف الرشع الرشيف هو 

)1( املجلة اجلنائية القومية، مركز البحوث االجتامعية واجلنائية، املجلد 41، العدد األول، مارس، 
1998م، ص73، 74.
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أحد أركان الترشيع اإلسالمي، وأنه جرى العرف عىل أن الشبكة جزء من املهر، 
وعىل الزوجة التي ترغب يف أن ختتلع من زوجها أن ترد إليه املهر الذي أخذته 
منه بسبب الزوجية مقدمه ومؤخره، وأن تتنازل عن حقوقها املستقبلية يف نفقتي 
د عىل  العدة واملتعة ويف املؤخر))). فهذه هي فتوى دار اإلفتاء املرصية، والتي ُتؤكِّ
ها والتنازل عنها عند  مرشوعية اخللع، وعىل احلقوق املادية التي عىل الزوجة ردُّ
طلبها التطليق خلًعا، والتي جيب أن ُتراعيها وُتطبِّقها كلُّ زوجة تطلب التطليق 
خلًعا، ويراعي تطبيقها القايض املسئول عن إجابة الزوجة لطلب التطليق خلًعا 

يف حالة احتكام الزوجني إىل القضاء للفصل بينهام.

8- تأثير الخلع على األبناء وموقفهم منه:
تتناول الدراسات االجتامعية والنفسية تأثري الطالق بشكل عام عىل األبناء 
وليس التطليق خلًعا بشكل خاص، وُتشري إحدى الدراسات االجتامعية -والتي 
تتطابق مع الرشيعة، وتتفق  نقاًطا ال  تناولت اخللع- إىل أن قانون اخللع حيمل 
مع ما سبق من اعرتاضاِت بعض رجال الرشيعة والقانون، والتي سبق ذكرها 
الدراسة عن إدراك ماهية  التي تدور حوهلا  الفقرة السابقة، وكانت األسئلة  يف 
اخللع، ومدى اتفاق مادة اخللع مع الرشيعة، ومدى خمالفة مادة اخللع للرشيعة، 
ومميزات وأرضار اخللع، وإساءة الزوجة الستخدام حق اخللع، ومربرات إساءة 
الزوجة حق اخللع، ومربرات عدم اإلساءة، واخللع يف صالح الزوجة، واملوافقة 

عىل استخدام حق اخللع.

)1( عن فتوى صدرت عن دار اإلفتاء بناء عىل الطلب املقيد برقم 842 لسنة 2006م املتضمن: 
ماذا جيب عىل املرأة من حقوق إذا اختلعت من زوجها؟
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من  زوجة  وخسامئة  ألفني  عىل  تطبيقها  تم  التي  الدراسة  توصلت  وقد 
القاهرة، إىل ارتفاع نسبة إدراك ماهية اخللع بني الزوجات صغريات السن، وأن 
نسبة 61.7% من الزوجات ترين أن اخللع يتفق مع الرشيعة، وأن نسبة 24% من 
الزوجات ترى أن اخللع عالج مشكلة الزوجة التي تعاين من معاملة سيئة، إضافة 
إىل نسبة 33% من الزوجات ترى أن اخللع يعمل عىل هدم األرسة واهنيارها، إىل 
جانب نسبة 61.1% من الزوجات ذكرن أن الزوجة تيسء استخدام حقها يف 
اخللع، وكذلك 61.6% من الزوجات رأت أن اخللع يف صالح الزوجة، ونسبة 

49% من الزوجات وافقت عىل استخدام حق اخللع))).

9- تأثير الخلع على الزوجين:
الزوجية  حياهتا  انتهت  التي  احلاالت  من  كثرًيا  أن  الراهن  الواقع  يؤكد 
مرة  الزوجية  حلياهتا  العودة  يف  صعوبة  جتد  األرسة  حمكمة  خالل  من  باخللع 
أخرى، حتى يف حالة وجود أبناء؛ وذلك ألن الزوج الذي تطلب منه الزوجة 
رفع  وإقدامها عىل  اخللع  وُيؤدِّي طلبها  لكرامته،  باإلهانة  يشعر  التطليق خلًعا 
منه  حتصل  ال  حتى  بالرتايض  أو  ا  وديًّ تطليقها  ورفضه  الزوج  عناد  إىل  القضية 
عىل حقوقها الرشعية املرتتبة عىل الطالق من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق، 
وغالًبا ما يرفض الزوج كل مساعي الصلح التي تقوم هبا مكاتب التسوية الودية 
تداول  عند  القايض  يعرضها  التي  الصلح  مساعي  أو  الطرفني،  بني  لإلصالح 

القضية باملحكمة أكثر من مرة، خاصة يف حالة وجود أبناء.

)1( عديل السمري، اخللع دراسة يف علم االجتامع، القاهرة، دار النرص للتوزيع والنرش، 2000م، 
ص15- 27.
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فيتباين من زوجٍة ألخرى، وذلك باختالف  الزوجة  تأثري اخللع عىل  أما 
املستوى  ذات  الزوجة  إن  حيث  للزوجة؛  واالجتامعي  االقتصادي  املستوى 
االقتصادي واالجتامعي املرتفع واملتوسط والتي يكون هلا دخل ثابت ووظيفة 
متكنها من أن تواصل حياهتا، تصمم عىل طلبها اخللع؛ ألن طلبها للخلع يكون 
بناء عىل أرضار بالغة قد أصابتها يف كثرٍي من احلاالت وفشلت يف إصالح الزوج، 
وال تستطيع مواصلة احلياة الزوجية يف ضوء الكثري من املشاحنات املستمرة بني 
هو  اخللع  ويكون  واالجتامعية،  النفسية  حالتها  عىل  سلبيًّا  تؤثر  والتي  الطرفني 

ا. املالذ األخري هلا بعد رفض الزوج التطليق وديًّ
أما الزوجة من املستويات االقتصادية واالجتامعية والتعليمية املنخفضة، 
فيكون تأثري اخللع عليها أشد؛ حيث إهنا تطلب التطليق خلًعا بعد معاناة شديدة 
مع الزوج من رضب وسب وعدم إنفاق وطرد من املنزل، وعند جلوئها ألهلها 
عىل  قدرهتم  وعدم  هلم  املادي  املستوى  لضعف  أخرى  مرة  بإرجاعها  يقومون 
إعالتها هي وأبنائها بسبب الفقر، ويعاود الزوج معاملته السيئة هلا، ويف النهاية 
بعد  املحاكم األرسية  التطليق خلًعا عرب  بعد عدة سنوات بطلب  الزوجة  تقوم 
الزوجة  اإلنفاق عىل  الزوج عن  يمتنع  تلك احلاالت  فشلها يف اإلصالح، ويف 
حصوهلا  وعدم  ألميتها  ونظًرا  للعمل؛  النزول  إىل  الزوجة  وتضطر  واألبناء 
املنازل حتى تستطيع اإلنفاق عىل نفسها  للعمل كخادمة يف  عىل شهادة تضطر 
وعىل األبناء الذين يتهرب الزوج من حتمل مسئولية اإلنفاق عليهم، وحتى لو 
حصلت عىل نفقة فإن النفقة التي حتكم هبا املحكمة للزوجة كنفقة صغار جمرد 

نفقات رمزية ال تكفي حتى احتياجات األبناء األساسية.
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10- المشكالت المتصلة بالخلع:
ال شك أن ظاهرة اخللع من الظواهر اجلديدة عىل الثقافة التقليدية؛ ولذلك 
واجهت يف البداية نوًعا من الرفض العام، واعترب ذلك عيًبا يف حق الرجل كام 
هو يف حق املرأة، ورغم مرور سبعة عرش عاًما عىل تطبيق قانون اخللع يف املحاكم 
املرصية، ووجود أساس رشعي وديني له من القرآن والسنة، وذلك من خالل 
واقعة طالق امرأة قيس بن ثابت خلًعا وَأْمر الرسول  له بتطليقها، 
ل، إال أنه ما زال هناك جدل يثور من آٍن آلخر حول  والتي سبق ِذْكرها بشكٍل ُمفصَّ
مدى مرشوعية اخللع، هذا باإلضافة إىل اختالف الكثريين من رجال الرشيعة 
والقانون حوله، وينتج عن ذلك االختالف اهتام املرأة التي تطلب التطليق خلًعا 
بأهنا أقدمت عىل فعل حمرم أو فيه كراهة، رغم وجود أرضار حقيقية أدت لطلب 
الزوجة التطليق خلًعا، وخاصًة يف ظل تعنت الزوج معها حتى ال تنال الطالق 

وحقوقها الرشعية.
الذين  املجتمع  أفراد  من  الكثريين  إىل  السلبية  النظرة  تلك  انتقلت  وقد 
يرون يف الزوجة املختلعة باعثة عىل الشقاق والتفكك، وأهنا سبب إهناء العالقة 
بعدم  البعض  ويتهمها  األرسية،  احلياة  من  وحرماهنم  األبناء  وترشيد  الزوجية 
يوضح  ومما  السنوات،  عرشات  بعد  زوجها  من  اخللع  لطلبها  اإلخالص 
االرتباط  الكثري من األرس  َرْفُض  واألبناء  الزوجة  النظرة عىل  تلك  تأثري  مدى 
بعالقة زواج ومصاهرة بأبناء الزوجة املختلعة؛ ألهنم يرون فيها نموذًجا لعدم 
ر االبنة ما  اإلخالص والوفاء وعدم التحمل والصرب عىل املشكالت، وقد ُتكرِّ
تبتعد عن  السنوات؛ ولذلك  بعد عرشات  التطليق خلًعا  بطلبها  األم  به  قامت 

مصاهرة الزوجة املختلعة.
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• احلل املقرتح للمشكلة:
ثغرات  من  اخللع  قانون  يعرتي  ما  كل  بتوضيح  الدين  علامء  يقوم  أن 
من  القانون  رشح  كذلك  مرشوعيته،  عدم  تأكيد  إىل  بالبعض  تؤدي  وشبهات 
التي ُتصبح احلياة  الناحية الرشعية والدينية ومدى مالءمته لكثرٍي من احلاالت 
الزوجية فيها مستحيلة، وقد تكون باعثًة عىل االضطرابات السلوكية والنفسية 
من  واالجتامع  النفس  علامء  التوضيح  ذلك  يف  ويشارك  لألبناء،  واالجتامعية 
خالل توضيح مدى تأثري اخلالفات الزوجية واملشاحنات املستمرة عىل األبناء 
طالق  مع  األبناء  تكيف  آليات  ورشح  واالجتامعية،  النفسية  حالتهم  وعىل 
الوالدين وشكل العالقة التي جيب أن تسود بني األبوين بعد التطليق خلًعا حتى 
نخفف من وطأة تأثري الطالق عىل األبناء، وكذلك حماولة تغيري نظرة املجتمع 
السلبية للمرأة املختلعة، والتأكيد عىل أن طلبها للخلع جاء بعد حماوالت عديدة 
ا أن  لإلصالح وليست سبًبا يف التفكك األرسي وترشيد األبناء، وليس رضوريًّ
يسلك األبناء نفس سلوك األم، وخاصًة إذا كان هناك زوج صالح يراعي اخلالق 

يف تعامله مع زوجته.
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