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مقدمة
الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى خير المعمميف مف البشر ،كسيد المربيف كالمؤدبيف سيدنا
محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد:

قال تعالى:

(ربنا ىب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعمنا لممتقين إماما) (الفرقاف ) 74:
اىتـ اإلسبلـ باألسرة ك حرص عمى المحافظة عمييا  ،ك قد جاء ىذا االىتماـ في العديد مف اآليات

القرآنية ك السنة النبكية  ،ألنيا المبنة األكلى في المجتمع ك ىي النقطة المؤثرة في الفرد ك المجتمع

بايجابياتو ك سمبياتو ك حث عمى استقرارىا ك حذر مف تشتتيا  ،ك انطبلقا مف ىذه األىمية التي تمثميا

األسرة ككنيا النكاة األساسية لمنظاـ االجتماعي ك التي ىي مصدر النشأة الحضارية اإلسبلمية

الصحيحة  ،ك ألىمية استقرار األسرة ك تماسكيا أماـ المتغيرات الثقافية ك االجتماعية ك االقتصادية
التي تعرضت ليا األسرة في اآلكنة األخيرة ك بسبب كثرة المظاىر الغربية عمى المجتمعات العربية ك

اإلسبلمية ك ما تتعرض لو األسرة ك أفرادىا مف إف ارزات سمبية ك مجانبتيا لقيمنا اإلسبلمية تبرز أىمية

العناية باألسرة (.الدكسرم )2007 ،

لعؿ مف أىـ المشكبلت التي تكاجو المجتمع المسمـ المعاصر مشكمة التفكؾ األسرم التي نتج عنيا

قائمة طكيمة مف المشكبلت يصعب حصرىا ك أضحت ظاىرة تيدد بتفتت شبكة العبلقات االجتماعية ،
ك مف ىنا أكلت بعض الدكؿ اإلسبلمية عناية خاصة بأمر األسرة ك أنشأت ليا المؤسسات المختصة

لتنميتيا ك حمايتيا  ،تقدـ خدمات المشكرة لمراغبيف في الزكاج ك تقديـ المساعدة لمعالجة المشكبلت التي
قد تط أر ك الحمكؿ البلزمة ليا ك إعداد برامج لتنمية الميارات ك اإلسياـ بحسف العشرة لدل الزكجيف

لتجنب نشكء أك تفاقـ المشكبلت حتى ال يقع الطبلؽ إال بعدما تستحيؿ الحياة بيف الزكجيف  (.المانع ،

)2004

فاإلسبلـ الذم رضيو اهلل لمناس دينا  ،تشريع كامؿ تناكؿ كؿ جكانب الحياة  ،فؾاف مف أىدافو األصيمة
بناء مجتمع سميـ يعيش الناس فيو سعداء ،فؽد عفم اإلسبلـ بشؤكف األسرة كحرص عمى أدائيا لكظائفيا

في بناء الفرد المسمـ كا لفرد الصالح  ،كركز عمى أف تقكـ العبلقات عمى أساس مف التكافؿ كالرحمة

رض عمى كؿ فرد مف أفراد األسرة زكجا أك
كالمكدة ،كلـ يترؾ قذق العبلقات دكف محدداتكتبعات ،بؿ ؼ
زكجة أك ابنا مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات في سبيؿ سعادة الجميع ،كىدؼ مف كراء ذلؾ إلى أبعاد
اجتماعية كسياسية كخمقية كصحية كركحية تتبلقى كميا

إليجاد بناء اسرم قكم كمتماسؾ كمجتمع

متعاكف كمترابط ،كبني ىذا التنظيـ عمى أساس سميـ كمتيف ال يضعؼ كال يتزعزع ،فيو مف المركنة ما
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يجعمو محققا لمصالح الناس كحاجاتو ـ دكف أف يكقعيـ في حرج أك عنت ميما تطكرت الحياة كتجددت ،
كاألسرة تمعب دك ار ىاما في عممية غرس القيـ في نفكس األفراد كتحثيـ عمى تمثميا كتشمؿ الثقافة
كالعادات كالتقاليد كالقيـ كالقكاعد السمككية المتعارؼ عمييا ككذلؾ القانكف كالتشريعات

،فمف رحمة اهلل

تعالى باإلنساف أف خمقو في أحسف تقكيـ كصكرقفأحسف صكرتو عمى نحك يمكنو مف تحقيؽ الخبلفة في

األرض ،بعد كضع كؿ ما يناسبو مف حمكؿ ،كال يزاؿ ىذا األمر يحتاج إلى بياف ك تكضيح لكي ال يفشؿ
ا إلنساف في تحقيؽ التكافؽ بيف حاجاتو كمطالب زكجتو ك أكالد ق ،ك عمى قدر نجاحيا أك فشميا يككف

نصيب األسرة مف السعادة التي يسعى إلييا  ،كرغـ أف اإلسبلـ ح تـ أف يككف عقد الزكاج مؤبدان  ،اال أنو
قد تحدث بيف الزكجيف مف األسباب كالدكاعي ،ما يجعؿ الطبلؽ ضركرة الزمة ككسيمة لتحقيؽ الخير،

كاالستقرار العائمي كاالجتماعي لكؿ منيما إذا كاف الطبلؽ كفؽ التصكر اإلسبلمي كليس كفؽ العادات

كالتقاليد التي تحكـ المجتمع.

فعمى كؿ مف الزكج كالزكجة أف يحتمؿ شريكو  ،فميكف شأف الزكجيف أف يمتمس كبلىما لقرينو المعاذير
،كالمؤمف يطمب المعاذير  ،كالمنافؽ يطمب الزالت  ،كحيف تحسف النكايا  ،كتتكاد القمكب

كيككف

التعقؿ ىك مدار المعيشة  ،يتكفر ىذا الجانب الكريـ في حياة األسرة كيسيـ في استقرارىا،كعمى كؿ مف

الزكجيف أف يتقبؿ انفعاؿ اآلخر  ،فإذا رأل أحد الزكجيف صاحبو منفعبلن بحدة ،فعميو أف يكظـ غيظو ،

كال يرد عمى االنفعاؿ مباشرة (المقدـ 1990 ،ـ)  ،كما أجمؿ قكؿ أبي الدرداء رضي اهلل عنو لزكجتو (:
إذا ً
غضبت  ،فى ىر ِّض
ضني  ،إكاذا غضبت رضَّضيتي ًؾ ،فإذا لـ نكف ىكذا ما أسرع ما نفترؽ) ( ابف حباف
 ) 1977،كأخرج ابف المنذر عف الضحاؾ قاؿ :إذا كقع بيف الرجؿ كبيف امرأتو كبلـ  ،فبل يعجؿ

بطبلقيا كليتأف بيا  ،كليصبر  ،فمعؿ اهلل سيريو منيا ما يحب  ،كعف قتادة قاؿ  :عسى أف يمسكيا كىك

ليا كاره  ،فيجعؿ اهلل فييا خي انر كثي انر (السيكطي ،)1993 ،كقاؿ ابف الجكزم رحمو اهلل تعالى ...( :أف
و
كمحمكد عاد مذمكمان  ،ك ألف اإلنساف ال
اإلنساف ال يعمـ كجكه الصبلح  ،فرب مكركه عاد محمكدان ،
يكاد يجد محبكبان ليس فيو ما يكره  ،فميصبر عمى ما يكره لما يحب ) (الجكزم . )1984،

كقد جعؿ اإلسبلـ الطبلؽ أداة لتحقيؽ الصالح العاـ كصالح األسرة نفسيا،فتشدد فيو كلـ يبحو عمى

إطبلقو بؿ كضع لو مف األحكاـ كعميو مف القيكد ما يكفؿ عدـ حدكثو إال في حاالت الضركرة  ،فقرر
أنو ال يصح شرعان االتجاه إلى الطبلؽ ألسباب يمكف عبلجيا أك ألمكر يمكف أف تتغير في المستقبؿ أك
تحكؿ دكف استقرار الحياة الزكجية ،ألف ىذه العكاطؼ متقمبة كمتغيرة كال يصح أف تبنى عمييا أمكر

خطيرة تتعمؽ بكياف األسرة كمصيرىا فبل يستحسف أف يفكر األزكاج في الطبلؽ لمجرد تغيير عاطفتيـ
نحك زكجاتيـ أك لمجرد عدـ ارتياحيـ إلى بعض أحكاليف كأخبلقيف التي ليس فييا ما يمس الديف أك

الشرؼ،كالزكج إف كره مف زكجتو خمقان رضي منيا آخر  .كما جاء في الحديث  ( :ال يفرك مؤمن مؤمنة
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 ،إن كره منيا خمقاً رضي منيا آخر ) (مسمـ  )1469،كمعنى ال يفرؾ  :ال يبغض،أم ال ينبغي أف
يبغض الرجؿ زكجتو لخمؽ كاحد ال يعجبو منيا كيتغاضى عما بيا مف أخبلؽ أخرل فاضمة تعجبو.

(حقي)1997،

كلما أباح اإلسبلـ الطبلؽ لـ يغفؿ عف األضرار التي تصيب األسرة خصكصان األطفاؿ ،فشرع اإلسبلـ

مف التشريعا ت ما يككف عبلجان آلثاره كنتائجو  ،كقد جعؿ اإلسبلـ الطبلؽ آخر عبلج بحيث ال يصار
إليو إال عند تفاقـ األمكر ،كاشتداد الداء كحيف ال يج دم عبلج سكاه ،كقد أرشد إلى اتخاذ الكثير مف

الكسائؿ قبؿ أف يصار إليو ،فر غ ب الزكج في الصبر عمى الزكج ة كإف كاف يكره منو ا بعض األمكر ،
األجر العظيـ عمى كؿ ما تقكـ بو لزكجيا

كرغب الزكجة في الصبر كالتحمؿ كجعؿ ليا

كلؤلكالد،فاإلسبلـ عني أعظـ العناية بتقكية األسرة كشرع ليا نظاما دقيقا بيف فيو حقكؽ ككاجبات أفرادىا

كتنظيـ معامبلت النفقة كالزكاج كالميراث كتربية األكالد كبذر بذكر المحبة كاإليثار كالرحمة بينيـ ألف في

كنشر لمقيـ اإلنسانية االجتماعية الرفيعة بيف أبنائيا حتى يبعد
تقكية األسر كضبط سمككيا تقكيةن لممجتمع
ان
عف التصادـ كالفكضى كالتحمؿ الخمقي ،كمف ىنا بدت الحاجة ماسة إلى التكعية لتعيد األسرة استقرارىا

الذم تبنى عميو حياة المجتمع الصالح كلنرل عظمة اإلسبلـ كمدل قدرتو عمى إسعاد الحياة  ،حيث إف

البناء األساسي لؤلسرة اإلسبلمية يقكـ عمى مجمكعة مبادئ تحكـ أعضاءىا كتحكـ العبلقات االجتماعية
بيا كما تحدد سمطات كحقكؽ ك كاجبات كؿ عضك مف أعضائيا  ،فمف ىنا ال بد لنا مف اإلسياـ ك لك
بفكرة كاحدة تدعـ استقرار األسرة ،ليككف لنا عكنا في بناء مجتمع قكم يسيـ في تنشئة األجياؿ تنشئة

سميمة.

فكانت ىذا الرسالة ،التي بينت فيو ا بعض األمكر التي تتعمؽ باإلرشاد األسرم مف منظكر إسبلمي
كدكره في الحد مف حاالت الطبلؽ.

مشكمة الدراسة
نظ انر لتزايد كتعقد أكضاع المجتمع الفمسطيني كفقان لمظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي

يعيشيا فقد انتشرت كتصاعدت ح االت الطبلؽ في المجتمع الفمسطيني كانعكست آثارىا عمى المجتمع
كاألسرة عمى حد سكاء كزادت بالتالي مف تعقيدات عممية الزكاج  ،مف حيث اختيار الزكج كمتطمبات الزكاج

مف مير كتكابعو كذلؾ لضماف حقكؽ الزكجة مستقببلن ،كنظ انر لمتغيرات كالتحكالت االجتماعية كالثقافية في

المجتمع ،إال أف الكثير مف أسباب الطبلؽ غالبان ما تككف مرتبطة بعدـ الكعي مف كبل الزكجيف أك

أحدىما ،باإلضافة إلى التداخبل ت االجتماعية كسكء األكضاع االقتصادية ،كىذه األسباب تظؿ مصد انر

التخاذ القرار بالفراؽ دكف تمعف أك تكفر تكجيو إكارشاد سؿيميف ،بحث تككف مضامينيا مستمدة مف الشريعة
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اإلسبلمية مما حدا مؤخ انر بمجمس القضاء الشرعي األعمى إلى إدخاؿ اإلرشاد األسرم إلى أركقة المحاكـ
الشرعية في سبيؿ معالجة المشاكؿ األسرية

كتكجيو الزكجيف نحك األساليب اإليجابية التي تساىـ في

ضماف ثبات األسرة كتآلفيا كحماية كينكنتيا.
مف ىنا ارتأل الباحث القياـ بيذه الدراسة منطمقان مف األساس الشرعي اإلسبلمي في تكجيو إكارشاد

الزكجيف .

أسئمة الدراسة
تسعى ىذه الدراسة لئلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما دكر اإلرشاد األسرم مف المنظكر اإلسبلمي في الحد مف حاالت الطبلؽ.

كلئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرئيس ينبغي اإلجابة عف األسئمة الفرعية االتية:
 .1ما ىي األسباب الحقيقية لمطبلؽ في المجتمع الفمسطيني ؟

 .2ىؿ تكجد فركؽ في أسباب الطبلؽ مف كجية نظر المطمقيف كفقا لمتغيرات الجنس كالمستكل
التعميمي كطبيعة السكف كطريقة اختيار الزكج كمكاف السكف ؟

 .3ما مدل فعالية برنامج اإلرشاد األسرم اإلسبلمي المقترح في الحد مف حاالت الطبلؽ؟

أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى:
 .1تكضيح أسباب الطبلؽ الحقيقية في المجتمع الفمسطيني مف كجية نظر المطمقيف انفسيـ .
 .2التعرؼ عمى آليات اإلرشاد المطبقة في المحاكـ الشرعية.

 .3تصميـ برنامج إرشاد أسرم نابع مف الشريعة اإلسبلمية ،بحيث يراعي خصكصية الفرد،كيحافظ
عمى سرية المعمكمات.

 .4قياس أثر البرنامج المقترح في الحد مف حاالت الطبلؽ المدرجة في سجبلت المحاكـ الشرعية.

أىمية الدراسة
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا انطبلقا مف االعتبارات اآلتية :
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أ -تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات األكلى كالفريدة في مجاليا في المجتمع الفمسطيني ال
سيما كأنيا تركز عمى أسس البناء التي تقكـ عمييا األسرة انطبلقا مف الشرع

اإلسبلمي

ب -تشكؿ أساسا رافدا لجيكد العامميف في اإلرشاد األسرم سكاء في المحاكـ الشرعية أك
المؤسسات المجتمعية المختمفة

ت -تفتح آفاقا أماـ الباحثيف كالمينييف تتعمؽ في ىذا المجاؿ باتجاه ترسيخ قكاعد إرشاد

اجتماعي مبني عمى أسس إسبلمية صحيحة تمبي حاجات المجتمع كتراعي تطكرات

العصر

حدود الدراسة:
أجرل الباحث ىذه الدراسة في إطار الحدكد التالية:

 .1المطمقكف في محافظة الخميؿ خبلؿ عامي ( )2006- 2005كالبالغ عددىـ اإلجمالي ()937
.2حاالت الطبلؽ المدرجة في سجبلت المحاكـ الشرعية خبلؿ العاـ (.)2006-2005

 .3اقتصرت عمى محافظة الخميؿ .
مصطمحات الدراسة:

 .1اإلرشاد األسرم مف المنظكر اإلسبلمي :ىك عممية مساعدة الفرد ليستخدـ ما عنده مف إمكانات
كقدرات استخدامان سميمان مف أجؿ تحقيؽ التكافؽ في الحياة الزكجية ،كييدؼ إلى مساعدة األسرة
بكامميا الف تعيش في كئاـ كانسجاـ كتناغـ كىي تقكـ عمى مجمكعة مبادئ تحكـ حركة

أعضائيا كفؽ التصكر اإلسبلمي كالمبادئ اإلسبلمية.

 .2الطبلؽ  : :حؿ قيد الزكاج أك النكاح بمفظ الطبلؽ كنحكه كىك مشركع بالكتاب كالسنة

كاإلجماع ،كىك كفر لنعمة اهلل،ألف الزكاج نعمة مف نعـ اهلل  ،ككفراف النعمة حراـ ،إف لـ يكف
مف غير حاجة إليو .

6

الفصل الثاني
الخمفية النظرية والدراسات السابقة
القسـ األكؿ:
اإلطار النظرم

القسـ الثاني:
الدراسات السابقة
التعقيب عمى الدراسات السابقة
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القسم األول
الخمفية النظرية
أوال :مفيوم اإلرشاد األسري :

اإلرشاد لغة  :الداللة كاليداية  ،كمنيا إرشاد الضاؿ أم ىدايتو الطريؽ (ابف منظكر،د.ت )175/3 ،كقد
تنكعت كتعددت تعريفات ىذه الكممة في الحقؿ التطبيقي لعمـ النفس  ،رغـ حداثتو كعمـ مستقؿ بذاتو ،
كقد يعكد ذاؾ إلى اختبلؼ فمسفة ككجيات نظر القائميف بتعريفيا  .حيث يمكف النظر إليو ككسيمة أك
كظيفة أك كنتيجة طبيعية لمتدريب ،أك كمحصمة لبناء فمسفي (األسدم ،إكابراىيـ)2003 ،

كما عرؼ عمى أنو مجمكعة اإلجراءات التي تتضمف التقبؿ كالتشجيع كتقديـ المعمكمات كالمساعدة عمى

اتخاذ الق اررات (حمدي ,وأبو طالب . )10 ،2005 ،

األسرة لغة  :مأخكذة مف األسرة كالتي جمعيا أيسر  ،كتأتي بعدة و
معاف كىي الدرع الحصيف
أىؿ الرجؿ كعشيرتو ،ألنو يتقكل بيـ ،الجماعة يربطيا أمر مشترؾ (مدككر . ) 1972،
اإلرشاد األسري اصطالحاً :
العممية التي يقكـ بيا المعالج األسرم كمعاكنكه بغية مساعدة فرد فييا أك أكثر يككنكف بحاجة إلى

مساعدة (العزة . )61 ، 2000،
ثانيا :أنواع اإلرشاد األسري:

1:2اإلرشاد األسري الزواجي وىو :تقديـ مساعدة متخصصة مف قبؿ المعالج األسرم لمزكجيف لكي
يككنا متكافقيف مف الناحية الزكجية (العزة . )170 ، 2000،
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 2:2اإلرشاد النفسي الديني :
يعتمد عمى العقيدة الدينية السميمة النيا أساس متيف لمسمكؾ السكم كالتكافؽ كالصحة النفسية ،كقد أجمع

المرشدكف عمى اختبلؼ أديانيـ عمى أف اإلرشاد الديني طريقة تقكـ عمى أسس كمفاىيـ كمبادئ كأساليب

ركحية كأخبلقية كعقبلنية،كال بد أف يحيط المرشد النفسي عممان بمفاىيـ دينية أساسية مثؿ :طبيعة

اإلنساف كما حددىا اهلل ،كمعرفة األسباب المؤدية لبلضطرابات النفسية في رأم الديف منيا  :الذنكب

كالضبلؿ  ،كاالنحراؼ كالشعكر باإلثـ كالخكؼ كالقمؽ كاالكتئاب  ،أما الكقاية الدينية مف االضطرابات
النفسية فتتمثؿ في اإليماف كالسمكؾ الديني كالسمكؾ األخبلقي ،كخطكات اإلرشاد الديني ىي :االعتراؼ
كالتكبة كاالستبصار كالتعمـ كالدعاء كابتغاء رحمة اهلل كاالستغفار كذكر اهلل كالصبر كالتككؿ عمى اهلل.

(حمدم  ،كأبك طالب . ) 1998
 3:2اإلرشاد الفردي :

محاكلة مساعدة مسترشد كاحد فقط خبلؿ العممية اإلرشادية لحؿ مشاكمو مف خبلؿ إتباع فمسفة إرشادية
معينة  ،ك يتميز عادة بإقامة عبلقة مخطط ليا بيف الطرفيف ك ىذا يساعد عمى تفيـ المشكمة التي

يعاني منيا المسترشد ك حميا بطريقة تفكؽ طرؽ اإلرشاد األخرل  ،ك قد يكاجو اإلرشاد الفردم بعض

الصعكبات منيا عدـ إتاحة فرص لئلرشاد لمسترشديف آخريف في حاالت نقص المرشديف ( .سمارة ك
نمر )1999 ،
 4:2اإلرشاد األسري الجماعي :

تستخدـ أساليب اإلرشاد الجماعي كالندكات كالمناقشات كأسمكب تمثيؿ الدكر،كالحكارات ككرش العمؿ

كاإلرشاد الديني في مساعدة أفراد األسرة (الزكج كالزكجة كاألبناء)عمى فيـ الحياة األسرية كمسؤكلياتيا

لتحقيؽ التكيؼ كالتكافؽ األسرم ،كبالتالي سعادة المجتمع كاستق ارره .كييدؼ اإلرشاد األسرم الجماعي
إلى تعمـ أصكؿ الحياة األسرية السميمة كتعمـ ميارات التنشئة االجتماعية لؤلبناء كطرائؽ مكاجية

المشكبلت كالصعكبات التي تعترض سعي األسرة لتحقيؽ استقرارىا كنمكىا كأداء دكرىا في

المجتمع،كىنالؾ طائفة مف الصعكبات كالمشكبلت التي تكاجو األسرة كتحتاج إلى تمقييا خدمات اإلرشاد
الجماعي األسرم لتقديـ خدمات االستشارات األسرية فيي :

اضطراب العبلقات الشخصية بيف الزكجيف كسكء التكافؽ الجنسي كالفكرم .
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اضطراب شخصية أحد الكالديف (الزكج أك الزكجة)  .كمعاناتو مف المشكبلت النفسية كالكآبة كعدـ
تحمؿ المسؤكلية كاإلدماف أك االنحراؼ االجتماعي .

(اضطراب العبلقات بيف األبناء كاآلباء مما يؤدم إلى فقداف الحب كالتكاصؿ االجتماعي كالصراع
كالشعكر بالحرماف كالرفض  ،ككذلؾ الحاؿ اضطراب العبلقات بيف األبناء.

عقكؽ الكالديف كمشكبلت إنجاب البنات كتعدد الزكجات كمشكبلت الطبلؽ كتفكؾ األسرة.

مشكمة التعامؿ مع أفراد األسرة المعكقيف عقميان أك حركيان أك حسيان.
مشكمة العنؼ داخؿ األسرة كخصكصان ضد األطفاؿ كالنساء.

كتبرز ىذه المشكمة لدل األسر في المجتمع الفمسطيني التي تحتاج إلى خدمات اإلرشاد األسرم

الجماعي لمساعدتيا عمى تعمـ طرائؽ التعامؿ مع أبنائيا الذيف تسبب االحتبلؿ اإلسرائيمي ليـ بإعاقات
دائمة أك الذيف تكلدت لدييـ اضطرابات نفسية حادة نتيجة ظركؼ االعتقاؿ كالتعذيب ،كييدؼ اإلرشاد

األسرم الجماعي إلى مساعدة األسرة في التغمب عمى المشاكؿ االقتصادية مف خبلؿ التدرم ب الميني

إكادارة المشركعات الصغيرة ( .حمدم ك أبك طالب .)1988 ،

 5:2اإلرشاد الزواجي : Marriage Counseling
ييدؼ اإلرشاد الزكاجي إلى مساعدة الفرد في التعرؼ عمى متطمبات االستعداد لمحياة الزكجية كطرائؽ
اختيار الشريؾ اآلخر كاإلعداد لمحياة الزكجية كطبيعة العبلقات الزكجية كطرؽ اإلنجاب كرعاية الحمؿ

كتنظيـ اإلنجاب كرعاية الطفؿ  ،ك تستخدـ أساليب اإلرشاد الجماعي كافة  ،كالمحاضرات كالمناقشات
كحؿ المشكبلت في المساىمة في اإلرشاد الزكاجي  ،كذلؾ لعب اإلرشاد الديني دك ار ىاما في تقديـ

المساعدة لحؿ المشكبلت كالصعكبات التي تنشأ في مراحؿ الزكاج كافة .

.)1988

( حمدم ك أبك طالب ،

ثالثا  :الحقوق والواجبات الزوجية
إف الزكاج كغيره مف العقكد  ،كينشئ بيف العاقديف الزكجيف حقكقان ككاجبات متبادلة  ،عمبلن بمبدأ التكازف

 ،كالتكافؤ  ،كتساكم أطراؼ العقد الذم يقكـ عميو أم عقد ،كالحقكؽ الزكجية ليست مجرد كصايا ينفذىا
الزكجاف بدافع الكجداف المحض كالصدؽ  ،كاالحتراـ كغيرىما  ،أك السمكؾ الذم يعتمد عمى المميزات

الشخصية  ،كسنكرد بعض الحقكؽ الزكجية التي يمزـ بيا كػؿ مف الزكجيف تجاه اآلخر كيحمييا اإلسبلـ

 ،كيدفع إلى االستقرار العائمي  ،كالدافع األكؿ ألداء الحقكؽ ىػك تمػؾ المزايا الشخصية التي يتحمى بيا
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الزكجاف مف سعة الصدر كاألناة كالمداراة كالتمطؼ،التي تحركيا عكامؿ المكدة كالرحمة ( ومن آياتو أن

خمق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون )

(الركـ  . )21:ك المكدة كالرحمة تنشآف حرصا عمى مصمحة كؿ طرؼ تجاه الطرؼ اآلخر مف تمطؼ

كرحمة كرفؽ إكاشفاؽ ،كىما عماد البيت الذم يقكـ عمى سكينة النفس  ،كيجعميا حقيقة يمدركة في الحياة
 ،كىما دستكر المعاشرة بيف الزكجيف التي تجعؿ كبل منيما يشعر أنو متمـ لآلخر (المقدـ .)2005 ،

قاؿ تعالى } :ولين مثل الذي عميين بالمعروف {(البقرة)228:

فاآلية نصت عمى أف الحقكؽ بيف الزكجيف متبادلة  ،طبقان لمبدأ  :كؿ حؽ يقابمو كاجب  ،فكؿ حؽ ألحد
الزكجيف عمى زكجو يقابمو كاجب يؤديو إليو  ،كبيذا التكزيع تكفمت ىذه القاعدة أف تحقؽ التكازف بيف

الزكجيف مف كافة النكاحي  ،مما يدعـ استقرار حياة األسرة  ،كاستقامة أمكرىا (المقدـ. )257 ،2005 ،

(كيستحب أف يتزيف الرجؿ لزكجتو) (الطيطاكم)42، 2001 ،قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنو  " :إني

ألتزيف المرأتي كما تتزيف لي  ،كما أحب أف أستنظؼ كؿ حقي الذم لي عمييا،فتستكجب حقيا الذم ليا

عمي ؛ ألف اهلل تعالى قاؿ  ( :ولين مثل الذي عميين بالمعروف ) أم زينة مف غير مأثـ ك عنو أيضا
ٌ
كليف مف حسف الصحبة كالعشرة بالمعركؼ عمى أزكاجيف مثؿ الذم عمييف مف الطاعة فيما أكجبو

عمييف ألزكاجيف  ،إف ليف عمى أزكاجيف ترؾ مضارتيف  ،كما كاف ذلؾ عمييف ألزكاجيف  ،قالو

الطبرم  :كقاؿ ابف زيد  :تتقكف اهلل فييف كما عمييف أف يتقيف اهلل عز كجؿ فيكـ  ،اآلية تعـ جميع
حقكؽ الزكجيف (الطبرم . )2007،

 1:3الحقوق اليامة والمشتركة بين الزوجين :
ينبغي أف يحرص كؿ مف الزكجيف عمى استقرار الحياة الزكجية كأف يسعى كؿ منيما عمى غض الطرؼ
عف اليفكات كاألخطاء  ،كخاصة غير المقصكد منيا السكء في األقكاؿ كاألفعاؿ  ،كقد ركل أنس رضي

اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  ( :كل بني آدم خطاء  ،وخير الخطائين التوابون ) (.
الترمذم ) 2501/

فعمى كؿ مف الزكج كالزكجة أف يحتمؿ صاحبو  ،فميكف شأف الزكجيف أف يمتمس القريف المعاذير لقرينو

 ،فالمؤمف يطمب المعاذير  ،كالمنافؽ يطمب الزالت ،كحيف تحسف النكايا  ،كتتكاد القمكب  ،كيككف التعقؿ

ىك مدار المعيشة  ،يتكفر ىذا الجانب الكريـ في حياة األسرة .

كعمى كؿ طرؼ أال يقابؿ انفعاؿ اآلخر بمثمو  ،فإذا رأل أحد الزكجيف صاحبو منفعبلن بحدة ،فعميو أف

يكظـ غيظو  ،كال يرد عمى االنفعاؿ مباشرة  ،كما أجمؿ قكؿ أبي الدرداء رضي اهلل عنو لزكجتو  " :إذا
رأيتني ً
غضبت  ،فى ىر ِّض
ضني  ،إكاذا رأيتيؾ غضبى رضَّضيتي ًؾ  ،إكاال لـ نصطحب " .
(المقدـ .)2005 ،
رابعا :الطالق
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الطبلؽ لغة :تحرر مف قيد كنحكه ،كالمرأة مف زكجيا تحممت مف قيد الزكاج كخرجت مف
عصمتو(.مدككر)563، 1972،

شرعا :حؿ رابطة الزكاج  ،إكانياء العبلقة الزكجية(.سيد سابؽ)206/2، 1992،
1:4مشروعية الطالق :
حرص اإلسبلـ عمى تكضيح األصؿ المشترؾ لمرجاؿ كالنساء فجميع أعضاء األسرة في نظر اإلسبلـ
ليـ أصؿ كاحد بأف قاعدة الحياة البشرية ىي األسرة فقد شاء اهلل أف تبدأ البشرية بأسرة كاحدة فخمؽ أكال
نفسا كاحدة ثـ خمؽ منيا زكجيا فكانت أسرة مف زكجيف ك مف ىذه األسرة األكلى جاء الرجاؿ كالنساء

الذيف يرجعكف جميعا إلى األسرة التي يقكـ عمييا نظاـ المجتمع اإلنساني ،كاألسرة تمعب دك ار ىاما في
غرس القيـ في نفكس األفراد كتحثيـ عمى تمثميا  ،كتشمؿ الديف كالعادات كالتقاليد كالقكاعد السمككية

المتعارؼ عمييا ككذلؾ القانكف كالتشريعات ،ألف اآلباء كاألميات ىـ الذيف يحيكف الفطرة اإليمانية عند
الطفؿ  ،كيجعمكنو مؤمنا منذ الصغر،محققيف لو السعادة (.فمسفي1983،ـ)

إف اإلسبلـ جعؿ عقد الزكاج دائمان  ،كأف تستمر الحياة بيف الزكجيف  ،حتى يفرؽ المكت بينيما  ،كلذلؾ
ال يجكز في اإلسبلـ تأقيت عقد الزكاج بكقت معيف

كرغـ أف اإلسبلـ يحتـ أف يككف عقد الزكاج مؤبدان يعمـ أنو إنما يشرع ألناس يعيشكف عمى األرض ليـ

،

خصائصيـ  ،كطباعيـ البشرية  ،لذا شرع ليـ كيفية الخبلص مف ىذا العقد  ،إذا تعثر العيش ،

كضاقت السبؿ  ،كفشؿ ت جميع كسائؿ اإلصبلح  ،كىك في ىذا كاقعي كؿ الكاقعية  ،كمنصؼ كؿ

اإلنصاؼ لكؿ مف الرجؿ كالمرأة ،فكثي انر ما يحدث بيف الزكجيف مف األسباب كالدكاعي  ،ما يجعؿ

الطبلؽ ضركرة الزمة  ،ككسيمة متعينة لتحقيؽ الخير  ،كاالستقرار العائمي كاالجتماعي لكؿ منيما  ،فقد

يتزكج الرجؿ كالمرأة  ،ثـ يتبيف أف بينيما تباينان في األخبلؽ  ،كتناف انر في الطباع  ،فيرل كؿ مف الزكجيف

نفسو غريبان عف اآلخر  ،ناف انر منو  ،كقد يطٌمع أحدىما مف صاحبو بعد الزكاج عمى ما ال

يحب ،كال

يرضى مف سمكؾ شخصي  ،أك عيب خفي  ،إلى غير ذلؾ مف األسباب كالدكاعي  ،التي ال تتكفر معيا

المحبة بيف الزكجيف كال يتحقؽ معيا التعاكف عمى شؤكف الحياة  ،كالقياـ بحقكؽ الزكجية كما أمر اهلل ،
فيككف الطبلؽ لذلؾ أم انر ال بد منو لمخبلص مف رابطة الزكاج التي أصبحت ال تحقؽ المقصكد منيا ،
كالتي لك ألزـ الزكجاف بالبقاء عمييا  ،ألكمت الضغينة قمبييما  ،كلكاد ؾ

ػؿ منيما لصاحبو  ،كسعى

ذؿؾ سببان ػؼم انحراؼ كؿ منيما  ،كمنفذان لكثير مف
يؾكف ػ
لمخبلص منو بما يتييأ ػؿق مف كسائؿ  ،كقد ػ

الشركر كاآلثاـ ،ليذا يشرع الطبلؽ كسيمة لمقضاء عمى تمؾ المفاسد  ،كلمتخمص مف تمؾ الشركر ،
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كليستبدؿ كؿ منيما بزكجو زكجان آخر  ،قد يجد معو ما افتقده مع األكؿ  ،فيتحقؽ قكؿ اهلل تعالى ( :وان

يتفرقا يغن اهلل كالً من سعتو  ،وكان اهلل واسعاً حكيماً )( .النساء )130:

كىذا ىك الحؿ لتمؾ المشكبلت المستحكمة المتفؽ ة مع منطؽ العقؿ كالضركرة  ،كاإلسبلـ عندما أباح

الطبلؽ  ،لـ يغفؿ عما يترتب عمى كقكعو مف أضرار تصيب األسرة  ،خصكصان األطفاؿ  ،إال أف ىذا
أقؿ خط انر  ،إذا قكرف بالضرر األكبر  ،الذم تصاب بو األسرة كالمجتمع كمو إذا أبقى عمى
الزكجية المضطربة  ،كالعبلئؽ الكاىية التي تربط بيف الزكجيف عمى كره منيما ،

الضرريف( .فمسفي1983،ـ)

العبلقة

فيككف الطبلؽ أخؼ

كـ أف الجك األسرم المتكتر يشد الفرد إلى خارج دائرة التفكير المنطقي كقد يسبب نكعا مف اإلحباط

(عمارة) 1986 ،

كيرل ( شيفركميمماف  .)133،1996أف الصراعات المستمرة بيف األبكيف أك بيف اإلخكة أك بيف اآلباء
كاألبناء يؤدم إلى جك متكتر في البيت  ،كتؤدم المجاالت المستمرة الحادة إلى شعكر بعدـ األمف.

كيضيؼ( المالح) معمقا عمى قضية الطبلؽ باعتبارىا مشكمة اجتماعية نفسية  ،كىي ظاىرة عامة في

جميع المجتمعات كيبدك أنو يزداد انتشا انر في مجتمعاتنا في األزمنة الحديثة كالطبلؽ ىك "أبغض الحبلؿ"
لما يترتب عميو مف آثار سمبية في تفكؾ األسرة كازدياد العداكة كالبغضاء كاآلثار السمبية عمى األطفاؿ

كمف ثـ اآلثار االجتماعية كالنفسية العديدة بدءان مف االضطرابات النفسية إلى السمكؾ المنحرؼ كالجريمة

كغير ذلؾ  ( .المالح) 2006،

فمف خبللو يظير أف الطبلؽ ما شرع إال مف حاجة ممحة فالطبلؽ عمى ثبلثة أكجو  :أحسف  ،ك حسف

 ،ك بدعي .

فأحسنو  :أف يطمقيا كاحدة في طير ال جماع فيو ك يتركيا حتى تنقضي عدتيا .
ك حسنو  :أف يطمقيا ثبلثا في ثبلثة أطيار ك ال جماع فييا ك الشير لآليسة ك الصغيرة ك الحامؿ

كالحيضة.

ك البدعة  :أف يطمقيا ثبلثا أك اثنتيف بكممة كاحدة أك في طير ال رجعة فيو أك يطمقيا ك ىي حائض فيقع
ك يككف عاصيا  (.الحنفي . )2002 ،
ة مف الدكاعي الجادة الخطيرة

كيرل الباحث انو ال ينبغي فصـ ما كصؿ اهلل كأحكمو  ،ما لـ يكف ثىَّضـ
ذؿؾ إال بعد استنفاد كؿ كسائؿ اإلصبلح  ،ليصبح الطبلؽ ىػك
المكجبة لبلفتراؽ  ،كال يصار إلى ػ

الدكاء لمزكجيف  ،حيث تشير دراسات كثيرة إلى األضرار التي تمحؽ باألسرة مف جراء المشاكؿ المستمرة
بيف الزكجيف  ،كقد تظير عمى أشكاؿ أمراض نفسية كعضكية .
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حكم الطالق :
اختمؼ الفقياء في حكـ الطبلؽ  ،فمنيـ مف ذىب إلى حظره إال لحاجة ك ىـ األحناؼ ك الحنابمة ك
لمحنابمة تفصيؿ في ذلؾ نجممو فيما يمي :

يككف الطبلؽ كاجبا أك محرما أك مباحا ك قد يككف مندكبا إليو .

الطبلؽ الكاجب  :طبلؽ الحكميف في الشقاؽ بيف الزكجيف إذا رأيا أف الطبلؽ ىك الكسيمة لقطع الشقاؽ.
الطبلؽ المحرـ  :فيك الطبلؽ مف غير حاجة إليو  ،ك إنما كاف حراما  ،ألنو ضرر بنفس الزكج  ،ك
ضرر بزكجتو ك إعداـ لممصمحة الحاصمة ليما مف غير حاجة إليو فكاف حراما.

الطبلؽ المباح  :يككف عند الحاجة إليو لسكء خمؽ المرأة ك سكء عشرتيا ك التضرر بيا  ،مف غير
حصكؿ الغرض منيا.

الطبلؽ المندكب  :ىك الذم يككف عند تفريط المرأة في حقكؽ اهلل الكاجبة عمييا ك الذم ال يمكنو إجبارىا
عمييا أك أف تككف غير عفيفة ( .سيد سابؽ.)1992،

السني والبدعي :
 2:4الطالق ُّ
الس ّني  :ىك الطبلؽ الذم يكقعو الزكج في طير لـ يحدث في أثنائو اتصاؿ بيف الزكجيف ذلؾ أف
ُّ - 1
الطير ىك فترة كماؿ الرغبة في المرأة  ،كال يقدـ الرجؿ عمى طبلؽ امرأتو في فترة كماؿ رغبتو فييا إال

لشدة الحاجة إلى الفرقة .

ك السني ما ال يحرـ كقكعو كالبدعي ما يحرـ  ،ىذا حكمان أما ديانة فالسني ىك طبلؽ المدخكؿ بيا

كليست بحامؿ كال صغيرة كال آيسة .

كالبدعي  :طبلؽ المدخكؿ بيا في حيض أك نفاس أك طير جامعيا فييا كلـ يتبيف حمميا

(

الحصني،د.ت)54/2،

أحصوا ِ
الن ِب ُّي إذا طَمَّ ْقتُم الِّنسآء فَطَمّقُ ُ ِ ِ ِ
ُّيا َّ
العدَّة ) (الطبلؽ )1 ،
يقكؿ اهلل تعالى في ىذا  (:يأي َ
وى َّن لعدَّت ِي َّن َو ْ ُ
َ
ُ
 .أم طمقكىف في إقباؿ عدتيف  ،كذلؾ ال يككف إال في طير لـ يمسيا فيو ألف الحيض أك الطير الذم
يمس الرجؿ فيو المرأة ال يحسب مف العدة  ،ركل البخارم ك مسمـ أف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما

طمؽ امرأتو كىي حائض عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فسأؿ عمر بف الخطاب
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رسكؿ اهلل عف ذلؾ فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ " :

ُم ْرهُ فميراجعيا فميمسكيا حتى تطير ثم إذا شاء

أمسكيا بعد وان شاء طمق قبل أن يمس فتمك العدة التي أمر اهلل أن يطمق ليا النساء

"

(البخارم 5251،كمسمـ. (1471 ،

 - 2ال ِبدعي  :اف يطمؽ الزكج عمى غير الكجو المذككر فيك مخالؼ لمشرع كىك المسمى (طبلؽ بدعة)

ألنو مخالؼ لمسنة باإلجماع كيشير القرآف الكريـ إلى تفضيؿ المراجعة كاإلبقاء عمى الزكجيف فيقكؿ :
َح ُّ
إصمحاً )(البقره. )220:
ق ِب َرّد ِى َّن في َذِل َك ْ
إن أ ََر ُ
( َوُب ُعولَتُ ُي َّن أ َ
ادوا ْ
فكصؼ الرد بأنو إصبلح لما حدث .
وى َّن لِ ِعد ِ
كفي مكضع آخر مف القرآف الكريـ يقكؿ تعالى  ( :يأيُّيا َّ
َّت ِي َّن
الن ُّ
بي إذا طَمَّ ْقتُ ُم النساء فَطَمِّقُ ُ
ْتين ِب ِ
َحصوا ِ
ود
ش ٍة ُّم ِّ
فح َ
الع َّدةَ َواتَّقُوا اهللَ َرَّب ُك ْم ال تُ ْخ ِر ُج ُ
بي َن ٍة َوِت ْم َك ُح ُد ُ
وى َّن ِمن ُب ُيوِت ِي َّن َوَال َي ْخ ُر ْج َن إال أَن َيأ َ
َوأ ْ ُ
ِ
اهلل ومن يتَع َّد ح ُد ً ِ
ِ
أم ارً )
تدري لَ َع َّل اهللَ ُي ْح ِد ُ
سو ) كيختـ اآلية بقكلو َ ( :ال ْ
ََ َ َ ُ
ود اهلل فَقَد ظَمَ َم َن ْف َ
ث َب ْع َد َذل َك ْ
(سكرة الطبلؽ .)1 :

كىذا يشير بكضكح إلى أف اهلل تعالى قد شرع الطبلؽ في أكؿ العدة كشرع أف تظؿ المرأة مف بعده في

منزؿ الزكجية طكاؿ مدة عدتيا مف الطبلؽ الرجعي ليمنح بذلؾ فرصة طكيمة لمزكج لمتأمؿ كلتكثير بكاعث

الرجعة كالرغبة كدكاعي اإلبقاء عمى الزكجية  ،فمعؿ اهلل يحدث أم انر بعد ذلؾ فيرجع الزكج عما أبرمو

كيراجع زكجتو ،كقد أباح الشرع لمزكج أف يترؾ زكجتو حتى تبمغ أجميا كتنقضي عدتيا فتطمؽ منو طبلقان

بائنان (كىي البينكنة الصغرل) كحتى بعد ذلؾ يظؿ الشرع اإلسبلمي حريصان عمى اإلبقاء عمى الزكجية
كعبلج ما حدث فيجيز لمزكج أف يعيد زكجتو إلى عصمتو كلكف برضاىا في ىذه المرة كبعقد كمير

جديديف ( .حقي)1997،

 3:4القيود عمى الطالق السني :
 .1تقييد الطبلؽ مف حيث زمنو بحيث يكره الطبلؽ متصبل بالعدة  ،ك عدة ذكات الحيض باألطيار أك
الحيض فزمف طبلقيا ىك الطير الذم لـ يجامعيا فيو

 ،ألنو يحسب مف عدتيا لمف يرل أف العدة باألطيار  ،فيككف الطبلؽ متصبل بالعدة  ،ك عند مف
يرل أف العدة بالحيض تبتدئ عدتيا بأكؿ حيضة بعد الطير .

 .2مف حيث العدد  :ينقسـ الطبلؽ السني مف حيث العدد إلى قسميف :

أ) أحسف الطبلؽ  :أف يطمؽ الزكج زكجتو طمقة كاحدة رجعية فاف زاد عمى ذلؾ في الطير الكاحد أك

طمقيا في األطيار التي تميو زمف عدتيا دكف أف يراجعيا  ،أك طمقيا ثبلثا دفعة كاحدة كاف الطبلؽ

بدعيا .
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ب) حسف الطبلؽ  :ىك أف يطمؽ زكجتو طمقة كاحدة في كؿ طير مف أطيار العدة  ،حتى تنتيي
الطمقات الثبلث التي يممكيا الزكج عمى زكجتو بانتياء العدة .

 .3الطبلؽ مف حيث الكصؼ  :اتفؽ الفقياء عمى أف الطبلؽ الرجعي ىك طبلؽ السنة كما أنيـ اتفقكا
عمى أف الطبلؽ البائف في األحكاؿ التالية ال يكصؼ بالبدعة :

أ) طبلؽ غير المدخكؿ بيا

ب) الطبلؽ الذم يكقعو القاضي
ت) الطبلؽ المكمؿ لمثبلث

ث) الطبلؽ باتفاؽ إرادة الزكجيف " المخالعة " ( السرطاكم )1995 ،
 4:4الطالق واألىمية العقمية لو :
لقد أعطى الشرع اإلسبلمي األصكؿ التي تنظـ الطبلؽ أىمية كبرل فعمى العكس مف الزكاج الذم ىك

خير في مجممو  ،يككف الطبلؽ ش انر ال بد منو في الغالب  .كليذا فإف اإلسبلـ قد سيؿ الزكاج كجعؿ

الشركط المتعمقة بو سيمة لمغاية  ،فحتى المجنكف كالمعتكه كالطفؿ يحؽ لو الزكاج عف طريؽ الكلي  ،أما

الطبلؽ فمحككـ بشركط أصعب  ،فبينما ال تككف ىناؾ أىمية عقمية مشركطة لمزكاج  ،إال أف الطبلؽ

مشركط دائمان بكجكد العقؿ  ،كلقد شرع ذلؾ سبحانو كتعالى حفاظان ىَ عمى تكامؿ العائمة كتماسكيا .
كلسكؼ نرل أف كجكد العقؿ الخالي مف االضطرابات النفسية التي تسبب الجنكف ليس ىك الشرط الكحيد
في صحة الطبلؽ  ،كلكف يستكجب عمى ىذا العقؿ أف يككف خاليان مف المؤثرات الحسية كالدكائية أك

المخدرات أك المسكرات  ،بؿ حتى حالة الغضب الشديد مرتبطة في صحة الطبلؽ بحاؿ مف األحكاؿ .

(الصكاؼ ك الجمبي )2001 ،

ك قد نصت المادة (  ) 88فقرة ( أ ) مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ك المعمكؿ بو في فمسطيف "
ال يقع طبلؽ السكراف  ،كال المدىكش  ،كال المكره  ،كال المعتكه  ،كال المغمى عميو  ،ك ال النائـ "

ك المدىكش كما فسرتو ىذه المادة في الفقرة (ب) ىك الذم فقد تمييزه مف غضب أك كلو ( الحب ) أك
غيرىما فبل يدرم ما يقكؿ  ( .األشقر )200 ، 1997 ،

 5:4الفيم الشرعي لمطالق ودوره في الحد من حاالت الطالق.
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يمتاز التشريع اإلسبلمي بالكاقعية كال يغفؿ عف حاجات الناس كضركرات حياتيـ بؿ يكلييا بالغ االىتماـ

إذ أف سعادة اإلنساف ىي اليدؼ كراحتو ىي الغاية مف كؿ ما يشرع  ،ككثي اير ما تط أر في الحياة الكاقعية
حاالت تجعؿ الطبلؽ ضركرة قطعية بؿ تجعمو كسيمة لبلستقرار العائمي نفسو ال كسيمة سكاىا ،

كالزكاج ىك المبنة األكلى في بناء المجتمع السميـ  ،كال يككف المجتمع قكيان إال إذا كاف أساسو متينان

متماسكان  .كليذا أكبر اإلسبلـ مف شأف الزكاج فسماه ميثاقان غميظان  ،قاؿ تعالى :
ْن ِمن ُكم ِميثقاً ِ
ض ُك ْم إلى َب ٍ
غميظاً ) ( النساء)21،
عض َو َ
( َو َك ْي َ
أخذ َ
ْضى َب ْع ُ
ف تَأ ُخ ُذوَن ُو َوقَ ْد أَف َ
ككضع لو مف القكاعد كاألنظمة ما يضمف بقاءه كاستم ارره محققان بيف الزكجيف السكف النفسي كالمكدة
ِ
ِ
كالرحمة  .قاؿ اهلل تعالى  ( :و ِم ْن ِ
س ُك ُنوا إلَ ْي َيا َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َوَّدةً
آيات ِو أن َخمَ َ
ق لَ ُكم ِّم ْن أنفُس ُك ْم ْأزَواجاً لتَ ْ
َ
حمة ) (الركـ. )21،
َو َر َ
لكف قد تط أر عمى الحياة الزكجية أحيانان أمكر لـ تكف في الحسباف تجعؿ الحياة الزكجية مصدر قمؽ

كشقاؽ كأف يعتقد المرء أنو أخطأ في اختياره شريكة حياتو إذ يرل أخبلقان كطباعان جافة يرل نفسو عاج انز
عف التبلؤـ معيا ،كقد ترل الزكجة مف زكجيا قسكة في المعاممة غير معيكدة كقد تطمع عمى ما ال

يرضييا مف سمككو كأخبلقو بحيث لك عرفت ذلؾ قبؿ الزكاج ما قبمت بو زكجان كشريكان لحياتيا،كقد ال

يحقؽ الزكاج لمزكجيف أك أحدىما غاياتو الكبرل  ،فتنقمب المكدة كراىية كالسكف قمقان كالرحمة قسكة  ،كقد

يصؿ الشقاؽ بيف الزكجيف إلى حد يستحيؿ عنده الصمح  ،كتصبح الحياة الزكجية جحيمان ال يطاؽ ،
كتصبح األسرة جميعان ذككرىـ إكاناثيـ صغارىـ ككبارىـ َّض
ميدديف بسبب ذلؾ ،بأسكأ العكاقب كأخطر النتائج

في مختمؼ جكانب حياتيـ المادية كالمعنكية كالخمقية  ،فإذا ما أصبح الزكاج الذم كاف أمبلن يراكد خياؿ
الزكجيف بالسعادة كالنعيـ كاليناء،مصد انر لمشقاء كالنزاع كسببان لمضرر بالزكج كالزكجة  ،لذلؾ كضع

اإلسبلـ الدكاء الناجع كالحؿ األمثؿ ،قبؿ المجكء إلى الطبلؽ حيث ،أمر كبلن مف الزكجيف  ،كحرصان عمى
ءام ُنوا ال َي ِح ُّل
رباط الزكجية  ،أف يصب ار كيتحمبل ما استطاعا إلى ذلؾ سبيبلن  .قاؿ تعالى ؛ ( يأيُّيا الّ َ
ذين َ
شة ُّمبي ٍ
فح ٍ
ين ب ِ
ِ
ْى ُبوا ِب َب ْع ِ
نة
ض َمآ َءاتَ ْيتُ ُم ُ
وى َّن لِتَذ َ
ضمُ ُ
ساء َك ْرىاً َوَال تَ ْع ُ
َّ
وى َّن َّإآل أَن َيأت َ َ
لَ ُك ْم أَن تَ ِرثُوا ال ّن َ
شيئاً وي ْجع َل اهلل ِف ِ
وى َّن ِبا ْلمع ِ
وع ِ
يو َخ ْي ارً َكثي ارً( (النساء. )19،
روف ففن َك ِرْىتُ ُم ُ
اش ُر ُ
ََ
َْ
وى َّن فَ َعسى أَن تَ ْك َرُىوا َ َ َ َ
ُ
ك لقد تشدد اإلسبلـ في الطبلؽ كلـ يبحو عمى إطبلقو بؿ كضع لو مف األحكاـ كعميو مف القيكد ما
يكفؿ عدـ حدكثو إال في حاالت الضركرة  ،كبذلؾ جعؿ أداة لتحقيؽ الصالح العاـ كصالح األسرة نفسيا،

فيقرر اإلسبلـ أنو ال يصح شرعان االتجاه إلى الطبلؽ ألسباب يمكف عبلجيا أك ألمكر يمكف أف تتغير
في المستقبؿ أك تحكؿ دكف استقرار الحياة الزكجية.

فبل يستحسف أف يفكر األزكاج في الطبلؽ لمجرد تغيير عاطفتيـ نحك زكجاتيـ أك لمجرد عدـ ارتياحيـ

إلى بعض أحكاليف كأخبلقيف التي ليس فييا ما يمس الديف أك الشرؼ ألف ىذه العكاطؼ متقمبة كمتغيرة

كال يصح أف تبنى عمييا أمكر خطيرة تتعمؽ بكياف األسرة كمصيرىا،كالزكج إف كره مف زكجتو خمقان رضي
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منيا آخر  .كما جاء في الحديث  ( :ال يفرك مؤمن مؤمنة  ،إن كره منيا خمقاً رضي منيا آخر

)

(مسمـ( )1469 ،حقي )1997،

( فطمقوىن لعدتين ) (الطبلؽ  ) 1 :كاستنادا لآلية الكريمة كتفسيرىا في ضكء السنة النبكية كأقكاؿ
الصحابة كالتابعيف كشركح المفسريف دلت عمى أف الطبلؽ يجب أف يككف في طير ال جماع فيو ألنو
الكقت الذم تبدأ فيو المطمقة عدتيا  ،كمف طمؽ في الحيض فقد خالؼ ما شرع اهلل لو ،فمف طمؽ زكجتو

كىي حائض أك طمقيا في طير جامعيا فيو فطبلقو غير كاقع عند بعض المذاىب الفقيية خبلفان لجميكر
الفقياء الذيف قالكا بكقكع الطبلؽ مع اإلثـ ،كؼم ىذا تأكيد مف الشارع عمى تقييد الطبلؽ فقد يطمؽ الزكج
زكجتو كىي في الحيض ال رغبة في الطبلؽ ،كليذا أمر القرآف أف يككف الطبلؽ في كقت الرغبة إلى

الزكجة ليككف دليبلن عمى كجكد حاجة أك سبب لمطبلؽ .فاختبلؼ الفقياء في كقكع الطبلؽ في الحيض ،
يبيف مدل أىمية ذالؾ لؤلسرة.كيرل العديد مف العمماء كعمى رأسيـ ابف تيمية كابف القيـ مف الحنابمة ك

الجعفرية كالظاىرية كالناصر كالشككاني مف الزيدية كىك رأم سعيد بف المسيب كبعض المعتزلة كإسماعيؿ

بف عمية  :إف طبلؽ الحائض باطؿ .

كقاؿ جميكر الفقياء  :يقع الطبلؽ كالمرأة حائض مع اإلثـ كانقسمكا إلى فريقيف  .فريؽ يقكؿ  :تستحب

مراجعة الزكجة كآخركف يقكلكف بؿ مراجعة المطمقة في الحيض كاجب  .كمف الذيف قالكا بكجكب المراجعة
جميكر الحنفية .كركل عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ كجكب مراجعة المطمقة في الحيض  .كركاية بالكجكب

أيضان لدل الزيدية ( ،الصابكني .)1983،ك قد اخذ قانكف األحكاؿ الشخصية األردني بكقكع الطبلؽ بمفظ

الثبلث أك المكرر في المجمس الكاحد طمقة كاحدة حيث نصت المادة (  ) 90عمى أف  :الطبلؽ المقترف
بالعدد لفظا أك إشارة ك الطبلؽ المكرر في مجمس كاحد ال يقع بيما إال طمقة كاحدة ( السرطاكم ،

 )79 ،1995كما جاء في المادة (  )101يجب عمى الزكج أف يسجؿ طبلقو أماـ القاضي  ،ك إذا طمؽ
زكجتو خارج المحكمة  ،ك لـ يسجمو فعميو أف يراجع المحكمة الشرعية لتسجؿ الطبلؽ خبلؿ خمسة عشر

يكما  ،ك كؿ مف تخمؼ عف ذلؾ يعاقب بالعقكبة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات  ،فيعاقب بالسجف

مدة ال تقؿ عف شير ك ال تزيد عمى ستة أشير أك بغرامة مائة دينار ( األشقر 214 – 213 ، 1997 ،

).

كركم عف إبراىيـ النخعي أف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كانكا يستحبكف أف ال يطمقكا لمسنة

إال كاحدة ثـ ال يطمقكا غيرىا حتى تنقضي عدتيا(،الصنعاني ) 302| 6 ،كفي ركاية  :ككػاف ذلؾ أحسف
عندىـ مف أف يطمؽ الرجؿ ثبلثا في ثبلثة أطيار ،أخرجو بمعناه عبد الرزاؽ في مصنفو (،

(الحنفي.)151/3، 2002،

ككاف ابف سيريف إذا سئؿ عف الطبلؽ قاؿ نيى عنو إماـ اليدل يعني عمر بف عبد العزيز

(االصبياني ،د.ت)257/5،
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كمف ىنا ال يرتضى اإلسبلـ ىذه الكممة في كؿ كقت بؿ جعؿ ليا أكقاتان خاصة .كبعد كقكعيا أمر ببقاء

الزكجة داخؿ البيت بعد كقكع الطبلؽ الرجعي  ،لعؿ المياه تعكد إلى مجارييا  ،لعؿ مشاعر الجفاء تبرد

كعكاطؼ الحناف تغمب،كاستنفر اإلسبلـ أقارب الزكجيف ليمنعكا تفاقـ األزمة ككفاة الحياة الزكجية  ،كآيات

القرآف في ىذا الصدد كثيرة ،

( وأحصوا العدة واتقوا اهلل ربكم ال تخرجوىن من بيوتين وال

يخرجن )(الطبلؽ . )1 :فيحرـ خركج الزكجة مف بيتيا أك إخراجيا منو عند سماع الطبلؽ ،إال أف يأتيف

بفاحشة مبينة  .كتمؾ حدكد اهلل كمف َّض
يتعد حدكد اهلل فقد ظمـ نفسو ال تدرم لعؿ اهلل يحدث بعد ذلؾ أم انر،
كالجممة األخيرة تشير إلى حكمة بقاء المرأة في البيت  ،فيك ال يزاؿ بعد الطبلؽ بيتيا  ،كما تشير إلى

تـ فيو االتصاؿ بيف
سبب جعؿ الطبلؽ في كقت محدد  ،فيك ال يحؿ كقت الحيض  ،كال يحؿ في طير َّض
الزكجيف ،حيث أف لو زمانان َّض
( تمك
محددان يحؿ فيو  ،كالتزاـ ىذه المعاني عبرت عنو اآلية بيذه الجممة

حدود اهلل ) (الغزالي)2005،

إذا راعى الطبلؽ الجكانب الشرعية كالنفسية كاالجتماعية التي تحصؿ بسبب الفرقة  ،باإلضافة إلى أف
الطبلؽ قد حصؿ في التكقيت المناسب سكاء أكاف التكقيت مف حيث الزماف أـ مف حيث أنو قد تـ بعد
اتخاذ جميع الكسائؿ كاألساليب لعبلج المشكمة  ،كبعد أف تبيف بعد الدراسة كالتمحيص أف أفضؿ قرار

لمعبلقة الزكجية ىك الطبلؽ ىنا يككف الطبلؽ ناجحان إكاال فإنو سيككف فاشبلن  ،كال يعني فشمو أنو لـ يقع ،
كلكنو يقع مع حصكؿ أضرار نفسية كاجتماعية كبيرة كلكف الطبلؽ الناجح ىك الطبلؽ الذم يقع باتفاؽ
بيف الزكجيف  ،فتككف األضرار أقؿ عمى المطمقيف كعمى أبنائيما كأىمييما ( .المطكع)2007،

كقد كاف مف ىدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف يترؾ لمزكجيف تسكية خبلفاتيما دكف تدخؿ احد  ،إال

إذا طمبا مف أىميما ذلؾ  " .فعف سيؿ بف سعد الساعدم رضي اهلل عنو  .قاؿ :جاء النبي صمى اهلل عميو

كسمـ إلى بيت فاطمة رضي اهلل عنيا فمـ يجد عميان (رضي اهلل عنو) فقاؿ  :أيف بعمؾ  ،فقالت  :كاف بيني
كبينو شيء فغاضبني فخرج  ،فمـ يقؿ عندم  .فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ  :إلنساف انظر أيف ىك ،

فقاؿ  :ىك في المسجد راقد فجاءه كىك مضطجع كقد سقط رداؤه عف شقو فأصابو تراب فجعؿ النبي صمى
اهلل عميو كسمـ يمسح عنو ك يقكؿ  :قـ أبا تراب قـ أبا تراب (البخارم  ، 441 ،مسمـ  ) 2409،قاؿ سيؿ

 :كما كاف لو اسـ أحب إليو منو ،كىذا يكضح أف الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ لـ يسأؿ عف سبب

الخبلؼ بؿ ذىب إلى زكج ابنتو يداعبو ليستؿ مف نفسو كؿ أسى أك غضب  .فقد يحدث مشكمة بيف رجؿ
ك زكجتو كيتدخؿ البعض مف غير المؤىميف لمصمح فيخجؿ مف ذكر الحقيقة مف الجانبيف تؤدم إلى اتساع

الخبلؼ (.حقي)1997،

كيرل الباحث انو في حاؿ تـ الطبلؽ كفؽ التصكر الشرعي فإف نسبة الطبلؽ ستنخفض بشكؿ ممحكظ

سيما أف أغمب حاالت الطبلؽ إف لـ تكف كميا إنما تقع ضمف الطبلؽ البدعي فإف مف يطمؽ زكجتو في

طير لـ يمسيا فيو كتبقى بعده الزكجة في البيت تمارس حياتيا المعتادة فيذا األمر كفيؿ لمطرفيف لمراجعة
أنفسيما دكف تدخؿ أحد في ذلؾ  ،كلكف كلؤلسؼ إف ما يحدث ىك خركج الزكجة فكر سماعيا لمطبلؽ مف
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البيت كتنتقؿ المشكمة لتصبح بيف الزكج كعائمتو كالزكجة كعائمتيا كيتـ العمؿ معيـ جميعان كفي كثير مف
األحياف يتـ العمؿ مع حالة الخبلؼ بعيدان عف الجكىر الحقيقي ليا كقد ينسكا بأف الزكجيف في أغمب

األحياف لك ترككا لحؿ مشكمتيـ لكحدىـ لكاف أسيؿ ألنو في بعض األحياف كنت أشعر مف خبلؿ عممي
مع األزكاج برغبة حقيقية لمعكدة كلكف كاف ىناؾ حاجز يمنعيـ مف ذلؾ،خصكصا كأف األىؿ ال يمكف

تجاكزىـ  ،كمف جية أخرل لك تصكرنا كجكد الزكجة في بيت الزكج عند نشكب خبلؼ أك كقكع الطبلؽ

،فإف ىذا يعطي الزكجيف فرصة لمراجعة كمحاسبة أنفسيـ  ،كحؿ الخبلؼ بينيـ إف أمكف ذلؾ .

خامسا :اإلرشاد األسري من منظور شرعي
تمثؿ التربية اإلسبلمية أعظـ حدث في تطكر التربية  ،فقد كاف لظيكر اإلسبلـ تأثيره العميؽ في حياة

العرب  ،إذ استطاع في فترة كجيزة أف يغير حياتيـ  ،كينقميـ مف مجتمع يعيش عمى ىامش الحضارة إلى
قادة الحضارة اإلنسانية أرسكا أسسان عظيمة في مياديف التربية كاألخبلؽ كالعمكـ كالفمسفة كالقكانيف،

كاإلرشاد كتخصص لـ يكف معركفا كحقؿ متخصص كمنفرد بؿ كاف نسيجان تتألؼ مف خبللو عناصر

التعميـ األخرل ،فاإلرشاد الديني أسمكب تكجيو إكارشاد كعبلج كتربية كتعميـ كيقكـ عمى معرفة الفرد
لنفسو كلربو كلدينو كالقيـ كالمبادئ الركحية كاألخبلقية(.األسدم ،إكابراىيـ)2003 ،

كييدؼ إلى تحقيؽ الصحة الجسمية كالنفسية ليستطيع اإلنساف أف يكاصؿ الطريؽ الذم رسمو اإلسبلـ لو

لبناء حضارة إنسانية لتحقيؽ السعادة لمبشرية  ،ذلؾ أف األفراد لبنات البناء االجتماعي فكما يككف األفراد

يككف المجتمع  ( .أبك صالح كآخركف . 1401 ،ىػ )

إكاف مف أىـ معالـ اإلرشاد الديني ىك االعتراؼ بالذنب كظمـ النفس أماـ اهلل ،كاالعتراؼ نظرية قرآنية كىذا
ما قرره القراف الكريـ في العديد مف اآليات فقد ذكر في قصة سيدنا يكنس عميو السبلـ.
قاؿ اهلل تعالى :

( وذا النون إذ ذىب مغاضباً فظن أن لن نقدر عميو فنادى في الظممات أن ال إلو إال أنت سبحانك إني
كنت من الظالمين  ،فاستجبنا لو ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) (األنبياء. )88-87 :

كضرب القرآف الكريـ مثبلن آخر مف االعتراؼ بالذنب بما صدر عف سيدنا آدـ كحكاء عمييما السبلـ عند
( ربنا ظممنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا

مخالفتيما أمر اهلل  ،إذ قاال كما جاء في قكلو تعالى :
لنكونن من الخاسرين) (األعراؼ)23 :

كاالعتراؼ يتضمف شككل النفس مف النفس طمبا لمغفراف .كأف االعتراؼ فيو إفضاء اإلنساف بما في
نفسو إلى اهلل .كىك يزيؿ مشاعر الخطيئة كاإلثـ كيخفؼ مف عذاب الضمير كيطير النفس المضطربة
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كيعيد إلييا طمأنينتيا .كيظير مفيكـ الذات الخاص حيث يكشؼ الفرد عف عكرتو النفسية بقصد اإلرشاد ،
كلذلؾ يجب عمى المرشد مساعدة المسترشد عمى تفريغ ما بنفسو مف انفعاالت كمشاعر،كيتقبؿ المرشد

ذلؾ ،كيتبع االعتراؼ الندـ عمى اإلثـ كالرجكع إلى الفضيمة ( .األسدم ،إكابراىيـ)2003 ،
 2:5التأصيل الشرعي لمينة اإلرشاد األسري:
يمكف القكؿ أف مينة اإلرشاد األسرم تستمد مشركعيتيا مف خبلؿ عدة مبادئ جاءت بيا الشريعة

اإلسبلمية،منيا اإلصبلح كالنصح الشرعي كالدعكة إلى اهلل كالحسبة كالسعي في حاجة الناس  ،ككذلؾ
تكجييات ربانية كنبكية كتكجييات مف الصحابة تؤكد مشركعيتيا بؿ كجب القياـ بكاجب اإلرشاد األسرم ،

كافصؿ ذلؾ مف خبلؿ العناكيف اآلتية:
 1:2:5اإلصالح:

َّ
َخ َوْي ُك ْم واتَّقُوا اهلل لَ َعمَّ ُك ْم تُْر َح ُمون)
ون ْ
أصمِ ُحوا َب ْي َن أ َ
الم ْؤ ِم ُن َ
إخ َوةٌ فَ ْ
يقكؿ اهلل تعالى  ( :إنما ُ
(الحجرات . )10:
ذات َب ْي ِن ُك ْم ) (األنفاؿ . )1 :كيقكؿ سبحانو كتعالى في أمر الشقاؽ
َصمِحوا َ
كيقكؿ تعالى ( :فاتَّقُوا اهلل َوأ ْ
ص ْمحاً
ام أرةٌ َخافَ ْت ِم ْن َب ْعميا ُن ُ
شو ازً أ َْو إعراضاً فال ُج َ
ناح َعمَ ْي ِيما أن ُيصمحا َب ْي َن ُيما ُ
بيف الزكجيف  ( :إن ْ
مل َخ ْيٌر) (النساء . )128 :
و ُّ
الص ُ
اف ِمن ُّم ٍ
وص جنفاً
كيقكؿ جؿ شأنو في أمر الكصايا كما قد ينتج عنيا مف خبلفات أسرية  ( :فَ َم ْن َخ َ
ور َرحيم) (البقرة .)182:
مل بينيم فال إثم عميو َّ
فأص َ
أو إثْماً ْ
إن اهلل َغفُ ٌ
ِ
ٍ
أصمَ َل فَأ ْ
َج ُرهُ
كيقكؿ سبحانو في أمر الجنايات كالقصاص َ ( :
س ّيئة سيئ ٌة م ْثمُيا فَ َم ْن َعفَا َو ْ
اء َ
وج َز ُ
ب الظَّالمين) (الشكرل . )40 :
عمى اهلل إ ّنو ال ُي ِح ُّ
كيقكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ( أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة  ،قالوا بمى يا

رسول اهلل  :قال  :إصالح ذات البين  ،ففن فساد ذات البين ىي الحالقة) .صحيح(أبك داكد )1919،
كقاؿ رجؿ لمحمد بف كعب القرضي رحمو اهلل ،ذىبت لئلصبلح بيف قكـ  .قاؿ  :لقد أدركت درجة

المجاىد  ،ثـ ق أر ( ال َخ ْي َر في َك ٍ
اى ْم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس)
ثير من َّن ْجو ُ
(سكرة النساء اآلية .)114
كقاؿ األكزاعي رحمو اهلل ،ما خطكة أحب إلى اهلل عز كجؿ مف خطكة في إصبلح ذات البيف كمف

أصمح بيف اثنيف كتب اهلل لو براءة مف النار ،فيذه جممة مف اآليات كاألحاديث كآثار السمؼ الدالة عمى
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فضؿ اإلصبلح بيف المتخاصميف ،كالمرشد إنما يسعى لئلصبلح بيف الزكجيف أك بيف قريبيف(.الصقر

) 2004،

كمف المعمكـ لدل الجميع أنو ينتج عف الخبلفات األسرية مف المفاسد االجتماعية كاالقتصادية كاألمنية

الشيء الكثير،لذا كاف الساعي إلصبلح ذات البيف كتفريج كربات إخكانو المسمميف كالتنفيس عنيـ

بالتكجيو كاإلرشاد إكاضفاء الطمأنينة عمى نفكسيـ كبذؿ المشكرة كالداللة عمى الطريؽ الصحيح ،بعمـ

كمينية لو منزلة عميا عند اهلل سبحانو كتعالى  ،كالحظكة في الدنيا بشكر الناس لو( .الدركيش )2004 ،

2:2:5المناصحة الشرعية :
يقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ فيما أخرجو مسمـ عف تميـ الدارم مرفكعان ( إن الدين النصيحة  ،قمنا

لمن يا رسول اهلل  ،قال  :هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة المسممين وعامتيم )

(مسمـ  ) 55 ،كفي الحديث أيضان عنو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  ( :إن من حق المسمم اذا استنصحو

أن ينصحو )  (.األلباني ) 2157 ،كلمسمـ عف معقؿ بف يسار مرفكعان إنو قاؿ  ( :ما من أمير يمي أمر
المسممين ثم ال يجتيد ليم وينصل إال لم يدخل الجنة معيم ) ( .مسمـ)142 ،

كعند مسمـ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  ( :حق المسمم عمى المسمم ست وفيو ففذا استنصحك

فانصل لو )  (.األلباني .) 2157،

فيذه جممة مف األحاديث تدؿ داللة كاضحة عف كجكب المناصحة كبذؿ المشكرة لمف استشير كطمب

منو النصح .

قاؿ احمد بف حنبؿ رضي اهلل عنو سمعت أبا عبد اهلل قاؿ  :كعميو – أم المسمـ – نصح المسمـ  ،قاؿ

النبي صمى اهلل عميو كسمـ ( :كالنصح لكؿ مسمـ) كمراده كاهلل أعمـ إنيا فرض عمى الكفاية .

فيذا تأصيؿ شرعي ليذه المينة الخيرة كحرم ممف عمؿ فييا استشعار ىذه العبادة العظيمة كالتقرب إلى

اهلل ببذؿ النصيحة بضكابطيا الشرعية  ( .الصقر .) 2004 ،

3:2:5الدعوة إلى اهلل :

بما أف عددا مف المشاكؿ الزكجية سببيا كقكع الزكجيف أك أحدىما في مخالفة شرعية،أك بسبب جيميما
بحكـ شرعي أك كاجب شرعي فتككف الدعكة إلى اهلل كسيمة لمعالجة المشاكؿ مف خبلؿ التنبيو

لممخالفات الشرعية كفؽ معرفة شرعية كميارة مينية،كبياف إنو مف أسباب االضطرابات النفسية كظيكر
المشكبلت االجتماعية الكقكع في بعض المخالفات الشرعية سكاء في الجانب الديني أك السمككي

كاألخبلقي  ،كمف مكمبلت اإلرشاد التكجيو إلى الخمؿ الشرعي الذم كقع فيو كبياف آثاره السمبية كذلؾ

بالحكمة كالمكعظة الحسنة كىذا مف الدعكة إلى اهلل .
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كاألدلة المتضمنة فضيمة الدعكة إلى اهلل أكثر مف أف تحصر:
ِ
ِ ِ
س َنة) (النحؿ .)125 :
سبيل ّ
رب َك با ْلح ْك َمة وا ْل َم ْو ِعظَة ا ْل َح َ
قكلو تعالى ْ ( :ادعُ إلى َ
أحس ُن قَوالً م َّمن َدعا إلى اهلل وع ِم َل صالحاً و َ َّ ِ
المسممين)
ََ
َ
َ
قال إنني م َن ُ
كقكلو تعالى َ ( :و َم ْن ْ َ ْ َ
(فصمت . )33:

كفي الحديث المخرج عند مسمـ يقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ( :ألن ييدي اهلل بك رجالً واحداً خير

لك من ُح ُمر النعم ) (.مسمـ)2406،
كفي الحديث ( :الدال عمى الخير كفاعمو)  (.األلباني)1660،

كالتصدر لمتكجيو كاإلرشاد يجعؿ المرشد يعيش في أرض خصبة كمجاؿ كاسع يمارس مف خبللو عبادة

مف أعظـ العبادات كأجميا كىي الدعكة إلى اهلل ،كال سيما إذا كانت المشكمة المعركضة يستمزـ األمر

فييا الدعكة ،فمسؤكلية الدعكة إلى اهلل تقع عمى عاتؽ كؿ مسمـ يؤدييا عبر مينتو التي يقكـ بيا  ،كأقرب

تمؾ الميف لتحقيؽ ىذه العبادة ىي مينة اإلرشاد االجتماعي بجميع فركعو،فمف الناس مف يقع في

مشكمة يراىا المرشد مف المشكبلت اليسيرة غير أف المسترشد يراىا أكبر ىمو كشغمو الشاغؿ كقد كدرت

عميو حياتو كأرقت نكمو كأمرضت جسمو( .الصقر)2004،
4:2:5السعي في حاجة الناس:

السعي في حاجة الناس مف أعظـ القربات كأجميا عند اهلل تعالى كاألصؿ في ذلؾ قكلو تعالى :

) (النساء  )85 :فاآلية تنص عمى الشفاعة الحسنة

نصيب منيا
س َن ًة َي ُكن لو
( َمن َي ْ
شفَ ْع َ
ٌ
شفَ َ
اع ًة َح َ
كتبيف أف مف يفعميا يؤجر عمييا  ،فمف يسعى في أمر يترتب عميو خي انر  ،يكف لو نصيب مف ذلؾ الخير
عند اهلل  .كالشفاعة الحسنة تدخؿ في نطاؽ قضاء حكائج المسمميف عند اهلل .

محون ) (الحج  . )77 :كما مف شؾ أف قضاء حكائج
افعموا َ
الخ ْي َر لَعمَّ ُكم تُ ْف ُ
كمف األدلة قكلو تعالى  (:و َ
الناس سكاء أكانت بالقكؿ أك الفعؿ مف فعؿ الخير المكجب لمفبلح بإذف اهلل تعالى .

كمنيا قكلو تعالى َ (:وتَ َع َاوُنوا عمى ال ِب ّر والتَّقوى)(المائدة . )2 :
الم ْحسنين ) (البقرة  )195 :إكارشاد الناس كتكجيييـ كالسعي
أح ِس ُنوا َّ
إن اهلل ُي ِح ُّ
كقكلو تعالى َ (:و ْ
ب ُ
لتفريج كربيـ ىك مف التعاكف عمى البر كالتقكل كىك مف اإلحساف المرغب فيو.
كمف السنة قكلو صمى اهلل عميو كسمـ ( :المسمم أخو المسمم ال يظممو وال يسممو من كان في حاجة

فرج عن مسمم كربة فرج اهلل عنو بيا كربة من كرب يوم القيامة)
أخيو كان اهلل في حاجتو  ،ومن َّ

البخارم )6551 ،فيذا يدؿ عمى فضؿ السعي لقضاء حكائج الناس  ،كالمرشد يسعى لقضاء حكائجيـ
بإرشادىـ كبذؿ النصح ليـ( .الصقر)2044 ،
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(

 5:2:5الحسبة:
الحسبة شرعان أمر بمعركؼ ظير تركو ،كنيي عف منكر ظير فعمو ،إكاصبلح بيف الناس ،كيقصد بيا
مرضاة اهلل ،كمساعدة الناس عمى اكتساب ما ينفعيـ كينمييـ جسميان كنفسيا كاجتماعيا كيحمييـ مف الفساد
كالضبلؿ كاليبلؾ .قاؿ تعالى  ( :ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينيون عن

المنكر وأولئك ىم المفمحون) (آؿ عمراف) 104 :

كقاؿ اهلل تعالى ( :ال خير في كثير من نجواىم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل فسوف نؤتيو أج ارً عظيما)(سكرة النساء .)114 :

كاألمر في الحسبة يعني طمب الفعؿ إكارادتو في إتياف المعركؼ الذم ىك اسـ جامع لكؿ ما طمبو الشرع
 ،كيدخؿ فيو جميع األفعاؿ كاألقكاؿ التي فييا مصمحة الفرد كالمجتمع  ،كأمر اهلل بيا عمى كجو الكجكب

أك الندب  ،أما النيي فيك يعني ترؾ الفعؿ إكارادتو في االبتعاد عف المنكر  ،الذم ىك اسـ جامع
لكؿ ما ينيي عنو الشرع كيدخؿ فيو جميع األفعاؿ كاألقكاؿ التي فييا شقاء الفرد كفساد المجتمع  ( .نقبل
عف ابف تيمو) ( ،األسدم إكابراىيـ) 34 ،2003 ،

كىذا يعني أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر في الحسبة قائماف عمى اإلقناع كالتشجيع كالتبصير ،

حتى يدرؾ الشخص فائدة المعركؼ كضرر المنكر فتنشأ عنده إرادة فعؿ الخير كترؾ الشر  ،كينمك فيو

الدافع لعمؿ المعركؼ كينطفئ فيو الدافع لعمؿ المنكر عف بصيرة كقناعة  ،فالحسبة عممية تعميـ
اجتماعي يتـ في مكقؼ مكاجية بيف شخص متخصص في مكضكعات األمر كالنيي كاإلصبلح

(المحتسب) ىك شخص يطمب الحسبة أك يباشر فعبلن يجب أك يجكز االحتساب (المحتسب عميو) كتنشأ
بينيما عبلقة إنسانية مينية فييا تكاصي بالحؽ كالصبر في أفعاؿ تجرم عمييا الحسبة (المحتسب فيو)

،كتقكـ الحسبة أساسان عمى الرفؽ كالميف كالرضا ال عمى التسمط كالقير كالتحقير  ،حتى تنشأ عند

(المحتسب عميو) الرغبة كالدافع كاإلرادة في عمؿ المعركؼ كترؾ المنكر  ،كالحسبة عمؿ تعبدم عظيـ ،
فيو جمب المنافع لمناس كدرء المفاسد عنيـ  ،إكاصبلح ألمرىـ  ،كشرح لصدكرىـ في الدنيا كاآلخرة لذا
اعتبر مف أمر بمعركؼ كنيى عف منكر خميفة اهلل في األرض كخميفة رسكلو كخميفة كتابو ككاف عممو

أفضؿ مف جياد في سبيؿ اهلل  .جاء رجؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك عمى المنبر كسألو مف
خير الناس يا رسكؿ اهلل قاؿ( :آمرىـ بالمعركؼ ،كأنياىـ عف المنكر كاتقاىـ هلل كأكصميـ) (األسدم

إكابراىيـ) 34 ،2003 ،

أف اإلرشاد كالتكجيو كبذؿ المشكرة سكاء أكاف مباش انر أك عبر المياتفة أك المراسمة مما دعت إليو الشريعة

اإلسبلمية كرٌغبت في فعمو كرتبت عمى ذلؾ األجر العظيـ .كىذه المينة إكاف صنفت ضمف الخدمة
االجتماعية حسب التصنيفات كالتخصصات العممية الحديثة إال أنيا تدخؿ دخكالن أكليان في عمـ الشريعة،
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ذلؾ أف الديف اإلسبلمي كعمكمو كتشريعاتو ىك محكر العمكـ اإلنسانية كميا كعمى رأس ذلؾ عمـ االجتماع

كعمـ النفس  ،كعميو يتضح أف عمـ االجتماع كالخدمة االجتماعية عند المسمميف إنما ىك بعمكمو كنظرياتو

مستقى مف نصكص الكتاب كالسنة  ،فكافؽ ذلؾ الفطرة السميمة كأثبت نجاحان باى انر  ،ليذا فإف غياب

الديف الذم يمثؿ البعد الركحي كالمعنكم لئلنساف  ،يعكؽ كثي انر مف العمميات العبلجية كالتنمكية لمحاالت
التي تتعامؿ معيا الخدمة االجتماعية( .الصقر)19، 2004،
 3:5الضوابط الشرعية واالجتماعية لممرشد.
إف أم عمؿ مف األعماؿ أك مينة مف الميف كخاصة عندما تتعمؽ بحاجات الناس كيتطمب األمر فييا

تكجييان أك إرشادان يمس خصكصياتيـ أك يكجب عبلقة مباشرة أك غير مباشرة  ،كقد يككف لمتكجيو كاإلرشاد
اثر فإف أم عمؿ مف ىذه األعماؿ ال بد أف يضبط بضكابط دقيقة كيتصؼ صاحب المينة بميارات

كصفات خاصة ؛ ليتحقؽ بذلؾ المقصد السامي  ،كنجني الثمار اليانعة لنتبلفى سمبيات قد تظير كالكقكع

في مشكبلت ال تحمد عقباىا.

إف االرتجالية في العمؿ اإلرشادم أك عدـ الحيطة كالحذر في تبميغ المعمكمة أك التكجيو ألمر ما،

كالفردية في القياـ بالميمة مع غياب الرقيب أك المرشد كالمكجو ،غالبان ما ينتج عنيا آثار عكسية  ،لذا

كاف ال بد مف جعؿ ضكابط شرعية كاجتماعية لئلرشاد األسرم نتبلفى معيا بعض المحظكرات الشرعية

التي قد تصاحب عممية اإلرشاد األسرم  ،كلذا فإف المرشد الشرعي ينبغي أف يككف حاصبلن عمى خبرات
أك دكرات في ًعٍممي االجتماع كالنفس ككذا المرشد االجتماعي عميو أف يككف مممان بضكابط الشريعة
كخاصة في مجاؿ العمؿ الميني ،كأف يككف اإلرشاد قائمان عمى األمانة في تبميغ المعمكمة كالصدؽ في

التكجيو بعيدان كؿ البعد عف تأثيرات األىكاء الشخصية .

إف المرشد قد يغمبو ىكل النفس فيكجو بأمر كفؽ ىكاه إكاف لـ يتكافؽ كمصمحة المستشير أك يتعارض
كأمانة المينة  ،فضبلن عف مخالفة التكجيو لمرأم الحؽ المبني عمى عمـ شرعي أك نفسي أك اجتماعي

معتبر .

كفي ىذا اإلجراء خيانة كغش لممسترشد بكتماف المصمحة كالتكجيو بما قد يضر ،كلقد ركل عف النبي

صمى اهلل عميو كسمـ إنو قاؿ ( من استشاره أخوه المسمم فأشار عميو بغير رشد فقد خانو )(األدب المفرد
لمبخارم  )1989كفي الحديث اآلخر (المستشار مؤتمف) (.االلباني .) 6700 ،كعميو فإف المرشد

يمزـ أف يكجو بالحؽ بكؿ شجاعة كأمانة إكاف كانت نفسو تميؿ إلى غير ذلؾ .
كلقد تقرر في اآلداب الشرعية في أمر المرشد أف ال يككف لو في األمر المستشار غرض يتابعو كال ىكل
يساعده  ،فإف األغراض جاذبة كاليكل صاد  ،كالرأم إذا عارضو اليكل كجاذبتو األغراض فسد ،كال شؾ

أف المرشد يعمـ أف الفتكل ليست مف ميمتو  ،كأف كثي انر مف المرشديف يتكرع عف الفتكل بغير عمـ  ،لكف
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اإلشكاؿ يحصؿ حيف تختمط الفتكل باإلرشاد  ،كىذا كثي انر ما يحصؿ مف بعض الكعاظ الذم ال يممككف

القدر الكافي مف العمـ ،كمف الممكف أف يقكؿ المرشد إف باب التكبة مفتكح  ،كأف الشخص يمكنو أف يتكب
ميما فعؿ كيمكف لممرشد أف يكجيو لبعض الكسائؿ التي تعينو عمى تحقيؽ التكبة كتجاكز الخطيئة  ،لكف
يؤكد لو بعد ذلؾ أف ىذا ال يعني الفتكل فإنو ال ينفي أف يمزمو شيء آخر كمف البديييات المستقرة لدل

الناس أنو ال يحؽ لئلنساف أف يتحدث إال بما يعمـ  ،كحيف يتحدث بغير عمـ فإنو يتحمؿ تبعة كبلمو .قاؿ
ابف مسعكد رضي اهلل عنو  :أييا الناس مف عمـ شيئان فميقؿ  ،كمف ال يعمـ فميقؿ اهلل أعمـ  ،فإف مف العمـ

أف تقكؿ لما ال تعمـ ال أعمـ كىذا يشمؿ أمكر الشرع كالديف  ،بؿ ىي مف أشد ما ينبغي أف يتكرع اإلنساف

عف الحديث فيو دكف عمـ  ،كما يشمؿ سائر أمكر الحياة ،لذا فإف الفقياء قد حممكا مف يتطبب (يمارس

الطب) كىك ليس بعالـ بالطب  ،حممكه مسؤكلية ما يحصؿ مف ضرر تمقاء عممو  ،ككذا مف أرشد شخصان
دكف عمـ إلى سمكؾ طريؽ يؤدم إلى ميمكة .

كىناؾ تداخبلت في بعض قضايا االستشارات قد ال يعمـ المرشد عنيا شيئان أك يخفى عميو جانب منو.فقد
يتداخؿ الجانب االجتماعي أك النفسي مع الجانب الشرعي ،كقد يتداخؿ الجانب االجتماعي مع الجانب

النفسي  ،فقد يككف المرشد مختصان بالجانب االجتماعي فيتعامؿ مع القضية مف زاكية اجتماعية بحتة ،
كيقكؿ رأيو في الجانب النفسي  ،أك العكس ( .الدركيش  ،الضكابط الشرعية 2004 ،ـ)

سادسا :التوافق بين الزوجين وأثرىا عمى الحياة األسرية.
إف المفيكمات مثؿ التكافؽ الزكاجي  ،كالنجاح الزكاجي كالرضاء الزكاجي  ،كالسعادة الزكاجية  ،كالثبات
كالتماسؾ  ،كالتكامؿ استخدمت لتحديد نكع العبلقة الزكاجية  ،ككثي انر ما تستخدـ ىذه المفيكمات بالتبادؿ

لتشير إلى نفس الشيء  ،كأحيانان أخرل تشير كؿ منيا إلى معنى مختمؼ  ،فالتكافؽ الزكاجي  ،كالنجاح

الزكاجي  ،كالسعادة الزكاجية  ،فتذكر أف التكافؽ الزكاجي مفيكـ متعدد المعاني  .كالمفيكـ العاـ لمتكافؽ
الزكاجي يتضمف التحرر النسبي مف الصراع  ،كاالتفاؽ النسبي بيف الزكج كالزكجة عمى المكضكعات

الحيكية المتعمقة بحياتيا المشتركة ككذلؾ المشاركة في أعماؿ كأنشطة مشتركة كتبادؿ العكاطؼ  ،أما
النجاح الزكاجي فيختمؼ عف التكافؽ الزكاجي في أنو يشير بصفة عامة إلى تحقيؽ كاحد أك أكثر مف

األىداؼ التالية  :الدكاـ  ،كالرفقة  ،كتحقيؽ تكقعات الدكر الزكاجي  ،كتختمؼ السعادة الزكاجية عف كؿ
مف التكافؽ كالنجاح في أنيا استجابة عاطفية فردية  .نتيجة لمتكافؽ الزكاجي كالنجاح كإنجازيف ثنائييف .

(الخكلي)1989،

كيؤكد البعض (بيرجس كككترؿ  )1963 ، Burgess and Cottrellعمى العبلقة بيف التكافؽ الزكاجي

كالسعادة الزكاجية  ،مف حيث إف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف السعادة الزكاجية كالتكافؽ الزكاجي  ،كحيث يبرز

أف مف أسباب التكافؽ الزكاجي  :أف تككف شخصية الزكجيف غير عصبية  ،تجانس الثقافة لمزكجيف ،
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الحب الركمانتيكي أساس السعادة الزكاجية  ،ك عبلقة الحب بيف كؿ مف الزكجيف ككالدييما  ،كما يتحقؽ
التكافؽ الزكاجي عندما يككف ىناؾ درجة عالية مف التقارب في الميكؿ كالعادات كاالتجاىات كاألنماط

السمككية في الممبس كالمسكف كالمأكؿ كالتركيح كاإلنفاؽ كاالدخار  ،كىذا ال يعني تماثبلن كامبلن في التككيف

النفسي كالعاطفي  ،بؿ يعني التكافؽ كالتقارب بدرجة كافية في ىذه الشؤكف إكاال فإف كجكد تبايف كبير

بينيما سكؼ يككف في حد ذاتو عامبلن أساسيان كدائمان يثير النزاع كيؤدم إلى سكء التفاىـ المستمر بينيما ،
كأىـ معيار لتحقيؽ التكافؽ كاأللفة كاالستقرار ىك التكافؽ في المبادئ كالقيـ كاالتجاىات كاألفكار كالمزاج

كالميكؿ كالرغبات كفي معنى الحياة بكجو عاـ  ،فالسعادة تناؿ نصيبيا بقدر ما بيف الزكجيف مف تكافؤ
كتكافؽ كاتساؽ ( .خميؿ)1991،

كاالستعداد النفسي لمزكاج  ،كاالستعداد المادم لمزكاج مف حيث تكاليفو كمطالبو كالزكاج في السف

المناسب  ،كالنضج االنفعالي كأساسو الحب المتبادؿ  ،إكاشباع الحاجات الفسيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية
لمزكجيف  ،كالقدرة عمى حؿ المشكبلت  ،كتقارب العادات كالميكؿ كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم لدل

الزكجيف  ،كالمشاركة النفسية كالكجدانية في عبلقة بناءة قكاميا التعاكف كالمؤازرة كالمعاضدة  ،قائمة عمى

الحب كالكد كالصداقة  ،مما قد يؤدم إلى نجاح الزكاج إلى آخر الحياة .

كيتراكح الزكاج بيف التكافؽ كسكء التكافؽ  ،فكثي انر ما تتعرض األسرة خبلؿ دكرة حياتيا ألحداث كمكاقؼ

منيا المفرح كمنيا المؤلـ  ،كاألسرة مثؿ أم نسؽ اجتماعي يتأثر بالسياؽ العاـ الذم يحيط بيا  ،كما يتأثر
بالتحكالت كالتغيرات االقتصادية كاالجتماعية  ،ككذلؾ األزمات التي يمر بيا المجتمع فإذا كاف المجتمع

مستق انر اقتصاديان كسياسيان كاجتماعيان كانت التغيرات التي تحدث في األسرة تساعد عمى تحقيؽ التكافؽ

العاطفي كالنفسي كاالجتماعي بيف أفراد األسرة بصكرة تنعكس عمى المجتمع ككؿ  .أما إذا كاف المجتمع

يعاني مف مشكبلت كأزمات اقتصادية كسياسية كاجتماعية تحرـ اإلنساف مف تحقيؽ احتياجاتو فإف األسرة

كذلؾ تفقد القدرة عمى تمبية احتياجات أفرادىا بصكرة تيدد كياف األسرة (حممي . )1987 ،
ك مف بعض العكامؿ التي تؤدم إلى التكتر في العبلقة الزكاجية :

 - 1الشخصية كالعكامؿ الكراثية  :قد تتأثر العبلقة بيف الزكجيف لعدـ التكافؽ الزكاجي بينيما كاختبلفيما
في درجة االنفعاؿ أماـ المكاقؼ كاألحداث األسرية .

 - 2اختبلؼ التنشئة االجتماعية  :تتأثر العبلقة الزكاجية بالخبرات السابقة لكؿ مف الزكجيف كالتراث

الثقافي لكؿ منيما فكثي انر ما يختمؼ الزكج كالزكجة في عاداتيما  ،كأخبلقيما  ،كاتجاىاتيما  ،كالقيـ التي
تسكد حياتيما  ،ككافة األشياء التي اكتسبيا كؿ منيما خبلؿ حياتو المبكرة مما يؤدم إلى نشأة الخبلؼ

كالنزاع بينيما .

 - 3تغير األدكار االجتماعية كصراع الدكر  :تزداد األلفة كالمكدة بيف الزكجيف كمما كاف ىناؾ كضكحان

في أدكار أفراد األسرة كاتفاقان في تكقعات كؿ مف الزكجيف بالنسبة إلى الطرؼ اآلخر  ،بينما يحدث التكتر
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في العبلقة الزكاجية عندما تتبايف كجية نظر الزكجيف عف أىمية أدكارىـ األسرية فقد ينشأ التكتر بيف

الزكجيف .

 - 4التكتر العاطفي كالجنسي  :التكافؽ العاطفي كالجنسي ىاـ جدان في العبلقة الزكاجية  ،لذلؾ فإف عدـ

التجاذب العاطفي كالجنسي ييدد العبلقة الزكاجية إكاف فشؿ الزكاج في تحقيؽ ىذا اإلشباع ييدد باالنفصاؿ

.

 - 5العكامؿ االقتصادية  :كثي انر ما ينشأ التكتر بيف الزكجيف بسبب قصكر المكارد االقتصادية عف سد

احتياجات األسرة  ،كمف ناحية أخرل قد يككف تكفر المكارد االقتصادية كالثراء مصد انر لمتكتر الزكاجي
خاصة إذا أسيء استغبلليا مف أحد الزكجيف (.حممي )1987،

 1:6األزمات األسرية :
مف النادر أف تستمر حياة األسرة كالزكاج بدكف أزمات طكاؿ دكرة حياتيما ،كىذا أمر طبيعي ألف كثي انر

مف األحداث التي تتعرض ليا األسرة تؤدم إلى حدكث أزمات تتمكىا فترات مف التكافؽ إكاعادة التنظيـ .
Stressor
كاألزمات األسرية ىي اضطرابات قد تحدث في حياة األسرة  ،كرد فعؿ ألحداث ضاغطة

 Eventsتتفاكت مف حيث الشدة كبالتالي تتفاكت مف حيث قسكتيا عمى األسرة كمف حيث مقدار التكتر

الذم تتعرض لو كتؤدم درجة التكتر كالفكضى كالعجز في نسؽ األسرة إلى تفاكت في مقدار األزمة التي

تتراكح مف الؤلزمة  No Crisisإلى أقصى درجات األزمة ،ك األزمات األسرية عبارة عف سكء تكافؽ أك
انحبلؿ يصيب الركابط التي تربط الجماعة األسرية كؿ مع اآلخر كال يقصركا ىذه الركابط عمى ما قد

يصيب العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة بؿ يشمؿ أيضان عبلقات الكالديف بأبنائيما  ،ك مف العكامؿ التي تساعد

األسرة عمى التعامؿ مع األزمة األسرية :

مدل استعداد األسرة لمكاجية األزمة  ،تكامؿ األسرة  ،مدل العبلقات العاطفية بيف أعضاء األسرة ،

الرضا كالتكافؽ الزكاجي القكل بيف الزكجيف  ،مشاركة مجمس األسرة في اتخاذ الق اررات  ،عبلقات الصداقة

الحميمة بيف اآلباء كاألبناء  ،التجارب الناجحة السابقة لؤلسرة مع األزمات ( .خميؿ )1991 ،
 2:6الخالفات الزوجية :

يذىب بعض الباحثيف إلى أف الصراع الزكاجي قد ينطكم عمى بعض اإليجابية كالصراع الزكاجي ليس

بالضركرة أف يككف غير مرغكب فيو أك يككف ىداما  ،بؿ قد يككف لو أغراض مفيدة لمزكاج  ،كالصراع

الزكاجي يمكف أف يؤدم إلى إذابة الصعكبات الزكاجية  ،كيساعد كؿ مف الزكجيف عمى النضج كفيـ كؿ
منيما لآلخر كيساعد عمى إيجابية االتصاؿ العاطفي بيف الزكجيف (ال نتز كشنايدر

Lantz and

 . )353 – 352 ، 1969 Snyderكيؤيد كجية النظر ىذه سكلنجر )69 – 50 : 1966( Sulenger
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حيف يرل أف الخبلفات الزكاجية كسيمة الختبار الحب الحقيقي كأنو في الخبلفات الزكاجية ال بد أف يستفيد

كؿ طرؼ مف الخبلؼ كأف يفيـ دكافع كأىداؼ اآلخر  ،كما يرل فاند فيمد 55 : 1930( Vande Veld
–  )56أنو ال يجب أف ننظر إلى الخبلفات الزكاجية عمى أنيا شيء سيء ألف ىذه الخبلفات رغـ

سمبيتيا فإنيا قد تخدـ أغراضان إيجابية ( .خميؿ )1991 ،

 3:6نظرة اإلسالم إلى العالقة الجنسية بين الزوجين وأىميتيا في االستقرار الزواجي:
عنيت شريعة اإلسبلـ عناية فائقة بيذه العبلقة بيف الزكجيف ،فحينما تشتد الخبلفات بيف األزكاج،

كيتزايد عدد الناشزات مف الزكجات ،كالكارىكف مف األزكاج ،فإف كثي ار مف األسباب الحقيقية تكمف في
مشكبلت عاطفية أك جنسية .كقد يغمب الحياء عمى الزكجيف في اإلعبلف عف ذلؾ فيصطنعكا أسبابا

أخرل ،كيحاكؿ الناس عبلجيا ظاىريا ،كيبقى أصؿ المشكمة خفيا ك دكف عبلج.فمقد تكمـ بعض عمماء

المسمميف مثبل عف عبلج مشكمة سرعة القذؼ التي تؤجؿ اإلركاء مف جانب كاحد ،كترؾ الجانب اآلخر
يعاني كيصطنع المشكبلت ،كمنيـ ابف القيـ كابف الجكزم ،كمرتضى الزبيدم كغيرىـ( .عطا)1986 ،

الجدير بالذكر ىنا أف الديف اإلسبلمي في القرآف كالسنة اتخذ  ،مكقفان إيجابيان مف النكاحي الجنسية .

فاإلسبلـ لـ يدف الجنس كما أدانتو بعض الحضارات كالديانات األخرل  ،كىك لـ ينو عنو  .كعمى العكس

فإنو أبقى عمى الكثير مف مكانة الجنس التي عرفت في الجاىمية  ،كاكسبيا فكؽ ذلؾ مفيكمان اجتماعيان

إكانسانيان كنفسيان راقيا ك جديدان يتناسب مع السمك اإلنساني لمنفس البشرية .كقد تناكؿ القرآف الكريـ الجنس

كالمكاقؼ منو في آيات عديدة كفي سكر متعددة  ،كفي ىذا التأكيد عمى أىمية الجنس في الحياة اإلنسانية

 .كقد بيف القرآف بكضكح نكاحي األىمية لمحياة الجنسية في الحياة اإلنسانية ،مف تكاثر  ،كمتعة ،

كمصاحبة  ،كاستئناس  .كىك شمكؿ يتكافؽ تمامان مع المفاىيـ العممية كالمثالية عف مكقع الجنس في الحياة

 .غير أف القرآف  ،إكاف أبقى عمى كلع كحب العرب لمجنس  ،إال أنو ىذب ىذا الحب كالكلع  ،كنظـ
التعبير عنو بقكاعد كنكاميس معينة  ،أعطى لمجنس خصكصية  ،كأبعدتو عف مجاؿ التبذؿ كاالنحراؼ ،
كحد مف التطرؼ في ممارستو بما يخرج عف حدكد المعقكؿ  ،كأداف المحرـ منو بأشد العقكبات  .في

القرآف الكريـ إشارات عديدة حكؿ مكضكع الجنس  .فقد اكجد الخالؽ في الجنس متعة  ،كذلؾ في قكلو

تعالى (فما استمتعتم بو منين فاتوىن أجورىن فريضة)  ،كقكلو  ( :فانكحوا ما طاب لكم () ...النساء)3 :
إكاف (يخفؼ عنكـ) ككجد القرآف بأف حبس الطاقة الجنسية فيو معاناة .
إف التمعف في النصكص الدينية اإلسبلمية مف قرآف كحديث في مكضكع الحياة الجنسية يظير ما حممتو

ىذه النصكص مف غاية كحكمة  ،مما لـ يتكافر عميو أم ديف أك معتقد آخر  .فقد أعطت ىذه النصكص
لمجنس مكانتو كمعانيو في الحياة  ،كأخذت بعيف االىتماـ الحاجات العظمى لمجنس مف بيكلكجية

29

كاجتماعية كنفسية  .كىي الحاجات التي دعا الديف اإلسبلمي إلى إشباعيا كمبلقاتيا بالقدر المعقكؿ ك
ضمف القكاعد األخبلقية كاإلنسانية (.كماؿ )1990 ،

كلقد تكمـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في مسائؿ العبلقة الجنسية بيف الزكجيف ،كأجاب السائميف عف

دقائقيا رجاال كنساء ،كأمر بعض أميات المؤمنيف أف ترشد امرأة إلى شأف مف أخص شؤكف النساء ،كىنا
كاف حياؤه ككرعو ،كلـ يكف مف حيائو ككرعو أف يغمؽ ىذا الباب ،عمى عكس ما يفعؿ بعض شيكخنا

فتحدثكا عف أدب الخطبة ،كأدب الزفاؼ ،كعف كاجبات كؿ مف الزكجيف نحك األخر في كؿ شيء إال في
العبلقة الجنسية ،فقد مركا عمييا مركر الكراـ،فاإلسبلـ أراد بناء إنساف متكامؿ جسديا كعقميا كعاطفيا،
بعيدا عف الكبت كالحرماف في أم مف ىذه النكاحي.

فممزكجيف االستمتاع دكف جماع أثناء الحيض ،ففي حديث أنس الذم أخرجو مسمـ كأبك داكد ( ......

واصنعوا كل شيء إال النكاح) (مسمـ .)302،فالعبلقة الجنسية ال تقتصر عمى مجرد الجماع الذم ىك مف
مجمكعة أعماؿ مف أعماؿ االستمتاع ،كالذم فيو تحقيؽ لذاتية األنثى بالنسبة لمرجؿ فبذلؾ تككف المرأة
مرغكبة مف زكجيا لذاتيا كليس لمجماع فقط.

عف عائشة –رضي اهلل عنيا -عند مسمـ قالت ( :كنت أغتسل أنا ورسول اهلل -صمى اهلل عميو

وسمم -من إناء بيني وبينو واحد فيبادرني حتى أقول لو :دع لي دع لي)(.

مسمـ )321 ،كقد استدؿ

الفقياء بيذا الحديث عمى جكاز نظر كؿ مف الزكجيف إلى عكرة اآلخر" .فممزكجيف التجرد مف المبلبس
كالنظر إلى العكرات كتحسسيا قاؿ تعالى ( :نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

) (البقرة :اآلية،

 )223يعني عمى أم حاؿ شئتـ ،كالتجرد مف المبلبس حاؿ مف األحكاؿ التي تحمك لبعض األزكاج أف
يمارسيا ،فيك داخؿ في عمكـ اآلية (عطا.)1986 ،
لذا فإف اإلسبلـ شرع لنا تصريؼ ىذه الغريزة الجنسية في مجاؿ الحبلؿ ،بيف الزكجيف ،كتسامى

بيا،كليس مف تبريؾ عفيؼ أسمى مف تبريؾ اهلل

–عز كجؿ -بالزكاج ،حيف قاؿ فيو رب العزة( :ىف

لباس لكـ كأنتـ لباس ليف) ،كما أرؽ كأركع تفسير اإلماـ الطبرم ليذه اآلية الكريمة حيث يرل أف يككف

كؿ منيما لصاحبو لباسا ،لتجردىما عند النكـ ،كاجتماعيما في ثكب كاحد ،كانضماـ كؿ كاحد لصاحبو،

بمنزلة ما يمبسو عمى جسده مف ثياب ،فقيؿ لكؿ كاحد منيما( :ىك لباس) لصاحبو ،أك أف يككف جعؿ كؿ

كاحد منيما لصاحبو (لباسا) ألنو سكف لو ،كما قاؿ جؿ ثناؤه ( وجعمنا الميل لباسا)(النبأ ،)10:يعني بذلؾ
سكنا لتسكنكف فيو ،ككذلؾ الرجؿ سكف يسكف إلييا ،كما قاؿ تعالى( :كجعؿ منيا زكجيا ليسكف إلييا)،

فيككف كؿ كاحد منيما (لباسا) لصاحبو ،بمعنى سككنو إليو ،كما أكصانا أف نسمك في الزكاج عف مجرد
المتاع البييمي ،لئبل يكثر الرجؿ مف الطبلؽ كالزكاج! " أف اهلل ال يحب كؿ ذكاؽ مف الرجاؿ" ،كأكصى
المرأة أف تستجيب لنداء الجنس لزكجيا ،ليعؼ بيا عف غيرىا ،كلتتكثؽ عرل المحبة بينيما ،كفي ذلؾ
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عبادة ،كما أىنا الزكج في متعتو الجنسية في الحبلؿ مع زكجتو .كما فصؿ في آداب المباشرة كخبلليا
مف األناة كعدـ التسرع كفي كؿ ىذه اآلداب عبادة كثكاب ،إضافة عمى دكاـ السعادة بيف الزكجيف،

كاستقرار الحياة األسرية ،كاطمئناف نفسية الزكجيف ،كال شؾ أف الزكاج لذة جنسية ،كىك نعمة ربانية ،كىك

مف كسائؿ تمكيف الصمة بيف الزكجيف ،كلكف ىذا الفيـ ال يسمح لمرجؿ أف يضحي بالمرأة ،فيتخذىا كسيمة

لمرفاه الجنسي إف مميا طمقيا ،ليتذكؽ غيرىا.

عمما بأف النساء سكاء في (المتعة الجنسية) ،كيؤكد ذلؾ بصراحة النبي الزكج صمى اهلل عميو كسمـ

بقكلو( :إذا رأى أحدكم امرأة فوقعت في قمبو ،فميعمد إلى امرأتو ،فميواقعيا ففن ذلك يرد ما في قمبو)
(مسمـ)1403،
كما دامت الزكجة حسنة العشرة لزكجيا ،فيي ال تمؿ ،كالحياة الجنسية بينيما مثالية ،ال مجرد شيكة

بييمية ،كاإلسبلـ في آدابو جميعيا ذكؽ رفيع كصريح حتى في أدؽ الصبلت بيف الزكجيف ،لذا فعدـ
مداعبتيا قبؿ الجماع ،سماه الرسكؿ الحكيـ (جفاء) كالجفاء فيو الخشكنة كالرعكنة كالجيؿ.

كألىمية المعاشرة في حياة الرجؿ كالمرأة ،كأثرىا النفسي كالعاطفي عمييما ال سيما الزكجة ،ما ذكره اإلماـ

الغزالي في "إحياء عمكـ الديف" (إذا قضى الرجؿ كطره فميتميؿ عمى أىمو ،حتى تقضي ىي أيضا نيمتيا،
فإنزالو ربما يييج شيكتيا ،ثـ القعكد عنيا إيذاء ليا ،كاالختبلؼ في طبع اإلنزاؿ يكجب التنافر ميما كاف

الزكج سابقا إلى اإلن ازؿ.

يحسب اإلسبلـ أدؽ الحساب لمعممية الجنسية بينيما لخطكرتيا كأثرىا في حياتيما ،فيضع بيف يدم

الرجؿ معمكمة خطيرة لشيكة المرأة ،فبل يكف أنانيا لشيكتو فقط ،بؿ عميو أف يحسب الحساب لشيكة

زكجتو التي ال تتحقؽ كال تأنس بيا إال مف خبلؿ الجماع بزكجيا ،في أعز لحظتيا حينما تككف معو في

ىذا المقاء ،الذم يضـ فرحتيف :فرحة الجنس كفرحة النسؿ ،كالحؽ ال يتحرج منو اإلسبلـ ،كيؤكده القرآف

الكريـ بقكلو( :واهلل ال يستحي من الحق) (األحزاب )53،

كيسترسؿ الرسكؿ الكريـ في كصاياه في أدؽ ما في الجماع ،كىك األمر الخفي الذم يجيمو أغمب

الرجاؿ أك يتجاىمكنو ،أنانية منيـ أك جيبل ،بأف يحسبكا الحساب لشيكتيـ فقط ،في ختاميا ،مف غير أف

يحسبكا الحساب لشيكة الزكجة ،كالزماـ بيد الرجؿ إذ ىك الفاعؿ اإليجابي( :
فميصدقيا ،إذا قضى حاجتو قبل أن تقضي حاجتيا  ،فال يعجميا

إذا جامع أحدكم أىمو

) مصنؼ عبد الرزاؽ( ،10468

.)194/6

لذا ال بد لو مف عدـ االستعجاؿ كالتسرع ،كحيف يقضي حاجتو قبؿ زكجتو ،ففي ىذا أذل جنسيا كنفسيا
ليا ،كلكف حياءىا يمنعيا مف التصريح أك الشككل لزكجيا ،كالرسكؿ الحكيـ أكضح حتى ىذا األمر

الخفي،ثـ إف الزكج مف خبلؿ الكقاع ،عميو أف يمكث كيمبث مف غير سرعة فيو ،كما مر في الحديث
السابؽ( :ليمكث كليمبث)( .الياشمي 2006ـ).
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المداعبة أكال ثـ قضاء الشيكة  ،ك تحيف الزكج الكقت المناسب لمكقاع ،ذلؾ أف مزاج المرآة حساس

كعمى الزكج مراعاتو ،فإذا أتاىا في كقت ال يتفؽ مع مزاجيا كاف تككف مريضة أك متعبة ،فربما آ ؿ األمر
إلى الكره ،كزرع البغضاء كالشحناء ،كأحيانا إلى الفراؽ ،كعمى الزكج قبؿ أف ينزع أف يراعي حاؿ زكجتو

في الحصكؿ عمى المذة إكاشباع الشيكة ،كالجماع جائز في كؿ الشيكر كاألكقات كاألياـ ،كفي كؿ ساعة

مف ليؿ أك نيار إال ما حرمتو الشريعة كأف يككنا صائميف صياـ الفرض مثبل أك كانت الزكجة في حالة

الحيض كالنفاس( .الخداش،)243 ، 2000المكتبة اإلسبلمية ،عماف،ط.)1

فاإلنساف مجمكعة مف المشاعر كاألحاسيس تؤدم إلى أفعاؿ كالذم يحرؾ ىذه األحاسيس كيكقظيا
مجمكعة مف األعصاب  ،كمف ىنا نستطيع أف نتفيـ ديناميكية العبلقة الجنسية  ،كطريقة أدائيا بشكؿ

ناجح  ،فكمما نبينا األعصاب المرتبطة باإلحساس الجنسي ككمما كسعنا في ىذا التنبيو ليشمؿ أكبر قدر

مف ىذه األعصاب المنتشرة في أجزاء كثيرة مف الجسـ  .كانت االستجابة أقكل كالعبلقة الجنسية أمتع

كأجمؿ كبالتالي تغدك الحياة الزكجية شير عسؿ دائـ كفييا مف المتع ما يجعؿ الزكجيف يحرصاف عمى

دكاميا كالتمسؾ بيا كنكاد نقكؿ أف الطبلؽ بعدىا مستحيؿ ( .صبرم )2004 ،

إكاف انتباه الزكج إلى ىذه الخصائص الجنسية ،كالعمؿ بيا ،كبنية امتثاؿ النصكص الشرعية ،إنما ىي
عبادة مع ما فيو مف إشباع لمغريزة لكؿ مف الزكجيف ،كفييا كذلؾ طاعة هلل كلرسكلو في االمتثاؿ إلى ىذه
النصكص ،باإلضافة إلى إشاعة السركر كالسعادة بينيما في أعز لقاء بينيما كأمتعو  ،فالحديث عف

الجنس الحبلؿ كعمى عكس ما يتصكره كثير مف الناس ىك أمر محبكب ،كمقبكؿ لدل عمماء المسمميف

كال سيما اإلماـ "ابف القيـ" ،تمميذ ابف "تيمية" كىك العالـ المجتيد الكرع (الياشمي .)2006
سابعا  :دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكم الشرعية الفمسطينية .
تـ إنشاء ىذه الدائرة في  2003/12/30بعدىا تـ افتتاح عشرة أقساـ متفرعة عف ىذه الدائرة في
المحافظات الشمالية كالجنكبية ،حيث باشرت عمميا اعتبا ار مف .2004/1/3
 1:7آلية عمل دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكم الشرعية الفمسطينية .
- 1يستقبؿ قسـ اإلرشاد كاإلصبلح األسرم المكاطف صاحب المشكمة في المكتب المخصص لمقسـ سكاء
بتحكيؿ مف فضيمة القاضي الشرعي أك بمبادرة شخصية منو  ،كال يجكز أف يشاركو في الجمسة أحد

حتى يستطيع أف يطرح مشكمتو بشكؿ جيد كيجب تدكينيا ككتمانيا عف اآلخريف كبعد ذلؾ يحاكؿ القسـ
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إرشاد كتكجيو صاحب المشكمة إكاذا كانت المشكمة تستكجب استدعاء الطرؼ الثاني فيقتضي إحضاره
بأسمكب كدم كذلؾ بكاسطة الياتؼ أك أية كسيمة أخرل كيبذؿ القسـ جيده لئلصبلح بيف الطرفيف كيمكف
إذا اقتضى األمر طمب المساعدة ممف لو تأثير عمييما أك عمى أحدىما.

 - 2إكاذا عجز القسـ عف اإلصبلح بيف الطرفيف يحاكؿ إيصاليما إلى اتفاؽ كدم لحؿ المشكمة مكضع النزاع
 ،فإذا تـ االتفاؽ حسب النمكذج المعد لذلؾ يكقع مف الطرفيف ،كمف شاىديف كمف رئيس قسـ اإلرشاد
كاإلصبلح األسرم كمف فضيمة القاضي الشرعي في منطقة اختصاص مكضكع النزاع حسب أحكاـ

قانكف أصكؿ المحاكمات المعمكؿ بو كيقتضي أف يككف االتفاؽ بما ال يتعارض مع األحكاـ الشرعية

كالقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في المحاكـ الشرعية .

- 3بعد ذلؾ يرفع سند االتفاؽ كالمحاضر المتعمقة بو إلى ديكاف قاضي القضاة لتدقيقو كتصديقو حسب

األصكؿ حتى يصبح سندان قضائيان قاببلن لمتنفيذ كبذلؾ يصبح غير قابؿ لمطعف أك االعتراض عميو أماـ

أية جية قضائية .

- 4إذا لـ يتـ الصمح أك االتفاؽ بيف طرفي النزاع يحكؿ األمر إلى المحكمة المختصة لرفع الدعكل المناسبة
لدييا حسب األصكؿ .

(صادر مف سماحة قاضي القضاة رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي بتاريخ )2004/1/3
بعد اإلطبلع عمى آلية عمؿ دائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم والعمؿ مع بعض الحاالت داخؿ المحاكـ
الشرعية الفمسطينية في محافظة الخميؿ(  ،)2007-9\8\7كحضكر كرشة عمؿ بيذا الخصكص( -28

 )2008-4خمص الباحث إلى ما يمي:

 2:7صعوبات عمل دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكم الشرعية الفمسطينية:
-عمؿ كثير مف غير المؤىميف لئلرشاد في ىذه الدائرة.

عدـ معرفة األزكاج بأىمية اإلرشاد لممساعدة في استقرار الحياة الزكجية.-القضاة الشرعيك ف ،حيث إف كثي ار منيـ غير مقتنع بعمؿ دائرة اإلرشاد ،كىذ

التعاكف بالشكؿ المطمكب لمعمؿ اإلرشادم.

-المحامكف ،حي ث يتـ تغميب المصمحة الشخصية عمى المصمحة العامة ،كمنو

ا بدكره يؤدم إلى عدـ
ـ مف ينشر بيف

المتخاصميف أف ما يتـ في دائرة اإلرشاد ال قيمة لو كىك غير ممزـ،عمما أف ما يتـ في ىذه الدائرة ليك

ثبلثة أكجو كىي.

األكؿ :الصمح ،التصالح بيف الزكجيف دكف شركط.
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الثاني :اتفاقية ،يتـ االتفاؽ بيف الزكجيف عمى العكدة بشركط ،يت

لمزكجيف.

ـ تكثيقيا بالدائرة كىي ممزمة

الثالث :تحكيؿ إلى القاضي ،ىذ ا في حاؿ فشمت الدائرة إصبلح ما بيف الزكجيف(.كرشة عمؿ  ،راـ

اهلل ) 2008/4/28 ،
 3:7التوصيات:

 -1عقد دكرات تدريبيو لممرشديف كالمرشدات في المحكـ الشرعية الفمسطينية حكؿ
 ميارات في اإلرشاد الفردم كالجماعي. ميارة االستماع كالتعبير كبناء الثقة. -ماىية االتصاؿ كالتكاصؿ الجيد

 خصائص االتصاؿ الجيد كشركط االتصاؿ اإلنساني كاالجتماعي -صعكبة االتصاؿ

 -االتصاؿ اؿؿفظي كغير اؿلفظي

كذلؾ ؿتحسيف كتطكير ميارات اإلرشاد ك لرفع كفاءة المرشديف في المحاكـ الشرعية

الفمسطينية.

 -2دكرات يتـ عقدىا لممقبميف عمى الزكاج كتككف لئلرشاد كالتكجيو حكؿ
 الحياة الزكجية المستقرة كأىميتيا لمزكجيف كاألبناء. -العبلقة الجنسية.

 -3رفع الكعي حكؿ الحياة الزكجية إكاكساب كتعزيز ميارات لؤلزكاج حكؿ التعامؿ مع الخبلفات
الزكجية ،بعمؿ نشره ليذا الخصكص يتـ طباعتيا كتكزيعيا عمى العامميف في المحاكـ الشرعية
كالجامعات كدكر العبادة كجميع المؤسسات كالمراكز التي تعنى بيذا األمر لتكزيعوا عمى األزكاج
كلممقبميف عمى الزكاج ،مع استخداـ كسائؿ األعبلـ المحمية لنفس الغرض

 -4كرشات عمؿ مشتركة لمقضاة الشرعييف كلمعامميف في دائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم حكؿ أىمية
ىذه الدائرة كاليات تطكيرىا ،كلكسر الحكاجز بينيـ.
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الفصل الثاني
القسم الثاني
الدراسات السابقة و التعميق عمييا
الدراسات السابقة:
يشتمؿ ىذا القسـ عمى الدراسات السابقة كالتي تعرضت لمكضكع الدراسة بصكرة مباشرة أك لبعض
أبعادىا كمجاالتيا ،كتـ تقسيميا إلى محكريف.
المحور األول:األسباب المؤدية إلى الطالق.
أجرت (الغنيمي  )2008 ،دراسة بالتعاكف مع مركز شؤكف المرأة في غزة حكؿ أسباب الطبلؽ في
المجتمع كآثاره عمى المرأة كاألسرة كفقا لمتغيرات المستكل التعميمي كاالجتماعي كاالقتصادم كتفاكت

العمر بيف الزكجيف كاعتمدت الباحثة عمى منيج الكصؼ التحميمي كأداة المجمكعة البؤرية كجاءت في
35

ثبلثة فصكؿ عنكنت لؤلكؿ منيا باألسباب الرئيسة لكقكع الطبلؽ كالثاني عف المشكبلت التي تكاجييا

المرأة لمحصكؿ عمى الطبلؽ كالثالث اآلثار النفسية ،االقتصادية  ،االجتماعية ،المترتبة عمى المرأة
كاألبناء بعد الطبلؽ .

كخمصت الباحثة إلى أف تأثير العادات االجتماعية السائدة كانت سببا في كقكع الطبلؽ حيث االعتماد

عمى الطريقة التقميدية في تزكيج األبناء فبل يككف الشاب ح ار باختيار مف ستشاركو بقية العمر باإلضافة
إلى الزكاج المبكر لكؿ مف الفتى كالفتاة كعدـ قدرة األزكاج عمى التكيؼ كفقا لثقافة الفصؿ ،كتأثير

التدخبل ت العائمية في حياة األزكاج مما يثير مشكبلت تؤدم إلى فصؿ حتمي خاصة إذا ما كاف

الزكجاف مجبريف عمى العيش في كنؼ األسرة نتيجة عدـ قدرة الزكج عمى تكفير مسكف المستقبؿ كما
بينت الباحثة إف أسباب الطبلؽ مجتمعة جاءت كنتيجة حتمية لحالة التدىكر المممكس الذم يشيده

المجتمع الفمسطيني عمى كافة األصعدة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية.

كما أجرت (الشمبلف)2008،دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أسباب الطبلؽ في المجتمع السعكدم كقد

أكضحت الدراسة أف معدالت الطبلؽ في السعكدية قد تراكحت ما بيف  %60-25خبلؿ العشريف سنة
الماضية كما أبرزت األسباب المؤدية إلى الطبلؽ كالتي اشتممت عمى عدـ معرفة الزكج بالحقكؽ

كالكاجبات المترتبة عمػى عقد الزكاج كالتعجؿ في التعاطي مع المشكبلت التػي تط أر في بداية الحياة

الزكجية كخمصت الباحثة بتكصية تدعك لكضع خطة تكعكية تبرميا جيات مختصة تضـ خبراء ميتميف

بقضايا الزكاج كالطبلؽ كالمشكبلت المرتبطة بيا .
كأجرل (العقيؿ  )2008،دراسة حكؿ نسب كأسباب الطبلؽ في المجتمع السعكدم كقد أكضحت الدراسة
أف أكثر نسب الطبلؽ كانت في الرياض حيث بمغت  %33.25فيما كانت في المنطقة الشرقية %25
كالباحة  %5أما عف أسباب الطبلؽ مف كجية نظر المطمقيف كالمطمقات فقد كانت العكامؿ مرتبة حسب
أىميتيا عمى النحك التالي :

%61تدخؿ األىؿ

 %56عدـ االلت ازـ الديني
 %51عدـ التكافؤ االجتماعي
 %46عدـ التكافؤ التعميمي
 %47التفاكت في العمر
 %47تعدد الزكجات

 %47عدـ التكافؽ الجنسي
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كأجرت( كريـ )2007 ،دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أسباب الطبلؽ في دكؿ الخميج ك بعض الببلد

العربية،كقد أكضحت في دراستيا أف السبب الرئيس يعكد ،إلى اليجمة الشرسة لفتيات الفيديك كميب ك
نجمات اإلغراء الفني البلئي يظيرف شبو عاريات مما ييدد الزكجات ك يدفع األزكاج إلى البحث عف

أخرل كما تؤكد الدراسة أف الفضائيات سرقت الكثير مف األزكاج مف زكجاتيـ بؿ ك مف داخؿ بيكتيـ إذ
غيرت مف أمزجتيـ ك تطمعاتيـ في الحياة .

كبينت أف الدراما الفضائية تغرس الصراع السمطكم بيف الزكجيف ك تنمي الشعكر بالفردية داخؿ األسرة

ك يؤدم زيادة حدة الصراع بيف الزكجيف إلى زيادة نسب الطبلؽ ،مما أدل إلى حدكث انقبلب حاد داخؿ
أفكار ك مشاعر الجماىير  ،ك حدكث بمبمة فكرية ك عاطفية ك ساعدت عمى الخمط بيف الحبلؿ ك الحراـ
ك الصكاب ك الخطأ ك األخبلؽ الرذيمة ك الحميدة ك أكصت بمراجعة ك كقفة جادة مف قبؿ مسئكلي ىذه

القنكات لما يبث حتى ال ينيار البناء االجتماعي ك األخبلقي لؤلسرة العربية .
أجرل قسـ البحكث ك الدراسات في مركز التنمية األسرية بإمارة الشارقة(

)2007دراسة كبالتعاكف مع

أعضاء المحكمة الشرعية في الشارقة لمكقكؼ عمى كاقع قضية الطبلؽ بمجتمع إمارة الشارقة حيث تـ

دراسة ما يقارب  500كاقعة طبلؽ في مجتمع إمارة الشارقة ك التي مف خبلليا تـ التكصؿ إلى بعض

النتائج المممكسة  ،مف أىميا  :إف  %90مف كاقعات الطبلؽ بناء عمى طمب الزكجة ك رغبتيا بذلؾ ك
قمة كعي ك إدراؾ الزكجيف بمتطمبات الزكاج الناجح

حيث خمصت الدراسة إلى التكصية بضركرة البت في إيجاد حمكؿ عاجمة مف خبلؿ بث البرامج

التكعكية المكثفة لمزكجيف ك المسؤكليات ك الكاجبات المنكطة بكؿ منيما سعيا لبناء أسرة سعيدة ك

مجتمع امف.
كأشارت (التميمي)2006 ،في دراسة ليا ىدفت إلى التعرؼ عمى أسباب ازدياد حاالت الطبلؽ بشكؿ

مخيؼ ك خمصت الدراسة إلى أف سبب الطبلؽ كاحد ك ىك انعداـ التكافؽ الزكجي ك المقصكد بالتكافؽ

الزكجي ىك قدرة كؿ مف الزكجيف عمى التكاؤـ مع اآلخر ك مع مطالب الزكاج .

ك قد أشارت إلى أف أىـ صفات األزكاج السعداء ىي القدرة عمى ضبط النفس ك الميؿ إلى التعاكف ك

المزاج المعتدؿ ك عدـ االنسياؽ إلى اليأس ك فقداف الثقة بالنفس.

كما ك تشير الدراسة إلى أف أكثر مف  %85مف الشباب يفضمكف أف يككف الفرؽ في العمر بينيـ ك بيف

زكجاتيـ مف سنة إلى  10سنكات ك أف يكف مف مستكيات عممية أقؿ ك ذلؾ أدعى لمتكافؽ بيف الزكجيف
.

كما ك حددت الدراسة أسباب الطبلؽ بمشكمة التكاصؿ ك التي تتضمف عدـ التكافؽ ك اختبلؼ الثقافة ك

عدـ التكافؤ االجتماعي ك التعميمي  ،ك مشكبلت نفسية منيا الغيرة ك األنانية ك العناد باإلضافة إلى
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مشكبلت اضطراب الدكر ك التي تتجمى في التياكف في الحقكؽ ك الكاجبات ك المسؤكليات ك السيطرة ك

ضعؼ شخصية الرجؿ ك عدـ القدرة عمى اإلنجاب  ،كما ك أضافت بأف الضغكط الخارجية التي

تتضمف تدخؿ األىؿ ك الزكاج بأخرل ك عمؿ المرأة ك الفراغ ك تدخؿ اآلخريف يعد مف أسباب الطبلؽ

الرئيسة  ،ك خمصت إلى اإلشارة إلى مشاكؿ أخرل تتضمف المشاكؿ المادية ك العاطفية ك الجنسية ك
مشكبلت العادات ك التقاليد.

ك تكصمت الدراسة إلى أف الجيؿ بأحكاـ الديف السمحة ك غمبة الحياة المادية ك ركح األنانية كراء

االرتفاع المخيؼ لحاالت الطبلؽ.

كما بيف (المطكع )2006،إف تدخؿ األىؿ في الحياة الزكجية خبلؿ السنكات الخمس األكلى مف الزكاج

يعد مف األسباب الرئيسة المؤدية إلى الطبلؽ في المنطقة العربية بناء عمى نتائج الدراسات االجتماعية

العديدة في ىذا المجاؿ  ،لكف اختمفت نتائج ىذه الدراسة العممية مف حيث ترتيب سبب تدخؿ األىؿ

المؤدم إلى الطبلؽ فقد اعتبر أف المسبب األكؿ ك الرئيس لمطبلؽ في المممكة األردنية الياشمية كما

جاء في التقرير اإلحصائي السنكم لدائرة قاضي القضاة لعاـ  ،2001بينما كاف في المرتبة الثانية مف
مسببات الطبلؽ كفقا لدراسة اجتماعية أعدت في جامعة الممؾ سعكد بالرياض ك في دراسة أخرل عف

قضايا الزكاج في الككيت  2002بك ازرة الشؤكف االجتماعية بالككيت تبيف أف تدخؿ األىؿ ىك في

المرتبة الثالثة مف مسببات الطبلؽ ك لقد أشارت دراسة إحصائية لحاالت الطبلؽ قدميا صندكؽ الزكاج

عاـ  2000أف  %66.2مف حاالت الطبلؽ كاف بسبب تدخؿ األىؿ ك ذىبت بعض الدراسات التي

طرحت  300سؤاال عمى مطمؽ ك مطمقة في منطقة الخميج حكؿ أسباب طبلقيف فكاف تدخؿ األىؿ في
شؤكف الزكجيف ك ق ارراتيما في المرتبة الثانية بنسبة . %22.4
أظيرت (أبك عايشو)2006 ،في تقرير ليا صادر عف سجبلت المحاكـ الشرعية في إربد تزايد عدد
حاالت الطبلؽ في المدينة حيث بمغ إجماؿ عدد حاالت الطبلؽ حتى نياية تشريف الثاني منذ العاـ

( 815 )2006حالة طبلؽ  %90 ،منيا يعكد إلى سكء األكضاع المادية كتدخؿ الكالديف فيما بالغ عدد
حاالت الطبلؽ في العاـ(  776 ) 2005حالة كما تبيف مف التقرير أف عدد حاالت الطبلؽ في الفترة

مف(  16014 )2005- 2001حالة طبلؽ منيا  8004حالة طبلؽ قبؿ الدخكؿ  553حالة طبلؽ
بعد الدخكؿ فيما كاف ىناؾ  16حالة منيا طبلؽ بائف بينكنة كبرل  2059حالة طبلؽ رجعي

أجرت ( مفيد )2006،دراسة بعنكاف الطبلؽ في الكطف العربي بيف السنة التشريعية اإلسبلمية كالقكانيف
الكضعية كقد أكضحت مف خبلؿ الدراسة حجـ معاناة المرأة المسممة في الكطف العربي مف ضياع

الحقكؽ المتاحة ليا شرعا كخصكصا في حاالت الشقاؽ كالنزاع كما بينت درجة سيادة الفكر القبمي
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كخصكصيتو كتأثيره عمى كضع المرأة كما قارف بيف كضع المرأة في ظؿ القكانيف الكضعية كخصكصا

عند الغرب كالتي تتيح لممرأة استقبللية أكثر كالحصكؿ عمى مستحقاتيا كما بينت منظكمة التشريعات
اإلسبلمية في باب الطبلؽ كاليكة الحاصمة مابيف التشريعات اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية في مجاؿ

األسرة.

كما أجرل (الجميؿ ) 2006،دراسة حكؿ مشكمة الطبلؽ في دكؿ الخميج اقتصر عمى السعكدية كالككيت
كنمكذجيف

كقد أكضحت الدراسة ازدياد نسبة الطبلؽ بدرجة كبيرة كخطيرة تيدد المجتمع حيث أكضحت أف ك ازرة

التخطيط السعكدم خبلؿ األعكاـ السابقة بينت ازدياد نسبة الطبلؽ بنسبة

%20كما أف  %65مف

التشريعات التي تمت عف طريؽ الخاطبة تنتيي بالطبلؽ كما بينت أف المحاكـ الشرعية قد سجمت
70الؼ عقد زكاج ك  13ألؼ صؾ طبلؽ خبلؿ عاـ كاحد عاـ (

 )2004كقد خمصت الدراسة إلى

اإلشارة ألسباب الطبلؽ كالتنبيو إلى ضركرة كضع الحمكؿ لعبلج ىذه الظاىرة كالحد منيا

كقدمت (الجميؿ)2006 ،دراسة بعنكاف العكامؿ المؤثرة في ارتفاع معدالت الطبلؽ بيف األسرة السعكدية
كقد شممت الدراسة عينة قكاميا  120مف العامبلت في جامعة الممؾ عبد العزيز كاستخدمت الباحثة
استبانو تضمنت العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية التي قد تؤثر في ارتفاع معدالت الطبلؽ كاعتمد

البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي كقد أكضحت نتائج الدراسة كجكد اختبلؼ في درجة شدة العكامؿ
االجتماعية المؤثرة في ارتفاع نسبة الطبلؽ كىي بالترتيب (تعدد الزكجات  ،عدـ إدراؾ الزكجاف لمحقكؽ

كالكاجبات السرية  ،كالتفاكت في المستكيات التعميمة كالعمرية كاالجتماعية لمزكجيف  ،كخركج الزكجة

لمعمؿ كما أكضحت الدراسة أف العكامؿ االقتصادية المؤثرة في ارتفاع معدالت الطبلؽ  ،االعتداء عمى
أمكاؿ الطرؼ األخر كارتفاع مستكيات معيشة األسرة كالبطالة كالتفاكت الكبير في المستكل االقتصادم
بيف أسر الزكجيف كما أكضحت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطيو بيف متغيرات المستكل االجتماعي

كاالقتصادم كالعكامؿ االجتماعية كاالقتصادية التي تؤثر في ارتفاع معدالت الطبلؽ كما بينت الدراسة

كجكد مجمكعة عكامؿ فرعية أخرل تؤثر في ارتفاع معدالت الطبلؽ كالسمكؾ العدكاني كالعناد عند

الزكجيف كعدـ احتراـ المرأة كعدـ قدرة الزكج عمى تمبية متطمبات الزكاج كاألسرة .
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الدراسات السابقة:
المحور الثاني:اإلرشاد األسري.
أجرل (الحكؿم ك أبك مخدة  )2007دراسة بعنكاف،دكر المحاكـ الشرعية في قطاع غزة في الحد مف
حاالت الطبلؽ.

ىدفت الدراسة إلى :

 -1إبراز دكر المحاكـ الشرعية في الحد مف حاالت الطبلؽ.
 -2إظيار ما يبذلو القاضي كدائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم مف مجيكد كبير لمحد مف ىذه

الظاىرة.

 -3تكجيو أبناء المجتمع الفمسطيني إلى الدكائر المختصة في مجتمعيـ لتقديـ النصح فيما يسيـ في

الحد مف كقكع الطبلؽ.

كخمصت الدراسة بالنتائج التالية :

 -1تمتع الزكجيف بالتقكل كالفيـ كالمعرفة كالبداىة كالفراسة لو أثر ايجابي في حؿ النزاعات

الزكجية.

 -2اإلصبلح بيف الخصكـ قبؿ المجكء إلى القضاء لما لرفع الدعاكم بيف المتخاصميف مف تكليد

الضغائف بينيما.
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 -3تبذؿ دائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم في المحاكـ الشرعية دك ار إيجابيا ىاما في إصبلح ذات

البيف كباألخص اإلصبلح بيف األزكاج المتخاصميف.

كقدـ الباحثاف مجمكعة مف التكصيات تتمخص في اآلتي:

أوال :إقرار بعض القكانيف كالتي تسيـ في الحد مف الطبلؽ كأىميا.

أ  -عند إيقاع الطبلؽ مف الزكج عمى زكجتو البد أف يراجع المحكمة الشرعية في فتره زمنية ال

تتجاكز خمسة عشر يكما لتسجيؿ ذلؾ الطبلؽ مع فرض عقكبة عمى المخالفيف لترؾ المجاؿ أماـ

القاضي لمتدخؿ لمعالجة ذلؾ قبؿ أف تنحؿ عرل الزكجية .

ب  -اعتماد لجنة لبلستشارة الشرعية في المحاكـ لمرجكع إلييا مف قبؿ القاضي فيحاؿ كجكد متسع
إلرجاع الزكجة إلى زكجيا عند اختبلؼ الفقياء في تمؾ المسألة  ،إكايجاد نص قانكني يقضي بذلؾ
،مثؿ لجنة اإلفتاء ككف المفتي لديو مجاؿ أكسع مف القاضي.

ثانيا :االىتماـ أكثر بدائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم داخؿ المحاكـ كذلؾ بتفعيؿ دكرىا بشكؿ أكسع
بتشكيؿ لجنة مشرفة عمى ىذه الدائرة مع كضع صبلحيات في يدىا لتككف فاعمة كمف أىـ أعماليا.

أ  -التكاصؿ كتبادؿ الخبرات مع دكائر اإلرشاد األسرم في الدكؿ العربية.
ب  -متابعة أقساـ اإلرشاد كاإلصبلح األسرم داخؿ المحاكـ الشرعية.
ت  -عقد دكرات تدريبية لمعامميف في ىذا المجاؿ.

ث  -اختيار متخصصيف كفؽ معايير محددة لمعمؿ في ىذه الدكائر.
ج  -نقؿ خبرات األقساـ بيف بعضيا بعضا لبلستفادة منيا.

ح  -عمؿ آليات معينة ألرشفة المعمكمات كالبيانات بطريقة مكحدة بيف جميع أقساـ اإلرشاد
كاإلصبلح األسرم داخؿ جميع المحاكـ.

تعزيز القسـ الذم يقكـ بأعماؿ مميزة في مجاؿ اإلصبلح في نياية كؿ
كأجرت ك ازرة األكقاؼ ك الشؤكف اإلسبلمية في الككيت(

عاـ.

 )2004دراسة بعنكاف ظاىرة الطبلؽ في

المجتمعات اإلسبلمية األسباب ك اآلثار ك العبلج .
كخمصت الدراسة بالنتائج التالية :

أسباب ظاىرة الطبلؽ تعكد إلى :

البعد عف الديف  ،غياب الدكر التكجييي لآلباء ك األميات  ،كسائؿ اإلعبلـ  ،ك األزمات
االقتصادية الطاحنة .

كما ك بينت الدراسة باف آثار الطبلؽ تؤثر عمى المرأة  ،عمى الرجؿ  ،حيث يعانكف مف أمراض

جسدية ك مشكبلت نفسية مقارنة بحاالتيـ قبؿ كقكع الطبلؽ ،ك عمى األطفاؿ فإنيـ يتأثركف سمبا في

عممية التنشئة النفسية ك االجتماعية ك يفقدكف الشعكر باألمف ك ال يحصمكف عمى حاجاتيـ الطبيعية
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مف الشعكر بالراحة ك االستقرار ك الطمأنينة كما ك تبيف دراسة أجراىا عبد اهلل الفكزاف إف  %90مف
حاالت إيذاء األطفاؿ ناتجة عف سكء معاممة األـ ك األب المنفصميف حيث تأتي في المرتبة األكلى

مف كسائؿ إيذاء األطفاؿ ثـ التحرش الجنسي ثـ اإلىماؿ  ،ك عمى المجتمع حيث بينت إف الطبلؽ

يتسبب في خركج جيؿ حاقد عمى المجتمع بسبب فقدانو الرعاية الكاجبة لو  ،ك تزايد أعداد المشرديف

ك انتشار جرائـ السرقة ك النصب ك االحتياؿ فضبل عف تفكؾ المجتمع .
كقدمكا مجمكعة مف التكصيات تتمخص في األتي:

حسف االختيار بتكعية الشباب المقبؿ عمى الزكاج عف كيفية اختيار شريؾ الحياة  ،رفع التكعية ك

الثقافة األسرية لدل الشباب المقبؿ عمى الزكاج  ،إعادة التكافؽ النفسي لممطمقة  ،تطكير مكاتب

التكجيو ك االستشارات األسرية لمتمكف مف عبلج المشكبلت ك النزاعات األسرية في كافة المجتمعات

اإلسبلمية  ،ك تنمية الكعي األسرم لكقايتو مف النزاعات ك الخبلفات األسرية  ،إنشاء صندكؽ
لمنفقة لرعاية المطمقة لمحد مف آثار ىذه الظاىرة .

كأجرت (الصقر  ) 2007،دراسة حكؿ تجربة الككيت في اإلرشاد األسرم ركزت خبلليا عمى ما قامت
بو إدارة االستشارات األسرية بدكلو الككيت كدكرىا بتقديـ الخدمات األسرية مبينة أىميو بناء األسرة كقد

أكضحت الدراسة البرامج العامة التي يمكف االعتماد عمييا لمنيكض باألسرة كتقديـ الخدمات المناسبة ليا
في كافة المجاالت االجتماعية كالنفسية كالتربكية كذلؾ لتحقيؽ قدر معقكؿ مف التكيؼ كالتكافؽ األسرم

لمنيكض ببيئة اجتماعية صحية نفسية تسيـ في بناء المجتمع عمى أف تككف مستمدة مف التراث العربي

اإلسبلمي كما بينت الدراسة اإلنجازات التي حققتيا إدارة مركز االستشارات األسرية بدكلة الككيت .
كأجرل(اليحيى )2007 ،دراسة بعنكاف اإلرشاد األسرم مف منظكر الشريعة اإلسبلمية كقد أشار في
دراستو إلى عناية اإلسبلـ باألسرة مف خبلؿ إحاطتيا بنظاـ محكـ مف جميع الجكانب كما بينت القكاعد
الشرعية التي تكفؿ قياـ األسرة عمى أسس سميمة كقيـ سامية كفاضمة كبيف أف القراف الكريـ قد أكضح

خصائص األسرة إكاحكاميا كالتي تمثمت باآلتي :
-1أف أحكاـ األسرة في القراف الكريـ مرتبطة ارتباطا قكيا بالعقيدة مما دؿ عمى قداسة تمؾ األحكاـ.

 -2جاءت األحكاـ منبثقة مف الفطرة كأصؿ الخمقة مصدقا لقكلو تعالى(كمف كؿ شيء خمقنا زكجيف
لعمكـ تذكركف) (الذاريات)49:

 -3بيف القراف الكريـ أحكاـ الزكاج كالطبلؽ كالميراث كالكصية كما حدد العبلقة بيف الزكجيف كالكاجبات
المترتبة عمى كؿ منيـ.

 -4بيف أف القراف جاء حاسما في عرض حقكؽ الزكج كالزكجة كأف الزكجة كالزكج في الحقكؽ
كالكاجبات مصداقا لقكلو تعالى (كليف مثؿ الذم عمييف بالمعركؼ)(البقرة)228:
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كخمص الباحث إلى أنو مف مقاصد اإلسبلـ النبيمة تيذيب الميكؿ ك الغرائز كتحقؽ المقاصد اإلسبلمية

مف تككيف األسرة.

كما بيف المتغيرات التي تمر بيا األسرة العربية كالتي قد تشكؿ تيديدا لكيانيا ككجكدىا بحيث يتطمب

ذلؾ مف المرشد األسرم فيـ إكادراؾ ىذه المتغيرات كالتي تتمثؿ في التغيرات االقتصادية كاالجتماعية.

دراسة مقدمة مف عبد المجيد الدىيشي(  )2007لمؤتمر اإلرشاد األسرم لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي
حكؿ دكر المحاكـ في القضايا األسرية ك ما يمثمو مف خدمة األسرة ك حؿ مشكبلتيا ك قد تناكلت

الدراسة دكر المحكمة سكاء كاف بسمطتيا القضائية ك ما يسبؽ القضاء مف سعي في اإلصبلح ك

المعالجة لمخبلفات األسرية إلى جانب العناية بدراسة أسباب الخبلفات األسرية ك السعي لمعالجتيا كقائيا
بالتعاكف مع الجيات المختصة .

ك اختتـ الدىيشي كرقتو بعدد مف المقترحات لممحاكـ  ،إعداد قاعة مستقمة بالمحكمة لمنظر في دعاكم

األسرة  ،إيجاد قاعة مناسبة النتظار األطفاؿ ك ذكييـ ك تزكيدىـ بالمطكيات ك الكتيبات اإلرشادية في
مجاؿ األسرة.

كما أجرل (القرني)2006،دراسة حكؿ فعالية برنامج عبلجي معرفي سمككي لقياس فعاليتو في معالجة

الكدر الزكاجي كالمؤدم إلى شيكع الخبلفات كالمعاناة كعدـ االستقرار النفسي كاالنفصاؿ العاطفي كنقص

ميارات حؿ المشكبلت كاستحالة استمرار الحياة الزكجية كقد بمغ حجـ عينة الدراسة

 401زكجا ممف

يعانكف مف الكدر الزكاجي كالذيف تراكحت سنيف زكاجيـ مف ( )15-1سنة كتراكحت أعمارىـ مف( -20

)40سنة كتـ بناء برنامج عبلجي معرفي سمككي مقترح ،لتخفيؼ مستكل الكدر الزكاجي كالجدير بالذكر
أف الباحث عمد إلى إجراء مقاببلت مع مسؤكليف في مراكز العبلج األسرم كالمعالجيف في العيادات

النفسية الزكاجيو كما اطمع الباحث عمى تقارير ذاتيو إلفراد عينة استطبلعية مف األزكاج ككاف عددىـ(

 )116زكجا كما كزع الباحث استبانو مفتكحة ليكتبكا مجمكعو األسباب المؤدية إلى الكدر الزكاجي كقد

أكضحت الدراسة أف أىـ األسباب المؤدية إلى الكدر الزكاجي تمثمت في ضعؼ التكاصؿ العاطفي بنسبة

 %33كعدـ القدرة عمى حؿ المشكبلت بنسبة

 %18.25كاضطراب الدكرة بنسبة  %17كالمشكبلت

النفسية بنسبة  %12.3كعكامؿ أخرل مثؿ تدخؿ األىؿ كنقص الكقت بنسبة  19.20كقد أكضحت نتائج
الدراسة فعالية البرنامج العبلجي السمككي المفتكح في تخفيؼ مستكل الكدر الزكاجي كما أكضحت أف

نجاح البرنامج يدؿ عمى نجاح عمميو تعميـ الميارات المتعممة في المكقؼ العبلجي إلى مكاقؼ كاقعيو

في حياة الزكجيف كالذم كشؼ بدكره عف ظيكر تحسف لدل أفراد العينة في الجكانب المعرفية كالسمككية

كاالنفعالية مف خبلؿ تعميميـ ميارات التكاصؿ كحؿ المشكبلت كما أكرد الباحث مجمكعو مف التكصيات
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لؤلزكاج تمثمت في االقتداء بسمكؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كسيرتو مع زكجاتو كأف يسعى الزكجاف
إلى حؿ المشكبلت التي تظير بينيما بيدكء كتفاىـ مع ضركرة إيجاد تكاصؿ جيد بينيما يقكـ عمى

حسف االستماع لآلخر كالتقبؿ في مختمؼ المكاقؼ مع عدـ تفسير بعض المكاقؼ بأكثر مف ما تحتمؿ

كاف ال ينسب المشكبلت التي تحدث إلى طرؼ دكف اآلخر كما أكصى الباحث بضركرة إنشاء معاىد

خاصة لتدريب المقبميف ك المقببلت عمى الزكاج إكانشاء مراكز تدريب متخصصة لتخريج المرشديف في

العبلج كاإلرشاد الزكاجي داخؿ المحاكـ الشرعية لتقديـ اإلرشاد كالتكجيو لؤلزكاج العازميف عمى الطبلؽ.

كأجرل(القشعاف )2005 ،دراسة ميدانيو بعنكاف العبلقة بيف مستكل التديف مف جو

ة كمستكل الرضا

الزكاجي مف جوة ثانية شممت  2523رجبل كامرأة مف كافو محافظات الككيت،كقد كزعت عمييـ استبانو
شممت متغيرات الدراسة مف حيث الجنس كالعمر كمدة الزكاج كالمستكل التعميمي كمستكل الدخؿ

الشيرم،كغيرىا مف المتغيرات التي ليا تأثير كارتباط بيدؼ الدراسة ،كأشارت النتائج إلى أىميو ربط

الديف بالعمكـ الحديثة كأثر ذلؾ في حياتنا اليكمية  ،ككضع العبلقة الزكجية في إطار ديني مقدس كليس

في إطار شخصي أك عقد مدني مؤكد  ،ك أف اإلسبلـ جعؿ االلتزاـ بالديف األساس األكؿ الذم يقكـ

عميو اختيار الزكج أك الزكجة كتؤكد نتائج الدراسة أىميو إرشاد المقبميف عمى الزكاج كالمتزكجيف عمى حد

سكاء بالحقكؽ كالكاجبات الزكجية كما حددىا الشرع كبينت الدراسة عمى أف األفراد األكثر تدينا ىـ
األكثر رضا في حياتيـ الزكجية .

أجرت(مؤمف )2000،في دراسة ليا حكؿ فاعمية برنامج إرشادم في حؿ بعض المشكبلت الزكجية لدل
عينة مف المتزكجيف حديثا.

ىدفت الدراسة إلى تحديد المشكبلت الزكجية التي تكاجو المتزكجيف حديثا كالتي قد تصؿ بيـ إلى

الطبلؽ كما قامت الدراسة ببناء إكاعداد برنامج إرشادم زكاجي ييدؼ إلى حؿ بعض المشكبلت الزكجية
التي سيتـ تحديدىا في الدراسة الميدانية  ،باإلضافة إلى التحقؽ مف مدل فاعمية البرنامج اإلرشادم.
اعتمدت الباحثة في منيج الدراسة عمى المنيج التجريبي باعتبار أف البرنامج اإلرشادم ىك المتغير

المستقؿ ككؿ مف الرضا كالتكافؽ الزكاجي ىك المتغير التابع ككضع البرنامج اإلرشادم ييدؼ إلى

تحسيف ميارات التكاصؿ بيف الزكجيف  ،تحسيف ميارات التفاكض كحؿ المشكبلت بيف الزكجيف  ،زيادة

األنشطة كاالىتمامات بيف الزكجيف  ،تحسيف العبلقة الجنسية بيف الزكجيف .

كخمصت الدراسة إلى أف تجربة البرنامج اإلرشادم قد حققت نجاحا في حؿ بعض المشكبلت الزكجية

التي يكاجييا المتزكجكف حديثا في حياتيـ .
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كما أصدر مدير مكتب التنمية األسرية باإلحساء خالد الحميبي تقري ار عاـ  2008بيف فيو تحقيؽ المركز
نتائج عمى عدة أصعدة حيث انخفضت نسبة الطبلؽ بعد أكؿ سنة مف العمؿ إلى  %15باإلضافة إلى

انتشار الكعي األسرم بيف أفراد األسرة الكاحدة كازداد عدد المقبميف عمى التثقيؼ األسرم كانخفاض

العنؼ األسرم كارتفاع المستكم اإلبداعي بيف األكالد كالبنات كما بيف أف الشككؾ الزكجية كالمشكبلت

النفسية الناشئة عف العبلقات المضطربة كالخبلفات بيف أىؿ الزكجة كالزكج كعدـ تفرغ الزكج ألىؿ بيتو
ككثرة طمبات الزكجة كالبركد العاطفي بيف الزكجيف كاإلساءة النفسية كالجسدية بيف الزكجيف كضعؼ

نفسية الزكج كعدـ اإلقناع بالزكاج بيجراف الزكج لزكجتو أك العكس،كميا مف المكضكعات التي تؤدم إلى
الخبلفات الزكجية .
كما أصدر مركز االستشارات العائمية بقطر تقري ار في عاـ  2004حكؿ تقديـ المركز لئلرشاد األسرم
حيث بينت سميرة المانع مديرة المركز أف المركز يقكـ بدراسة الظكاىر المنتشرة في المجتمع مف خبلؿ

المشكبلت الكاردة إليو عبر البحكث كالدراسات كما كيقكـ بإقرار التكصيات البلزمة التي مف شأنيا

الحفاظ عمى كينكنة األسرة كالتعاكف مع المحاضريف كاالستشارييف المختصيف بشؤك ف األسرة كالمجتمع
مف داخؿ قطر كخارجيا كتنفيذ الدكرات التدريبية كاإلرشادية كتكعيو الشباب المقبميف عمى الزكاج مف

الجنسيف بجانب دكرات الحكار االيجابي داخؿ األسرة كلفت االنتباه إلى أىمية التكيؼ مع المشاكؿ

لمتغمب عمى التحديات التي تعكؽ دكر األسرة في القياـ بدكرىا عمى أكمؿ كجو كقد بينت انو خبلؿ عاـ

 2003استقبؿ المركز  1894حالة ك  2564استشارة ىاتفية كأكدت عمى تحقيؽ  85حالة إصبلح بيف
الزكجيف.
كما أف ىناؾ العديد مف التقارير لمؤسسات رسمية كمؤسسات اجتماعية تطكعية أشارت إلى دكر اإلرشاد
األسرم كفعاليتو في الحد مف الطبلؽ فقد أصدرت ك ازره العدؿ الككيتية العديد مف التقارير حكؿ فعاليو

اإلرشاد األسرم كدكره في الحد مف حاالت الطبلؽ خبلؿ األعكاـ( )2000-1995حيث أشارت مديرة
مكتب االستشارات األسرية بقصر العدؿ ،منى الصقر إلى تزايد حاالت الصمح التي قاـ بيا المكتب مف

عاـ  1999-1995حيث بمغت حاالت الصمح منذ نشأة المكتب  1468حالة كفي عاـ  1999استطاع

المركز إتماـ  856حالة صمح بيف األزكاج كخبلؿ العاـ  2000كاف عدد الحاالت  720حالة صمح
كأكدت عمى عزـ المكتب عمى إجراء متابعة دكرية ليذه الحاالت لضماف استم اررية بقاء الحياة األسرية

مستقرة كعدـ تجدد الخبلفات.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة يمكف لمباحث استنتاج ما يمي :

 .1تبيف أف نسبة الطبلؽ في بعض البمداف العربية قد كصمت إلى نسب عالية تيدد استقرار المجتمع ك
ديمكمة استم ارره ك قد تبيف أف أعمى نسب الطبلؽ كانت في بعض دكؿ الخميج العربي فيما كانت أدنى

النسب في فمسطيف بالمقارنة معيا ك ىذا ما أشارت إليو دراسات كؿ مف ( التميمي ،

 ) 2006ك (

المطكع  )2006 ،ك ( أبك عايشو  ) 2006 ،ك ( العقيؿ  ) 2008ك ( الجميؿ ) 2006 ،

 .2اتضح أف أسباب الطبلؽ في الكطف العربي متنكعة ك متعددة المحاكر فمنيا ما نسب إلى جكانب
اجتماعية متعمقة بتدخبلت األىؿ ك منيا دينية يعكد إلى ضعؼ الكازع الديني أك عدـ التزاـ الزكجيف

بالشريعة اإلسبلمية أك لجيميما باألحكاـ الشرعية ك منيا إلى أسباب تتعمؽ بتأثير المستكيات االجتماعية

ك االقتصادية ك التعميمية ك مف ىذه الدراسات دراسة ( الغنيمي ،

 )2008ك التي أشارت إلى دكر

األسمكب الذم يتـ فيو اختيار الزكج في الطبلؽ  ،ك الزكاج المبكر  ،ك العكامؿ االقتصادية ك دراسة (

التميمي  ) 2006 ،ك التي عزت الطبلؽ إلى عدـ التكافؽ الزكاجي بحيث انحصرت مف كجية نظرىا

أسباب الطبلؽ في العبلقة القائمة بيف الزكجيف أما (المطكع )2006 ،أشار إلى أقكل أسباب الطبلؽ ك

المتمثمة في تدخؿ األىؿ أما (الشمبلف  ) 2008 ،فقد أشارت إلى أف أىـ أسباب الطبلؽ كانت عدـ
كعي الزكج بدكره األسرم ك التعجؿ في معالجة المشاكؿ األسرية كما اتفقت دراسة (العقيؿ ،

) 2008

مع العديد مف الدراسات في تكضيح دكر القضايا االجتماعية في زيادة نسبة الطبلؽ ك المتمثمة في تدخؿ
األىؿ ك عدـ االلتزاـ الديني ك التفاكت بيف الزكجيف في النكاحي االجتماعية ك االقتصادية ك التعميمية.

 .3اتضح أف اإلرشاد األسرم أصبح يشكؿ ضركرة دينية ك قيمة إنسانية في سبيؿ الحفاظ عمى كينكنة
الحياة األسرية ك اتضح دكره قبؿ ك أثناء الحياة الزكجية ك عند احتداـ الخبلفات الزكجية  ،ألف عدـ

االستقرار الزكاجي ك بركز الخبلفات مرده إلى أسباب تتراكح ما بيف األسباب االجتماعية أك الدينية في

أغمب األحياف ك قد أثبتت فعاليتو كفقا لدراسات كؿ مف (الحكلي ك أبك مخدة ) 2007 ،ك دراسة ( ك ازرة
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األكقاؼ ك الشؤكف اإلسبلمية في الككيت  ) 2004 ،ك دراسة ( مؤمف  )2000 ،ك دراسة ( القرني ،

 ) 2006ك دراسة (الصقر  ) 2007 ،ك دراسة (اليحيى  ) 2007 ،حيث أشارت ىذه الدراسات إلى
أىمية اإلرشاد األسرم الديني ك دكره في تحقيؽ االستقرار األسرم

 .4تتفؽ الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات السابقة بخصكص أسباب الطبلؽ ك المتعمقة بضعؼ
الكازع الديني ك عدـ االحتكاـ لمشريعة لفض الخبلفات الزكجية ك مف ىذه الدراسات دراسة (

الشمبلف ) 2008،ك بخصكص األسباب االجتماعية المتعمقة بتدخبلت األىؿ ك التمايز في المستكيات

االجتماعية ك الثقافية فقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسات كؿ مف(المطكع ) 2006 ،ك ( العقيؿ ،

 ) 2008ك ( أبك عايشو  ) 2006 ،ك دراسة ( الجميؿ  )2006 ،غير أف ما يميز ىذه الدراسة أنيا
سعت لمعرفة األسباب الحقيقية لمطبلؽ في المجتمع الفمسطيني بخبلؼ ما ىك مسجؿ في سجبلت

المحاكـ الشرعية  ،كما ك أف األساس الذم بنيت عميو الدراسة يتعمؽ باإلرشاد األسرم

كالذم تعتبر تجربتو ناشئة في فمسطيف مقارنة بالبمداف العربية األخرل كىي في ضكء عمـ الباحث

الدراسة األكلى في فمسطيف ك التي أعطت لئلرشاد األسرم دك ار ممي از في عبلج بعض الحاالت بعيدا
عف اإلجراءات الرسمية ك الذم ربما أتاح فرصا أفضؿ لنجاحيا .
 .5اتفقت نتائج تطبيؽ البرنامج اإلرشادم مع نتائج العديد مف الدراسات ك التقارير في البمداف العربية
مف حيث فعالية اإلرشاد األسرم في الحد مف حاالت الطبلؽ ك مف ىذه الدراسات دراسة كؿ مف (مؤمف

 ) 2000 ،ك دراسة ( القرني  ) 2006 ،ك دراسة ( الصقر  ) 2007 ،ك دراسة

( اليحيى  ) 2007 ،باإلضافة لتقارير ك ازرة العدؿ الككيتية ك مركز االستشارات العائمية في قطر
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إجراءات الدراسة ومنيجيتيا
يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلجراءات التي اتبعيا الباحث في الحصكؿ عمى البيانات الخاصة بالدراسة
إكاعداد أدكات الدراسة ك تطبيقيا ك ىك يشتمؿ عمى منيج الدراسة  ،مجتمع الدراسة كعينتيا  ،كاألداة
المستخدمة لجمع المعمكمات ثبات األداة  ،صدؽ األداة  ،متغيرات الدراسة المستقمة كالتابعة  ،إجراءات
الدراسة  ،كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات .

منيج الدراسة :
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي لدراسة أسباب الطبلؽ  ،بغية تحديد األسباب
المؤدية إلى الطبلؽ لدل المطمقيف كعبلقتو ببعض المتغيرات  .حيث إف ىذا المنيج مناسب لطبيعة

كأغراض ىذه الدراسة ،كما اعتمد الباحث في الجزء الثاني مف الدراسة عمى المنيج التجريبي الذم

اقتضى تطبيؽ البرنامج اإلرشادم المقترح عمى بعض الحاالت المحالة لمطبلؽ في المحاكـ الشرعية.

مجتمع الدراسة :
تككف مجتمع الدراسة مف المطمقيف خبلؿ عامي  2006 ، 2005في محافظة الخميؿ ،ك البالغ عددىـ(
( ) 937دائرة قاضي القضاة  /العيزرية . )2007،
عينة الدراسة :
اعتمد الباحث العينة العشكائية البسيطة  ،كالتي أمكف الكصكؿ إلييـ مف كافة إنحاء المحافظة  ،لضماف
شمكؿ كافة قطاعات مجتمع الدراسة  ،كقد تككنت العينة مف (  )189مف المطمقيف (ذكك ار إكاناثا)  .حيث

شممت (  )108مف المطمقيف مف مدينة الخميؿ ك(  )49مف المطمقيف مف قرل محافظة الخميؿ ك ( )32
مف المطمقيف مف مخيمات محافظة الخميؿ  ،ك فيما يمي تفصيبل لخصائص العينة المختارة .
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جدكؿ رقـ ()1

يبيف خصائص العينة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئكية

ذكر

84

44,4

أنثى

105

55,6

المجمكع

189

%100

بمغ عدد المطمقيف في عينة الدراسة (

 )189مطمؽ كمطمقة  ،عدد الذككر (  )84أم ما نسبتو

( . %)44,4أما اإلناث فقد كاف عددىـ ( )105أم بنسبة مقدارىا (. %)55,6
جدكؿ رقـ ()2

يبيف خصائص العينة حسب مكاف السكف
مكاف السكف

العدد

النسبة المئكية

مدينة

108

57,1

قرية

49

25,9

مخيـ

32

17

المجمكع

189

%100

بمغ عدد المطمقيف في الجدكؿ رقـ (

 )2الذيف يسكنكف في المدينة (  )108أم بنسبة ( %)57,1

 .أما الذيف يسكنكف في القرل فكاف عددىـ (  )49أم بنسبة (  . %)25,9أما المطمقيف الذيف يعيشكف
في المخيـ فكاف عددىـ ( )32أم بنسبة (. %)17
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جدكؿ رقـ ()3

يبيف خصائص العينة حسب المستكل التعميمي
المستكل التعميمي

العدد

النسبة المئكية

أساسي فما دكف

31

%16,4

ثانكم

50

%26,5

كمية متكسطة

26

%13,8

جامعي فأعمى

82

%43,4

المجمكع

189

%100

بمغ عدد المطمقيف في ىذا الجدكؿ أساسي فما دكف (

 )31أم بنسبة (  . %)16,4أما الذيف

يحممكف شيادة الثانكية (  )50أم بنسبة (  . %)26,5أما المطمقكف مف حممة شيادة الكمية المتكسطة

فكاف عددىـ (  )26أم بنسبة (  . %)13,8أما المطمقكف الذيف يحممكف الشيادة الجامعية فأعمى فكاف
عددىـ ( )82أم بنسبة (. %)43,4

جدكؿ رقـ ()4

يبيف خصائص العينة حسب طبيعة السكف
طبيعة السكف

العدد

النسبة المئكية

منفرد

139

73,5

مشترؾ

50

26,5

يتضح مف جدكؿ رقـ (

 )4حيث بمغ عدد المطمقيف الذيف كانكا يسكنكف بسكف منفرد (مستقؿ)

( )139أم بنسبة ( . %)73,5أما المطمقكف الذيف كانكا يسكنكف بسكف مشترؾ مع عائمة الزكج فقد بمغ
عددىـ ( )50أم بنسبة (. %)26,5
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جدكؿ رقـ ()5

يبيف خصائص العينة حسب طريقة اختيار الزكج
حسب طريقة اختيار الزكج

العدد

النسبة المئكية

شخصي

72

%38,1

األىؿ أك األصدقاء

117

%61,9

المجمكع

189

%100

بمغ عدد المتزكجيف في ىذا الجدكؿ الذيف تزكجكا عف طريؽ شخصي فكاف عددىـ (

 )72أم

بنسبة ( . %)38,1أما المتزكجكف بطريقة األىؿ كاألصدقاء فكاف عددىـ (  )117أم بنسبة ( %)61,9
.

أدوات الدراسة :
تـ استخداـ أداتيف لمدراسة لمحصكؿ عمى البيانات المطمكبة ك ىي

 .1االستبانة

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة االستبانة لجمع المعمكمات مف عينة البحث حكؿ أسباب الطبلؽ
الحقيقية  ،حيث اشتممت االستبانة عمى قسميف ىما :

القسم األول :

يتضمف ىذا القسـ  ،المعمكمات الديمغرافية كيتككف ىذا الجزء مف (

الشخصية لممفحكص  ،كقد تـ أخذ ( )5أسئمة فقط كاستبعاد ( )4أسئمة .

 )9أسئمة تتعمؽ بالمعمكمات

كاألسئمة التي تـ أخذىا حكؿ المعمكمات الديمغرافية ىي :
- 1جنس المفحكص .

- 2المستكل التعميمي .
- 3طبيعة السكف .

- 4طريقة اختيار الزكج .
- 5مكاف السكف .

القسم الثاني :

بنكد االستبانة  ،حيث قاـ الباحث ببناء كتطكير أداة لمدراسة عمى شكؿ استبانة احتكت عمى
( )44فقرة محتممة الصمة باألسباب المؤدية إلى الطبلؽ مكزعة عمى (
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 )4أبعاد رئيسية لمقياس في

مجمكعيا األسباب المؤدية إلى الطبلؽ كىي (البعد االجتماعي  ،البعد الصحي  ،البعد االقتصادم ،
كالبعد الديني كالتعميمي) .

كقد تـ بناء كتطكير ىذه األداة مف خبلؿ اطبلع الباحث عمى مقاييس مختمفة لمتكافؽ كمف

خبلؿ االطبلع عمى بعض الدراسات كالمراجع كاألبحاث التي ليا عبلقة مباشرة أك غير مباشرة بيذه

الدراسة ،كتـ عرض األداة عمى محكميف مف ذكم االختصاص كالمككنة مف

 38فقرة في الجكانب

المرتبطة بالدراسة

ثـ قاـ الباحث بإجراء التعديبلت المناسبة كالبلزمة عمى األداة بناء عمى الردكد التي تمقاىا مف

المحكميف  ،كالتي تضمنت اقتراحات  ،إضافات  ،مبلحظات  ،كتصكيب بعض الفقرات لتصبح األداة (

 ) 44فقرة .

تـ بناء فقرات االستبانة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي كالذم تتكزع فيو اإلجابات عمى الفقرات ب

(أكافؽ بشدة  ،أكافؽ  ،غير متأكد  ،غير مكافؽ  ،ال أكافؽ بشدة)  .كقد كانت درجات اإلجابة عمى ىذه
الفقرات عمى النحك التالي :

 أكافؽ بشدة  5درجات . -أكافؽ  4درجات .

 غير متأكد  3درجات . -غبر مكافؽ درجتاف .

 ال أكافؽ بشدة درجة كاحدة .كبعد عممية التعديؿ  ،أصبح المقياس بصكرتو النيائية يتككف مف ( )94فقرة تقيس بمجمكعيا أسباب

الطبلؽ بأربعة أبعاد رئيسية  ،كىذه الفقرات مكزعة عمى تمؾ األبعاد كما يمي :

أ -البعد االجتماعي  :كيتككف مف ( )12فقرة كىي مكزعة عمى الفقرات التالية :
(. ) 12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1

ب -البعد الصحي  :كيتككف مف ( )11فقرة كىي مكزعة عمى الفقرات التالية :
(. )23،22،21،20،19،18،17،16،15،14،13

ج -البعد االقتصادي  :كيتككف مف ( )10فقرات كىي مكزعة عمى الفقرات التالية :

(. )33،32،31،30،29،28،27،26،25،24

د -البعد الديني والتعميمي  :كيتككف مف ( )11فقرة كىي مكزعة عمى الفقرات التالية :
()44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34
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 .1البرنامج اإلرشادي المقترح:
حيث قاـ الباحث بإعداد عناصر برنامج إرشادم مقترح مستمد مف الشريعة اإلسبلمية مع مراعاة

نظريات عمـ النفس كعمـ االجتماع المتعمقة بذلؾ بحيث ركعي في عناصره ك مراحؿ تطبيقو ك آلياتو

االنطبلؽ مف مبادئ الشريعة اإلسبلمية السمحة  ،ك لمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع لمممحؽ (

ص ( ) 104

)5

صدق أدوات الدراسة :
 .1لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة  ،قاـ الباحث بعرضيا في صكرتيا األكلية عمى أعضاء
متخصصيف في مجاؿ الشريعة كالتربية مف جامعات كمؤسسات فمسطينية مختمفة لجنة مف المحكميف

مككنة مف (أنظر ممحؽ رقـ ( )3ص( . ) 98

 .2لمتحقؽ مف صدؽ البرنامج تـ عرضو عمى محكميف في تخصصات اجتماعية ك شرعية ك تربكية
مككنة مف (انظر ممحؽ رقـ ( )4ص ( .) 103
ثبات أداة الدراسة :

لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة (االستبانة) فقد تـ حساب الثبات عمى الدرجة الكمية بطريقة
االتساؽ الداخمي  ،حيث بمغت قيمة الثبات (  )95،0حسب معادلة الثبات كركنباخ ألفا ( Cronbach

 )Alphaكىي معامبلت ثبات جيدة كتشير إلى ثبات المقياس .
متغيرات الدراسة :
اشتممت الدراسة عمى متغيرات مستقمة منيا :

 -الجنس  .1 :ذكر

 .2أنثى .

 -مكاف السكف  .1 :مدينة

 .2قرية

 .3مخيـ

 المستكل التعميمي  .1 :أساسي فما دكف  .2ثانكم .3كمية متكسطة .4جامعي فأعمى -السكف  .1 :منفرد

 .2مشترؾ .

 -طريقة اختيار الزكج  .1 :شخصي

 .2األىؿ كاألصدقاء .

ككذلؾ عمى أسباب الطبلؽ بمستكياتو كأبعاده األربعة كىي المتغيرات التابعة :

(البعد االجتماعي  ،الصحي  ،االقتصادم  ،ديني كتعميمي)
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إجراءات الدراسة :
بعد أف تـ التحقؽ مف صبلحية أداة الدراسة المعدة بصكرتيا النيائية كأداة لقياس األسباب

المؤدية إلى الطبلؽ  .كبعد حصكؿ الباحث عمى اإلحصاءات المطمكبة مف ديكاف قاضي القضاة
الفمسطيني  /العيزرية لعدد المطمقيف بتحديد عدد أفراد مجتمع الدراسة مف خبلؿ البحث كاالتصاؿ لعدد
مف المؤسسات التعميمية  ،كالمراكز النسكية  ،كالزيارات لعدد مف رجاؿ اإلصبلح .

تـ تحديد عدد أفراد عينة الدراسة .

 قاـ الباحث بتكزيع (  )200نسخة مف االستبانة عمى المطمقيف ،باإلضافة إلى إجراء المقاببلت
في البيكت مع المطمقيف في محافظة الخميؿ كالتي شكمت بذلؾ عينة الدراسة

 تـ استرجاع (  )8استبانات فارغة مف عينة الدراسة لرفض أفرادىا تعبئتيا كلـ يتـ استرجاع
استبانات لرفض أفرادىا إعادتيا ،كقد كجد الباحث تعاكنا كبي ار مف المؤسسات االجتماعية

3

كمدراء كمديرات المدارس كالمراكز النسكية .

 كقد لمس الباحث تجاكبان لـ تتكقعو مف قبؿ كثير مف أفراد العينة  .إال أف البعض لـ يتعاكنكا كلـ
يتجاكبكا مما يؤكد كيشعر بأف كثي انر مف المفحكصيف كانكا عمى قدر مف المسؤكلية في إنجاح

ىذه الخطكة .

 بعدىا قاـ الباحث بفرزىا كمراجعتيا كالتأكد منيا تمييدان إلدخاليا لمحاسكب .
المعالجة اإلحصائية :
استخدـ الباحث في تحميؿ البيانات الكاردة في أداة الدراسة برنامج الرزـ اإلحصائية باستخداـ التحميبلت

اإلحصائية  spssكاالختبارات كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة التالية:

 -1اختبار  t-testلمفركؽ بيف متكسطات االستجابات .

 -2تحميؿ التبايف األحادم . One Way Analysis of Variance
 -3اختبار شيفيو  Scheffeلممقارنات البعدية بيف المتكسطات .
 -4تحميؿ استجابات المطمقيف كفقا لمتدرج االتي :
أ) 2.33

فما دكف أسباب ضعيفة.

ب)  3.67-2.34أسباب متكسطة .
ج) 3.68

فأعمى أسباب قكية .
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة ومناقشتيا
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نتائج الدراسة ومناقشتيا
اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ:

ما ىي األسباب الحقيقية لمطبلؽ في المجتمع الفمسطيني ؟

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات

المطمقيف المستيدفيف كالجدكؿ األتي رقـ (-6ا) يكضح ذلؾ
جدول (-6أ)

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة عمى فقرات استبانة أسباب
الطبلؽ
الرقـ

رقـ

الفقرة

المحكر

الكسط

الحسابي

المعيارم

1

عدـ اعتماد أحكاـ الشريعة لفض الخبلفات الزكجية 41

4

3.69

1.36

2

اختبلؼ الخمفيات التربكية التي نشأ عمييا الزكج/ة

42

4

3.64

1.29

3

عدـ التزاـ الزكج/ة بالقيـ الدينية

35

4

3.62

1.41

4

تدخؿ األىؿ في الحياة الزكجية

1

1

3.62

1.39

5

االعتداءات المتكررة بالضرب مف الزكج/ة

18

2

3.61

1.53

6

جيؿ الزكج/ة بمتطمبات الحياة الزكجية

36

4

3.52

1.24

7

عدـ معرفة الزكج/ة لآلثار المترتبة عمى الطبلؽ

38

4

3.46

1.29

8

تكرار طمب الطبلؽ مف أحد الزكجيف ألتفو األسباب 37

4

3.44

1.45

9

قمة كعي الزكج/ة بالحقكؽ الزكجية لآلخر

40

4

3.44

1.23

10

بناء الحياة األسرية عمى أساس مصمحي

43

4

3.44

1.37

11

الشعكر بسكء االختيار مف البداية

20

2

3.42

1.25

12

قضاء الزكج/ة أكقات كبيرة خارج البيت

8

1

3.41

1.27

13

كجكد نفكر مف الزكج/ة مف بعض العادات كالتقاليد

44

4

3.41

2.40

14

الغيرة الزائدة مف الزكج/ة

19

2

3.40

1.25

الفقرة

ألسرة الزكج أك الزكجة

جدكؿ (-6ب)
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االنحراؼ

الرقـ

الفقرة

رقـ

15

إىماؿ الحقكؽ الزكجية المترتبة عمى الزكج/ة

2

1

16

الشتـ المتبادؿ بيف الزكجيف

11

1

3.38

17

عدـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية األسرية مف قبؿ

7

1

3.32

1.37

18

فتكر العبلقات الجنسية عند الزكج/ة

15

2

3.32

1.29

19

اإلكراه عمى الزكاج

21

2

3.28

1.48

20

عدـ تمبية الحياة الزكجية لتكقعات الزكج/ة

14

2

3.25

1.23

21

التغير السريع في مزاج الزكج أك الزكجة

22

2

3.20

1.13

22

عبلقات الزكج/ة المشبكىة

3

1

3.13

1.60

23

عدـ اىتماـ الزكج /ة بتربية األطفاؿ

5

1

3.06

1.32

24

العقـ الدائـ عند الزكج/ة

13

2

3.04

1.35

25

اختبلؼ المستكل التعميمي

34

3

3.04

1.27

26

عمؿ الزكج/ة ساعات طكيمة عمى حساب متطمبات

26

3

3.02

1.19

27

عدـ السماح لمزكج/ة باالستقبلؿ المادم

32

3

3.02

1.16

28

المطالب المالية المتكررة لمزكج/ة

30

3

3.01

1.20

29

قمة خبرة الزكج/ة بتربية األطفاؿ

39

4

2.98

1.16

30

تركيز الزكج/ة عمى المظاىر البراقة خارج المنزؿ

10

1

2.96

1.30

31

األنفاؽ الزائد مف الزكج/ة ألمكر خاصة بو

33

3

2.96

1.22

32

تكتر الحياة الزكجية بسبب ظيكر مرض مزمف عند 16

2

2.94

1.28

الفقرة

الزكج/ة

األسرة

االنحراؼ

المحكر

الكسط

الحسابي

المعيارم

3.40

1.49
1.57

الزكج/ة
33

تدني مستكل دخؿ األسرة

24

3

2.90

1.20

34

رفض الزكج/ة لبللتزامات المالية خارج نطاؽ األسرة 31

3

2.89

1.15

جدكؿ (-6ج)
الرقـ

رقـ

الفقرة

الفقرة
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المحكر

الكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

3

2.88

1.19

25

35

اإلسراؼ مف قبؿ الزكج/ة

1

2.87

1.10

36

عدـ كجكد عبلقات اجتماعية مشتركة لمزكج/ة خارج 9

37

تأخر اإلنجاب ألسباب متعمقة بالزكج/ة

23

2

2.81

1.19

38

عدـ تكفر فرص عمؿ مناسبة لمزكج/ة

28

3

2.80

1.15

39

الفارؽ الكبير في العمر بيف الزكجيف

4

1

2.78

1.20

40

التغيير المستمر في عمؿ أم مف الزكجيف

6

1

2.69

1.03

41

كجكد ديكف كبيرة عمى األسرة

29

3

2.69

1.26

42

رائحة الفـ عند الزكج/ة

17

2

2.67

1.17

43

عدـ السماح لممرأة بالعمؿ .لزيادة دخؿ األسرة

27

3

2.59

1.08

44

عدـ قياـ الزكاج عمى يحب سابؽ (الحب)

12

1

2.53

1.23

نطاؽ األسرة

كيتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )6ما يمي:
 -1أف أعمى أسباب لمطبلؽ في المجتمع الفمسطيني تتركز في األسباب اآلتية :
أ -عدـ اعتماد أحكاـ الشريعة لفض الخبلفات الزكجية ،كىك مف المحكر(  )4كالمتعمؽ
باألسباب الدينية كالتعميمية كرقميا (

،)41حيث كاف الكسط الحسابي ليا

()3.69كاالنحراؼ المعيارم (.)1.36ك يقع ضمف االسباب القكية لمطبلؽ.

ب -اختبلؼ الخمفيات التربكية التي نشأ عمييا الزكج/ة ،كىك مف المحكر (
باألسباب الدينية كالتعميمية كرقميا (

 )4كالمتعمؽ

،)42حيث كاف الكسط الحسابي ليا

()3.64كاالنحراؼ المعيارم (.)1.429كيقع ضمف االسباب المتكسطة لمطبلؽ
ت -عدـ التزاـ الزكج/ة بالقيـ الدينية ،كىك مف المحكر(

 )4كالمتعمؽ باألسباب الدينية

كالتعميمية كرقميا ( ،)35حيث كاف الكسط الحسابي ليا ( )3.62كاالنحراؼ المعيارم

(.)1.41ك يقع ضمف األسباب المتكسطة لمطبلؽ

ث -تدخؿ األىؿ في الحياة الزكجية ،كىك مف المحكر(  )1كالمتعمؽ باألسباب االجتماعية

كرقميا ( ،)1حيث كاف الكسط الحسابي ليا ( )3.62كاالنحراؼ المعيارم ( .)1.39ك
ىي في المستكل المتكسط
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ج -عدـ معرفة الزكج/ة لآلثار المترتبة عمى الطبلؽ .كىك مف المحكر(

 )2كالمتعمؽ

باألسباب الصحية كرقميا ( ،)18حيث كاف الكسط الحسابي ليا ( )3.61كاالنحراؼ

المعيارم ( .)1.53ك ىي في المستكل المتكسط
 -2أف أدنى أك اضعؼ أسباب لمطبلؽ في المجتمع الفمسطيني تتركز في:
 )1كرقميا (  ،)12كالمتعمؽ

أ  -عدـ قياـ الزكاج عمى يحب سابؽ (الحب) .كىك مف المحكر (
باألسباب االجتماعية حيث كاف الكسط الحسابي ليا ()2,53كاالنحراؼ المعيارم (.)1,23

ب  -عدـ السماح لممرأة بالعمؿ .لزيادة دخؿ األسرة .كىك مف المحكر (  )3كرقميا (  ،)27كالمتعمؽ
باألسباب االقتصادية ،حيث كاف الكسط الحسابي ليا ()2,59كاالنحراؼ المعيارم (.)1,08

ت  -التغيير المستمر في عمؿ أم مف الزكجيف .كىك مف المحكر (

 )2كرقميا (  ،)17كالمتعمؽ

باألسباب الصحية ،حيث كاف الكسط الحسابي ليا ()2,67كاالنحراؼ المعيارم (.)1,17

ث  -كجكد ديكف كبيرة عمى األسرة .كىك مف المحكر (

 )3كرقميا (  ،)29كالمتعمؽ باألسباب

االقتصادية ،حيث كاف الكسط الحسابي ليا ()2,69كاالنحراؼ المعيارم (.)1,1,26

ج  -التغيير المستمر في عمؿ أم مف الزكجيف .كىك مف المحكر (

 )1كرقميا (  ،)6كالمتعمؽ،

باألسباب االجتماعية حيث كاف الكسط الحسابي ليا ()2,69كاالنحراؼ المعيارم (.)1,03

ك يرل الباحث انطبلقا مف النتائج السابقة أنو ليس ىناؾ أسبابا محددة لمطبلؽ كلكف ىذه األسباب

مجتمعة أك منفصمة قد تؤدم إلى الطبلؽ كفقان لبلستبانة كفقا لئلبعاد االجتماعية  ،الصحية ،

االقتصادية  ،الدينية ك التعميمية ،ككاف مف أكثر األسباب المؤدية إلى الطبلؽ  ،المحكر المتعمؽ

باألسباب الدينية كالتعميمية كأعمى نسبة ليذا المحكر كاف عدـ اعتماد الشريعة اإلسبلمية لفض الخبلفات

الزكجية .

ذلؾ أف الديف مرتبط باألمكر اإلعتقادية كىي أمكر ال يتـ العمؿ معيا إال مف خبلؿ التعاليـ الشرعية
كىي مرتبطة بمدل معرفة الزكجيف باألمكر المتعمقة باألسرة كالتزاميما بيا ألنيا تؤثر عمى تعامؿ

اإلنساف بشكؿ عاـ في حياتو الشخصية كاألسرية كاالجتماعية سمبان أك إيجابان كىذا مرتبط بمدل معرفة
اإلنساف باألمكر الشرعية كالتزامو بيا  ،ىذا مف جانب كمف جانب آخر فإما الزكجاف مف بداية األمر
يككف ارتباطيما باإليجاب كالقبكؿ مف الطرفيف كقد جرت العادة أف اإلنساف يبحث عف إنسانة ضمف
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مكاصفات معينة ككذلؾ المرأة ،كيتـ التنازؿ عف بعض أمكر عمى حساب أمر معيف كفي نياية المطاؼ
يككف إقرار مف الطرفيف كؿ لآلخر ،كقد تحدث مشاكؿ يمكف التعاطي معيا حسب السبب الرئيس ليا

كيككف مف أصعب األمكر التعاطي مع المشاكؿ المرتبطة باألمكر الدينية إف حدث فييا خمؿ كأف يعتقد

أحد الزكجيف قبؿ الزكاج أف مف ارتبط بو عنده معرفة كالتزاـ باألمكر الشرعية كخاصة المتعمقة باألسرة

كمف ىنا تككف حدة المشاكؿ عمى حسب ما تـ رسمو في عقمو لمطرؼ اآلخر  ،كأف تعتقد أك يعتقد أف
الطرؼ اآلخر مف أسرة ممتزمة كيتبيف أف التزامو ال يتعدل الكبلـ أك الشعارات ككف كؿ إنساف يختمؼ

عف اآلخر مف حيث االلتزاـ مع العمـ أف ىناؾ مؤشرات لذلؾ مثؿ العائمة الممتزمة ،أبناؤىا ممتزمكف مع

كجكد تفاكت بيف أفرادىا كقد يككف مف ىك غير ممتزـ نيائيان مف األسرة الممتزمة ،ألف ىذا األمر ال يمكف
معرفتو إال مف خبلؿ االحتكاؾ المباشر عمى عكس المحاكر األخرل كالتي تعتبر كاضحة بشكؿ كبير

مثؿ األمكر االقتصادية ك طبيعة السكف كالتي مف السيؿ معرفتيا مف خبلؿ المعرفة لمطرؼ اآلخر أك

السؤاؿ عنيا كخصكصان أف أغمب حاالت الزكاج تككف مف نفس المنطقة كقد تككف سببان لبعض المشاكؿ
مف جية الزكج إذا كعد بتكفير مسكف مستقؿ كلـ يكؼ بذلؾ أك أنو التزـ بذلؾ لفترة زمنية كلظركؼ

معينة انتقؿ إلى بيت مشترؾ كلـ تكجد رغبة مف زكجتو بذلؾ باإلضافة إلى كجكد دكر ىاـ ألىؿ الزكج
كالزكجة مف كجكد تكيؼ كتقبؿ كمراعاة لمخصكصيات بينيـ كتككف حدتيا أقؿ إف كافقت الزكجة مف

بداية األمر عمى السكف في بيت مشترؾ .

فالجانب االقتصادم كطبيعة السكف كطريقة اختيار الزكج ال تككف بحد ذاتيا مشكمة إذا كاف بمعرفة

كمكافقة مسبقة حيث يكجد قبكؿ داخمي لدل الطرفيف بيذا الكاقع كمع مراعاة أف ىذا األمر تؤثر فيو عدة

أمكر مف حيث قبكؿ الزكجة ألىؿ الزكج كقبكليـ ليا.

ككاف ثاني أعمى سبب لممحكر الثاني كالمتعمؽ باألسباب االجتماعية ىك تدخؿ األىؿ في الحياة

الزكجية .

ذلؾ أف تدخؿ األىؿ في الحياة الزكجية في أغمب األحياف ىك عمى عكس ما رسمتو الشريعة اإلسبلمية

حيث إف الشريعة اإلسبلمية تركت لمزكجيف مجاال كاسعا لتسكية خبلفاتيما دكف السماح ألحد بالتدخؿ،
إال عندما يعجز الزكجاف عف ذلؾ فيككف تدخؿ األىؿ ضمف ضكابط كشركط كأىميا ىك اإلصبلح

كالذم يككف بمراعاة مصمحة الزكجيف دكف تحكيـ العاطفة ،كلكف الذم يحصؿ غالبان أف أىؿ الزكج

ينظركف إلى زكجة االبف خصما كعمييـ أف يقفكا إلى جانبو ،ككذلؾ أىؿ الزكجة فيعمؿ عمى تكسيع

الخبلؼ مف الطرفيف أك مف طرؼ كاحد بقصد أك دكف قصد فتتكسع المشكمة كتصبح بحاجة إلى طرؼ

آخر أك إلى عدة أطراؼ لكي يصار إلى الصمح .

إف تدخؿ األىؿ إما أف يككف مساعدا في حؿ بعض األزمات التي قد تنشأ بيف الزكجيف أك أف يفاقـ

كيعقد المشاكؿ البسيطة بيف الزكجيف  ،كىذا يعكد إلى مدل إدراؾ أىؿ الزكج لخصكصية العبلقة بيف
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الزكجيف كأف المشاكؿ بيف الزكجيف ىي أمر طبيعي مع مراعاة عدـ التدخؿ إال لحؿ مشكمة كىذا األمر

بحاجة إلى دراسة مستقمة لبياف ذلؾ .

كمف خبلؿ العمؿ مع بعض الحاالت يتبيف أف األىؿ إذا تصرفكا بحكمة كمكضكعية فإنيـ يككنك ا مف

أىـ الميسريف في حؿ المشاكؿ بيف الزكجيف كتقريب كجيات النظر ،إكاال كانكا سببان رئيسيان في زيادة حدة
المشاكؿ كتعقيدىا حيث تنتقؿ المشكمة بيف الزكجيف إلى مشكمة أطرافيا كثر أب  ،أـ  ،أخكة  ،كيصبح

مف الصعب التعامؿ معيا ألف الجميع يصبح مدافعان عف حؽ قريبو كىك ينظر إليو عمى أنو مظمكـ

كيريد أف يككف ىك األبرز في ىذه القضية كخصكصان إذا كانت شخصية األبكيف تفتقد القدرة عمى اتخاذ
قرار كاضح إال مف خبلؿ الرجكع إلى باقي أفراد األسرة  ،بمعنى أنو قد تصؿ إلى حاؿ أنو مف يستطيع

أف يبادر في حؿ المشكمة كيدافع عنيا أماـ أفراد أسرتو بحكمة .كقد تجمس األسرة لتدارس المشكمة

كتتعامؿ معيا عمى أنيا معادلة حسابية ،كفي لحظة مف المحظات يتناسكا أنيـ يتكممكف في أمكر البشر
كالتي مف المستحيؿ أف تككف ضمف قالب ال يتغير ،كيصبح الزكجاف أداة لمتفريغ لدل جميع أفراد األسرة

الكؿ يريد أف يحؿ المشكمة بطريقتو كعمى ىكاه .

كيعد تدخؿ األىؿ في الحياة الزكجية مف األسباب الرئيسة المؤدية إلى الطبلؽ في المنطقة العربية بناء
ٌ
عمى نتائج الدراسات االجتماعية العديدة في ىذا المجاؿ ،لكف اختمفت نتائج ىذه الدراسات العممية مف

حيث ترتيب درجة سبب " تدخؿ األىؿ " المؤدم إلى الطبلؽ فقد اعتبر أنو المسبب األكؿ كالرئيس

لمطبلؽ في المممكة األردنية الياشمية كما جاء في التقرير اإلحصائي السنكم لدائرة قاضي القضاة لعاـ

 . 2001بينما كاف في المرتبة الثانية مف مسببات الطبلؽ كفقان لدراسة اجتماعية أعدت في جامعة
الممؾ سعكد بالرياض  .كفي دراسة أخرل عف قضايا الزكاج في الككيت

2002ـ بك ازرة الشؤكف

االجتماعية بالككيت  ،تبيف أف تدخؿ األىؿ ىك في المرتبة الثالثة مف مسببات الطبلؽ

(.المطكع) 2007،

كتبلىا المحكر المتعمؽ باألسباب الصحية ككاف أعمى سبب فييا ىك االعتداءات المتكررة بالضرب مف
الزكج/ة .

بالنسبة لبلعتداء بالضرب فيذا األمر مرفكض شرعان كعرفان ،كقد يككف في ىذه األياـ أقؿ بكثير مما كاف

يحدث سابقان كىك في أغمب األحياف يقع مف األزكاج بحؽ زكجاتيـ ،مع األخذ بعيف االعتبار أنو يحدث
بنسبة قميمة جدان اعتداء الزكجة عمى الزكج  ،كىذا السبب كفيؿ بأف يقكد إلى الطبلؽ ،كيعكد إلى مدل

استطاعة الطرؼ المعتدل عميو بتحمؿ ذلؾ  ،فيككف الطبلؽ في بعض األحياف بعد أكؿ اعتداء  ،كقد

يككف بعد عدة مرات  ،مع تركو ألما نفسيا .

ىذا مف ناحية  ،أما مف ناحية أخرل يعكد لطبيعة الضرب  ،ضرب غير مقصكر كأف يككف بسبب تكتر

حصؿ كلـ يقصد بو الضرب  ،أـ بمجرد عارض أك أنو كاف ضربا ألجؿ اعتبارات معينة أك خمفية
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ثقافية أك أمكر متعمقة بالصحة النفسية كأف يككف أحد الزكجيف يعاني مف مرض نفسي إلى غير ذلؾ.

كعادة يككف ىذا بشكؿ متكرر كيحدث ألمان كيترؾ أث انر جسديان  ،كعادة ما يككف الضرب سببا رئيسيا في
تدخؿ األىؿ كانتقاؿ المشكمة في بعض الحاالت إلى عائمة الزكجيف كقد تمتد لتصؿ إلى حد النزاع

كاالقتتاؿ فيما بينيـ فبل يقؼ إلى حد الطبلؽ كىذا األمر متعمؽ بعدة أشياء كمف أىميا عدـ المعرفة

الصحيحة لؤلىداؼ التي رسميا اإلسبلـ لمزكاج كالتي تتمثؿ في المكدة كالرحمة فالعنؼ منافي لممكدة
كالرحمة  ،كجيؿ باألحكاـ المتعمقة باألسرة المسممة .
ككاف آخرىا المحكر المتعمؽ باألسباب االقتصادية ككاف أعمى سبب ىك عمؿ الزكج/ة ساعات طكيمة

عمى حساب متطمبات األسرة .

فاألسباب االقتصادية تعتبر مف المنغصات التي قد تؤثر عمى األسرة بشكؿ مباشر أك غير مباشر

كترجع شدة تأثيرىا إلى مدل التحمؿ كالصبر مف الزكجيف عمى ضيؽ الحياة مع العمـ أف ىذا السبب

عادة ما يككف شبو مكشكؼ قبؿ الزكاج  ،ك حرص اإلسبلـ عمى ىذا السبب بيف أف اإلنساف عميو قبؿ
أف يقبؿ عمى الزكاج أف يككف مقتد ار عمى فتح بيت كاإلنفاؽ عميو كلـ يحدد لذلؾ  ،ألف اإلسبلـ يعمـ أف

ىناؾ الغني كالفقير فيككف اإلقداـ مع القدرة عمى اإلنفاؽ بالكثير أك بالقميؿ  ،إكاال فبل ينبغي أف يقدـ
عميو فنصيحة الرسكؿ الكريـ عميو السبلـ بالصكـ حيث قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ( :يا
معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج فمف لـ يستطع فعميو بالصياـ فإنو لو كجاء)

(البخارم، 5065،مسمـ. ) 1400،

كما حث اإلسبلـ عمى خفض تكاليؼ الزكاج بأحاديث كثيرة ألف التكاليؼ مف شأنيا عزكؼ الشباب

عف الزكاج أك تأخيره حيث إف كثي ار مف الشباب يستطيع أف يفتح بيتا كلكف ال يقدر عمى تكاليؼ الزكاج

حيث أصبحت في ىذه األياـ تكاليؼ الزكاج كبيرة كمبالغ فييا  ،فقمما تجد شابا يتزكج دكف أف يتحمؿ

أعباء الديف ،فيعمؿ كالمنشار في الزكجيف ألف االىتماـ ينصب إلى كيفية سداد الديف كقد يتطمب ذلؾ
عمبلن إضافيان  ،عمى حساب حياة الزكجيف المعنكية كالنفسية  ،نعـ إف تكفير الماؿ مطمكب كلكف ليس

عمى حساب األسرة كمتطمباتيا فاألسرة بحاجة إلى كقت كاؼ مف الزكج كالزكجة لنفسييما أكالن كألبنائيما
لتتحقؽ بذلؾ رسالة األسرة كما رسميا لنا ديننا الحنيؼ فالزكج بحاجة إلى زكجتو كالزكجة كذلؾ كاألبناء

بحاجة إلييـ معان  ،فعندما يعمؿ الزكج أك الزكجة ساعات طكيمة خارج البيت يصبح البيت عبارة عف

فندؽ لممبيت ذلؾ أنيـ بشر كقد استنفدكا طاقاتيـ كميا أك أغمبيا خارج البيت كلـ يبؽ لمبيت إال القميؿ أك

ال شيء فالزكج ال يستطيع أف يتحمؿ أعباء التربية لكحده ككذلؾ الزكجة فيؤدم ذلؾ إلى بركز مشاكؿ

داخؿ األسرة  .حيث يسأؿ اإلنساف يكـ القيامة عف بره ألبنائو فيقاؿ لو ىؿ بررت كلدؾ ليبرؾ  ،كيقكؿ
عميو السبلـ (كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو ( ) ...البخارم، 893،مسمـ) 1829،
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اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني:

"ىل توجد فروق في أسباب الطالق من وجية نظر المطمقين وفقا لمتغيرات  ،الجنس وطبيعة

السكن و المستوى التعميمي و مكان السكن و طريقة اختيار الزوج" .؟

اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني وفقا لمتغير الجنس :
لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني تـ استخداـ اختبار (

 ) Tلمتعرؼ عمى مستكل داللة الفركؽ في

استجابات المطمقيف عمى فقرات أداة الدراسة كفقا لمبعد الكمي ك األبعاد الفرعية كالجدكؿ األتي رقـ ( ) 7

يكضح ذلؾ

جدول ( )7

قيمة  Tلمفركؽ بيف متكسطات استجابات المطمقيف كفقا لمتغير الجنس كطبيعة السكف
المتغير
الجنس

البعد

الفئة

االجتماعي ذكر

العدد

المتكسطات االنحراؼ
الحسابية

المعيارم

درجات
الحرية

84

3.21

0.85

187

أنثى

105

3.01

0.89

181.74

ذكر

84

3.27

0.83

187

أنثى

105

3.10

0.85

180.03

84

2.99

0.73

187

أنثى

105

2.78

0.78

181.85

التعميمي

ذكر

84

3.54

0.88

187

أنثى

105

3.34

0.98

184.10

الكمي

ذكر

84

3.26

0.71

187

أنثى

105

3.06

0.77

182.83

الصحي

االقتصادم ذكر
الديني ك

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي -:

 )1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

"ت"

الداللة

0.12 1.552
0.17 1.365
0.06 1.912
0.15 1.464
0.08 1.787

(  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات

استجابات المطمقيف عمى فقرات أداة الدراسة كفقا لمبعد الكمي تبعا لمتغير الجنس .
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قيمة

مستكل

 )2يتبيف مف الجدكؿ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( ) 0.05 ≤ α

بين متوسطات استجابات المطمقيف عمى فقرات أداة الدراسة في أبعادىا الفرعية كفقا لمتغير الجنس.

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى سيادة النمط المشترؾ مف العادات ك التقاليد في المجتمع الفمسطيني ال

سيما في محافظة الخميؿ كما أف بركز المشكبلت األسرية بيف األزكاج مرده إلى ىذه العادات ك التي

يتمثؿ أبرزىا في تدخبلت األىؿ ك غياب الكعي الديني ك الثقافي مف قبؿ األزكاج إضافة إلى أف الكثير

مف حاالت الزكاج ال يراعى فييا مستكيات الكعي الثقافي أك الديني ك إنما تتـ كفقا لرغبات أىؿ كبل

الطرفيف بمعزؿ عف اية اعتبارات ذات أىمية في مستقبؿ حياة كبل الزكجيف .
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني وفقا لمتغير المستوى التعميمي

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني مف كجية نظر المطمقيف عمى أبعاد االستبانة الفرعية كالبعد الكمي كفقان

لمتغير المستكل التعميمي تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

كالجدكؿ اآلتي رقـ ( )8يكضح ذلؾ .

جدول ()8
المتكسطات الحسابية ك االنحرافات المعيارية الستجابات المطمقيف عمى فقرات أداة الدراسة
األبعاد

المتغير

العدد

الكسط الحسابي
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االنحراؼ المعيارم

1.00
2.00
األسباب
3.00
4.00
االجتماعية
5.00
Total
1.00
2.00
األسباب
3.00
4.00
الصحية
5.00
Total
1.00
2.00
األسباب
3.00
4.00
االقتصادية
5.00
Total
1.00
2.00
األسباب
3.00
الدينية
4.00
كالتعميمية
5.00
Total
1.00
2.00
3.00
البعد الكمي
4.00
5.00
Total
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف

3.5000
3
3.4583
28
2.9500
50
2.8942
26
3.1108
82
3.0961
189
3.3636
3
3.1429
28
3.1291
50
3.0420
26
3.2517
82
3.1760
189
2.9333
3
3.1857
28
2.7660
50
2.6231
26
2.9159
82
2.8762
189
3.4848
3
3.5519
28
3.2745
50
3.4126
26
3.4756
82
3.4252
189
3.3333
3
3.3409
28
3.0341
50
2.9991
26
3.1929
82
3.1484
189
المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد

.60093
.90110
.98659
.81635
.79425
.87642
.72157
.99538
.85893
.81564
.80153
.84361
.55076
.81410
.74193
.64455
.77403
.76312
.72916
.84521
1.09052
.86444
.90924
.93989
.53074
.79100
.81690
.67351
.71298
.74807
العينة عمى فقرات اداة الدراسة كفقا

لبعدىا الكمي ك أبعادىا الفرعية تراكحت ما بيف (.)3.6 – 2.6
كما تبيف أف أعمى متكسطات الستجابات أفراد العينة كانت عمى المحكر المتعمؽ باألسباب الدينية
كالتعميمية حيث بمغ (  )3.42أما أدنى المتكسطات الستجابات أفراد العينة فقد كانت عمى المحكر

المتعمؽ باألسباب االقتصادية حيث بمغ (  )2.87فيما بمغ إجمالي المتكسطات عمى محاكر المقياس

الكمية (.)3.15

ك لمكقكؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات استجابات المطمقيف عمى فقرات أداة الدراسة كفقا لمتغير

المستكل التعميمي تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالجدكؿ اآلتي رقـ ( )9يبيف ذلؾ .
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جدول رقم ( ) 9
قيمة (ؼ) لمفركؽ بيف متكسطات استجابات المطمقيف عمى أداة الدراسة كفقان لمتغير المستكل التعميمي .
المتغير

البعد

مصدر التباين

المستكل

بيف المجمكعات

التعميمي

داخؿ المجمكعات

االجتماعي

الصحي
االقتصادم

المجمكع
بيف المجمكعات
داخؿ المجمكعات

مجموع

متوسط

درجات

المربعات
6.31

المربعات
1.577

الحرية
4

138.10

0.75

184

144.41
1.18
132.61

المجمكع

133.80

التعميمي
الكمي

ف
2.10

الداللة
0.08

188

1.27

4
184

0.41

0.80

188

بيف المجمكعات

5.10

1.27

4

داخؿ المجمكعات

104.39

0.57

184

المجمكع
الديني ك

قيمة

مستوى

0.51

0.66

188

بيف المجمكعات

1.81

0.63

4

داخؿ المجمكعات

164.27

0.56

184

المجمكع

166.10

188

بيف المجمكعات

2.54

0.63

4

داخؿ المجمكعات

102.67

0.56

184

المجمكع

105.21

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

 -1عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

0.51

0.73

1.14

0.34

188

(  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات

استجابات المطمقيف عمى البعد الكمي لبلستبانة كفقان لمتغير المستكل التعميمي .

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

(  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات

استجابات المطمقيف عمى أبعاد االستبانة كفقان لمتغير المستكل التعميمي .

ك يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف كجيات نظر المطمقيف مف المستكيات التعميمية المختمفة كانت
أسباب طبلقيـ متقاربة ألنيا تعكد ألسباب اجتماعية صرفة في الغالب ك ىذه األسباب تخضع

أحيانا إلى تدخبلت عائمية بمعزؿ عف المستكل التعميمي لمزكجيف كما أف المستكل التعميمي لمزكجيف

قد يككف في تخصصات أك مجاالت ال تتعمؽ بالجكانب االجتماعية أك الدينية المرتبطة باألسرة

اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني وفقاً لمتغير طبيعة السكن:
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لمعرفة مستكل داللة الفركؽ الستجابات المطمقيف عمى فقرات أداة الدراسة في بعدىا الكمي ك أبعادىا

الفرعية كفقان لمتغير طبيعة السكف تـ استخداـ اختبار "  " Tكالجدكؿ اآلتي رقـ (  ) 10يكضح ذلؾ

.

جدول رقم ( ) 10

قيمة ( Tت) لمفركؽ بيف متكسطات استجابات المطمقيف عمى فقرات استبانة أسباب الطبلؽ كفقان لمتغير
طبيعة السكف .
المتغير
السكف

الفئة

البعد

العدد

درجات

المتكسطات االنحراؼ

الحسابية
3.04

المعيارم الحرية
187
0.88

مشترؾ

50

3.25

0.88

منفرد

139

3.11

0.83

مشترؾ

50

3.35

0.86

139

2.95

0.76

مشترؾ

50

2.95

0.76

التعميمي

منفرد

139

3.36

مشترؾ

50

3.61

0.92

الكمي

منفرد

139

3.10

0.87

مشترؾ

50

3.29

االجتماعي منفرد
الصحي

االقتصادم منفرد
الديني ك

139

187

187

187

187

قيمة

"ت"
1.42

1.66

0.80

1.59

1.61

 -1يتبيف مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

مستكل

الداللة
0.16

0.10

0.43

0.11

0.11

( ≤ α

 ) 0.05في أسباب الطبلؽ مف كجية نظر المطمقيف عمى البعد الكمي الستبانة أسباب الطبلؽ كفقان
لمتغير طبيعة السكف .

 -2لـ يتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

(  ) 0.05 ≤ αبيف استجابات

المطمقيف عمى فقرات أبعاد االستبانة كفقان لمتغير طبيعة السكف .

ك يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف الزكجات يتـ إعبلميف مسبقا ك قبؿ إبراـ عقد الزكاج بأف السكف
سيككف مشتركا أك منفردا ك بالتالي تسقط حجة السكف كمبرر لمطبلؽ إال في حالة مخالفة الزكج

لشركط السكف المنفرد

اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني وفقاً لطريقة اختيار الزوج :
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لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني كفقان لمتغير طريقة اختيار الزكج تـ استخراج المتكسطات الحسابية

كاالنحرافات المعيارية الستجابات المطمقيف كفؽ متغير طريقة اختيار الزكج كالجدكؿ اآلتي رقـ ( ) 11

يكضح ذلؾ .

جدول رقم ( ) 11

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات المطمقيف عمى فقرات اداة الدراسة كفقان لمتغير

طريقة اختيار الزكج .
البعد
األسباب االجتماعية

األسباب الصحية

األسباب االقتصادية

األسباب الدينية
كالتعميمية
البعد الكمي

المتغير
1.00
2.00
3.00
Total
1.00
2.00
3.00
Total
1.00
2.00
3.00
Total
1.00
2.00
3.00
Total
1.00
2.00
3.00
Total

العدد
72
90
27
189
72
90
27
189
72
90
27
189
72
90
27
189
72
90
27
189

الوسط الحسابي
3.0602
3.1111
3.1420
3.0961
3.1540
3.1697
3.2559
3.1760
2.9444
2.8689
2.7185
2.8762
3.4419
3.4172
3.4074
3.4252
3.1528
3.1472
3.1406
3.1484

االنحراف المعياري
.91247
.78034
1.09066
.87642
.88306
.81211
.86650
.84361
.77766
.74194
.79761
.76312
.99660
.87769
1.01838
.93989
.76634
.71591
.82956
.74807

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف أعمى المتكسطات الستجابات المطمقيف عمى فقرات استبانة أسباب الطبلؽ

كفقان ألبعاد االستبانة كانت عمى البعد الرابع كالمتعمؽ باألسباب الدينية كالتعميمية كقد بمغ (  )04،3بينما
كانت أدنى المتكسطات الستجابات المطمقيف عمى فقرات المحكر الثالث كالمتعمؽ باألسباب االقتصادية

حيث بمغ المتكسط ( )88،2فيما بمغ المتكسط اإلجمالي عمى فقرات االستبانة كفقان لمبعد الكمي ( )15،3
كلمعرفة اتجاه داللة الفركؽ بيف متكسطات استجابات المطمقيف عمى فقرات االستبانة عمى البعد الكمي

كاألبعاد الفرعية كفقان لمتغير طريقة

اختيار الزكج تـ استخداـ اختبار التبايف األحادم كالجدكؿ اآلتي رقـ (  ) 12يكضح ذلؾ .
جدول رقم ( ) 12

قيمة (ؼ) لمفركؽ بيف متكسطات استجابات المطمقيف عمى فقرات االستبانة كعمى األبعاد
الفرعية كالبعد الكمي كفقان لمتغير طريقة اختيار الزكج .
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المتغير

األبعاد

1

2

مصدر التبايف
بيف المجمكعات

4
الكمي

المربعات
0.17

داخؿ المجمكعات

144.24

المجمكع

144.41

بيف المجمكعات

0.21
133.59

داخؿ المجمكعات
المجمكع

3

مجمكع

درجات

متكسط

الحرية

المربعات
0.09

2

0.78

186

ؼ
0.11

الداللة
0.90

188
0.11
0.72

133.80

2
186

0.15

0.86

188

بيف المجمكعات

1.01

0.51

2

داخؿ المجمكعات

108.48

0.58

186

المجمكع

109.48

0.87

0.42

188

بيف المجمكعات

0.03

0.02

2

داخؿ المجمكعات

166.04

0.90

186

المجمكع

166.08

بيف المجمكعات

0.003

داخؿ المجمكعات

0.57 105.204
10.21

المجمكع

قيمة

مستكل

0.02

0.98

188
0.00

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

 -1عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

2

0.003

0.10

186
188
(  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات

استجابات المطمقيف عمى البعد الكمي ألداة الدراسة كفقان لمتغير طريقة اختيار الزكج .

 -2عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

(  ) 0.05 ≤ αبيف استجابات

المطمقيف عمى أبعاد أداة الدراسة كفقان لمتغير طريقة احتيار الزكج .

ك يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى تأثير طريقة اختيار الزكج عمى عكامؿ التكافؽ الزكاجي بيف الزكجيف ك

استمرار الحياة الزكجية يككف متقاربا ال سيما في ظؿ سيادة األعراؼ ك العادات ك التقاليد ك القيـ في

المجتمع الفمسطيني ك ليذا فإف أسباب الطبلؽ ال تتحدد بشكؿ رئيس في ضكء طريقة اختيار الزكج بقدر

ما تعزل إلى أسباب متقاربة أك ربما خارج نطاؽ طريقة الزكاج .
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اإلجابة على سؤال الدراسة الثاني وفقاً لمتغير مكان السكن :

لئلجابة عؿ ل سؤاؿ الدراسة الثاني كفقان لمتغير مكاف السكف تـ استخراج المتكسطات الحسابية

كاالنحرافات المعيارية الستجابة المطمقيف كفقان لمتغير مكاف السكف كالجدكؿ رقـ (  ) 13يبيف ذلؾ .
جدول رقم ( ) 13

البعد

المتغير

العدد

الكسط الحسابي

األسباب

1.00
2.00
3.00
Total

108
49
32
189

3.1698
2.9983
2.9974
3.0961

االجتماعية
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االنحراؼ
المعيارم
.84008
.91247
.94292
.87642

األسباب الصحية
األسباب

االقتصادية
األسباب الدينية
كالتعميمية
البعد الكمي

108
49
32
189
108
49
32
189
108
49
32
189
108
49
32
189

1.00
2.00
3.00
Total
1.00
2.00
3.00
Total
1.00
2.00
3.00
Total
1.00
2.00
3.00
Total

.82341
.89797
.82772
.84361
.74796
.78387
.80553
.76312
.87515
1.09051
.92881
.93989
.71486
.82437
.74840
.74807

3.2466
3.1020
3.0511
3.1760
2.8787
2.8633
2.8875
2.8762
3.4579
3.3655
3.4063
3.4252
3.1949
3.0853
3.0881
3.1484

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط استجابات المطمقيف عمى فقرات البعد الكمي لبلستبانة قد بمغ

( )15،3ككاف أعمى متكسط لبلستجابات عمى المحكر المتعمؽ باألسباب الدينية كالتعميمية بينما كاف

أدنى المتكسطات عمى المحكر الثالث كالمتعمؽ باألسباب االقتصادية كلمعرفة اتجاه داللة الفركؽ بيف

متكسطات استجابات المطمقيف عمى فقرات االستبانة كعمى البعد الكمي كاألبعاد الفرعية ليا كفقان لمتغير
مكاف السكف تـ استخداـ اختبار التبايف األحادم كالجدكؿ اآلتي رقـ ( ) 14يكضح ذلؾ .
جدول رقم ( ) 14
قيمة (ؼ) لمفركؽ بيف متكسطات استجابات المطمقيف عمى فقرات االستبانة كفقان لمتغير مكاف السكف
المتغير
مكاف السكف

البعد

مصدر التبايف

االجتماعي

بيف المجمكعات

مجمكع
المربعات
1.366

داخؿ المجمكعات 143.04

الصحي

المجمكع

144.41

بيف المجمكعات

1.31
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درجات

قيمة

مستكل

متكسط

المربعات الحرية
2
0.68

ؼ
0.89

الداللة
0.41

0.77

186
188

0.65

2

0.92

0.40

داخؿ المجمكعات 132.49
133.80
المجمكع
االقتصادم

بيف المجمكعات

0.01

داخؿ المجمكعات 109.47
109.48
المجمكع
الديني ك
التعميمي
الكمي

بيف المجمكعات

0.30

داخؿ المجمكعات 165.78
166.08
المجمكع
بيف المجمكعات

0.54

داخؿ المجمكعات 104.66
105.21
المجمكع

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

0.71

186
188

0.006

2

0.59

186

0.01

0.99

188
0.15

2

0.89

186

0.17

0.84

188
0.27

2

0.56

186

0.48

0.62

188

(  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات

استجابات المطمقيف عمى فقرات استبانة أسباب الطبلؽ عمى البعد الكمي ليا كفقان لمتغير مكاف

السكف .

 -2لـ يتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات
استجابات المطمقيف عمى فقرات األبعاد الفرعية لبلستبانة كفقان لمتغير مكاف السكف
ك يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف مكاف السكف بغض النظر عف مكقعو فإف أسباب الطبلؽ قريبة جدا

بيف المطمقيف سكاء كانكا مف المدينة أك القرل أك المخيمات ألف أسباب الطبلؽ تتقارب بيف حاالت
المطمقيف في ىذه المناطؽ خصكصا ك أف العادات ك التقاليد ك القيـ كاحدة ك إف كاف ىناؾ بعض
االختبلفات غير الجكىرية في التعامؿ مع قضايا عدـ التكافؽ الزكاجي ك التي يمكف أف تؤدم إلى

الطبلؽ.
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اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث:
"ما مدل فعالية برنامج اإلرشاد األسرم المقترح في الحد مف حاالت الطبلؽ ؟ "

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث قاـ الباحث بتطبيؽ البرنامج اإلرشادم المقترح كفؽ اإلجراءات ك
الخطكات االتية :

 .1أخذ مكافقة مف سماحة قاضي القضاة لعمؿ ما يمزـ لذلؾ.

 .2مراجعة ديكاف قاضي القضاة  /العيزرية ،كالحصكؿ عمى نسبة الطبلؽ إلى الزكاج في
فمسطيف لعامي  2006 – 2005فكانت . %14.24

 .3فرز نسبة الطبلؽ إلى الزكاج في محافظة الخميؿ لعامي  2006 – 2005فكانت
.%10.83

 .4مراجعة أقساـ اإلرشاد التابعة لممحاكـ الشرعية ك االطبلع عمى حاالت العازميف عمى
الطبلؽ.

 .5أخذ عينة عشكائية مف الحاالت عددىا عشرة مف األزكاج.

 .6تـ العمؿ مع سبعة مف األزكاج ك رفض ثبلثة مف األزكاج التعاطي مع الباحث .
 .7إجراء مقاببلت خارج المحكمة بمرافقة كاحد أك أكثر مف كبار السف.
 .8عمؿ سجؿ ميني لكؿ حالة.
تـ السير في خطكات اإلرشاد كما يمي:

 .1بناء الثقة بيف المرشد ك المسترشديف إكاعطاء األماف ليـ.
 .2تمييز المشكمة ك تحميميا.
 .3جمع المعمكمات ذات الصمة بالمشكمة.

 .4كضع حمكؿ ممكنة بمشاركة المسترشديف.
 .5كضع حمكؿ مف خبلؿ التكجييات الشرعية ك السيرة النبكية لممشكمة كالتكجيو بطرؽ الكقاية
لتجنب تكرارىا أك الكقكع في مثميا.
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ك في ضكء تطبيؽ البرنامج المقترح كانت النتائج اآلتية ك ىي مكضحة في الجدكؿ
رقـ()15
جدكؿ ()15
الحاالت

عدد الجمسات

دكافع طمب الطبلؽ

النتيجة

األسباب

األكلى

11

تدخؿ كالدة الزكجة ك كالدة

عكدة

عكدة الزكجيف إلى

الثانية

5

غير كاضحة

الثالثة

9

كجكد فيـ خاطئ عند الزكج عكدة

الرابعة

2

الزكج في حياة الزكجيف
بشكؿ يثير المشاكؿ

الزكجيف

حياتيـ بعد رسـ حدكد

لتدخؿ األىؿ كفؽ
التصكر الشرعي

ترؾ الممؼ

ترؾ الممؼ بطمب
مباشر مف الزكج

بالنسبة لمعبلقة الزكجية

باإلضافة إلى انحراؼ في

الزكجيف

السمكؾ الجنسي ك االعتداء

الخامسة 12

الزكج بعد بياف

المخالفات الشرعية ك
تجاكب الزكج مع ذلؾ

بالضرب عمى الزكجة

عدـ قدرة الزكج عمى

ترؾ الممؼ

تدخؿ األىؿ في الحياة

ترؾ الممؼ

اإلنجاب

تعديؿ السمكؾ عند

إعطاء فرصة لمزكجة

لمتفكير في طمب

الطبلؽ

الزكجية بشكؿ مباشر مع
عدـ كجكد رأم لمزكجيف في

كجكد ىكة كبيرة بيف

عائمتي الزكجيف ك تقمب

في الق اررات بشكؿ سريع

حياتيـ
السادسة

6

عصبية الزكجة الدائمة

عكدة

الزكجيف

الزكجيف ك ذكييـ

السابعة

4

الزكجة غير مدخكؿ بيا ك

طبلؽ

إكراه الزكجة عمى عقد

مكرىة عمى عقد الزكاج

76

التكافؽ الجيد بيف

القراف

كلمكقكؼ عمى تفاصيؿ الحاالت اإلرشادية يمكف الرجكع لمممحؽ رقـ (  ) 7ص ( ) 109

كفي ضكء ما تقدـ تبيف مف إجراءات تطبيؽ البرنامج كالنتائج التي خمص إلييا الباحث ما يمي:

 .1إف البرنامج اإلرشادم المقترح قد ساىـ في حؿ مشكبلت (  )4حاالت كلعؿ ابرز العكامؿ التي
ساىمت في نجاح البرنامج اإلرشادم مف كجية نظر الباحث ما يمي :

 .2افتقار العديد مف األزكاج إلى الفيـ الشرعي الصحيح كالسميـ لؤلحكاـ الشرعية في مختمؼ القضايا
التي كانت تشكؿ مصد ار لعدـ التكافؽ الزكاجي إكاثارة المشاكؿ بيف الزكجيف.
 .3افتقار العديد مف أىالي الزكجيف إلى معرفة األحكاـ كالحدكد كالصبلحيات كاألدكار مف منطمؽ
الشريعة اإلسبلمية في التعامؿ مع مشكبلت أبنائيـ المتزكجيف أك بناتيـ المتزكجات.
 .4كجكد رغبة لغالبية األزكاج العازميف عمى الطبلؽ في االجتماع سكيا كتفريغ مشكبلتيـ كمبلحظاتيـ
كانتقاداتيـ لبعضيـ البعض  ،كىذا غالبا ال يتـ بسبب العكائؽ كالمكانع التي يفرضيا أكلياء األمكر.

 .5إف االلتزاـ بأحكاـ الشريعة يساعد الزكجيف في فيـ كؿ منيما لشريؾ حياتو بطريقة أفضؿ كأكثر
مكضكعية.

 .6إف تحقيؽ العدالة كاإلنصاؼ في فض الخبلفات بيف الزكجيف يجب أف تتـ في إطار يحفظ
إنسانية ككرامة كؿ منيما كيحقؽ العدالة في تحديد جكانب الصكاب كالخطأ في مكاقفيما كىذا ال

يمكف أف يتـ إال في إطار التعاليـ الشرعية المستمدة مف الديف اإلسبلمي.

 .7تكفر المرشد الكاعي كالمدرؾ لعممو كالمتبصر بالقضايا الشرعية كااللتزاـ الصدؽ كاألمانة كالسرية
 ،يشكؿ احد مصادر النجاح ال سيما كأف ذلؾ يحقؽ تعاكف بيف الزكجيف كأىمييما كىذا بالطبع يقمؿ
الفجكة بيف الطرفيف كيساعد المرشد في الكصكؿ إلى الحمكؿ المنشكدة بطريقة أسرع.

الفصل الخامس
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ممخص نتائج الدراسة

التكصيات كالمقترحات

ممخص نتائج الدراسة و مناقشتيا
النتائج النيائية كمناقشتيا .
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مناقشة اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ

ما ىي األسباب الحقيقية لمطبلؽ في المجتمع الفمسطيني ؟

تبيف مف نتائج اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ أف أىـ األسباب لمطبلؽ في المجتمع الفمسطيني

تركزت في جممة العكامؿ المرتبطة باألبعاد الدينية كالتعميمية كاالجتماعية كقد تراكحت متكسطات

االستجابة عنيا ما بيف(  ) 3.46 - 3.69كىي مرتبة حسب درجة أىميتيا كما يمي:

 .1عدـ اعتماد أحكاـ الشريعة اإلسبلمية لفض الخبلفات الزكجية كمف كجية نظر الباحث إف
الكعي بتعاليـ الشريعة يؤثر سمبا أك إيجابا مف حيث عبلقات الزكجيف كأساليب تعامميما
كالكيفية التي يتعامبلف بيا مع المشاكؿ التي تحدث .

م تفيـ الكثير
حيث إف الكعي باألحكاـ الشرعية يقصر مف المسافات بيف الزكجيف  ،كيساعدىما ؼ
مف القضايا التي قد تشكؿ مصد ار لمخبلفات  ،ال سيما كأف االحتكاـ إلى الشريعة يكصؿ الزكجيف
إلى الرضا بحكـ الشريعة دكف تجاكز أك تطاكؿ مف أم منيا عمى اآلخر.

 .2االختبلؼ في الخمفيات التربكية التي نشأ عمييا الزكجاف .

كىذا يعكد إلى اختبلؼ المستكيات التعميمية لمكالديف كاالقتصادية كاالجتماعية ليما كالذم بدكره يؤثر

بشكؿ كبير عمى تربية أبنائيما حيث تشكؿ البيئة األسرية المناخ األكثر تأثي ار عمى حياة األبناء مف

حيث تشربيـ لمثقافة كالقيـ كالعادات كالتقاليد  ،عندما ال نجد تكافقا في البيئات األسرية في المجتمع
الفمسطيني يصبح ىناؾ فجكة بيف الزكجيف بسبب الفجكات القائمة بيف العائمتيف  ،ككثي ار ما يصبح

التعامؿ مع بعض ىذه المشاكؿ أم ار صعبا  ،ألف كبلن منيما يستند إلى خمفية مختمفة عف اآلخر.
 -3عدـ التزاـ األزكاج بالقيـ الدينية :

مف كجة نظر الباحث فإف ذلؾ مرده إما إلى عدـ الكعي باألحكاـ الشرعية  ،أك لعدـ رغبة أم مف

الزكجيف لبلحتكاـ الشرعي  ،ألنو يرل أف االحتكاـ إلى الشرع ربما يفقده الكثير مف األدكار

كالصبلحيات التي انتزعيا مف الطرؼ اآلخر  ،كذلؾ األمر فإف عدـ التزاـ أم منيما بأحكاـ

الشريعة يؤدم إلى خركج الزكج أك الزكجة عما ىك مألكؼ في المجتمع  ،كبالتالي يشكؿ ذلؾ عدـ

الرضا ك النفكر كعدـ استقرار الزكاج  ،السيما كأف المجتمع ينظر إلى الحاالت مف ىذا النكع نظره
سمبية تؤدم إلى تفاقـ الضغكطات النفسية كاالجتماعية  ،عمى أم مف الزكجيف  ،ككثي ار ما يتعمؽ

ذلؾ في مجتمعنا بالعبلقات مع اآلخريف ك مدل االلتزاـ بالعبادات كالمعامبلت كفي ضكء ما تقدـ

يتبيف أف أىـ العكامؿ المسببة لمطبلؽ تتركز في المحكر المتعمؽ بالجكانب الدينية كالتعميمية ككبل
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الجانبيف مرتبطاف ارتباطا كثيقا تتحد في ضكئو مبلمح شخصية الفرد كسمككياتو كأساليب معاممتو

كفيمو لممشاكؿ كالقضايا مف زكايا مختمفة بدؿ مف رؤيتيا مف زاكية كاحده.
-4تدخؿ األىؿ في الحياة الزكجية :

كيرتبط ىذا السبب بالبعد االجتماعي المتعمؽ بالحياة االجتماعية كالعادات كالتقاليد كالقيـ السائدة في

المجتمع الفمسطيني كالتي تقكـ عمى أساس طاعة الكالديف أحيانا  ،كأحيانا أخرل عمى االنفتاح عمى

األىؿ كاألقارب في كؿ القضايا كالمشكبلت المتعمقة بالزكجيف  ،انطبلقا مف اعتبار األقارب كاألىؿ

الحاضنة التي تكفر مناخا يسيـ في نمك كترابط أفراد األسرة  ،كلكف ما يحدث في كثير مف األحياف

عكس ما يتصكره البعض  ،حيث يتـ التعامؿ مع قضايا الزكجيف بطريقة غير منصفة كغير عادلة ،
كال تنطكم عمى أسس شرعية سميمة بقدر ما تأخذ منحى يتصؼ بالعصبية العائمية أك الشخصية أك

محاكالت إبراز الذات كالتميز عمى حساب الطرؼ اآلخر  ،كىذا يزيد مف تفاقـ المشكبلت خصكصا
إكاف كبلن مف الزكجيف يصغي إلى إرشادات كتكجييات مف أطراؼ عديدة ممف حكلو  ،ك كثي ار ما
تحمؿ نذير شؤـ بدؿ أف تككف نذير إصبلح كاستقرار كما رسمتو الشريعة اإلسبلمية ك سيطرت

الكالديف عمى األبناء بعد الزكاج كثي ار ما تككف منطمقة مف دكافع اقتصادية أك اجتماعية أك بسبب

النظرة غير الصحيحة لزكجة االبف باعتبارىا خادمو في أكسع المعاني.
 -5االعتداءات المتكررة بالضرب مف الزكج /ة:

كىذا السمكؾ اخذ طريقا إلى كافة المجتمعات العربية كالغربية عمى حد سكاء كقد أثار مكضكع

العنؼ ضد المرأة حفيظة المؤسسات النسكية كحقكؽ اإلنساف في المجتمعات كافو كيرل الباحث أف
ىذا السمكؾ ال يقؿ حجما في ممارستو داخؿ المجتمع الفمسطيني عف المجتمعات األخرل كىذا

السمكؾ مرفكض شرعا بجممتو كتفصيمو فربما يتـ بدكف مقدمات كبالتالي يعتبر ىذا السمكؾ مف

كجية كبل الزكجيف في العصر الراىف ك في ظؿ اتساع المعرفة  ،سمككا شاذا كال يمكف قبكلو

خصكصا كانو بالمقابؿ يتيح الفرص لتدخؿ اآلخريف مف أىالي الزكجيف كيفاقـ المشكمة كيزيدىا حدة

كربما ينتيي بالطبلؽ بسبب تمترس كؿ مف الزكجيف عمى مكقفو مع إبراز كافة المبررات المعقكلة

كغير المعقكلة لسمككو .

 -6جيؿ كبل الزكجيف بمتطمبات الحياة الزكجية :

كفي ىذا الصدد يعتقد الباحث أف جيؿ الزكج أك الزكجة بأدكاره كمسؤكلياتو يكفر مناخا لمتقصير

في الكفاء بالتزاماتو اتجاه شريؾ الحياة كربما يعكد ىذا التقصير كالجيؿ إلى تدني المستكل التعميمي

كالثقافي ،كيعتبر ذلؾ مف الظكاىر الشائعة في المجتمع حيث يعمد اآلباء إلى تزكيج أبنائيـ دكف أف
يككف لدييـ أية خمفية عف الحياة الزكجية كمتطمباتيا كأدكارىا كىذا يؤدم في ما بعد إلى ممؿ احد
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الزكجيف أك كبلىما مف اآلخر كفتكر الحياة الزكجية كالشعكر بتقصير اآلخر كالنظر لمحياة الزكجية

نظرة سمبية تؤدم إلى اتساع الفجكة بيف مفاىيـ الزكجيف كمسمكياتيـ مما يؤدم بدكره إلى إشاعة جك

ما مف الصداـ كالخبلفات المستمرة التي ال تنقطع بحيث تنتيي في آخر المطاؼ إلى الطبلؽ إذا لـ

يتـ معالجة ىذه القضايا .

-7عدـ معرفة األزكاج باآلثار المترتبة عمى الطبلؽ :

كيعزك الباحث ذلؾ إلى تفكير كبل الزكجيف بشكؿ شخصي في نفسييما دكف النظر إلى ما سيترتب
عمى الطبلؽ مف نتائج سمبية قد تككف حادة أحيانا عمى أم مف الزكجيف مف الناحية االجتماعية

كاالقتصادية كالنفسية  ،أك النتائج التي يحصدىا أبناؤىـ منيـ  ،فيما في كثير مف األحياف يغفبلف
عف أف الطبلؽ يمثؿ معكؿ ىدـ لؤلسرة كضياع األبناء كتشتتيـ كما ينعكس عمييـ مف آثار سمبية

في سمككيـ كتحصيميـ الدراسي كعبلقتيـ مع اآلخريف .
كفي ضكء ما تقدـ يرل الباحث أف نتائج الدراسة ىذه تتفؽ مع دراسات ( الغنيمي )2008،

التميمي( )2006،المطكع  )2006،ك(الشمبلف )2008 ،كما اتفقت أيضا الدراسة في بعدىا

(

االجتماعي مع دراسات كؿ مف (الشمبلف  )2008،ك( العقيؿ )2008 ،

اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني:
ىؿ تكجد فركؽ في أسباب الطبلؽ مف كجية نظر المطمقيف كفقا لمتغيرات الجنس كالمستكل
التعميمي كطبيعة السكف كطريقة اختيار الزكج كمكاف السكف ؟

اس ما يمي :
تبيف مف نتائج الدر ة

 )1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

(  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات

استجابات المطمقيف عمى فقرات أداة الدراسة كفقا لمبعد الكمي تبعا لمتغير الجنس .
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى سيادة النمط المشترؾ مف العادات ك التقاليد في المجتمع الفمسطيني ال

سيما في محافظة الخميؿ كما أف بركز المشكبلت األسرية بيف األزكاج مرده إلى ىذه العادات ك التي

يتمثؿ أبرزىا في تدخبلت األىؿ ك غياب الكعي الديني ك الثقافي مف قبؿ األزكاج إضافة إلى أف الكثير

مف حاالت الزكاج ال يراعى فييا مستكيات الكعي الثقافي أك الديني ك إنما تتـ كفقا لرغبات أىؿ كبل

الطرفيف بمعزؿ عف أية اعتبارات ذات أىمية في مستقبؿ حياة كبل الزكجيف .
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 )2تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  ) 0.05 ≤ αبيف متكسطات
استجابات المطمقيف عمى البعد الكمي لبلستبانة كفقان لمتغير المستكل التعميمي .

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف كجيات نظر المطمقيف مف المستكيات التعميمية المختمفة كانت
أسباب طبلقيـ متقاربة ألنيا تعكد ألسباب اجتماعية صرفة في الغالب ك ىذه األسباب تخضع

أحيانا إلى تدخبلت عائمية بمعزؿ عف المستكل التعميمي لمزكجيف كما أف المستكل التعميمي لمزكجيف

قد يككف في تخصصات أك مجاالت ال تتعمؽ بالجكانب االجتماعية أك الدينية المرتبطة باألسرة،.
 )3تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

(  ) 0.05 ≤ αفي أسباب

الطبلؽ مف كجية نظر المطمقيف عمى البعد الكمي الستبانة أسباب الطبلؽ كفقان لمتغير طبيعة

السكف .

ك يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف الزكجات يتـ إعبلميف مسبقا ك قبؿ إبراـ عقد الزكاج باف السكف
سيككف مشتركا أك منفردا ك بالتالي تسقط حجة السكف كمبرر لمطبلؽ إال في حالة مخالفة الزكج

لشركط السكف المنفرد
 )4تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

(  ) 0.05 ≤ αبيف

متكسطات استجابات المطمقيف عمى البعد الكمي ألداة الدراسة كفقان لمتغير طريقة اختيار الزكج .

ك يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف تأثير طريقة اختيار الزكج عمى عكامؿ التكافؽ الزكاجي بيف الزكجيف

ك استمرار الحياة الزكجية يككف متقاربا ال سيما في ظؿ سيادة األعراؼ ك العادات ك التقاليد ك القيـ في

المجتمع الفمسطيني ك ليذا فاف أسباب الطبلؽ ال تتحدد بشكؿ رئيس في ضكء طريقة اختيار الزكج بقدر

ما تعزل إلى أسباب متقاربة أك ربما خارج نطاؽ طريقة الزكاج .

 )5تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

(  ) 0.05 ≤ αبيف

متكسطات استجابات المطمقيف عمى فقرات استبانة أسباب الطبلؽ عمى البعد الكمي ليا كفقان لمتغير

مكاف السكف .

ك يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف مكاف السكف بغض النظر عف مكقعو فاف أسباب الطبلؽ قريبة جدا
بيف المطمقيف سكاء كانكا مف المدينة أك القرل أك المخيمات الف أسباب الطبلؽ تتقارب بيف حاالت
المطمقيف في ىذه المناطؽ خصكصا ك أف العادات ك التقاليد ك القيـ كاحدة ك إف كاف ىناؾ بعض
االختبلفات غير الجكىرية في التعامؿ مع قضايا عدـ التكافؽ الزكاجي ك التي يمكف إف تؤدم إلى

الطبلؽ.
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كتبيف أف ىذه النتائج تتفؽ مع دراسات عديدة تمت في بعض الببلد العربية كمنيا دراسة
(الشمبلف( )2008،الغنيمي )2008،ك(الجميؿ. )2006،
اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث
ما مدل فعالية برنامج اإلرشاد األسرم اإلسبلمي المقترح في الحد مف حاالت الطبلؽ؟
لقد اتضح مف تطبيؽ البرنامج اإلرشادم الذم اقترحو الباحث كاستمد عناصره كآلياتو مف الشريعة
اإلسبلمية أف البرنامج فعاؿ كمجد في الحد مف حاالت الطبلؽ ال سيما أف االستناد إلى الشريعة

اإلسبلمية ال يجد معارضة بأم حاؿ مف األحكاؿ عند مف يتقبمكف كيستجيبكف لفكرة اإلرشاد كما أف

النتائج التي برزت مف دراسة أسباب الطبلؽ بينت أف عدـ االلتزاـ بالشرع قكال كعمبل كعدـ فيـ

إكادراؾ كبل الزكجيف لممكاقؼ الشرعية اتجاه مسمكيات كؿ منيما كانت مف أقكل األسباب لمطبلؽ
مما أعطى البرنامج قكة دافعة لمنجاح مف كجية نظرم لذا تـ النجاح مع ثبلث حاالت مف سبع
حاالت تـ التعامؿ معيا ك التي استجابت لفكرة اإلرشاد ك تقبمت التعاكف معي بشكؿ جدم ك صادؽ

.

كىذه النتائج تعزز ما كصمت إليو البرامج اإلرشادية المطبقة في بعض الببلد العربية التي أثبتت

فعالية برامج اإلرشاد في الحد مف حاالت الطبلؽ كمف ىذه الدراسات (مؤمف)2000،

(القرني )2006،كدراسة (الصقر )2007،ككانت اقرب الدراسات إلى الدراسة الحالية دراسة (
اليحيى. )2007،
كما أف النتيجة التي تكصؿ إلييا الباحث أتت انسجاما كتكافقا مع التقارير الصادرة عف بعض
المؤسسات الرسمية كاالجتماعية التطكعية في بعض الدكؿ العربية كمنيا تقرير (ك ازرة العدؿ

الككيتية )2000،إكاصدارات( مكتب التنمية األسرية باإلحساء في المممكة العربية السعكدية)2008،
إضافة إلى تقرير (مركز االستشارات العائمية في دكلة قطر )2004،

كفي ضكء ذالؾ كانطبلقا مف تجربة الباحث يتضح أف اإلرشاد األسرم يشكؿ ضركرة ممحة تنبثؽ
أىميتيا انطبلؽ مف االعتبارات اآلتية:
.1أف اإلرشاد األسرم قبؿ كبعد الزكاج يعتبر ضركرة دينية كأخبلقية إكانسانية كاجتماعية تقتضييا
تعميمات الشريعة اإلسبلمية .
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.2إف الكاجب األكبر لمقياـ بيذه الميمة ينبغي أف يككف منكطا بادكار األىؿ أكال كمف يحيطكف
بالزكجيف أك مف أىؿ الحؿ كالعقد في المجتمع كالذيف قد يقكمكف بيذه األدكار دكف كعي كامؿ

بالقضايا الشرعية كالمينية.

 .3تقتضي الضركرة في بعض األحياف المجكء إلى اإلرشاد األسرم أكال إلى أىؿ الزكجيف ألنيـ قد
يككنكا ىـ المصدر الرئيس لممشكمة كليس لمحؿ  ،كبالتالي ينبغي األخذ بعيف االعتبار ىذه

القضية عند ممارسة اإلرشاد.

 .4يجب أف يراعى كقبؿ كؿ شيء تككيف االتجاىات االيجابية مف كبل الزكجيف كمف يحيطكف بيما
نحك اإلرشاد كأىمية دكره في فض الخبلفات

 .5ضركرة معرفة المرشد باألحكاـ التي تعزز فعالية اإلرشاد كعمى رأسيا األمانة كالصدؽ كالسرية
كاحتراـ خصكصيات كأكقات المسترشديف.

 .6مف خبلؿ تجربة تطبيؽ البرنامج برزت بعض المعكقات التي ينبغي النظر إلييا بجدية كمف

أبرزىا عدـ كجكد مؤسسة رسمية لئلرشاد تككف معركفة كمكثكقان بيا في المجتمع ال سيما مف
جانب الزكجيف نفسييما إضافة إلى كجكد بعض المشكبلت النفسية كالتي قد تستدعي أحيانا

االستعانة باألخصائييف النفسييف لمعالجتيا  ،كىذا يتطمب ضركرة إعداد مرشديف مؤىميف مف

الناحيتيف النفسية كاالجتماعية .

التوصيات:
بناء عمى نتائج الدراسة يكصي الباحث بمجمكعة مف التكصيات:
تقديـ المعمكمات الشرعية حكؿ الحياة الزكجية كاألسرة لممتزكجيف كالمقبميف عمى الزكاج مف خبلؿ

الدركس الدينية كخطبة الجمعة كالمؤسسات المعنية بذلؾ .

زيادة الكعي الديني بيف أفراد المجتمع حكؿ اآلداب اإلسبلمية في التعامؿ بيف أفراد األسرة مف خبلؿ

المناىج المدرسية .
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االىتماـ بتغميب الشرع عمى العادات كالتقاليد في التعامؿ بيف الزكجيف مف خبلؿ السيرة النبكية كتعامؿ
الرسكؿ صؿ اهلل عميو كسمـ مع أىمو.
تطكير مراكز اإلرشاد األسرم في المحاكـ الشرعية الفمسطينية كالعمؿ عمى تأىيؿ العامميف فييا مف
خبلؿ متخصصيف باإلرشاد األسرم لممساعدة في حؿ المشكبلت األسرية بطريقة سميمة بما يعكد بالفائدة

عمى األسرة.

عمؿ دكرات لممقبميف عمى الزكاج حكؿ الحقكؽ كالكاجبات الشرعية لمزكجيف.
إعطاء الحرية الكاممة لمفتيات كالشباب الختيار الزكج المناسب.

قائمة المصادر والمراجع
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HTTP://WWW.EHCCONLINE.ORG/INFORMATION_CENTER/WMVIEW.
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 مفيد  ،خديجة ( )2006الطبلؽ في الكطف العربي بيف السنة التشريعية اإلسبلمية ك القكانيف
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http://www.kfsc.edu.sa/docs/journal/-----33/142704r0331/r033-r1.doc.cvt.aspx

فيرس اآليات الكريمات
رقم الصفحة

اآلية

( لئف شكرتـ ألزيدنكـ )
(ربنا ىب لنا مف أزكاجنا كذرياتنا قرة أعيف كاجعمنا لممتقيف إماما)
( كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجان لتسكنكا إلييا كجعؿ بينكـ مكدة كرحمة إف
في ذلؾ آليات لقكـ يتفكركف)

( إكاف يتفرقا يغف اهلل كبلن مف سعتو  ،ككاف اهلل كاسعان حكيمان )
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أحصكا ً
ًً ً
النبً ُّي إذا ىَّض ِّض
( يأيُّيىا َّض
الع َّضدة )
نسآء فى ى
طمٌقي ي
كى َّضف لع َّضدت ًي َّضف ىك ٍ ي
طم ٍقتييـ ال ى
ً
( كبعكلىتيي َّضف أىح ُّ ً
إصمحان )
ؽ بً ىرٌدى َّضف في ىذل ىؾ ٍ
ىي ي ي ى
إف أ ىىر يادكا ٍ
ض يك ٍـ إلى ىب و
أخ ٍذ ىف ًمن يكـ ًميثقان غمًيظان )
عض ىك ى
ؼ تى ي
( ىك ىك ٍي ى
أخ يذ ى
ضى ىب ٍع ي
كنوي ىكقى ٍد أى ٍف ى
ً
ً
حمة )
( ىك ًم ٍف آياتً ًو أف ىخمى ى
ؽ لى يكـ ِّضم ٍف أنفيس يك ٍـ ٍأزىكاجان لتى ٍس يكينكا إلى ٍييىا ىك ىج ىع ىؿ ىب ٍي ىن يكـ َّضم ىكَّضدةن ىكىر ى
كى َّضف لًتى ٍذ ىىيبكا بًىب ٍع ً
ض ىمآ
ءامينكا ىال ىي ًح ُّؿ لى يك ٍـ أىف تىًرثيكا ٌ
ضمي ي
ساء ىك ٍرىان ىكىال تى ٍع ي
( يأيُّيا الٌ ى
الن ى
ذيف ى
ً
ً
و
ً و
ً
ءاتىٍيتيم ي َّض
كى َّضف فى ىعسى أىف
كى َّضف بًاٍل ىم ٍعركؼ فإف ىك ًرٍىتي يم ي
يف ىبفحشة ُّم ىبٌينة ىك ىعاش ير ي
كى َّضف إآل أىف ىيأت ى
ى ي
تى ٍكرىكا ىشيئان كي ٍجع ىؿ اهلل ًف ً
يو ىخ ٍي انر ىكثي انر(
ىي
ىى ى ي
( كأحصكا العدة كاتقكا اهلل ربكـ ال تخرجكىف مف بيكتيف كال يخرجف)

( كذا النكف إذ ذىب مغاضبان فظف أف لف نقدر عميو فنادل في الظممات أف ال إلو إال
أنت سبحانؾ إني كنت مف الظالميف ) فاستجبنا لو كنجيناه مف الغـ ككذلؾ ننجي

المؤمنيف)

( ربنا ظممنا أنفسنا إكاف لـ تغفر لنا كترحمنا لنككنف مف الخاسريف)
ىخ ىكٍي يك ٍـ كاتَّضقيكا اهلل لى ىعمَّض يك ٍـ تيٍر ىح يمكف)
كف ٍ
أصمً يحكا ىب ٍي ىف أ ى
الم ٍؤ ًمين ى
إخ ىكةه فى ٍ
( َّضإنما ي
ذات ىب ٍينً يك ٍـ )
ىصمًحكا ى
( فاتَّضقيكا اهلل ىكأ ٍ
( إف امرأةه ىخافى ٍ ً
صٍمحان
ت م ٍف ىب ٍعميا ين يشك انز أ ٍىك إعراضان فبل يج ى
ناح ىعمى ٍي ًيما أف ييصمحا ىب ٍي ىنييما ي
ٍ
ُّمح ىخ ٍيهر)
كالص ي
اؼ ًمف ُّم و
مح بينيـ فبل إثـ عميو َّض
كر ىرحيـ)
( فى ىم ٍف ىخ ى
فأص ى
كص جنفان أك إثٍمان ٍ
إف اهلل ىغفي ه
ً
و
ىج يرهي عمى اهلل ٌإنو ال يي ًح ُّ
ب الظَّضالميف)
أصمى ىح فىأ ٍ
( ى
اء ىسٌيئة سيئةه م ٍثمييا فى ىم ٍف ىعفىا ىك ٍ
كج ىز ي
( ال ىخ ٍي ىر في ىك و
اى ٍـ إال مف أمر بصدقة أك معركؼ أك إصبلح بيف الناس)
ثير مف َّضن ٍجك ي
ظ ًة اٍل ىح ىس ىنة)
( ٍادعي إلى ىسبيؿ رٌب ىؾ باٍل ًح ٍك ىم ًة كاٍل ىم ٍك ًع ى
ً
المسمميف)
أح ىس يف قى ٍكالن ىم َّضمف ىد ىعا إلى اهلل ىك ىع ًم ىؿ صالحان ىك ى
( ىك ىم ٍف ٍ
قاؿ َّضإنني م ىف ي
نصيب منيا)
اعةن ىح ىس ىنةن ىي يكف لو
ه
( ىمف ىي ٍشفى ٍع ىشفى ى
َّض
محكف)
افعمكا ى
الخ ٍي ىر لىعم يكـ تيٍف ي
(ك ى

( ىكتى ىع ىاكينكا عمى البًٌر كالتَّضقكل)
إف اهلل يي ًح ُّ
أح ًسينكا َّض
الم ٍحسنيف)
( ىك ٍ
ب ي
( كلتكف منكـ أمة يدعكف إلى الخير يأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر كأكلئؾ ىـ
المفمحكف)
( ال خير في كثير مف نجكاىـ إال مف أمر بصدقة أك معركؼ أك إصبلح بيف الناس
كمف يفعؿ ذلؾ ابتغاء مرضاة اهلل فسكؼ نؤتيو أج انر عظيما)
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(فما استمتعتـ بو منيف فآتكىف أجكرىف فريضة)
(فانكحكا ما طاب لكـ )...
( نساؤكـ حرث لكـ فأتكا حرثكـ أنى شئتـ )
(كاهلل ال يستحي مف الحؽ)
( كجعمنا الميؿ لباسا)

فيرس األحاديث النبوية
الصفحة

الحديث
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ال يفرؾ مؤمف مؤمنة
كؿ بني آدـ خطاء
يم ٍرهي فميراجعيا

ال يفرؾ مؤمف مؤمنة
أال أخبركـ بأفضؿ مف درجة الصياـ كالصبلة كالصدقة

إف الديف النصيحة
إف مف حؽ المسمـ
ما مف أمير يمي أمر المسمميف
حؽ المسمـ عمى المسمـ
ألف ييدم اهلل بؾ رجبلن كاحدان

الداؿ عمى الخير كفاعمو
المسمـ أخك المسمـ
مف استشاره أخكه المسمـ

كاصنعكا كؿ شيء إال النكاح
كنت أغتسؿ أنا كرسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو

كسمـ-

إذا رأل أحدكـ امرأة فكقعت في قمبو
إذا جامع أحدكـ أىمو فميصدقيا

ممحق رقم ()1

بسم ام الرحمم الرحسم
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م
األخ الكريم/األخت الكريمة المحترمين:
يقوم الباحث بإجراء دراسة حول أسباب ادلشكالت ادلؤدية إىل الطالق وذلك للحصول على درجة
ادلاجستري يف الدراسات اإلسالمية ادلعاصرة  ،وهتدف ىذه الدراسة إىل وضع برنامج إرشادي نابع من الدين
اإلسالمي ،من أجل احلد من ظاىرة الطالق يف اجملتمع الفلسطيين  ،مؤكدا لكم أن ادلعلومات والبيانات اليت
سيتم احلصول عليها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط  ،وخدمة ألبناء جمتمعنا آملني منكم التعامل
مع ىذه االستبانة بكل جدية وصدق وأمانة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

الباحث :منجد حجازي الجعبري

المتغيرات
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 -1اجلنس :ذكر أنثى

التعليمي:
 -2ادلستوو
ّي

ثانوي
جامعي فأعلى

أساسي فما دون
كلية متوسطة

 -3السكن :منفرد

 -4طريقة اختيار الزوج:

 -5مكان السكن:

مشرتك

عن طريق األىل أو األصدقاء

شخصي

مدينة

خميم

قرية

أسباب اجتماعيه:
أوافق بشدة
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أوافق

غري

غري موافق

ال أوافق
بشدة

متأكد

 -1تدخل األىل يف احلياة الزوجية
 -2إمهال احلقوق الزوجية ادلرتتبة على الزوج/ة
 -3عالقات الزوج/ة ادلشبوىة
 -4الفارق الكبري يف العمر بني الزوجني
 -5عدم اىتمام الزوج /ة برتبية األطفال
 -6التغيري ادلستمر يف عمل أي من الزوجني

 -7عدم القدرة على حتمل ادلسؤولية األسرية من
قبل الزوج/ة
 -8قضاء الزوج/ة أوقات كبرية خارج البيت
 -9عدم وجود عالقات اجتماعية مشرتكة للزوج /ة
خارج نطاق األسرة
 -10تركيز الزوج/ة على ادلظاىر الرباقة خارج ادلنزل
 -11الشتم ادلتبادل بني الزوجني
 -12عدم قيام الزواج على ُحب سابق (احلب)

أسباب صحية :
أوافق بشدة

أوافق

غري
متأكد

غري موافق

ال أوافق
بشدة

 -13العقم الدائم عند الزوج/ة
 -14عدم تلبية احلياة الزوجية لتوقعات الزوج/ة
 -15فتور العالقات اجلنسية عند الزوج/ة
 -16توتر احلياة الزوجية بسبب ظهور مرض مزمن
عند الزوج/ة
أوافق بشدة

 -17رائحة الفم عند الزوج/ة
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أوافق

ال أوافق
غري
غير موافق
بشدة
متأكد

 -18االعتداءات ادلتكررة بالضرب من الزوج/ة

 -19الغرية الزائدة من الزوج/ة
 -20الشعور بسوء االختيار من البداية
 -21اإلكراه على الزواج
 -22التغير السريع يف مزاج الزوج أو الزوجة
 – 23تأخر اإلجناب ألسباب متعلقة بالزوج/ة

أسباب اقتصادية:
أوافق
بشدة

 -24تدين مستوو دخل األسرة
 -25اإلسراف من قبل الزوج/ة
 -26عمل الزوج/ة ساعات طويلة على حساب
متطلبات األسرة
 -27عدم السماح للمرأة بالعمل .لزيادة دخل األسرة
 -28عدم توفر فرص عمل مناسبة للزوج /ة
 -29وجود ديون كبرية على األسرة
 -30ادلطالب ادلالية ادلتكررة للزوج/ة

 -31رفض الزوج/ة لاللتزامات املالية خارج نطاق األسرة
 -32عدم السماح للزوج /ة باالستقالل ادلادي
 -33األنفاق الزائد من الزوج/ة ألمور خاصة بو

أسباب دينية وتعليمية:
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أوافق

غير

متأكد

غير

موافق

ال أوافق
بشدة

أوافق بشدة

 -34اختالف ادلستوو التعليمي
 -35عدم التزام الزوج/ة بالقيم الدينية
 -36جهل الزوج/ة مبتطلبات احلياة الزوجية
 -37تكرار طلب الطالق من أحد الزوجني ألتفو
األسباب
 -38عدم معرفة الزوج/ة لآلثار ادلرتتبة على الطالق
 -39قلة خربة الزوج/ة برتبية األطفال
 -40قلة وعي الزوج/ة باحلقوق الزوجية لآلخر

 -41عدم اعتماد أحكام الشريعة لفض اخلالفات
الزوجية
 -42اختالف اخللفيات الرتبوية اليت نشأ عليها
الزوج/ة
 -43بناء احلياة األسرية على أساس مصلحي
 -44وجود نفور من الزوج/ة من بعض العادات
والتقاليد ألسرة الزوج أو الزوجة

ممحق رقم ()2
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أوافق

غري
متأكد

غري موافق

ال أوافق
بشدة

قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف في الشريعة اإلسبلمية كالتربية

كعمـ النفس مف جامعات كمراكز مختمفة شممت األساتذة الكراـ التالية أسمائيـ:

 - 1د.جمعة أبك فخيدة – جامعة القدس.
 - 2د.عركة صبرم  -جامعة القدس.
 - 3د.احمد فكاقو  -جامعة القدس.
 - 4د.حاتـ جبلؿ  -جامعة القدس.
 - 5د.محمد شاىيف  -جامعة القدس المفتكحة.
 - 6زىيرة القاضي – مركز اإلرشاد الفمسطيني،راـ اهلل.
 - 7ىاشـ أبك ماريو – الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ،الخميؿ.
 - 8بريغيث بريغيث – ك ازرة الشؤكف االجتماعية راـ اهلل.
- 9

خضر مبارؾ – رئيس قسـ اإلرشاد – مديرية تربية الخميؿ.

ممحق رقم ()3

قاؿ تعالى  ( :و لقد كرمنا بني ادم )  (.اإلسراء )70 :
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ك قاؿ تعالى ( ْادعُ إلى سبيل رب َك با ْل ِح ْكم ِة وا ْلمو ِع َ ِ
س َنة) (النحؿ .)125 :
ّ
َْ
ظة ا ْل َح َ
َ
َ
ك قاؿ تعالى ( ال خير في كثير من نجواىم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ومن
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل فسوف نؤتيو أج ارً عظيما)(سكرة النساء .)114 :

كقاؿ صمى اهلل عميو ك سمـ ( :ال يفرؾ مؤمنا مؤمنة  ،إف كره منيا خمقا رضي منيا آخر )
 ( .مسمـ ) 1469 ،

كيقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ( :ألف ييدم اهلل بؾ رجبلن كاحدان خير لؾ مف يح يمر النعـ )
(.مسمـ)2406،
كيقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ( :الداؿ عمى الخير كفاعمو)  (.األلباني)1660،

كيقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ( :المسمـ أخك المسمـ ال يظممو كال يسممو مف كاف في حاجة أخيو

فرج عف مسمـ كربة فرج اهلل عنو بيا كربة مف كرب يكـ القيامة)( البخارم،
كاف اهلل في حاجتو  ،كمف َّض

)6551

انطبلقا مف ىذا التكجيو الرباني ك اليدم النبكم الشريؼ  ،كانت ىذه الرؤيا لكضع تصكر
لبرنامج إرشادم كما ىك مبيف في اآلتي :
البرنامج اإلرشادي المقترح
عناصر البرنامج:
-1أف ال يقتصر عمى جانب كاحد مف جكانب الشخصية فيك ييتـ بالصحة الجسدية كالعقمية كالنفسية
الخمقية كالعاطفية.

-2التركيز عمى البناء االجتماعي لؤلسرة كالعمؿ عمى التكيؼ داخؿ األسرة كالمجتمع .
-3اإلرشاد يختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف بؿ داخؿ المجتمع الكاحد حيث يؤثر كيتأثر بو.

-4النظر إلى اإلنساف باعتباره أكرـ مخمكؽ عمى ىذه األرض فينبغي أف يتناسب اإلرشاد مع ما رسمتو
الشريعة اإلسبلمية لذلؾ.
مراحل اإلرشاد:
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-1تمييز المشكمة كتحميميا باستخداـ أساليب مناسبة الكتشافيا كبعدىا إعطائيا اسـ مؤقت لمساعدتنا
لتركيز البحث عف المعمكمات المتصمة بيا لنتمكف مف كصفيا كتعريفيا بشكؿ كاضح .

 -2تحميؿ المشكمة نحتاج إلى فيـ المشكمة كتحميميا قبؿ أف نبحث عف الحمكؿ المناسبة لو كتتضمف

عممية تحميؿ المشكمة كجمع كؿ المعمكمات ذات الصمة بيا ليتسنى لنا معرفة كؿ العبلقات المختمفة .

-3كضع حمكؿ ممكنو مع خطط عمؿ لمعالجو أم معكقات تعترض تحقيؽ اليدؼ مع تطكير الحمكؿ
العممية مف خبلؿ دمج كتعديؿ األفكار.

الحمكؿ،بتقيي كؿ حؿ عمى حدا مقركنا بالنتائج المحتممة كاف يراعا كضع الحمكؿ لممشكمة
ـ
-4تقييـ
كالتكجيو بطرؽ الكقاية لتجنب تكرارىا أك الكقكع في مثميا ،باستخداـ التفكير العقمي المنطقي في فيـ

المشكمة كتحميميا كأسمكب جمع المعمكمات المتعمقة بيا كبعدىا كضع تصكر لمحمكؿ الممكنة كالمناسبة

ليا كالية تطبيقيا.

خصائص البرنامج اإلرشادي:
 -1أف يككف اإلرشاد كفؽ التكجييات الشرعية المبنية عمى نصكص الكتاب كالسنة.
 -2أف يراعى نظريات عمـ النفس كعمـ االجتماع المتعمقة بذلؾ .

 -3قصر عممية اإلرشاد عمى المشكمة نفسيا مع استيضاح ما يتطمبو الحاؿ مما يككف لو أثر في
تكصيؼ المشكمة كتشخيصيا كمف ثـ عبلجيا .

-4أف تتجنب العممية اإلرشادية إيجاد عبلقات شخصية  ،ينبني عمييا تعمؽ المسترش
ضمف ،حدكد العمؿ اإلرشادم .

د بالمرشد إال

 -5أف يككف التكجيو كاإلرشاد كفؽ معرفة عممية كميارة مينية في تقديـ المساعدة لممسترشد.

 -6أف يككف اإلرشاد قائمان عمى األمانة في تبميغ المعمكمة كالصدؽ في التكجيو بعيدان كؿ البعد عف
تأثيرات األىكاء الشخصية .

 -7أف يتضمف اإلرشاد التحذير مف المخالفات الشرعية أك مخالفات المبادئ االجتماعية كالنفسية
كالتربكية المعتبرة .

 -8أف يراعي في العممية اإلرشادية كضع الحمكؿ لممشكمة كالتكجيو بطرؽ الكقاية لتجنب تكرار المشكمة
أك الكقكع في مثميا .

 -9أف يككف اإلرشاد بأسمكب متزف  ،يراعى فيو اختبلؼ البيئات كالعادات كاألعراؼ كالمستكيات
االجتماعية كاالقتصادية .
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-10أف يراعى في العممية اإلرشادية حقكؽ المسترشد األدبية ،فبل يحؽ تيميش آرائو كاستنقاص

تكجيياتو بأسمكب مباشر يؤثر عمى نفسيتو كيحدث حاج انز حياؿ قبكؿ رأم المرشد  ،ذلؾ أف رأم المرشد
رأم غير ممزـ كال يمكف فرض رقابة عمى المسترشد حياؿ تنفيذه .

 -11أف تقصر العممية اإلرشادية فيما ىك داخؿ في دائرة االختصاص ،فإف الميمة المنكطة بالمرشد
ىي التكجيو فيما يحقؽ المصمحة لممسترشد كفؽ الضكابط الشرعية كالعممية كالمينية .

خصائص المرشد :

- 1أف يككف المرشد صاحب معرفة عممية كميارة مينية في تقديـ المساعدة.
- 2أف يككف شخص ذكي مفكر يمتمؾ قدرات لفظية كافية .
- 3حب العمؿ كالرغبة فيو .

- 4تقبؿ الذات كالثقة بالنفس .
- 5المركنة بما يكفي لتفيـ اآلخريف كالتعامؿ النفسي مع جميع أنماط السمكؾ البشرم .
- 6االحتراـ كالعطؼ كالحناف كالصدؽ ك المحافظة عمى األسرار .

- 7السمعة الطيبة التي يتمتع بيا المرشد مف حيث كفاءتو كاحترامو لفردية الفرد كحفظو لؤلسرار
كمعاممتو لمعميؿ قبؿ عقد المقابمة اإلرشادية .

 – 8يفضؿ أف يككف المرشد/ة متزكج  ،لكجكد أمكر في الحياة الزكجية ال يتسنى لغير المتزكجيف
تقديرىا .

 – 9أف يككف ممما بالحقكؽ كالكاجبات الشرعية لمزكجيف ،مع معرفة لسيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
كصحابتو بما يخص التعامؿ بيف األزكاج .

 -10أف يككف ممما بالعادات كالتقاليد لبمد المنتفع.
 -11اإللماـ بقانكف فقو األحكاؿ الشخصية.

ميارات يجب مراعاتيا في الجمسة اإلرشادية :
 -1يككف حؿ المشكمة بتشجيع المسترشد عمى التحدث بحرية تامة ليعبر ع
كبإشراكو في حؿ المشكمة .

ف شعكره كانفعاالتو

 -2يتقبؿ األخصائي انفعاالت العميؿ كيككف كالمرآة تنعكس عمييا ىذه االنفعاالت حتى يراىا العميؿ
كاضحة .

 -3أنو يتقبؿ كؿ انفعاالتو .
 -4يراعى تحقيؽ التكافؽ النفسي .
105

 -5تنمية فيـ الذات ككياف الذات .
 -6تنمية التكجيو الذاتي .

 -7تنمية العبلقات مع اآلخريف .

 -8البحث عف الكسائؿ الممكنة التي تجعؿ مف عممية اإلرشادم ناجحة بالتفكير بالكسائؿ المساعدة.
 -9تحقيؽ البرنامج اإلنمائي كالكقائي كالعبلجي .

 -10تكجيو الجيد نحك قدرة اإلنساف عمى التفكير كحؿ المشكبلت بالكسائؿ العقمية .
 -11تدريب عقمي عمى التفكير في حؿ المشكبلت بالمعنى العميؽ .
مع مراعاة تكفر مكاف خاص لئلرشاد :

 -1أف تككف غرفة اإلرشاد مجي از باألمكر البلزمة مف مكتب كجياز حاسكب كجياز تمفكف كخزائف
لؤلرشفة،مع كجكدىا في منطقة ىادئة مف البناء.

 -2أف يراعى كجكد قاعة انتظار لممراجعيف.

 -3أف يككف باب غرفة اإلرشاد كبي ار ك مف زجاج شفاؼ كذلؾ ألمريف ىاميف:
أ -ضماف عدـ حدكث الخمكة الشرعية كمراعاة لمقيـ كالعادات .

ب -ضماف السرية كعدـ سماع ما يدكر في داخؿ الغرفة مف حديث.
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ممحق رقم ()4
قاـ الباحث بعرض البرنامج اإلرشادم المقترح عمى مجمكعة مف المحكميف في الشريعة اإلسبلمية
كالتربية كعمـ النفس كرجاؿ إصبلح كمراكز مختمفة شممت األساتذة الكراـ التالية أسمائيـ:
- 1د.جمعة أبك فخيدة – جامعة القدس.
- 2د.عركة صبرم  -جامعة القدس.

- 3د.حاتـ جبلؿ  -جامعة القدس.

- 4د.محمد شاىيف  -جامعة القدس المفتكحة.
- 5عمراف أبك عمر -داعية.

- 6محمكد الجعبرم – رجؿ إصبلح.
- 7حجازم الجعبرم .شريعة إسبلمية كرجؿ إصبلح.

-8محمد أبك المطؼ  -ك ازرة الشؤكف االجتماعية راـ اهلل.

 -9فاطمة الزعارير – األسرة كالطفكلة ك ازرة الشؤكف االجتماعية الخميؿ.
 -10رامي طنينو – مركز حماية الطفكلة،بيتكنية.

 -11نادية اشتية -مشرفة حضانات.

 -12فكاز حمزة -األسرة كالطفكلة،طكؿ كرـ.
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ممحق رقم ()5

حاالت تم العمل معيا
حالة رقم ()1
زكج عمره  31كزكجتو  28سنة  ،عندىـ طفبلف كمضى عمى زكاجيما  7سنكات .ذىبت الزكجة إلى
أىميا ك كصمت فييـ الحاؿ إلى حد أصبح الطبلؽ عنكانان ليما ككاف كؿ طرؼ فييما ال يبدم أم نكع
مف االىتماـ لمعكدة إلى اآلخر  ،الزكج يعتبر الزكجة مقصرة في حقو كحؽ أبنائو ك قصرت في حؽ

بيتيا ك نظافتو ...رعاية لمبيت كاألبناء ىي ميتمة بأىميا ككظيفتيا  ،تخرج مف البيت ألتفو األسباب

بطمب مف أميا  ...كىك معارض لطمب زكجتو مف البداية  ،كالزكجة عندىا اىتماـ زائد في التفاصيؿ

الدقيقة كالمبالغ فييا بحيث تضيع النقطة األساسية مثؿ أنو ال ييتـ بيا كال يتكمـ معيا كبلمان جميبلن فيو
غزؿ كتعتبر نفسيا مظمكمة مف أياـ الخطكبة

اليدف  :محاكلة معرفة األسباب الحقيقية لممشكمة كمحاكلة حؿ الخبلفات كعكدة الزكجيف إلى حياتيـ
المشتركة .

تـ العمؿ مع الزكجيف كذكييـ كؿ عمى حدة لمعمؿ لمعرفة األسباب الحقيقية لممشكمة ،كتخمؿ الجمسات

اإلرشادية تكضيح األدكار لكبل الطرفيف مف التعاليـ الدينية كبياف الخصائص لكؿ مف الزكجيف كالكاجب
عمى كبل الطرفيف كأف الحياة الزكجية ينتابيا بعض المشاكؿ التي يمكف التغمب عمييا بالصبر كالتفيـ

كالحكار بيف الطرفيف كبعد عدة جمسات مع الزكجيف كذكييـ تـ كضع تصكر التفاقية بمشاركة الطرفيف ،

كؿ عمى حدل ،بعدىا تـ تحديد مكعد ليجمس الزكجاف مع بعضيـ في مكاف محايد بعد إبراـ اتفاؽ :
يتحدث الطرفاف مع بعضيما البعض بكؿ كضكح لبلتفاؽ عمى الخطكط العريضة كالتي منيا عبلقة

الزكج بأىؿ الزكجة كعبلقة الزكجة بأىؿ الزكج عمى أف تككف عبلقة احتراـ ال سيما أف الزكجيف يعيشاف
في بيت مستقؿ  ،كما تـ الخركج مف المأزؽ الذم كاف الزكج قد حمؼ بالطبلؽ عمى أف ال يرد زكجتو
مف بيت أىميا  ،ىي خرجت لكحدىا ترجع لكحدىا ،كالزكجة كأىميا مصممكف أف ال تعكد إال أف يأتي
كمعو كالده  ،حيث تـ االتفاؽ بعد أف جمس الزكجاف أف يذىب ىك كزكجتو إلى بيت الزكج كمف ثـ
يذىب الزكج ككالده إلى بيت كالد الزكجة كتككف جمسة عائمية عادية دكف أف يتـ فتح النقاش حكؿ

المكضكع حيث أنو انتيى .
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تـ الترتيب لمقاء في بيت المرشد  ،لمزكجيف كالمرشد فقط .

وكان من شركط الجمسة  :التحمؿ  ،عمى كؿ طرؼ أف يتحمؿ اآلخر حيث تـ تعريؼ الزكجيف أف
الجمسة جمسة مصارحة كرسـ لمخطكط العريضة لحياتيما كىذا سيككف كفيبلن أف تككف الجمسة ليست

مريحة في البداية  ...،الخبلؼ أمر طبيعي جدان كيحصؿ مع جميع األزكاج .

جمس الزكجاف مع بعضيما ككانت الجمسة بمثابة جمسة تفريغ انتابيا كثير مف الجمكد كتبادؿ المكـ ك

العتاب ك التأنيب  .ك كاف كؿ طرؼ يقؼ لآلخر عمى الكممة ،كبعدىا بدأ اليدكء يعكد حيث تغير نمط
الكبلـ كبدأ كؿ طرؼ يمقي بشيء مف المسؤكلية عمى كاىمو عما سبؽ ك حدث ،ك بعد ذلؾ كاف شيء

مف الضحؾ كمزاح الزكجيف  ،ترؾ الزكجاف كحدىـ  ،حيث اتفؽ الزكجاف بعد
جمكسيـ عمى العكدة كطمبا أف يتكجيا إلى بيتيما .
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 20دقيقة تقريبان مف

حالة رقم ()2
زكج  23عاـ أمي كزكجتو  23عاـ جامعية ليما طفؿ كاحد مضى عمى زكاجيما ثبلث سنكات.
ذىبت الزكجة إلى بيت أىميا (حردانة) عمما أف الزكجة ذىبت إلى بيت أىميا عدة مرات(حردانة) ككانت

تعكد بعد ردىا عف طريؽ تدخؿ كسطاء في المكضكع  ،ك بكشر العمؿ مع الزكجيف عف طريؽ ذكييما
كبعدىا تـ العمؿ مع الزكج كالزكجة كؿ عمى حدل ،تبيف أف الزكج متمسؾ بزكجتو كالزكجة أيضان كذلؾ

إال أنيا ترفض العكدة ،بعد العمؿ معيا تبيف أف خكؼ الزكجة مف زكجيا نابع مف تعرضيا لمضرب،
الزكج ال يراعي الظركؼ الجسمية لزكجتو حيث يريد المعاشرة الزكجية في أم كقت يشاء ككيؼ ما

يشاء ،الزكج يعتقد كؿ شيء مسمكحا بو بيف الزكجيف رضيت الزكجة بذلؾ أـ ال ،الزكج يعاني مف "

ىستيريا تحكيمية " تـ العمؿ مع الزكج مف خبلؿ عدة جمسات عف طريؽ جمسات إرشادية بطريقة غير

مباشرة لعبلج الحالة التي يعاني منيا عف طريؽ الحديث بشكؿ عاـ كالتطرؽ لبعض القضايا ككضعيا

بميزاف شرعم باستخداـ األسمكب القصصي  ،كبعد أف تبيف أف الزكج يستجيب لذلؾ أقر بأف ىذه األمكر
تحدث لسببيف إما أف الزكج ضعيؼ اإليماف أك أنو يجيؿ بيذه األمكر ،كأف ما كاف يحدث ىك نتيجة

مفاىيـ خاطئة عنده ،تـ تحديد مكعد لمزكجيف منفرديف تقكـ الزكجة في ىذه الجمسة بمصارحتو بكؿ

األمكر التي تزعجيا بطريقة سمسة كبعد الجمسة عاد الزكجاف إلى بعضيما بعدما تعيد الزكج لمزكجة أف

يراعييا بشكؿ يرضي اهلل كرسكلو.
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حالة رقم ()3
زكج  22سنة طالب جامعي مف عائمة ميسكرة كزكجتو  20سنة طالبة جامعية.

تكجيت الزكجة ككالدىا إلى محكمة حمحكؿ الشرعية لطمب الطبلؽ عممان أنو لـ يكف ىناؾ دخكؿ بيف

الزكجيف ،الزكج ككالده يرفضاف الطبلؽ كيطالباف عشرة آالؼ دينار أردني إذا أراد أىؿ الزكجة الطبلؽ .

بدؿ مخاسر كردة اعتبار.

وصف المشكمة  :عندما تقدـ الشاب لمخطبة عمؿ أىؿ الزكجة عمى إقناعيا لعدة أسباب أف الذم تقدـ
ليا متعمـ كذك ماؿ ككاف بعض أقاربيا يعممكف عند كالد الزكج  ،كافقت عمى الخطبة ،كمف ثـ عقد
القراف ،كقبؿ الدخكؿ بأياـ رفضت فكرة االرتباط بو بأم شكؿ مف األشكاؿ ،ككانت دائمة البكاء ليؿ نيار
كانقطعت عف الجامعة ،كالد الزكجة اعتبر نفسو مذنبا ىك كمف حكلو بحؽ ابنتو ألنو يعتبر أنيا أجبرت

عمى ىذه الزيجة كىك اآلف يريد أف ييكفر عف ذلؾ بأم طريقة .
بعد الجمكس مع الزكجة ككالدىا كؿ عمى حدل تبيف أف استمرار ىذه العبلقة تكاد تككف مستحيمة ك

خصكصا بعدما تراجع األب عف رأيو كأصبح داعمان ىك كاألـ باتجاه رغبة االبنة ،فكاف العمؿ عمى أف
يتـ التفريؽ بيف الزكجيف بطريقة مقبكلة كبأقؿ األضرار النفسية كاالقتصادية .

تـ استدعاء الزكج ككالده لمحضكر إلى محكمة حمحكؿ كبعد الجمكس معيما عدة جمسات في نفس اليكـ
تخمميا بياف أف التفريؽ في الكقت الحاضر ىك أفضؿ بكثير سيما أنو لـ يكف ىناؾ دخكؿ كأف اهلل

سبحانو كتعالى سيرزقو غيرىا تحبو كيحبيا ...ألنو لف يككف ىناؾ سعادة إف تـ الزكاج مف إنسانة ال

ترغب بو كزكج ،مع التصريح باألذل الذم لحؽ بيا مف جراء ذلؾ كتـ الحديث عف حقو بأف يأخذ ما

خسره عمى أف ال يككف فيو مغاالة امتثاالن لمشرع ،بعدىا تـ االتفاؽ أف يطمؽ الزكج مقابؿ أف يدفع لو

 1500دينار أردني.

تـ التفريؽ بينيـ بشيء مف الرضا لدل الطرفيف .
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حالة رقم ()4
الزكج  35سنة كالزكجة  32سنة مضى عمى زكاجيما  9سنكات
تركت الزكجة البيت كذىبت إلى أىميا تريد الطبلؽ ألف الزكج ال ينجب ،تدخؿ األىؿ لحؿ المشكمة مع
محاكلة أىؿ الزكجة إلقناعيا بالعدكؿ عف طمبيا لمطبلؽ ،حيث أف زكجيا إنساف مثالي في دينو

كأخبلقو ،كيعمؿ دائما عمى إسعادىا  ،إال أف ذلؾ باء بالفشؿ ،تـ العمؿ مع الزكج كالزكجة حيث تبيف

أف حياتيما كانت ىادئة ،سكل عدـ اإلنجاب ،كاف الزكج ييقدر زكجتو كثي انر ،كيعتبر أف طمبيا منطقيان ،إال
أنو يأمؿ أف تتراجع عنو كليا ما تريد إف ىي أصرت عمى الطبلؽ إال أنيا أصرت عمى الطبلؽ كتعتبر
ذلؾ مف حقيا  ،لعؿ اهلل يرزقيا بأطفاؿ مف زكج آخر ،كقد تـ الحديث أف كؿ شيء في ىذه الدنيا بإرادة

اهلل كأنيا إف طمقت قد ال تحظى بزكج آخر ،إكاف تـ ذلؾ قد ال تحظى بالسعادة أك األطفاؿ ،كاألفضؿ أف
تمعف التفكير بالمكضكع ،مع دعـ أىؿ الزكجة أف تبقى في بيت زكجيا ،بعدىا تـ االتفاؽ مع الزكجة أف
تأخذ كقتا كافيا لمتفكير كمف بعدىا تقرر دكف أم ضغط مف أحد .
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حالة رقم ()5
الزكج  55سنة كالزكجة  50سنة ليـ مف األبناء  7مر عمى زكاجيما  34سنة.
كانا يعيشاف في دكلة الككيت حياة طبيعية كىادئة ،ينتابيا بعض المشاكؿ التي سرعاف ما كانت تنتيي

دكف تدخؿ أحد فييا إلى أف عادا إلى أرض الكطف فمسطيف كاستق ار في محافظة الخميؿ كبعد فترة زمنية

بسيطة (أشير) بدأت معاممة الزكج تختمؼ مع زكجتو كأبنائو ( عصبية بسبب كدكف سبب ...،الجمكس
لكحده ،ىجر لمزكجة ) ...لـ يستطع أحد معرفة سبب ذلؾ ،كبعد الجمكس مع الزكج لـ يتعاط بشكؿ
جيد ،ككأنو كاف يجامؿ كغير مرتاح لمحديث ،بعدىا طمب الزكج عدـ التدخؿ في المكضكع ،تـ ترؾ
الممؼ بعد إخبار عائمتو بأف يبحثكا عف شخص آخر لو تأثير عميو لمتدخؿ في المكضكع بعد رفض

الزكج التعاطم مع المرشد كطمبو عدـ التدخؿ .
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حالة رقم ()6
زكج عمره  25سنة كالزكجة عمرىا  23سنة مضل عمى زكاجيما سنتاف كليـ طفؿ ،كىما أبناء عمكمو.
ذىبت الزكجة إلى بيت أىميا لكجكد زكجيا في العمؿ في مدينة راـ اهلل ،حيث أف الزكج يعمؿ في البناء،
كىك يغيب عف البيت عندما يعمؿ في مدينة راـ اهلل  ،مف يكـ السبت إلى يكـ الخميس.

يتصؿ الزكج بزكجتو كيطمئف عمييا كتفاجئ الزكجة بأف زكجيا يطمقيا عمى الياتؼ ثبلث مرات ،تجتمع
العائمة األعماـ باإلضافة إلى أبنائيـ ليتدارسكا ماذا سيتـ عممو ،كاالتجاه السائد في االجتماع ىك أف

يدفع الزكج حقكؽ زكجتو ،ككاف النقاش عف كيفية ذلؾ سيما أف الزكج ال يمكنو ذلؾ إلى عف طريؽ

التقسيط .كأنا كنت مف ضمف الحضكر ككانت مداخمتي أنيـ أفتكا بطبلؽ الزكجة كىذا األمر بحاجة إلى
الرجكع إلى أحد القضاة ليقكؿ رأيو في ىذه المسألة ،كبالفعؿ تـ اختيار فضيمة الشيخ محمد جماؿ أبك

سنينة ،كبعد الجمكس مع الزكج كبحضكر كالده كأفراد العائمة كبعد نصيحة الزكج،تبيف أنو يريد إرجاع
زكجتو كحمؿ أىمو كأىؿ زكجتو ما آلت إليو األمكر ،اعتبرت الطمقات الثبلثة طمقة كاحدة كقاـ الزكج

بإرجاع زكجتو كتبيف أف الزكجيف كانا يعيشاف حياة سعيدة كمستقرة إلى حيف تدخؿ األىؿ في حياتيما

بشكؿ مباشر ،مما أدل الى كجكد مشاكؿ كضغكط عمى الزكجيف ،كأف الزكج يعتبر طبلقو لزكجتو نتيجة

مباشرة لعدـ قبكليا عند أىمو ،كألف زكجتو أيضان لـ تحسف التصرؼ مع أىمو ،كلكف المشكمة كانت تكمف
في أف الزكجة عند أىميا كال تريد العكدة بعد عدة شركط ،ككاف مف أبرزىا ،أف يكقع الزكج عمى

كمبياالت بقيمة خمسة آالؼ دينار أردني ،كأف يسمح ليا بحضكر المناسبات التي تخص خاالتيا

كأقارب أميا دكف قيد ،كاف ينتقبل مف بيتيما إلى بيت آخر ،عممان أف بيتيما يكجد فكؽ بيت عائمة الزكج

ك لو مدخؿ مستقؿ.

فكاف طمب الكمبياالت ليحسب الزكج حساب قبؿ أف يقدـ عمى الطبلؽ مرة أخرل ،كلمحد مف المشاكؿ،

طمبت بيتا آخر بيدؼ البعد عف المشاكؿ ،كبعد العمؿ مع أىؿ الزكج ( األب  ،األـ أخكة الزكج ) عف
طريؽ اإلستماع ليـ كمناقشتيـ كاالستعانة بضرب األمثمة مف حياة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كحياة

الصحابة األجبلء ككاف كجية نظرىـ أنيـ فعبلن مستاءيف مف زكجة ابنيـ مف حيث أنيا تتعامؿ معيـ
ككأنيـ أغراب،ففي بعض المناسبات عندىـ ،طمب منيا أف تساعد أـ زكجيا لكجكد ضغط عمييا إلى

أنيا كانت ترفض ىذا مف جية ،كمف جية أخرل أنيا ال تحترـ زكجيا،كانكا يسمعكنيا كىي تدعك عمى
ابنيـ،كىي تسمح ألىميا بالتدخؿ في حياتيا ،كبعد كؿ ذلؾ تـ رسـ خطكط عريضة لمخركج مف ذلؾ،
كتتمخص في أف سعادة ابنيـ تكمف في أف يعمؿ ىك كزكجتو لحؿ خبلفاتيما لكحدىما  ،تحترـ عائمة

زكجيا كاحتراميـ ليا أمر معمكـ مف الديف بالضركرة ،إكاف قامت بمساعدتيـ في بعض األمكر فذلؾ مف
باب التبرع كليس كاجبا عمييا .. ،التقبؿ كالحب كاالحتراـ المتبادؿ يأتي بكؿ األمكر التي فييا سعادة
لمطرفيف مع مركر الكقت ،كما يجب عدـ التفكير بأم حاؿ مف األحكاؿ بالمجكء إلى العنؼ ،ألف ذلؾ
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يعني -ال سمح اهلل -أف تتفاقـ األزمة فتصبح أعمى مف قضية الزكجيف لتطاؿ أىؿ الزكج كالزكجة عمى
حد سكاء ،حيث حصؿ تيديد متبادؿ مف قبؿ الزكج كاألخ األكبر لمزكجة باالنتقاـ . ...

كتـ العمؿ مع أىؿ الزكجة بنفس الطريقة ،كتـ االتفاؽ عمى أف يتـ صياغة اتفاقية عند القاضي

كتصديقيا دكف أف يشترط أم طرؼ عمى اآلخر ،ألف ذلؾ مف شأنو أف يعقد األمكر ،ككاف اليدؼ

الكصكؿ إلى أمكر تناسب الطرفيف كتساعد عمى راحة الزكجيف ،تـ االتفاؽ عمى أف يتصالح أىؿ الزكج
كالزكجة في بيت المرشد كمف شركط الجمسة فتح صفحة جديدة كنسياف كؿ الذم حصؿ في الماضي

كالتي مف شأنيا أف تثير الغضب أك المكـ.
األمكر التي تـ االتفاؽ عمييا .

* تبقى الزكجة في بيتيا إكاف حصؿ مشاكؿ مع أىؿ الزكج مستقببل بشكؿ ال يمكف التعامؿ معو ،فمف
حؽ الزكجة أف يتـ تكفير بيت آخر ليا بعيدا عف أىؿ الزكج .
* تقكـ عبلقة الزكجيف عمى االحتراـ المتبادؿ بينيما ضمف الحدكد الشرعية لكؿ طرؼ .
* تككف عبلقة الزكج بأىؿ زكجتو عبلقة احتراـ كتقدير مع مشاركتيـ مناسباتيـ .

* تككف عبلقة الزكجة بأىؿ زكجيا عبلقة احتراـ كتقدير مع مشاركتيـ مناسباتيـ .
* يككف لمزكجة الحؽ في زيارة خاالتيا كأىؿ أميا لؤلمكر التي يككف ليا ضركرة .

تـ تحديد مكعد لعقد الصمح بيف جميع أفراد عائمة الزكج كالزكجة كقبؿ المكعد بيكـ طمب كالد الزكجة أف
يجمس مع المرشد كبعد الجمكس معو رفض كؿ الذم تـ االتفاؽ عميو كعاد إلى تصميمو عمى تمبية

مطالبو كما ىي ( البيت  ،الكمبياالت ) ...كبعد مناقشتو صرح بأنو سأؿ محاـ كبيف لو أف االتفاقية التي
ستبرـ كيكقع عمييا الطرفاف كتصدؽ في المحكمة الشرعية ليست ليا قيمة ألنيا تعتبر كرقة إرشاد ،ك بعد

عدة محاكالت لـ يتراجع عف طمباتو كاممة ،كبعد الجمكس مع الزكج كمشاكرتو أىمو بخصكص

ذلؾ،رفضت طمبات أىؿ الزكجة ،كترؾ الطرفاف إلى حيف تكفر فرصة أخرل لذلؾ سيما أننا عدنا إلى
نقطة الصفر عند الطرفيف كالبحث عف أطراؼ أخرل لممساعدة في المشكمة .
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حالة رقم ()7
زكج  37سنة كزكجتو  32سنة عندىما أربعة أطفاؿ ،الزكج جامعي كالزكجة كذلؾ مضى عمى زكاجييـ ا
 12سنة.

يتمخص الخبلؼ أف الزكج يشتكي مف عصبية زكجتو التي جعمت حياتيما شبو مستحيمة ،سيما أف

الزكجة تعترؼ بذلؾ كتعتبر أنيا ال تستطيع أف تسيطر عمى نفسيا ،حتى كصؿ الحاؿ أف كقعت طمقة

مف الزكج بحؽ زكجتو في حالة غضب ،كيضيؼ الزكج أف زكجتو داخؿ البيت دائمان في حالة عدـ رضا
كذكر عمى أنيا خارج البيت عند أىميا تراىا تضحؾ كتصنع جكا مف المرح ،إذ ىي تستطيع أف تسيطر

عمى نفسيا،كىي تفعؿ ذلؾ ألنيا ال تريده.

الزكجة تقكؿ أنيا تحب زكجيا لكف ال تستطيع أف تسيطر عمى أعصابيا كأنيا ترتاح داخؿ بيتيا لكف

ضغط العمؿ كاألبناء ىك الذم يجعميا بيذا الشكؿ داخؿ بيتيا .

تـ العمؿ مع ىذه الحالة عف طريؽ االستعانة بأىؿ الزكجة كخاصة األب كاألـ حيث تـ شرح حالة

الزكجة ،ك تبيف أف الزكجة تحمؿ األمكر فكؽ طاقتيا ،مثؿ أنيا تريد مف أطفاليا أف يككنكا عمى أعمى
درجات النظافة كالترتيب طكاؿ الكقت ككذلؾ البيت ،ك تبيف أف أىميا يشعركف بذلؾ كىـ غير راضيف

عما تفعمو ،مع إقرارىـ أف ابنتيـ تحب الزكج كذكيو بشكؿ كبير ،كأنيـ يعتبركف زكج ابنتيـ مف أفضؿ
الناس ،كىذا ما ساعد كثي ار في العمؿ ،فتـ االتفاؽ عمى أف تتكجو الزكجة إلى بيت أىميا بعد كقكع

الطمقة ،تقكـ األـ ككذلؾ األخكات ببياف أف أطفاليا يظممكف في حاؿ طمب منيـ أف يتصرفكا كآلة ،ألنيـ

أطفاؿ كيجب أف يعيشكا طفكلتيـ بحرية كأف بيكت كؿ الناس ميما كانكا لف تككف

 24ساعة نظيفة

كمرتبة ،النظافة مطمكبة لكف الترتيب الدائـ شبو مستحيؿ ،كتـ شرح ذلؾ لمزكج ،كأف عميو أف يتحمؿ ذلؾ

مف زكجتو التي تحبو ،لكف طباع الزكجة بحاجة إلى الصبر حتى يتـ عبلجيا ،مع العمؿ عمى الشؾ

الذم كاف يراكد الزكج كلـ يكف في ذالؾ صعكبة ،حيث أف الزكج يتمتع بثقافة عالية ككذلؾ بحب كبير

لزكجتو.

تـ تحديد مكعد لحضكر الزكج إلى أىؿ الزكجة مف قبميـ ككاف استقباال حافبل مف الجميع كال سيما

الزكجة ككأف شيئا لـ يكف ،كالغريب في األمر أف الزكج يتمتع بعبلقة اجتماعية قكية مع أمو كأبيو ،كبيتو
مبلصؽ ألىمو إال أف أحدا مف أىمو لـ يعمـ بأم شيء مف الذم حصؿ سابقان كال الحقان.
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