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 ادلقدمة
احلمد هلل رب العادلُت والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وادلرسلُت سيدان دمحم وعلى آلو 

  :وصحبو أصبعُت وبعد
, حكامًا وزلكومُت , رعاة , ورعية اء اإلسبلـ بتنظيم العبلقة بُت أفراد اجملتمعفقد ج

وىذا التنظيم احلكيم قائم على تبادؿ ادلودة والرضبة , حاؿ الوفاؽ وعند الشقاؽ, وأفرادا أزواجا
واحملبة بُت صبيع أفراده فأولو مودة وهنايتو فضل وتسريح إبحساف, دوف إضرار أبحد أطرافو أو 

د اإلساءة لكليهما يف تشريع زلكم, وتنظيم مبدع متقن جعل بعض دوؿ الغرب ومفكريها تعم
حياهتم كمخرج يتنادوف الستنساخ النموذج اإلسبلمي يف تنظيم العبلقة بُت األسرة يف واقع 

قرىب, , ومبلذ للمظلومُت وادلضطهدين من تعسف األزواج أو ظلم ذوي الللكثَت من مشكبلهتم
اليت ينبغي أف يسَت عليها كل من الزوجُت وذلك لبناء أسرة تتوافق مع  ـ اخلطىفقد رسم اإلسبل

ما شرع هللا تعاىل لتيسَت ىذه احلياة الزوجية وفق ما شرع سبحانو وتعاىل ومل يقف األمر عند 
ىذا احلد بل تعداه إىل أبعد من ذلك وفق وضع عقوابت زواجر يف طريق من ػلاوؿ أف يهدـ  

 .منو على أف يعيش اإلنساف يف جو من األمن واذلدوء واالستقرار كياف األسرة حرصاً 
والشريعة اإلسبلمية إضافة إىل ذلك سعت لوضع احللوؿ والتدابَت الناجعة لكافة 
ادلشكبلت اليت تعرض لؤلسرة دبا يكفل لكل أفرادىا احلياة الكرؽلة واالىتماـ الذي ؽلكنها من 

, فالنشأة السليمة علياء , ويرقى هبمتو إىل اجلوزاءإىل ال أتىيل وبناء جيل مسلم واع يسعى أبمتو
ىي أساس تكوين األمم وسر صبلحها واستقرارىا وبغَتىا ستصبح األمم ببل قيادة تسوسها أو 

 .ىدفها يقودىا إىل ادلعايل واكتساب مكاـر األخبلؽ
لزواج والطبلؽ احملاكم الشرعية يف ادلملكة العربية السعودية حلاالت ا إحصائيةوقد تتبعت 

 ٚنسبة )جدت أف حاالت الزواج بلغت ـ فو ٕ٘ٔٓىػ ٖ٘ٗٔالصادرة عن وزارة العدؿ للعاـ 
 .(ٔ) (حاالت زواج ٓٔحاالت من كل 

                                                           

(ٔ)http://www.alriyadh.com/990422  ـٕٙٔٓ/ٓٔ/ٖٕصحيفة الرايض السعودية اتريخ الزايرة. 
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وىذه النسبة وال شك مرتفعة وقد ىالٍت ذلك وأفزعٍت شلا دفعٍت للكتابة حوؿ ىذه 
الفقهية وصبعها يف حبث  زئياهتاادلشكلة وحبثها حبثًا علميًا موضوعيًا ؽلكنٍت من التعرؼ على ج

 ".التدابَت الواقية للحد من ارتفاع معدالت الطبلؽ يف ادلملكة العربية السعودية" :مستقل أمسيتو
  :أمهية ادلوضوع وأسباب اختياره: أولا 

اىتمامها وأولتها عناية ورعاية خاصة, كما حرصت طت الشريعة اإلسبلمية األسرة جل أع
وف العبلقة بُت الزوجُت عبلقة وطيدة, وجعلت من شروط عقد النكاح أشد احلرص على أف تك

الكافية ووضعت الضماانت صيانة لو من األىواء والشهوات,  أف يكوف على التأبيد ال التأقيت
لدؽلومتو واستمراره كما أهنا شرعت تشريعات عند حدوث ما يعكر صفو احلياة الزوجية وػلتدـ 

يتعلق ابلصلح والتحكيم عند تعذر التفاىم بُت الزوجُت أو الطبلؽ  الصراع بُت أطرافها منها ما 
كآخر عبلج ذلذا اخلبلؼ والنزاع ادلستفحل بُت الزوجُت بعد ازباذ التدابَت الشرعية البلزمة 

  .الذي يكوف آخر الدواء ال أولوواخلطوات ادلناسبة لذلك فالطبلؽ دبثابة الكي 
بلد اإلسبلمية وخاصة الدوؿ العربية ومنها ادلملكة ونظرًا الزدايد معدالت الطبلؽ يف الب

وعوامل عدة منها ما ىو خاص ابجملتمع السعودي ومنها ما ىو  العربية السعودية ألسباب كثَتة
يًتتب عليو من أضرار مادية  قاع الطبلؽ يف غَت ما شرع لو ومالكثرة استعماؿ إيعاـ , و 

واقية التدابَت ال :يف أايمنا ىذه كاف موضوع حبثيومعنوية وآاثر اجتماعية خطَتة ولكثرة وقوعو 
  .الطبلؽ يف ادلملكة العربية السعودية ظاىرةللحد من 

  :أسباب اختيار ادلوضوع

 .واالجتماعية ىي أحد أسباب اختيارهية ادلوضوع من الناحية الشرعية أعل -ٔ

وفساده من  البناء األسري يف النظم الشرعية فصبلح اجملتمع من صبلحهامكانة  -ٕ
سبب وتوضيح التدابَت البلزمة  فويف بياف موقف اإلسبلـ من ازدايده بدو  فسادىا

  .للحد من انتشاره مساعلة يف إثراء ادلوضوع وتفصيل القوؿ فيو

ضعف الوازع الديٍت لدى كثَت من ادلسلمُت وجلوئهم إىل الطبلؽ إما من أجل   -ٖ
 .م ابألحكاـ الشرعيةأو جلهله اإلساءة إىل اآلخرين أو اإلضرار هبم
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-إفراد ىذا ادلوضوع يف حبث مستقل خاصة مع عدـ وجود مؤلف خاص   -ٗ
  .ابجملتمع السعودي رغم أعليتو ةيلم شتات ىذا ادلوضوع خاص -حسب اطبلعي

  :الدارسات السابقة -اثنياا 

حبث السادة الفقهاء الطبلؽ وأحكامو, وبينوا صوره وحاالتو, وربدثوا عن الطبلؽ  
وال يكاد ؼللو   التو ووضعوا الضوابط اليت تضبط استعماؿ الطبلؽ وسبنع ادلضارة فيوواستعما

كتاب من كتب الفقو من اشارة أو توضيح لبعض ىذه التدابَت ما يدؿ على أعليتها وحاجة 
وجدت  اطبلعيومن خبلؿ , أف يفردوا ذلا مؤلفات مستقلة ذلااجملتمعات اإلسبلمية ذلا دوف 

قريبة من  اث اليت تناولت جوانب من ادلوضوع ويف رلتمعات عربيةبعض الدراسات واألحب
 :ومنها على سبيل الذكر ال احلصر اجملتمع السعودي

فقهية مقارنة, فتح  التدابَت الشرعية للحد من وقوع الطبلؽ يف اجملتمع األردين دراسة  -ٔ
( ٕٗ) اث اإلنسانية رللدمنشور دبجلة جامعة النجاح لؤلحب زلكم , حبثهللا تفاحة

تعريف  :فقد تناوؿ الباحث يف دراستو صبلة من ادلباحث ادلهمة ومنهاـ ٕٓٔٓ(٘)
الطبلؽ وبياف شيء من أحكامو ويف ادلبحث الثاين بُت الباحث صبلة من التدابر 
الواقية من الطبلؽ يف اجملتمع األردين على سبيل التخصيص وإف كاف مل يتوسع يف 

ادلسائل الفقهية دوف ادلسائل االجتماعية وىو ما بياف ودراسة الظاىرة واكتفى بذكر 
  .ؼلتلف عن ىذه الدراسة

التدابَت الشرعية والقضائية للحد من الطبلؽ وتطبيقاهتا يف احملاكم الشرعية يف قطاع   -ٕ
, سامل عبد هللا أبو سلدة, رسالة ماجستَت غَت منشورة مقدمة إىل كلية الشريعة غزة

وقد تناوؿ الباحث يف دراستو  .ـٕٙٓٓبغزة للعاـ  والقانوف يف اجلامعة اإلسبلمية
والتدابَت القضائية على وجو التفصيل  ,: التدابَت الشرعية إصباالً ادلكونة من مبحثُت

من خبلؿ رسالتو مع بياف دور احملاكم يف معاجلة مشكلة كثرة وقوع الطبلؽ ودور 
ؽ من خبلؿ احملاكم القاضي اإلغلايب يف رعاية األسرة وضبايتها من التمزؽ والشقا

دوف تعميم التدابَت على ابقي الدوؿ األخرى  (غزة)الفلسطينية وربديدًا يف قطاع 
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وىو ما زبتلف فيو ىذه الدراسة عنها من حيث حدودىا اجلغرافية أو مضامينها 
  .ادلوضوعية

حبث زلكم مقدـ للمؤسبر الذي عقد  (رؤية وحل)اجلوجو, علي, حسن, الطبلؽ   -ٖ
والدراسات اإلسبلمية جبامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربية ادلتحدة  بكلية الشريعة

 .ـٕٗٓٓ/ٗ/-ٕٕ-ٕٔبتاريخ 
التميمي, تيسَت, رجب, الضماانت الشرعية والقانونية للحد من ظاىرة الطبلؽ وىو  -ٗ

عبارة عن ورقة عمل مقدمة إىل مؤسبر كلية الشريعة والدراسات اإلسبلمية جامعة 
 .ـٕٗٓٓ/ٗ/ٕٕ-ٕٔرات العربية ادلتحدة بتاريخ الشارقة بدولة اإلما

ظاىرة الطبلؽ بشكل عاـ أو بشكل خاص يف الدوؿ  وغَتىا وقد عاجلت ىذه الدراسات
أو ادلدف الداخلة ضمن حدود الدراسة , وأتيت ىذه الدراسة استكمااًل جلهود الباحثُت 

تمع السعودي دلا لو من السابقُت فيما وضحوا وبينوا اضافة إىل توضيح التدابَت اخلاصة ابجمل
خصوصية ومكانة يف نفوس ادلسلمُت يف اضلاء العامل اإلسبلمي مع بياف مكانة األسرة يف 
اإلسبلـ من خبلؿ تشريعات اإلسبلـ وسعيو للمحافظة على كياهنا من خبلؿ صبلة من التدابَت 

  .والتشريعات اليت تكفل صيانتها واحملافظة على اركاهنا من التفكك والضياع

 :منهج البحث :اثلثاا  
  .قسمت اخلطة إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة

 :على الدراسة والتحليل وذلك من خبلؿ ما يلي البحثالتزمت يف منهج 
  .االعتماد على ادلصادر األساسية وادلراجع ادلعتمدة مرجحاً ما أراه عند االختبلؼ -ٔ
, واآلاثر األحاديثت وزبريج عزو اآلايت القرآنية إىل سورىا , وبياف أرقاـ اآلاي -ٕ

  .ادلروية من مصادرىا األصلية
  .يف البحث بدقة وعناية الواردةتوثيق ادلعلومات  -ٖ
الشأف توضيح ادلوقف الشرعي من انتشار ظاىرة الطبلؽ مع الًتكيز على  -ٗ

  .السعودي وذلك من خبلؿ موضوعات البحث
 .عمل الفهارس الفنية البلزمة -٘
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 :خطة البحث - :رابعاا 
  :ن البحث مقدمة وسبهيداً اشتملت على ما يليتضم

 .ادلقدمة
  .أعلية ادلوضوع وأسباب اختياره

 .الدراسات السابقة
 منهج البحث.
 .خطة البحث

 :وقد تضمنت اآليت
 موقف اإلسبلـ من الطبلؽ.ادلبحث األوؿ: 

 :ويتضمن ثبلثة مطالب
  .تعريف التدابَت لغة واصطبلحاً  :ادلطلب األوؿ
  .تعريف الطبلؽ وأقسػامو وأحكامو :ادلطلب الثاين

 ازدايد ظاىرة الطبلؽ يف السعودية.من أسباب  :ادلطلب الثالث
 .يف السعوديةظاىرة الطالق  السلبية لزدايداآلاثر  بحث الثاين:ادل

 :ويتضمن ثبلثة مطالب
 :وأطفاذلا اآلاثر السلبية للطبلؽ على ادلرأة :ادلطلب األوؿ
 .رجللسلبية للطبلؽ على الآلاثر اا :ادلطلب الثاين

 .اآلاثر السلبية للطبلؽ على اجملتمع: ادلطلب الثالث
 .التدابَت ادلقًتحة للحد من ظاىرة الطبلؽادلبحث الثالث: 

 :ويتضمن ثبلثة مطالب
 .العامةالتدابَت  :ادلطلب األوؿ
 التدابَت الوقائية. :ادلطلب الثاين

 .الثقافيةالتدابَت  :ادلطلب الثالث
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 األول ادلبحث
 :تعريف التدابري لغة واصطالحاا  :ادلطلب األول

 مصدر الفعل الرابعي دبر  صبع ومفردىا التدبَت من :التدابري لغة -ٔ
أف ننظر  :نظر يف عاقبتو والتدبَت يف األمر :دبر األمر وتدبره :يف لساف العرب البن منظور

  .(ٔ)إىل ما تؤوؿ إليو عاقبتو , والتدبَت التفكر فيو
 .(ٕ)التدبر ىو النظر يف عاقبة األمر كالتدبر :موس احمليطويف القا

التدابَت لغة مأخوذة من التفكر يف دبر األمور وعواقبها وىذا  إفوعلى ىذا ؽلكن القوؿ 
  .ادلعٌت يطلق عادة على تويل األمر والنهوض بتنظيمو وإدارتو

  :التدابَت اصطبلحاً  -ٕ
مل أقف على تعريف زلدد دلصطلح  من خبلؿ اطبلعي على كتب ادلصطلحات واللغوايت

 -متعددة ؽلكن االستئناس هبا وىي:التدابَت كتعريف عاـ ولكن ىناؾ تعريفات 
وىي عبارة عن إجراءات وقائية تقرر حلماية اجملتمع من  :التدابَت االحًتازية - أ

 . (ٖ)وقوع اجلرائم وإيقاع الشر أبفراده وىي تتخذ للوقاية واالحًتاز
االجراءات تواجو خطورة إجرامية كامنة يف شخص ىي رلموعة من  :وقيل - ب

 . (ٗ)يرتكب جرؽلة لتدرأىا عن اجملتمع
فنفهم من ىذين التعريفُت أف ىذا النوع من التدابَت يكوف وقائيًا أي للحماية من أمر قد 

 :يقع يف ادلستقبل وؽلكن أف نستخلص من ادلعٍت اللغوي واالصطبلحي تعريفًا جامعًا ذلا فنقوؿ
بَت ىي رلموعة من اإلجراءات االحًتازية ادلشروعة للحد من ظاىرة مػا قبل استفحاذلا أف التدا

 .أو الوقاية من آاثرىا عند حصوذلا
  

                                                           

, لساف العرب, دار لساف العرب, بَتوت, لبناف,  (ٔ)  .ٕٜٗ/ٔابن منظور, صباؿ بن مكـر
 .ٕٛ/ٕالفَتوز آابدي, دمحم بن يعقوب, القاموس احمليط, دار الكتاب العريب, بَتوت, لبناف,  (ٕ)
 .ٓٛٗاألردف صـ, علم اإلجراـ والعقاب, دار ادلسَتة, عماف, ٜٜٛٔالعاين, دمحم شبلؿ, طوالبة, علي حسن,  (ٖ)
 .ٔٛٗادلصدر السابق ص (ٗ)

 



 
 

7 

من الوقاية دبعٌت احلفظ وشدة وفرط الصيانة وشدة االحًتاس :فهي مأخوذة لغة :اما الواقية
  .(ٔ)من ادلكروه

 تعٍت تعلق ابجلانب الوقائي فالتدابَت الواقيةوىي هبذا ادلعٌت تكوف جز من التدابَت كوهنا ت
"رلموعة من اإلجراءات الوقائية الشرعية ادلتخذة للحد  :وفق رلموع ما تقدـ وأوردتو ابختصار

 ."رة ما والعمل على معاجلة أسباهبامن آاثر ظاى
  .لواقيةا التدابَت دلعٌت الوصوؿ طريق :االستقراء
 أف لنا يدلل ادلختلفة, واألحداث النبوية, حاديثواأل القرآنية, اآلايت بعض ابستقراء

ومن  العبلجية, أو الوقائية, ابلوسائل كاف سواء تدابَت, عدة اعتمدت قد اإلسبلمية الشريعة
  :أمثلة ذلك فيما ؼلص التدابَت الواقية من الطبلؽ صلملها اختصاراً يف اآليت

وََكْيَف )) :يظ فقاؿ تعاىلعد الشارع احلكيم ارتباط الرجل ابدلرأة أبنو ميثاؽ غل -ٔ
فلكل منهما حقوؽ , (ٕ)((أَتُْخُذونَُو َوَقْد أَْفَضى بَػْعُضُكْم ِإىَل بَػْعٍض َوَأَخْذَف ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا

 . ـ وتقديروواجبات متبادلة واحًتا
للحياة السليمة بينهما وحدد احلقوؽ والواجبات ادلنوطة  ارسم اإلسبلـ للزوجُت منهج  -ٕ

وفقو  بينهما أبدية, وبُت منهج التعامل الكرؽلة واحد منهما لتكوف احلياةبكل 
َوِإْف ِخْفُتْم )) :بينهما فقاؿ تعاىل اخلبلؼ عند وقوع الشقاؽ وحصوؿ بوادر النزاع

ُ ِشَقاَؽ بَػْيِنِهَما فَابْػَعُثوا َحَكًما ِمْن أَْىِلِو َوَحَكًما ِمْن أَْىِلَها ِإْف يُرِيَدا ِإْصبَلًحا يُػوَ  فِِّق اَّلله
نَػُهَما ِإفه اَّللهَ َكاَف َعِليًما َخِبَتًا   .(ٖ)((بَػيػْ

من طبلؽ رجعي  جعل التشريع اإلسبلمي للزوج حق مراجعة زوجتو مادامت يف العدة  -ٖ
ومنحو ادلهلة الكافية لذلك دوف مضارة أو ضرر كما يف قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قصة بل 

مره فلَتاجعها مث ليمسكها حىت تطهر, مث ربيض مث تطهر مث إف )) :هنع هللا يضرابن عمر 

                                                           

, معجم ادلصطلحات والفروؽ اللغوية ـ, الكليات يفٖٜٜٔالبقاء أيوب موسى احلسيٍت,  ينظر: الكفوي, أبو( ٔ)
 وما بعدىا.  ٖٛ, صٕ, بَتوت, لبناف, طمؤسسة الرسالة

 . ٕٔسورة النساء, اآلية: ( ٕ)
 . ٖ٘سورة النساء, اآلية: ( ٖ)
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شاء أمسك بعد , وإف شاء طلق قبل أف ؽلس فتلك العدة اليت أمر هللا أف تطلق ذلا 
 .(ٔ)((النساء

ومن صبلة التدابَت الشرعية للحد من ايقاع الطبلؽ أف جعل الشرع الطبلؽ مكروىاً   -ٗ
, وحفاظ على األسرة, وأف الطبلؽ ثبلاًث يقع إشفاقًا على األوالد, ورضبة ابلزوجُت

واحدًا وربرمي طبلؽ احلائض وغَت ذلك من التدابَت اليت هتدؼ إىل احلد من وقوع 
 . (ٕ)الطبلؽ وتبليف آاثره السلبية على الفرد واجملتمع

                                                           

, ابب: , كتاب الطبلؽـ, دار الرايف للًتاثٜٙٛٔاضبد بن علي, فتح البارئ يف شرح صحيح البخاري,  العسقبلين,( ٔ)
 (.ٜٗ٘ٗ, حديث رقم )اي أيها النيب إذا طلقتم النساء قوؿ هللا تعاىل

رة يف , دمحم, نظاـ األسوعقلة , مكتبة صباؿ للنشر, القاىرة, مصر.ـٜٓٛٔفقو السنة لبلستزادة ينظر: سابق, سيد, ( ٕ)
 , مكتبة الرسالة احلديثة, عماف, األردف. ـٜٜٛٔ, اإلسبلـ
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 ثاينادلطلب ال
 اموتعريف الطالق وأحكامو وأقسـ

 أولا: تعريف الطالق:
تقوؿ أطلقت األسَت إذا حللت أساره وخليت عنو  :اإلرساؿ والًتؾالتخلية و  :الطبلؽ لغة

فانطلق أي ذىب يف سبيلو ومن ىنا قيل أطلقت القوؿ إذا أرسلتو من غَت قيد أو شرط, 
طلق  :, وتقوؿتاريخ , وأطلقت الناقة من عقاذلاوأطلقت البينة إذا شهدت من غَت تقييد ب
نساء قيل مطليق ومطبلؽ واالسم الطبلؽ وطلقت الرجل امرأتو فهو مطلق فإف كثر تطليقو ال

 .(ٔ)ىي تطلق من ابب قتل ويف لغة من ابب قرب
 ,ونزع القيد, والتخلية, واحلريةادلفارقة والًتؾ,  :وادلتأمل دلادة طلق غلدىا تدور حوؿ معٌت

 .وكل ىذه الكلمات تصب يف رلرى واحد وىو رفع القيود اليت كانت لبيت الزوجية .اؿواإلرس
ا معناه يف االصطبلح فقد اختلفت عبارات أىل العلم ابلنسبة العتبار بعض القيود أم

 .(ٕ)فعرفو اجلمهور أبنو رفع قيد النكاح أو بعضو بلفظ سلصوص .وعدـ اعتبارىا
  .(ٖ)أبنو إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاىرة أو بلفظ مع نية :رفو ادلالكيةوع

ة يف أي لفظ يريد بو الطبلؽ وال يوجد ىذا القيد عند اجلمهور فالنية عند ادلالكية معتب 
مع لفظ الطبلؽ الصريح وإظلا تقع الفرقة وينحل قيد النكاح مع لفظ الطبلؽ وما تصرؼ منو 

  .سواء وجدت النية أو مل توجد
ظاىرة وىي عبلقة عمـو وخصوص فادلعٌت  ادلعٌت اللغوي واالصطبلحيوالعبلقة بُت 

  .ادلعٌت االصطبلحياللغوي أعم من 
 
 

                                                           

 .ٖٙٚ/ٕ, ادلكتبة العلمية, بَتوت, , ادلصباح ادلنَتالفيومي, أضبد دمحم( ٔ)
مطبعة مصطفى الشربيٍت دمحم, مغٍت احملتاج , و ٖٙٗ/ٖ, مصر مطبعة البايب احلليبالشوكاين, دمحم علي, فتح القدير, ( ٕ)

, مطبعة الرايض, جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ادلغٍتىػ, ٖٜٖٔ وابن قدامة, عبد هللا, ,ٜٕٚ/ٖصر, البايب احلليب, م
 .ٖٖٙ/ٚاإلسبلمية 

 .ٖٚٗ/ٕ, حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت, دار الفكر. بَتوت, , أضبد العدويالدردير( ٖ)
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 أحكام الطالق: :اثنياا 
ريب أف الطبلؽ مكروه يف الشريعة اإلسبلمية إال أف تدعو احلاجة إليو كسوء خلق  ال

, فإف وجدت احلاجة إليو وتعذر العبلج شرع لتضرر هبا مع عدـ حصوؿ الغرض هباالزوجة وا
  .الطبلؽ واألصل يف ذلك الكتاب والسنة واإلصباع والنظر

 ,(ٔ)(بَلُؽ َمرهاَتِف فَِإْمَساٌؾ دبَْعُروٍؼ َأْو َتْسرِيٌح إبِِْحَسافٍ لطه ا) :قولو تعاىل :لكتابفمن ا
  .اآلية وأمثاذلا دالة على مشروعية الطبلؽ فهذه

ما روي عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنو طلق زوجتو وىي  :ومن السنة ادلطهرة
 : فسأؿ عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فقاؿحائض على عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

مره فلَتاجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث ربيض مث تطهر مث إف شاء أمسك بعد وإف شاء ))
 .(ٕ)((طلق

 ففي فعل ابن عمر رضي هللا عنهما وجواب النيب ملسو هيلع هللا ىلص بياف مشروعيتو
ألف الضرورة تقتضيو واحلاجة تدعو إليو وذلك ؛ (ٖ)أىل العلم على جواز الطبلؽوقد أصبع 

  .فيما إذا تعذر اإلصبلح بُت الزوجُت وفسدت احلياة الزوجية
والنظر أيضًا يؤيد ىذا ادلعٌت فردبا فسدت احلاؿ بُت الزوجُت فيصَت بقاء الزواج مفسدة 

مع سوء العشرة واخلصومة الدائمة من غَت وضرر إبلزاـ الزوج والنفقة والسكن وحبس ادلرأة 
 .(ٗ)فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل حل النكاح لتزوؿ تلك ادلفسدة احلاصلة منو

األصل يف الطبلؽ كما أسلفت آنفاً  أقوؿ إفوبعد بياين ألدلة أصل الطبلؽ ومشروعيتو 
تنعكس على األبناء  دلا فيو من كفراف نعمة النكاح الذي ىو سنة , ومن نتائج سلبية؛ الكراىة

خاصة , ومن أجل ىذا شرع يف حدود لو وقف الناس عندىا لوقع موقعو, فكاف عبلجاً مأموف 
 . (٘)العاقبة ال يورث ندماً, وال يعقب إشباً 

                                                           

 . ٜٕٕسورة البقرة, اآلية: ( ٔ)
 ( سبق زبرغلو. ٕ) 
 . ٖٕٖ/ٍٓٔت, ابن قدامة, ادلغ( ٖ)
 .ٜٕٗ/ٚادلبدع, ادلكتب اإلسبلمي, بَتوت, لبناف,  ٜٓٛٔابن مفلح, إبراىيم بن دمحم,  (ٗ)
 .ٖٕ, صٔـ, الفرقة بُت الزوجُت, دار الفكر العريب, القاىرة, مصر, طٜٛٙٔحسب هللا, علي,  (٘)
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 :وقد تعًتيو األحكاـ الشرعية اخلمسة, حسب كل حالة, إذ اترة يكوف
ارًا ابلزوجة وتشتيتاً , ألف فيو إضر عو من غَت حاجة إليوحرامًا وذلك عند إيقا -ٔ

لشمل األسرة , وظلمًا لؤلبناء خاصة إذا طلقها ووقع يف احلراـ , ألف ال قدرة لو على الزواج 
  .(ٔ)بغَتىا ومن صوره الطبلؽ البدعي

مكروىًا يف حق مستقيمة احلاؿ ألف فيو كفرااًن لنعمة النكاح قاؿ ابن اذلماـ  -ٕ
و زلض كفراف النعمة وسوء أدب مل تكن حاجة فهإال حلاجة فإذا  واألصح حظره)) :رضبو هللا

  .(ٕ)((فيكره
إذا كاف الباعث عليو ضعيفاً, كالشخص الذي ال يشعر دبيل إىل  :مباحاً  -ٖ
 . (ٖ)زوجتو

إذا قصر الزوج يف حق زوجتو وذلك بعجزه عن القياـ حبقوقها قاؿ  :مستحباً  -ٗ
أو  (ٗ)((ُهنه َفَأْمِسُكوُىنه دبَْعُروٍؼ َأْو َسّرُِحوُىنه دبَْعُروؼٍ َوِإَذا طَلهْقُتُم النَِّساَء فَػبَػَلْغَن َأَجلَ )) :عز وجل

 .(٘)عند تفريط ادلرأة يف حقوؽ هللا الواجبة عليها ومل يستطع الزوج إجبارىا أو كانت غَت عفيفة
 كطبلؽ احلكمُت يف حالة الشقاؽ, وكذلك إذا آىل الزوج من زوجتو ومل  :واجباً  -٘

 .(ٙ)رار هباإليها , قصد اإلض يفئ
 أقســام الطالق  :اثلثاا 

  :طبلؽ السنة وطبلؽ البدعة :قسم الفقهاء الطبلؽ إىل قسمُت

                                                           

 .ٜٕٗ/ٚابن مفلح, إبراىيم بن دمحم, ادلبدع,  (ٔ)
, شرح فتح القدير على اذلداية شرح ادلبتدي, دار الفكر, بَتوت, ـٖٜٜٔ, الواحد احلنفي, دمحم بن عبد ابن اذلماـ (ٕ)

ٖ/ٗٙ٘. 
, لبناف , دار إحياء الًتاث العريب, بَتوتانظر: ادلرداوي, علي بن سليماف, اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلبلؼ,  (ٖ)

 .ٕ٘ٗ/ٚربقيق: دمحم حامد الفقي, 
  .ٕاآلية  :سورة الطبلؽ (ٗ)
 .ٖٖٙ/٘ىػ, الفروع, دار عامل الكتب, الرايض, السعودية, ٘ٓٗٔانظر: ابن مفلح , دمحم بن مفلح,  (٘)
. وابن ٕٖ/ٖ, , الطبعة الثالثةىػ, حاشية الروض ادلربع, مطابع الرايض, الرايضٜٖ٘ٔبن قاسم, عبد الرضبن بن دمحم,  (ٙ)

 . ٖٖٙ/٘وابن مفلح , الفروع , 
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يف طهر مل غلامعها فيو ومسي طبلؽ السنة  فهو أف يطلق الزوج زوجتو :فأما طبلؽ السنة
  .ألنو الطبلؽ الذي وافق أمر هللا تعاىل وأمر رسولو ملسو هيلع هللا ىلص

أف يطلقها يف احليض أو يف طهر جامعها فيو ومل يتبُت أمرىا  :فهو وأما طبلؽ البدعة
 أضبلت أـ ال؟

, وخالف يف ذلك اإلماـ الشافعي فلم يره أف يطلقها أكثر من واحدة :وزاد اجلمهور
  .(ٔ)ألف ادلطلق خالف السنة وترؾ أمر هللا وأمر رسولو ملسو هيلع هللا ىلص :, ومسي بطبلؽ البدعةةبدع

  :أف طبلؽ السنة ما صبع سبعة شروط ىي :ن العريبوقد ذكر اب
أف يطلقها واحدة , وىي شلن ربيض , طاىرًا , مل ؽلسها يف ذلك الطهر , وال تقدمو 

 . (ٕ)طبلؽ يف حيض, وال تبعو طبلؽ يف طهر يتلوه , وخبل عن العوض
  .وهللا أعلم الطبلؽ بدعيومفهومو أنو إذا اختل شرط من ىذه الشروط صار 

                                                           

و  ٕٚ/ٖٖ ٗط ـ, رلموع الفتاوى, طبع وزارة األوقاؼ السعودية, الرايض,ٕٗٓٓ يم,, أضبد بن عبد احللابن تيمية (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٓٔابن قدامة, ادلغٍت, 

, دار ادلعرفة, بَتوت, ٖـ, أحكاـ القرآف, ربقيق: علي دمحم البجاوي, طٕٜٚٔابن العريب, أبو بكر دمحم بن عبد هللا,  (ٕ)
 . ٕ٘ٛٔ/ٗلبناف, 
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 لب الثالثادلط
 أسباب ازدايد ظاىرة الطالق يف السعوديةمن 

, وأنو ال سعادة للحياة الكرؽلة بوبينت فيما سبق مصطلحات الطبلؽ واألحكاـ ادلتعلقة 
لة أسس قوية من احملبة وادلودة والثقة ادلتبادإال أف تكوف العبلقة الزوجية قائمة على  الزوجُت بُت

 بينهما.
بُت الزوجُت قد يطرأ عليها ما يكدر صفوىا ويزلزؿ أركاهنا ويف ىذا ومن ادلعلـو أف العبلقة 

ادلطلب سنتعرؼ على بعض األسباب ادلؤدية إىل الشقاؽ بينهما سبهيدًا لبياف التدابَت البلزمة 
ل يف ب تتمثأو التخفيف من آاثرىا بعد وقوعها وىذه األسبا -ما أمكن-حياذلا دلنع وقوعها 

 :اآليت
جهل كل من الزوجُت أو أحدعلا دبا غلب عليو من  :الزوجية ابحلقوق اجلهل -1

احلقوؽ فبل يكًتث أحدعلا دبا يقع منو من التقصَت إزاء صاحبو ونتيجة ذلذا اجلهل ػلصل 
  .اخلبلؼ وقد تقع الفرقة

ففي ظل االنفتاح اإلعبلمي مع قلة اإلؽلاف وانعداـ التقوى  :ضعف الوازع الديين -2
وقصد األزواج التعاليم واألحكاـ الشرعية عن علم بعض تجاىل ـو يادلسلمُت الي بعضلدى 

  .فيقع بينهما الشقاؽ بسبب ىذا الضعف الناتج عن جهل وطيش
فكثَت من األزواج ال يعرفوف احلكمة يف  :سوء التصرف إزاء ادلشكالت الزوجية -3

ـ الوالدين بتنشئة التصرفات, وردبا ؼلطئوف من حيث يظنوف اإلصابة وذلك راجع إىل عدـ اىتما
 .األوالد والبنات وتعويدىم على احًتاـ عقد النكاح والتقصَت يف توجيههم قبل الشروع فيو

ففي بعض اجملتمعات السعودية يرى بعض  :التعايل والكرب من بعض األزواج -4
ى أفرادىا أف الزوج لو الفضل واذليمنة والكلمة النافذة على زوجتو ووجودىا يف حياتو مقتصر عل

 .(ٔ)اليت يعيش فيها ىؤالءاخلدمة واالستمتاع ال غَت ومرد ذلك إىل نظرة البيئة 

                                                           

ىػ, اإلجراءات ادلنظمة للطبلؽ وما يًتتب عليو, صبعية مودة اخلَتية, جدة ٖٓٗٔلعزيز, انظر: الدامغ, سامي عبد ا (ٔ)
 .ٖٛالسعودية, ص 
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وىذا من األسباب الشائعة فالزوج أو الزوجة قد ترضى  :أسباب ُخلقية أو َخلقية -5
بذلك يف أوؿ العقد فإذا تبُت ذلا العيوب ادلنفرة مل يطق أحدعلا الصب فيفضل الفراؽ ولو على 

 .(ٔ)ىدـ كياف األسرة حساب األوالد أو
, فالسهر إىل مع بعض األصدقاء خارج ادلملكة السفر خارج ادلنزؿ أو السهر -6

يهتم هبا وال  أوقات متأخرة من الليل شلا قد ينغص على الزوجة حياهتا لشعورىا أف الزوج ال
 يفكر بعائلتو ونظَت ذلك أتخر بعض الزوجات يف ادلناسبات وكثرة خروجها ما يًتتب عليو

 .فساد حياهتم الزوجية
خاصة إذا كانت الزوجة موظفة والزوج عالة عليها أو يكوف موظفاً  :الطمع ادلايل -7

 الشهري أو شيء منو فيقع اخلبلؼ. اويريد االستيبلء على راتبه
فكبلعلا من أسباب بث الفرقة بُت الزوجُت فالبخل من صفات  :البخل والشح -8

 .حىت تفضل الفراؽ على الصب عليوجات من خبل بعض األزواج ادلنافقُت وتعاين كثَت من الزو 
فالتعدد مشروع يف اإلسبلـ بشرط العدؿ وعدـ احليف فإذا  :عدم العدل يف التعدد -9

 .عدد الزوج ومل يعدؿ بُت زوجتيو أو زوجاتو حصل اخلبلؼ والنزاع نتيجة لذلك اجلور وادليل
نظرًا لقلة خباهتم يف فهم اآلخرين  :انعدام فهم كل من الزوجني لطبائع اآلخر -11

 .هبدوء وروية لآلخروعدـ مساع كل من الزوجُت 
من أسباب اخلبلفات األسرية ادليل إىل أحد األوالد  :ادليل إىل أحد األولد -11

وزبصيصو ابدلاؿ أو ادلنصب أو احلناف خاصة إذا كاف ذكرًا بُت إانث ما يًتتب عليو الشعور 
 .بل الزوجة أو أخواتو وكثرة وقوع اخلصاـابحلنق والغضب من ق

ومن ذلك عدـ اعتبار الرضا خاصة يف بعض اجملتمعات  :اجلهل آبداب اخلطبة -12
القبلية وعدـ اقتناع كل من طريف العقد ابآلخر بل إما إكراىا أو رلاملة فبل يلبثا إال زمنا يسَتاً 

 .(ٕ)مث يقع الفراؽ والدعاوى وادلطالبات
                                                           

الطبلؽ وأسبابو من وجهة نظر الرجل السعودي, الرايض, رللة جامعة  ـ(:ٖٜٜٔاخلطيب, سلوى عبد احلميد ) (ٔ)
 .ٕٕٗ-ٕ٘ٓ/ٔلة اآلداب رل ادللك سعود,

ـ, طبلؽ ما قبل الزفاؼ أسبابو ومسات ادلطلقُت, رللة ادللك سعود, الرايض, ٕٛٓٓعمر,  انظر: الرديعاف, خالد بن (ٕ)
 .ٖٚ/ٕ)رللة اآلداب( 
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أورثت الطفرة النفطية اليت مرت هبا  :ين أو أحدمها يف شؤون الزوجنيتدخل األبو  -13
ادلملكة خبلؿ العقود السابقة جيبًل اتكاليا يف رلملو, يعتمد على والديو يف شؤوف حياتو ما 

 .(ٔ)يؤدي إىل وقوع ادلشاكل بينهما وطوؿ ادلنازعات
يف زمننا بسبب  كثرت ىذه الظاىرة :خروج الزوجة من منزذلا بغري إذن زوجها -14

خروج كثَت من النساء للعمل واعتمادىا على نفسها دوف زوجها مع سلالفتها للقواعد الشرعية 
  .ادلنظمة لذلك دوف حسيب أو رقيب

فخلو الزوجة ببعض أقارب الزوج  :خلو الزوجة ببعض أقارب الزوج غري احملارم -15
وؽ زوجها ما غلر عليها احلوادث الذين مل يكونوا زلاـر ذلا يعد تساىبًل يف حقوقها وحق

 .وادلشكبلت
اصة إذا كانت من قبل الزوجة وقد  خبمن قبل أحد طريف الزوجية و  :اخليانة الزوجية -16

كثر وقوع حوادث اخليانة يف اآلونة األخَتة ولعل ذلك راجع إىل انتشار التقنية ومواقع التواصل 
 .االجتماعي مع ضعف الوازع الديٍت

ما يسبب إىل وقوع الفسخ أو الطبلؽ خاصة  :لكفاءة النسبيةاعتبار ادلطالبة اب -17
يف بعض ادلناطق مع تصاعد نسيب للنعرات القبلية يف مقابل األخوة من قبل أبناء العمومة 

 .اإلسبلمية وادلواطنة
اليت تنظم العبلقة الزوجية وتوضح ضعف الربامج التوعوية والثقافية التعليمية  -18

لكل أطرافها يف مقابل الكم اذلائل من البامج الفكرية ادلؤثرة وادلسلسبلت احلقوؽ البلزمة 
 اذلابطة.

                                                           

ىػ , ظاىرة الطبلؽ يف اجملتمع السعودي , وزارة الشؤوف االجتماعية, الرايض, ٕٙٗٔالعقيل, سليماف بن عبد هللا ,  (ٔ)
نكحة ابلرايض أسباب كثرة الطبلؽ يف السعودية أبربعة وما بعدىا. حددت زلكمة الضماف واأل ٕٙالسعودية, ص

وعشرين سببًا ولكنها كانت مقتصرة على مدينة الرايض وليست عامة ما غلعل لكل منطقة أسباهبا اخلاصة هبا نظراً 
ضبن الفيصل, عبدهللا عبدالر للتنوع السكاين اليت ؽليز كل مدينة من مدف ادلملكة بسمة ثقافية زبصو دوف غَته انظر: 

( بعض خصائص ادلطلقُت االجتماعية يف أحدى زلاكم الطبلؽ ابدلملكة العربية السعودية. الرايض: رللة ـٜٜٔٔ)
 وما بعدىا.  ٜٛٔ/ٖجامعة ادللك سعود. )رللة اآلداب( 
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فكثَت من حاالت الطبلؽ ىي نتاج حلاالت طبلؽ أحد  :غياب القدوة احلسنة -19
 .الوالدين دوف وجود بيئة حاضنة ما يًتتب عليو تكرار الفشل

ما يؤثر على استمرار :ايات وادلخدرات وما يندرج حتتهاإلدمان على الكحول -21
احلياة الزوجية وانعداـ األماف فيها وابلتايل ػلدث الشقاؽ فالطبلؽ إىل غَت ذلك من األسباب 

 .(ٔ)ادلؤدية لزايدة حاالت الطبلؽ يف اجملتمع السعودي
وىذاف  واخلبلصة أف قواـ الدين اإلسبلمي ىو أسرة قوية متينة قوامها احملبة والًتاحم ,

ا ستعاين اجملتمعات اإلسبلمية الويبلت جراء وبغَتعللبناء األسرة ادلسلمة شرطاف أساسياف 
بكافة أطرافها فالعبلقة الناجحة يف احلياة السعيدة تتطلب شركاء تفريطها يف حقوؽ األسر 
  .ماىرين يف حل ادلشكبلت

                                                           

ػ, مركز ابن إدريس ىٜٕٗٔ – ـٕٛٓٓ صيف - ربيع /والسابع العدداف السادسالتقرير الفقهي,  (ٔ)
( الطبلؽ والتغَت ـٜٛٛٔشليب, ثروت دمحم ). ولبلستزادة ينظر: ٘لرابط, صاحللي للدراسات, ا

االجتماعي يف اجملتمع السعودي: دراسة ميدانية يف مدينة جدة. جدة: دار اجملمع العلمي, االسكندرية: 
 ادلكتب اجلامعي احلديث

 



 
 

17 

 ادلبحث الثاين
 زدايد ظاىرة الطالق يف السعوديةل السلبيةاآلاثر 

اثر الطبلؽ على أفراد األسرة اليت مرت بتجربة الطبلؽ آلذين درسوا اختلف الباحثوف ا
اىل أف ادلرأة األكثر تضرراً من  بعضهموذىب  ؟بُت من األكثر تضررا من الطبلؽ الرجل أـ ادلرأة

الرجل, لكن اتفق الغالبية أف األطفاؿ ىم األكثر تضرراً, وتتوقف آاثر الطبلؽ والشعور ابدلعاانة 
اثر االجتماعية واالقتصادية جراء الطبلؽ على عدد من ادلتغَتات مثاؿ: ادلستوي النفسية, واآل

ر عند الطبلؽ, التعليمي للمطلقُت, العمل, ادلستوي االجتماعي واالقتصادي, وجود أبناء, العم
 :اثر الطبلؽ على صبيع أطراؼ ادلشكلةآوفيما يلي سوؼ نتناوؿ 

 .فاذلاوأط اآلاثر السلبية للطالق على ادلرأة -1
% من النساء ٕٗإف أكب مشكلة تواجو ادلرأة ادلطلقة ىي مشكلة التكيف حيث أف 
% يعانُت  ٕٖو ادلطلقات يعانُت من مشكبلت عدـ التكيف الشخصي مع الوضع اجلديد,

% يعانُت من مشكبلت التكيف االقتصادي الناتج ٕٓ.و من مشكبلت التكيف االجتماعي,
ياجات ادلادية ذلا وألبنائها مثل العجز عن دفع إغلار السكن عن عجز ادلرأة يف توفَت االحت

 .(ٔ)والفواتَت, ومصاريف دراسة األبناء
وتعاين ادلرأة ادلطلقة كذلك من العديد من ادلشكبلت ادلادية واالجتماعية مثل عدـ 
التكيف مع الوضع اجلدد بعد الطبلؽ, وتكوين عبلقات جديدة بعد أف كانت عبلقاهتا مرتبطة 

وكذلك ت صداقة مع نساء يف نفس ظروفها. اء متزوجات, أصبح عليها تكوين عبلقابنس
مسئولية تربية األبناء دبفردىا. نظرة اجملتمع القاسية للمرأة ادلطلقة. مشكبلت  أعباء أخرى مثل

نفاؽ على نفسها وأوالدىا, فكلما كانت ادلرأة تنتمي إىل مستوى اقتصادي إلمادية مثل ا

                                                           

ادي للمرأة السعودية ادلطلقة ـ(: "التكيف الشخصي واالجتماعي واألسري واالقتصٕٙٓٓالفريح, أماؿ )انظر:  (ٔ)
 ـ.ٜٜٗٔ"دراسة تطبيقية يف مدينة الرايض , جريدة الوطن السعودية, العدد 
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عرضة للمعاانة ادلادية من ادلرأة يف الطبقات األخرى, خاصة مع رفض  منخفض كانت أكثر
 .(ٔ)ُت دفع النفقة لزوجاهتم ادلطلقاتالكثَت من األزواج ادلطلق

وتوجد بعض العوامل ادلرتبطة إبمكانية تكيف ادلرأة مع مشكلة الطبلؽ مثل وجود عمل 
املة. وارتفاع دخلها. وارتفاع ادلستوى للمرأة فادلرأة العاملة أكثر تكيفًا مع الطبلؽ من غَت الع

التعليمي حيث أف التعليم يساعد ادلرأة على التفكَت اجليد يف قراراهتا وحساب نتائج ادلكسب و 
اخلسارة, وإغلاد حلوؿ للمشكبلت اليت تستجد ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا. وزايدة فرصة ادلرأة 

ت االقتصادية, وما يًتتب عليها من ادلتعلمة يف العمل ما يساعد على احلد من األزما
  مشكبلت أخرى. عندما يكوف الطبلؽ بناًء على رغبتها.

وكلما كاف عمر ادلطلقة صغَت كانت قدرهتا على التكيف أفضل شلا لو كانت متقدمة يف 
 . ىالعمر, ألهنا تعلم أهنا يف مرحلة الشباب وؽلكنها أف تتزوج مرة أخر 

أبطفاذلا إذا كاف لديها أطفاؿ من زوجها ادلطلق فإف أبرز أما فيما ؼلص اآلاثر ادلتعلقة 
األطفاؿ ىم األكثر تضرراً من حدوث الطبلؽ حيث يصاب الطفل  أفىذه اآلاثر تتلخص يف 

الذي ينشأ يف بيئة مفككة اجتماعيًا ابلعديد من االضطراابت النفسية مثل التبوؿ البلإرادي, 
القدرة على إقامة عبلقة عاطفية سوية واالستمرار  زايدة معدؿ القلق, احلرماف العاطفي, عدـ

فيها, اخلوؼ ادلستمر من الفقد, الشعور ابحلسد واحلقد ذباه من يعيشوف حياة اجتماعية 
مستقرة, حب السيطرة والتملك, الرغبة يف االنتقاـ من اآلخرين, الفشل الدراسي. ارتفاع نسب 

الوالدية. ارتفاع امكانية فشل األبناء مستقببلً االضلراؼ األخبلقي لؤلبناء بسبب غياب الرعاية 
يف حياهتم الزوجية لكوف الوالدين ظلوذجاف سلوكياف مشوىاف تتشوه معها خبة األبناء يف احلياة 

 .(ٕ)الزوجية ادلستقبلية
كما يعاين األطفاؿ الذين مروا خببة طبلؽ الوالدين من مشاعر سلتلفة بُت احلزف والقلق 

لتوقف اخلبلفات اليومية بُت الوالدين من جهة أخرى, وعدـ االستقرار  من جهة واالرتياح

                                                           

ـ(: األطفاؿ والطبلؽ دراسة من منظور األطفاؿ دلشكبلت التكيف يف األسرة ادلطلقة, ٕٙٓٓخليفة, ىند )انظر:  (ٔ)
 .ٛ, صيف مركز الدراسات اجلامعية للبنات مطبوعة زلاضرة

 دلصدر السابق. ا (ٕ)
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فقداف احلياة األبوية, واالستقرار العائلي الذي كانوا ينعموف بو يف ظل األسرة,  مع النفسي
 .(ٔ)بن ابألـال حالة التحاؽ افقداف العائل ادلادي وادلتمثل يف األب يف

                                                           

 .ٛ, صـ(ٕٙٓٓخليفة, ىند )انظر:  (ٔ)
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 ادلطلب الثاين
 على الرجلاآلاثر السلبية للطالق 

يعاين الرجل من الطبلؽ لكن ليس بنفس درجة معاانة ادلرأة لزايدة فرصتو يف بدء حياة 
اثر سلبية تقع على الرجل بسبب الطبلؽ مثل آجديدة يف أي وقت, إال أف ذلك ال ؽلنع وجود 

سوء احلالة النفسية واجلسمية للرجل, وخاصة يف حالة وجود أبناء وعدـ رغبتو يف الطبلؽ, 
ربمل األعباء ادلادية الناذبة عن الطبلؽ مؤخر الصداؽ ونفقة العدة ونفقة وحضانة األوالد شلا 

أتثر مكانتو  ,فاع ادلهور وتكلفة الزواجمع ارت يضر بقدراتو ادلادية لسنوات طويلة, وخاصة
االجتماعية سلباً, ربمل النقد واللـو من احمليطُت وخاصة يف حالة وجود أطفاؿ وكونو سبب 
الطبلؽ. ادلشكبلت االجتماعية اليت تنشأ بسبب الطبلؽ وتتعلق ابألبناء مثل ضعف توفَت 

يئ, وحرماهنم من األـ ورعايتها الرعاية الكافية ذلم, أو زواجو من أخرى قد تعاملهم بشكل س
 .(ٔ)وإحساس األبناء ابألمل لفقد أمهم, وعدـ قدرتو على ترؾ األبناء لؤلـ

                                                           

ـ, حقوؽ الزوجُت دبوجب قانوف األسرة اإلسبلمي, رللة ٕٛٓٓلبلستزادة انظر: أبو بكر, زواوي, وعبد هللا, رػلانة,  (ٔ)
 ., ترصبة من قبل الباحثٜجامعة ادلبلاي, ص
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 ادلطلب الثالث
 اآلاثر السلبية للطالق على اجملتمع

على أسس  وفعاالقواي  ما كاف الًتابط بينهااجملتمع يتكوف من رلموعة من األسر, وكل
, خالياً  من السلوؾ ادلشُت ادلنحرؼ, ولكن حبدوث ًتابطاً بلمية كاف اجملتمع ماإلخوة اإلس

الفشل الدراسي لؤلبناء ما يضعف ربقيق التنمية : الطبلؽ وتزايده ؼلتل ترابط اجملتمع ومن آاثره
ادلرجوة, فبل تنمية وتقدـ مع جهل وأمية. ارتفاع نسب االضلراؼ األخبلقي يف اجملتمع. ظهور 

والذي تلجأ  (ٔ)سانية مل تكن موجودة من قبل مثل زواج ادلسيارأظلاط جديدة يف العبلقات اإلن
إليو بعض ادلطلقات كحل لعدـ القدرة على الزواج الطبيعي. هتديد استقرار األسر القائمة يف 
اجملتمع بسبب انتشار الطبلؽ, فمن انحية يساعد ذلك على قبوؿ أفراد اجملتمع للطبلؽ ما 

مشكلة, كما أف انتشار الطبلؽ وكثرة ادلطلقات قد يًتتب غلعلو خيارًا سهبل عند مواجهة أي 
لنساء مطلقات ما ؽلثل هتديد للزواج القائم.  وجُتا أسلفنا زواج ادلسيار لرجاؿ متز عليو كم

ارتفاع معدؿ اجلرؽلة, بسبب اخللل يف التنشئة االجتماعية والدينية وقصور تكوين الضمَت 
النفسي والسلوكي ألفراد اجملتمع بسبب التنشئة يف الفردي, وضعف الوازع الديٍت. االضطراب 

وكذلك  وا أشخاص انفعُت جملتمعهم.بيئة غَت سوية, وابلتايل عجز ىؤالء األفراد عن أف يكون
انتشار الفرقة والضغينة بُت أفراد اجملتمع وعائبلتو, فالطبلؽ يؤدي إىل الشقاؽ ما يضر ابلًتابط 

واجلهد وادلاؿ يف إسباـ عملية الطبلؽ وتفرغ الطرفُت  والتماسك داخل اجملتمع. إىدار الوقت
إلجراءات الطبلؽ. اطلفاض العمل واإلنتاج بسبب سوء احلالة النفسية للرجل وادلرأة ادلطلقُت, 
  فاالستقرار النفسي عامل ىاـ يف دافعية الشخص لئلصلاز واإلنتاج بل ويف مستوي جودة العمل

ُت فيصبحوا معاوؿ ىدـ فراده بسلوؾ أبناء بعض ادلطلقكما أف آاثر الطبلؽ ادلدمرة أتثر أ
 .(ٕ), إضافة إىل حرمانو من النسل الطيب الذي يكوف نواة طيبة يف بناء األمةيف اجملتمع

                                                           

األسرية يف اجملتمع السعودي وأساليب مواجهتها, دار  ىػ, ادلشكبلتٕٛٗٔاليوسف, عبد هللا بن عبد العزيز,  :انظر( ٔ)
 .ٛ٘ٔ, صٔط عامل الكتب, الرايض, السعودية

ابريل  ٕٕ-ٕٔـ )األسباب واآلاثر والعبلج( ٕ٘ٓٓ-ىػ ٕٙٗٔانظر: ندوة وقائع ظاىرة الطبلؽ  (ٕ)
 (. ٖٔٛ/ٔ)صدارات النشر العلمي اسات اإلسبلمية , جامعة الشارقة إـ, كلية الشريعة والدر ٕٗٓٓ
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 ادلبحث الثالث
 للحد من ظاىرة الطالق الواقيةالتدابري 

اآلف بعض معٌت الطبلؽ وأحكامو وآاثره على الفرد واألسرة واجملتمع سنذكر بعد أف بينا 
التدابَت ادلقًتحة للحد من ظاىرة الطبلؽ يف اجملتمع السعودي وذلك من خبلؿ معايشيت لكثَت 

 :من مشكبلتو وآاثره وذلك من خبلؿ ما أييت
 التدابري العامة :ادلطلب األول

قدـ اإلسبلـ العديد من التدابَت اليت تساعد على هتيئة ادلناخ لبيئة أسرية متينة قوامها 
الرضبة وكل ىذه التدابَت من شأهنا أف تقلل من إمكانيات كثرة وقوع الطبلؽ واحلد من ادلودة و 

 :آاثره ومن أبرز ىذه التدابَت
 اإلسبلـ ورضبتو يف تشريع الطبلؽ.إبراز مساحة  -1

وذلك أف الشريعة اإلسبلمية جعلت الزوج قائمًا على رعاية الزوجة وعلى كفالتها فإذا  
فإف اإلسبلـ ال يسيغ لو أف يستعملها معواًل ذلدـ احلياة الزوجية كانت العصمة بيد الزوج 

الصدر  وللتنكيل ابدلرأة لظلمها واىدار حقها فيجب على الزوجُت أف يعامل اآلخر بسعة
 .و يدعو إىل الزواج وبقائو واحلياة السعيدة الطيبة بُت الزوجُتوحسن الظن وصبيل اخللق فه

  القلوب. يفترسيخ اإلؽلاف ابهلل وتقوى هللا -2
ترسيخ التقوى يف قلوب ادلؤمنُت يعود ابلنفع العاجل واآلجل على الفرد واجملتمع, فقد 

ذلك أف ما يدور بُت ذكرت التقوى يف آايت الطبلؽ مرات عديدة أتكيدًا على أعليتها 
وات وال الزوجُت ال يعلم بو إال هللا فإذا اعتقد الزوج أف هللا تعاىل ال ؼلفى عليو شيء يف السما

يف األرض وىو عليم بذات الصدور وأف على ادلؤمن االمتثاؿ ألوامر هللا واجتناب نواىيو وأف 
هللا يعلم ويسمع كل ما يفعلو العباد تراجع عن شعور الغضب الذي قد يعًتيو ذباه زوجتو, وآثر 

 عند هللا على حظوظ نفسو وشهواتو. ما
اءة وتدبرًا وتطبيقًا فاألمة مل تصب بكل ىذه إعادة القرآف الكرمي إىل واقع بيوتنا قر  -ٖ

 .ادلشكبلت إال ببعدىا عن كتاب رهبا وسنة نبيها ملسو هيلع هللا ىلص
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وجعلو شرطاً من  تثقيف الزوجُت أبحكاـ الطبلؽ قبيل شروعهم يف إسباـ عقد النكاح -ٗ
ر عليهم الفرقة خاصة وأف جهل كثَت من األزواج حبقوقهم غالبًا ما غلشروط إسباـ عقد النكاح 

 .واالختبلؼ
اعتناء الصحف واجملبلت ابحلديث عن مشكلة الطبلؽ أبفكار عبلجية وبشفافية  -٘

 .دوف مبالغة أو ربجيم للظاىرة من خبلؿ متخصصُت اجتماعيُت
  .(ٔ)التكافل االجتماعيمبدأ إحياء  -ٙ

من ادلطلقات  وذلك إما عب ادلؤسسات احلكومية أو اجلمعيات وادلنظمات اخلَتية فكثَت
يف القضااي يعانُت من مشكبلت اقتصادية جراء الطبلؽ وكذلك أطفاذلن خاصة مع أتخر البت 

أماـ احملاكم وإحياء مبدأ التكافل بُت أبناء اجملتمع الواحد ؼلفف عنهن أعباء الطبلؽ ويساىم 
 .يف احلد من ادلشكبلت الناصبة عنو خاصة ألطفاؿ ادلطلقُت

وذلك عب  دلثلى من خبلؿ تنشيط دور ادلساجد يف خدمة اجملتمعربقيق االستفادة ا -ٚ
إلقاء احملاضرات والندوات والدروس ومن خبلؿ خطبة اجلمع واليت تعد من أسرع الطرؽ إىل 

 .قلوب الناس دلا ليـو اجلمعة من مكانة لدى ادلسلمُت
األسرة حث ادلؤسسات ومراكز التدريب ادلتخصصة يف عقد دورات تدريبية يف شؤوف  -ٛ

 .مع دعم ىذه البامج مادايً ومعنوايً 
 تفعيل الدورات واجللسات يف العمل حوؿ تطوير ادلوظف ليكوف انجحًا مع أسرتو -ٜ

 .فالنجاح الوظيفي مقًتف ابلنجاح العائلي والعكس
االستفادة من رلالس األقارب واألحياء بطرح ادلوضوع عليهم ومناقشتو بينهم لعلو  -ٓٔ

 .أو يساىم يف وضع احللوؿ ادلناسبة أحدىم يعاجل قضية عند
 .األسرية اذلامة االستفادة من اإلذاعات يف طرح ادلواضيع -ٔٔ
وما اـ العلمية والتخصصات األكادؽلية اخلاصة بدراسة مظاىر الطبلؽ فتح األقس -ٕٔ

ذبره على اجملتمعات من ويبلت الشقاؽ واخلبلؼ والبحث عن عبلج انجع إلصبلح ما ػلدث 
 . شاكل على ضوء الدراسة العلمية ادلتخصصةمن م

                                                           

  .ٗٛ, صٔـ, ادلناخ األسري ومساتو, دار القلم, دمشق, سوراي, طٕٓٔٓبكار, عبد الكرمي,  (ٔ)
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 ادلطلب الثاين
 التدابري الوقائية

أف للحد من مظاىر الطبلؽ تدابَت وقائية تساىم يف تقليص آاثره على اجلميع  الشك
 :ومن بُت ىذه اآلاثردرىم وقاية خَت من قنطار عبلج  :إعماالً حلكمة القائل

بلؽ ويشمل ذلك ادلطلقُت حديثًا وذلك خاصة ابدلقبلُت على الطزبصيص دورات  -ٔ
 .لتوضيح كيفية تعامل ادلطلقُت مع أنفسهم قبل غَتىم

 إنشاء ادلراكز االستشارية األسرية يف ادلدف والقرى اليت تساىم يف عبلج ادلشكبلت -ٕ
 .األسرية على أف تتبع يف إدارهتا جمللس أعلى لؤلسرة

وأتىيل ادلستشارين األكادؽليُت وإغبلؽ نشر أرقاـ ادلراكز االستشارية بُت الناس  -ٖ
 .الباب أماـ غَتىم من ادلتطفلُت بل وفرض عقوابت عليهم

مواقع االنًتنت ذلا دور كبَت يف طرح ىذه ادلواضيع وإغلاد احللوؿ والدراسات فيو  -ٗ
 .اً منظماً يعبىا وما ىو موجود حالياً اجتهادات أفراد وليس جهداً رمس

شؤوف االجتماعية لتشمل مع ادلعوانت ادلادية ادلقدمة للمطلقات تفعيل دور وزارة ال -٘
 .وغَتىن دورات أتىيلية نفسية وفنية على حد سواء

, فكثَت ما يلجأ اطراؼ القضية إليهم بعد عائلة واألصدقاء االستفادة من دور ال -ٙ
 الجتماعيوقوع الطبلؽ ال قبلو ما غلعل أثرىم زلدودًا وتدخلهم غَت رلد خوفًا من العيب ا

 .لدى البعض
زبصيص قنوات تلفزيونية ىادفة تعتٍت بقضااي األسرة وتوليها الرعاية والعناية اليت  -ٚ

 .تستحقها
إدراج أحكاـ الطبلؽ وغَتىا ضمن منهج التعليم يف ادلرحلة الثانوية والًتكيز على  -ٛ

 .اجلوانب األسرية مع تعريف اجلنسُت أبحكاـ النكاح والطبلؽ إبغلاز
ختيار الرفقة الصاحلة فلهم أكب األثر يف هتدئة نفوس الزوجُت واإلرشاد إىل الطرؽ ا -ٜ

 .ادلثلى يف إدارة األزمات السرية نصحاً وتوفيقاً بينهم
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توضيح موقف اإلسبلـ من األسرة وتشجيع احلوار العائلي عب أتكيد دور كل من  -ٓٔ
  .(ٔ)والرضبةالزوجُت يف البناء األسري ادلتُت القائم على ادلودة 

                                                           

 دبكة األحياء دبراكز األسري اإلرشاد جلنة يف كعضو عملو واقع من احثالب قبل من وربليل درص (ٔ)
 .ادلتخصصة االستشارية وادلراكز اجلهات من للعديد قانوين تشاركمس احلالية ومهنتو ادلكرمة
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 ادلطلب الثالث
 الثقافيةالتدابري 

العبلقة الزوجية من أمنت العبلئق وأوثق الروابط, تثمر احملبة واإلخبلص واأللفة, وتشرؾ 
الزوجُت يف أكب شؤوف احلياة, ويًتتب عليها حقوؽ كبَتة وواجبات عظيمة فبل يصح أف 

ى, أو ابعث الشهوة, لذا كاف تعرض للفشل ألسباب واىية, أو دواع عارضة كداعي اذلو 
جدًا يف احلد من كثرة وقوعو ببل دواعي صحيحة ومن مهمًا  الثقافية التوعويةاألخذ ابلتدابَت 

 أىم ىذه التدابَت:
 األخذ دبنهج القرآف يف عبلج ادلشكبلت األسرية: -1

 مبادئ الرضبة وحب ادلسلمواألحاديث النبوية على  اآلايت القرآنية كثَت من  اشتملت
التفاىم ادلتبادؿ والكلمة الطيبة  قاعدةوذلك على  ألخيو ادلسلم ومشاركتو أمور وشؤوف حياتو,

بُت أفرادىا على أساس  أف تتآلف األسر وأف ترسم حياهتا وتبٍت تعامبلهتا جاء الزماً ومن ىنا 
ًتبية التحلي هبا يف عملية ال ادلبادئ اإلسبلمية اليت تقر دبستوايت أخبلقية يتطلب من الفرد

 .األسرية
 وبينها القرآف الكرمي والسنة النبوية ادلطهرة األسرية اليت يريد ذلا هللا سبحانو وتعاىل فالعبلقة

الرجل الذي ؽلسك حبق القوامة على ادلرأة والوالية  أف تكوف داخل البيت ىي اليت ربدد منهج
نقص حبق أفراد تلك األسرة  كلاألخبلقية ادلتوازنة, والبعيدة عن   على األبناء ضمن إطار الرعاية

 .يف العيش بكرامة وسبلـ
 :العنف األسري ظاىرة عالج -2

يشكل العنف األسري خطورة كبَتة على حياة الفرد واجملتمع, فهو من جهة يصيب اخللية 
يعيقها عن أداء وظائفها االجتماعية والًتبوية األساسية, ومن قد األويل يف اجملتمع ابخللل, شلا 

يساعد على إعادة إنتاج أظلاط السلوؾ والعبلقات غَت السوية بُت أفراد األسرة  جهة أخرى
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الواحدة, شلا يستوجب االىتماـ العلمي هبذه الظاىرة للحد منها والوقاية شلا قد ينتج عنها من 
 .(ٔ)تبعات

 وال سبيل إىل ذلك إال عب تنظيم قوانُت خاصة ربمي األسرة من شرور العنف وأنواعو.
 ير برامج توعية ادلرأة ادلسلمة:تطو  -3

ادلرأة الصاحلة ذبتهد أف يرضع بنوىا منها الصبلح قبل اللنب وحيث إف النساء شقائق 
  .الرجاؿ فقد أشرؾ اإلسبلـ ادلرأة يف ادلسؤولية مع زوجها يف حفظ بيتو وأبنائو حاؿ غيبتو

األـ على وجو مسؤولية مشًتكة بُت األب و  كذلك فإف اإلسبلـ جعل مسؤولية الًتبية
, وقد جاء النداء القرآين موجها ومذكرًا بضرورة الوقاية وي يف احلقوؽ والواجبات ادلشًتكةالتسا

 والعمل على إنقاذىا من براثن االضلبلؿ والرذيلة والفجور.  من أسباب فساد األسرة ادلسلمة,
 أييت:  ويكوف ىذا التطوير موافقاً لرسالة ادلرأة التنموية الشاملة من خبلؿ ما

سبيل هنضة األمة  ذبلية رسالة ادلرأة ادلسلمة يف احلياة والدور ادلنوط هبا يف عصران يف -ٔ
 ورقيها واستعادهتا لعزهتا, والسبل ادلعينة ذلا على أداء ذلك.

الشرعي, وخباصة  العناية ابجلوانب اإلؽلانية, والعبادية لدى ادلرأة, وتزويدىا ابلعلم -ٕ 
  يسعها جهلو يف مراحل حياهتا ادلختلفة.فيما ربتاج إليو وال

الذايت  رفع مستوى ثقافة ادلرأة ورببيبها ابلقراءة وتدريبها على شلارسة التثقيف -ٖ
 .واالستفادة من الوسائل التقنية ادلتاحة يف ذلك

أعلية فائقة يف اإلسبلمية  ًتبية؛ إذ إف لللًتبويتقوية البناء األسري وخباصة يف اجملاؿ ا -ٗ
 ىجمات وسائل اإلعبلـ وادلختلفة ومكائدىا.م ادلرأة دينها وربصينها ضد تعلي

ادلنشود منهن يف  مطالبة النساء ابلعناية ببيئاهتن اخلاصة أزواجًا وأوالدًا والقياـ ابلدور -٘
 .(ٕ)استصبلحها وإمدادىن ابلوسائل واآلليات والسبل ادلناسبة

                                                           

العنف األسري يف ظل العودلة,  ػىٕٙٗٔ احملمود عباس, والبشري دمحم األمُت, شامة, عبد أبوانظر:  (ٔ)
 .ٜٓٔجامعة انيف العربية للعلـو األمنية, مركز الدراسات والبحوث, ص

سعود ىػ, قضااي ادلرأة يف ادلؤسبرات الدولية, جامعة اإلماـ دمحم بن ٜٕٗٔالعبد الكرمي, فؤاد,  (ٕ)
 .ٜٗ/ٖ, ٔاإلسبلمية, الرايض, السعودية, ط
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 ابدلؤسسات التعليمية:الىتمام  :-4
واجلامعي ليواكب ادلتغَتات الكثَتة احلاصلة يف  ةخبلؿ تطوير ادلناىج األساسيوذلك من 

احلديثة ادلرئية زماننا ىذا تثقيفًا وتوجيهًا وتعليمًا وعناية يف ظل انفتاح اجلميع على التقنيات 
, والغزو الفكري والثقايف اليت تشهده الدوؿ اإلسبلمية عامة وادلملكة العربية وادلسموعة

 .ة على وجو اخلصوص دلا ذلا من مكانة كبَتة يف نفوس أبناء ادلسلمُتالسعودي
 :اإلعالم خلدمة قضااي اجملتمعتوجيو وسائل  -5

تعد وسائل اإلعبلـ ادلختلفة من أىم وسائل الًتفيو اليت يقضي عندىا الشباب جل 
ناسبة ألبنائهم أوقات فراغهم لذا كاف من ادلتحتم توعية األسرة بضرورة هتيئة وسائل الًتفيو ادل

وحسن اختيارىا ىذا من جهة, ومن جهة أخرى ينبغي أف يفطن القائموف على وسائل اإلعبلـ 
إىل الدور اخلطَت الذي تؤديو أجهزة اإلعبلـ وأف يعملوا على استغبلؿ ىذه األجهزة يف نشر 

عن البذاءة واإلسفاؼ الفضيلة وزلاربة الرذيلة وأف يغذوىا ابلبامج النافعة ادلفيدة وأف يًتفعوا هبا 
وأف يقدموا الثقافة اإلسبلمية واألخبلؽ احلميدة للشباب يف قالب يتناسب ومتطلباهتم النفسية 
واالجتماعية وأف يبثوا الوعي بينهم أبسلوب سلس رصُت وَأاله ينساؽ القائموف على ىذه 

عن ذلك الوسائل خلف سلططات األعداء من االستخفاؼ بعقوؿ الشباب وهتميشهم فينشأ 
 .(ٔ)تعاليم دينوجيل غَت مدرؾ ذلويتو بعيٌد كل البعد عن 

معها  االستفادة من ذبارب الدوؿ اإلسبلمية كماليزاي مثبًل وتبادؿ اخلبات الثقافية -ٙ
 حوؿ كيفية القضاء على ظاىرة ارتفاع معدالت الطبلؽ من خبلؿ تلك التجارب.

ألسرة يف شكل واضح وسهل دوف تضمُت مواد الثقافة اإلسبلمية ألحكاـ فقو ا -ٚ
  .تعقيد أو إطناب

برسائل  أسوةإرساؿ رسائل جواؿ فيها توجيهات عن الزواج وحل ادلشكبلت  -ٛ
 .التعريف ابألنظمة اجلديدة أو ادلخالفات ادلستحدثة لعلها أف زبفف من مصائب الطبلؽ

                                                           

ـ, اخليانة الزوجية, أسباهبا عبلجها, آاثرىا, دار النهضة ٕٙٓٓانظر: أبو غاية, خالد عبد العظيم,  (ٔ)
 .ٕٗٗ, صٔالعربية, القاىرة, مصر, ط
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و الرجل من منظور زلاربة األفكار القدؽلة والعادات واألعراؼ اجلاىلية حوؿ ادلرأة أ -ٜ
إسبلمي قائم على الكتاب والسنة عب ادلنتدايت والديوانيات ودبشاركة فعالة من العلماء 

  .وادلفكرين
فاعلو , أو ربريض على  تنظيم التعدد وتغيَت قناعات الناس ضلوه دوف تشنيع على -ٓٔ
حف واإلذاعات , بل بتثقيف الناس أبحكاـ التعدد وتعريفهم عب ادلنشورات والصالقياـ بو

 . بضوابطو وأحكامو الشرعية
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 :اخلامتة
 .البحث إليها توصل اليت والتوصيات النتائج أىم على تشتمل
ادلبنية على نسبة كل  عد أف عرضت دلباحث الدراسة وخضت غمار مباحثها ومطالبها,ب

 نتائج أخلصها فيما , مع التدليل على كل ما ورد فيها من مسائل خلصت إىلقوؿ لصاحبو
 يلي: 

تدابَت وقائية وتدابَت عبلجية فالوقائية ىي تدارؾ :التدابَت الواقية تنقسم إىل قسمُت -ٔ
األمر قبل وقوعو, والعبلجية ىي عبلج األمر بعد وقوعو حىت ال يستمر ويزداد 

 وكبلعلا من مقاصد الشريعة اإلسبلمية يف عبلجها للمشكبلت األسرية.
وجُت حىت يف حاؿ انفصاؿ ُعرى حرص الشريعة اإلسبلمية على حقوؽ الز  -ٕ

 الزوجية إضافة إىل عدـ سقوط حقوقها بعد الطبلؽ يف بياف لعدالة اإلسبلـ
  .ومساحتو

مشروعية الطبلؽ وبياف أحكامو وأقسػامو وكيف تعًتيو األحكاـ اخلمسة ربرؽلاً  -ٖ
  .وحبلً ووجوابً وكراىية واستحباابً 

الطبلؽ يف اجملتمع السعودي  من انتشار ظاىرةتوضيح التدابَت البلزمة للحد  -ٗ
ابعتباره يتضمن أطهر البقاع وأزكاىا أال وىي احلرمُت الشريفُت وانطبلقًا منو 

  .ينتشر اخلَت ليعم الكوف أبسره
 :التوصيات :اثنيا

 :كالتايل وىي مقًتحات عدة إىل البحث خلص
 إنشاء رللس أعلى لؤلسرة والطفولة ربت مظلة رللس الوزراء ليساىم يف سرعة -ٔ

وضع احللوؿ ادلناسبة دلعاجلة ظاىرة الطبلؽ ودعمها ماداًي ومعنواًي عب القنوات 
  .الرمسية وشبو الرمسية

ىػ واضافة مراكز ٖٗٗٔتفعيل نظاـ مراكز ادلصاحلة وادلقرر بقرار وزير العدؿ عاـ  -ٕ
ارشادية متخصصة تربط مباشرة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية وتدعم ابلكوادر 

  .ة ادلتخصصة وادلؤىلة أتىيبلً مبلئماً لعبلج مشكلة الطبلؽالعلمي
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ضرورة تضمُت تعاليم اإلسبلـ اخلاصة ابجلانب األسري ضمن ادلقررات الدراسية  -ٖ
واجراء دورات علمية تثقيفية للمقدمُت على الزواج اسوة إبقرار نظاـ الفحص 

  .الطيب اإللزامي قبل الزواج للحد من ارتفاع معدالت الطبلؽ
وتعاىل أف غلعل عملي خالصاً لوجهو الكرمي , و أف يثقل بو  يف اخلتاـ أساؿ ادلوىل تبارؾو 

حسنايت يـو العرض عليو إنو جود كرمي وابإلجابة جدير وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو 
  .وصحبو وسلم تسليماً كثَتا طيباً إىل يـو الدين وآخر دعواان أف احلمد هلل رب العادلُت
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 صادر وادلراجعادل

ابن اذلماـ, دمحم بن عبد الواحد احلنفي, شرح فتح القدير على اذلداية شرح ادلبتدي, دار الفكر,  .ٔ
 بَتوت.

, ٖعلي دمحم البجاوي, ط :ربقيق ـ, أحكاـ القرآف,ٕٜٚٔبن العريب, أبو بكر دمحم بن عبد هللا ,ا .ٕ
 ., بَتوت, لبنافدار ادلعرفة

, علم اإلجراـ والعقاب, دار ادلسَتة, عماف, ـٜٜٛٔحسن,  بة, عليالعاين, دمحم شبلؿ, طوال .ٖ
 األردف.

 ىػ.ٜٖ٘ٔ, ٖابن قاسم, عبد الرضبن بن دمحم, حاشية الروض ادلربع, مطابع الرايض, الرايض, ط .ٗ
 ىػ.ٖٜٖٔابن قدامة, عبد هللا, ادلغٍت, مطبعة الرايض, جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية  .٘
 , ادلبدع, ادلكتب اإلسبلمي, بَتوت, لبناف.ابن مفلح, إبراىيم بن دمحم .ٙ
 ىػ.٘ٓٗٔابن مفلح, دمحم بن مفلح, الفروع, دار عامل الكتب, الرايض, السعودية  .ٚ
, لساف العرب, دار لساف العرب, بَتوت, لبناف.  .ٛ  ابن منظور, صباؿ بن مكـر
ة, جامعة انيف احملمود عباس, والبشري دمحم األمُت, العنف األسري يف ظل العودل شامة, عبد أبو .ٜ

 ىػ.ٕٙٗٔالعربية للعلـو األمنية, مركز الدراسات والبحوث, 
ـ, اخليانة الزوجية, أسباهبا عبلجها, آاثرىا, دار ٕٙٓٓأبو غاية, خالد عبد العظيم,  .ٓٔ

 .ٔالنهضة العربية, القاىرة, مصر, ط
, رلموع الفتاوى, طبع وزارة األوقاؼ ـٕٗٓٓابن تيمية , أضبد بن عبد احلليم,  .ٔٔ

  .ٗلسعودية , الرايض , ط ا
 .ٔـ, ادلناخ األسري ومساتو, دار القلم, دمشق, سوراي, طٕٓٔٓبكار, عبد الكرمي,  .ٕٔ
ػ, مركز ىٜٕٗٔ – ـٕٛٓٓ صيف - ربيع /والسابع العدداف السادسالتقرير الفقهي,  .ٖٔ

 ابن إدريس احللي للدراسات, الرابط.
ر العريب, القاىرة, مصر, ـ, الفرقة بُت الزوجُت, دار الفكٜٛٙٔحسب هللا, علي,  .ٗٔ

 .ٔط
الطبلؽ وأسبابو من وجهة نظر الرجل  ,ـ(ٖٜٜٔاخلطيب, سلوى عبد احلميد ) .٘ٔ

 لة اآلداب.رل السعودي, الرايض, رللة جامعة ادللك سعود,
ـ(: األطفاؿ والطبلؽ دراسة من منظور األطفاؿ دلشكبلت ٕٙٓٓخليفة, ىند ) .ٙٔ

 .مركز الدراسات اجلامعية للبنات يف مطبوعة التكيف يف األسرة ادلطلقة, زلاضرة
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ىػ, اإلجراءات ادلنظمة للطبلؽ وما يًتتب عليو, صبعية ٖٓٗٔالدامغ, سامي عبد العزيز,  .ٚٔ
 مودة اخلَتية, جدة السعودية.

 الدردير, أضبد العدوي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت, دار الفكر, بَتوت. .ٛٔ
زفاؼ أسبابو ومسات ادلطلقُت, رللة ـ, طبلؽ ما قبل الٕٛٓٓالرديعاف, خالد بن عمر,  .ٜٔ

 )رللة اآلداب(. ٕادللك سعود, الرايض, مج 
 .مغٍت احملتاج مطبعة مصطفى البايب احلليب, مصرالشربيٍت دمحم,  .ٕٓ
( الطبلؽ والتغَت االجتماعي يف اجملتمع السعودي: دراسة ـٜٛٛٔشليب, ثروت دمحم ) .ٕٔ

 .سكندرية: ادلكتب اجلامعي احلديثميدانية يف مدينة جدة. جدة: دار اجملمع العلمي, اال
 مطبعة البايب احلليب, مصر. ,فتح القديرالشوكاين, دمحم علي,  .ٕٕ
ىػ, قضااي ادلرأة يف ادلؤسبرات الدولية, جامعة اإلماـ دمحم بن ٜٕٗٔالعبد الكرمي, فؤاد,  .ٖٕ

 .ٔسعود اإلسبلمية, الرايض, السعودية, ط
البخاري, ربقيق عبد العزيز بن ابز,  العسقبلين, أضبد بن علي, فتح الباري شرح صحيح .ٕٗ

 دار ادلعرفة, بَتوت لبناف.
ىػ, ظاىرة الطبلؽ يف اجملتمع السعودي, وزارة ٕٙٗٔالعقيل, سليماف بن عبد هللا,  .ٕ٘

 الشؤوف االجتماعية, الرايض, السعودية.
ـ(: "التكيف الشخصي واالجتماعي واألسري واالقتصادي للمرأة ٕٙٓٓالفريح, أماؿ ) .ٕٙ

 ـ.ٜٜٗٔدراسة تطبيقية يف مدينة الرايض, جريدة الوطن السعودية, العدد  ادلطلقة"السعودية 
 الفَتوز آابدي, دمحم بن يعقوب, القاموس احمليط, دار الكتاب العريب, بَتوت, لبناف. .ٕٚ
( بعض خصائص ادلطلقُت االجتماعية يف أحدى ٜٜٔٔالفيصل, عبدهللا عبدالرضبن ) .ٕٛ

)رللة  ٖلسعودية. الرايض: رللة جامعة ادللك سعود. مج زلاكم الطبلؽ ابدلملكة العربية ا
 . اآلداب(

 الفيومي, أضبد دمحم, ادلصباح ادلنَت, ادلكتبة العلمية, بَتوت. .ٜٕ
ادلرداوي, علي بن سليماف, اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلبلؼ, دار إحياء الًتاث  .ٖٓ

 العريب, بَتوت, لبناف, ربقيق: دمحم حامد الفقي.
 ٕٕ-ٕٔـ )األسباب واآلاثر والعبلج( ٕ٘ٓٓ-ىػ ٕٙٗٔاىرة الطبلؽ ندوة وقائع ظ .ٖٔ

 النشر العلمي. إصداراتـ, كلية الشريعة والدراسات اإلسبلمية, جامعة الشارقة ٕٗٓٓابريل 
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النيسابوري, مسلم ابن احلجاج, اجلامع الصحيح, كتاب الطبلؽ, ابب ربرمي طبلؽ  .ٕٖ
دار الكتاب ادلصري, القاىرة ودار الكتاب اللبناين احلائض بغَت رضاىا, ربقيق: فؤاد عبد الباقي, 

 بَتوت
ىػ, ادلشكبلت األسرية يف اجملتمع السعودي ٕٛٗٔاليوسف, عبد هللا بن عبد العزيز,  .ٖٖ

 .ٔوأساليب مواجهتها, دار عامل الكتب, الرايض, السعودية ط
ريعة , رؤية وحل, حبث زلكم مقدـ للمؤسبر الذي عقد بكلية الشبلؽ, علي, الطاجلوجو .ٖٗ

  .ـٕٗٓٓ/ٗ/ٕٕ-ٕٔوالدراسات اإلسبلمية جبامعة الشارقة ابإلمارات بتاريخ 
  .سابق, سيد, فقو السنة, دار صباؿ للنشر والتوزيع , مصر .ٖ٘

 


