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ABSTRACT 

 In light of cultural, political, and economic changes and all the conflicts, crises and 

transformations existed in our contemporary world, the family entity is directly affected and 

exposed to many problems both positive and negative ones. And from here, the problem of this 

research emerges, where it necessitated an urgent need for the Muslim family and the Muslim 

community in general to know the ideal model for a family in the Qur’an and the Sunnah of the 

Prophet including solutions and treatments devised by Islamic legislation for the entity of the 

Muslim family and its changes throughout the ages. The importance of this research comes from 

the need of the Muslim community for new visions that contribute to the stability of the family 

and the care of its interests, and appropriate social and psychological models for the upbringing of 

the generations. Moreover, due to the absence of a clear and flexible Qur'anic model in the family’s 

field from the educational, media, and social reform centers curricula, the misunderstanding that 

was followed by misbehavior within the family’s framework, and the impact of the variables that 

led to the neglecting of the rights and duties among family members, it was necessary to write 

about the topic of the family in the Qur’an and the Sunnah from more than one angle. I chose the 

descriptive approach to highlight the verses and hadiths that established the rules of a happy and 

stable life for the Muslim family and showing the impact of the changes in contemporary reality 

on them. The results showed the need for the Muslim community today to the social solutions and 

a great need to understanding the family model in Islam in addition to what scholars and specialists 

have offered regarding solutions and treatments for contemporary problems. 

 Keywords: psychological model, social model, family, variables. 

 البحث   ملخص

  على   تر  أث     وحتوالت  وأزمات  صراعات  من  املعاصر  عاملنا  يف جيري  ما  وكل    واالقتصادية  والسياسية  الثقافية  املتغريات  ظل  يف
  حيث  ،البحث  مشكلة   تربز  هنا  ومن  , سليب  ومنها  إجيايب  منها   كثرية  إلشكاليات  وعر ضها  ،مباشر  بشكل  األسرة  كيان 

 النبوية،   والسنة  القرآن   يف   لألسرة  األمثل  النموذج  ملعرفة  عام  بشكل   املسلم  واجملتمع   املسلمة  لألسرة  ملحة  حاجة  ذلك   أوجب
  هذا    أمهية  أتيت  كما  ،العصور  عرب  ومتغرياهتا  املسلمة  األسرة  لكيان   اإلسالمي  التشريع   استنبطها  اليت  واملعاجلات   واحللول
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  والنفسية   االجتماعية  واملعايري   ،مصاحلها  ورعاية  األسرة  استقرار  يف  تسهم  جديدة  لرؤى  املسلم  اجملتمع  حاجة  من   البحث
إلعالم ومراكز كما أن غياب النموذج القرآين الواضح واملرن يف جمال األسرة عن مناهج الدراسة وا،  النْشء  لرتبية  املناسبة

اإلفراط أو تغريات ايل أدى اىل  وأثر امل،  ع ه سوء التصرف داخل إطار األسرة، وسوء الف هم الذي ت ب  اإلصالح االجتماعي
القرآن والسنة من ، من هنا كان البد من الكتابة يف موضوع األسرة يف  قوق والواجبات بني أفراد األسرةالتفريط يف احل
أسست لألسرة املسلمة   حاديث اليت ايت واألعلى ال   تسليط الضوء  يف   املنهج الوصفي   ذ الباحث ختاو   , أكثر من زاوية

م اليوم اىل قد أظهرت النتائج حاجة اجملتمع املسل، و عليها  ابلواقع املعاصر   وإظهار أثر املتغريات ،  قواعد احلياة السعيدة
حلول   الدارسون واملختصون من  ه قدم  ىل ماإ   ةضافابإل  سالماإل  ىل فهم منوذج األسرة يف إ جتماعية وحاجة شديدة  ا  حلول

 . ل املعاصرةومعاجلات للمشاك
 .النموذج النفسي، النموذج االجتماعي، األسرة، املتغرياتلمات املفتاحية:  الك

 

 قدمة امل
  يستكمل   ادة عب الزواج  وجعل   ، األوىل  واخللّية  األوىل   اللبنة  وهي   ، اجملتمع   أساس   أهنا على   لألسرة  الكري   القرآن  نظر

ك مْ   م نْ   ل ك مْ   ج ع ل    و اّلل   )  :تعاىل  هللا  قال  وأوالد،  أحفاد  من  الزواج  هذا  ثمرهي  وما  ،دينه  نصف  هبا   اإلنسان    و ج ع ل    أ ْزو اجا    أ نف س 
ك مْ   م نْ   ل ك مْ    هذا   خلق  الذي  إن    .(1) ي ْكف ر ون (  ه مْ   اّلل     و ب ن ْعم ت    ي  ْؤم ن ون    ب اط ل  أ ف ب الْ   الط يّ ب ات    م نْ   و ر ز ق ك مْ   و ح ف د ة    ب ن ني    أ ْزو اج 

  ز ْوج نْي    خ ل ْقنا  ش ْيء    ك لّ    )و م نْ   تعاىل:  قال   الوجود،  هذا  يف  خلقه  شيء  كل  شأن   شأنه  )الزوجي ة(،  فطرته:  من  جعل  اإلنسان 
  ر ب ك م    ات  ق وا  الن اس    أ ي ُّه ا  )اي  تعاىل:  قال  الواحدة  للنفس  شطرين  اإلنسان   يف  الزوجني  جيعل  أن   شاء  مث  .(1) ت ذ ك ر ون (  ل ع ل ك مْ 
د ة ،   ن  ْفس    م نْ  خ ل ق ك مْ  ال ذ ي   أن  أراد،  فيما   - ذلك  بعد  -   الواحدة   النفس  شطري   ابلتقاء  وأراد   .(2) ز ْوج ها(  م ْنها و خ ل ق    واح 
  للنسل   مزرعة   مث  وصيانة،  وحفظ ا  سرتا    مث  للجسد،  وراحة   للروح،  وطمأنينة  للعصب،   وهدوء    للنفس،   كن ا س  اللقاء  هذا   يكون

  آايت ه    )و م نْ   تعاىل:  هللا  قال  املصون،   املستور   املطمئن  اهلادئ  الساكن   احملضن   رعاية  يف  املستمر  ترقّ يها  مع  للحياة،  وامتداد ا
ك مْ   م نْ   ل ك مْ   خ ل ق    أ نْ    ل باس    و أ نْ ت مْ   ل ك مْ   ل باس    )ه ن    تعاىل:  وقال  ،(3) و ر مْح ة (  م و د ة    ب  ي ْن ك مْ   و ج ع ل    إ ل ْيها  ل ت ْسك ن وا  ْزواجا  أ    أ نْ ف س 

ت مْ   أ ّن    ح ْرث ك مْ   ف ْأت وا  ل ك مْ   ح ْرث    )ن ساؤ ك مْ   تعاىل:  وقال  (4)هل  ن ( ئ ْ ك مْ   و ق دّ م وا  ، ش    أ ي ُّه ا  )اي  تعاىل:  وقال   (5)اّلل  (  او ات  ق و   ،  أل  نْ ف س 
  أ حلْ ْقنا   ِب  ميان    ذ رّ ي  ت  ه مْ   و ات  ب  ع ت ْه مْ   آم ن وا  )و ال ذ ين    تعاىل:  وقال  (6) و احلْ جار ة (,  الن اس    و ق ود ه ا  انرا    و أ ْهل يك مْ   أ نْ ف س ك مْ   ق وا  آم ن وا  ال ذ ين  

  تكرميه  ومن   اّلّل،   من   موقفهما   يف   الواحدة   النفس   شطري  تساوي   ومن   (7) ش ْيء (  م نْ   ع م ل ه مْ   م نْ   ناه مْ أ ل تْ   و ما   ذ رّ ي  ت  ه مْ   هب  مْ 
  ويف   واإلرث،  التملك  حقوق   ويف   اّلّل،   عند   والثواب  األجر   حقوق   يف   املساواة  وتلك  للمرأة،   التكري  ذلك  كان  لإلنسان،
 املدنية. الشخصية استقالل

  توفري   يف  أوال    املؤسسة  هذه  تبعة  ضخامة  ومن  األسرة،  مؤسسة  إنشاء  الواحدة،  النفس   شطري  التقاء  أمهية  ومن
  تلك   كانت  والرتقي،  االمتداد  بعوامل   اإلنساين  اجملتمع  إمداد يف واثني ا  بشطريها،  للنفس   والصون  والسرت  والطمأنينة  السكن
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  الزواج  هللا   جعل   وقد   .(8) األسرة  مؤسسة   املؤسسة،  ذه ه   شؤون  من   جزئية  كل   تتناول   اليت  احملكمة  الدقيقة  القرآنية  التنظيمات
ت ه    )و م نْ   تعاىل:   قال  وتدبر،   تفكر   ملن   وفضله   وحكمته  عظمته  على   وعالمات   آايته،   من ك مْ   مّ نْ   ل ك م  خ ل ق    أ نْ   آاي    أ نف س 

ت   ذ ل ك   يف    إ ن   و ر مْح ة   م و د ة   ب  ي ْن ك م و ج ع ل    إ ل ي ْه ا لّ ت ْسك ن وا أ ْزو اج ا  .(9) ف ك ر ون ( ي  ت    لّ ق ْوم   لاي 

  خطاهم   وتدفع   اجلنسني،  بني   الصلة  تلك  ومشاعرهم  أعصاهبم   وتشغل   الخر،  اجلنس  جتاه   مشاعرهم  يعرفون   والناس
  هلم   خلقت   اليت   اّللّ   يد  يتذكرون   قلما   ولكنهم  واملرأة   الرجل   بني   واالجتاهات   األمناط   املختلفة   املشاعر  تلك  نشاطهم   وحترك

  وراحة   والعصب،  للنفس   سكنا  الصلة  تلك  يف   وجعلت  واملشاعر،  العواطف   هذه   نفوسهم  وأودعت  أزواجا ،  أنفسهم  من
 السواء. على واملرأة  للرجل   واطمئناان والضمائر، لألرواح  وأ نسا واملعاش،  للحياة واستقرارا والقلب، للجسم

  وأغوار  القلب،  أعماق  من  الصورة   ط يلتق  كأمنا  بديعا ،  تصوير ا  العالقة  هذه  يصّور  الرفيق  اللطيف  القرآين  والتعبري
ايت    ذل ك    يف    »إ ن    و ر مْح ة «،  م و د ة    ب  ي ْن ك مْ   »و ج ع ل    إ ل ْيها«،  »ل ت ْسك ن وا  تعاىل:  قال  احلس   اإلنسان  فيدرك  ي  ت  ف ك ر ون «،  ل ق ْوم    ل 

  واجلسدية  والعقلية  النفسية  الفطرية   حلاجته  ملبيا   لآلخر،  موافقا  جيعله  حنو  على  اجلنسني  من   كل   خلق   يف   اخلالق  حكمة
  تركيبهما   ألن   والرمحة؛  واملودة  واالكتفاء،  السكن  اجتماعهما  يف  وجيدان   واالستقرار،  والطمأنينة  الراحة  عنده  جيد   حبيث

  حياة  إلنشاء   النهاية؛   يف   وامتزاجهما   وائتالفهما  الخر،   يف   منهما   كل  رغائب  تلبية  فيه  ملحوظ  والعضوي  والعصيب   النفسي
 . (10) جديد  جيل  يف  تتمثل ديدةج

 املبحث األول: تعريف املصطلحات 

 املطلب األول: النموذج النفسي لغة واصطالحا  

اذ ج ، من  وذ جات :واجلمع هو اسم مفرد    من  وذ ج:: معىن  النموذج لغة  مثال  الشيء، أمنوذج، مثال   والن م وذ ج :  ومن 
عليه   ي عمل  مثال  أو  به،  النموذ ج  الّشيء،ي قتدى  عرض ويطلق  وع يّ نة  فستان،  مثل  م صّغر  صناعّية  عينة    على 

لع على   مناذج التاجر   غر، شيء صغري من  يعين منوذج  :مصغ ر ومنوذج  الزابئن،من السّ  من شيء يف حجم متناهي الصّ 
 ي  ْعترب متثيال  أو تطبيق ا لصورة  أو نوع  تقليدّي.   مقولب: ما نوعه، ومنوذج

 .(12)لتشكيله خالقة مبدعة قدرة إىل حيتاج له وتبسيط  للواقع  متثيل والنموذج اصطالحا : النموذج

  مات،   أي   نفسه:   خرجت النفسي، نسبة إىل النفس وتعين الروح، ويقال: إّن فالان  جاد بنفسه، أو    :لغة  النفسي
  ذو  أي   نفس:   ذو   وفالن   عني،  أي   نفس:   أصابته  فالن  ويقال:  وأنفس،   نفوس   ومجعها:   نفسه،  أو  بنفسه  هو   جاء   ويقال: 

  ومرادي،   قصدي   )نفسي(:  تعين  كما  يستقر،و   يثبت  أيهما  على   يعلم  وال   رأاين   له   أي  نفسه:  يؤامر  وفالن  وخلق،   ج ل د 
  وعادة    إليه،  املشار   الشيء  أو  الشخص   النفس:  كلمة   وتعين   وكذا(،  كذا   أفعل   أن  نفسي   )يف  الشخص:   قول   عند   وخاّصة  

كّوانت  هي  والنفس الشخصية، ومبصلحته الشخص،  وبطبيعة  نفسه، ابلفرد  تتعّلق  ما
 
 . (13) البشري للجسم الطبيعية امل



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 19 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 .( 14)الباطن  والعقل  الواعي العقل  وبني  والاّلشعور الشعور  بني جيمع  ما   هو الحا :اصط  النفسي

 املطلب الثاين: النموذج االجتماعي لغة واصطالحا  

 معّينني. وزمان  مكان   يف أفراد التقاء  :واجتماع ا ْجت م ع ،  مصدر  وهو ا جتماع، إىل   نسبة هو لغة:  االجتماعي 

  لعلم   ابلنسبة  أما   ون ظ م ها،  وقوانين ها  وطبيعت ها  ومن  ّوها  اإلنسانّية  اجلماعات  نشوء  يف  يبحث   علم    االجتماع:  وعلم 

ياسّي:   الجتماع ا   عليه،  وأتثريها  والثقافة   االجتماعيّ   ابلبناء   أتثّرها   حيث   من  السياسّية  الظواهر  يدرس   الذي  العلم  هو  السِّّ
   السياسّية. املؤس سات  يدرس  كما 

  حتت   وقواه نفس ه  اإلنسان   يضع ومبقتضاها االجتماعّية، احلياة يف  األساسّية  االتفاقات مجلة  االجتماعّي: والَعْقد
 . (15)اجملتمع إرادة

 .(16)اجملتمع أفراد بني والتعامالت  العالقات تنظم اليت  القواعد هي :اصطالحا   االجتماعي  النموذج

 املطلب الثالث: األسرة لغة واصطالحا  

  ألنه بذلك  ُس ّوا  القوة،  وهو  األسر،  من   مأخوذ  األدنون،  ورهطه   عشريته  اإلنسان  أسرة اللغوي:  املعىن   لغة:  األسرة
 . (17)أبيه ق ب ل من  الرجل أقارب األسرة:  وقيل بيته، وأهل  الرجل عشرية واألسرة:  هبم، ي تقوى

  مث  وامرأة،  رجل  بني  وجيةز   برابطة  تنشأ  واليت   اجملتمع،  نواة  املعتربة  اجلماعة  هي  :الشرعي  االصطالح   يف   األسرة 
  وابلقرابة   وأخوات،  أخوة  من  وابحلواشي  وجدات،  أجداد  من  الزوجني  أبصول  وثيقة   صلة  ذات   وتظل  األوالد،   عنها  يتفرع
 . (18)وأوالدهم واخلاالت واألخوال والعمات، واألعمام   البنات(، )أوالد  واألسباط األوالد(، )أوالد  األحفاد من القريبة

 
 لغة واصطالحا    ملتغرّيات ا  الرابع  املطلب

:  تغري  ،   من   فاعل   اسم  متغرّيات: واجلمع:  مفرد  هو  م ت  غ ريّ    لغة:   املتغريات  ت  غ ريّ 
  واالختالف   الت نويع   إىل   مييل  الذي وامل

(  مزاج  /  جهد  /  )تيار  ت  غ ريّ    م ت  غ ريّ 
  االحتمالّية،  يقبل  بشكل  م و ز عة  قيمته  تكون  م ت  غ ريّ   واإلحصاء(  )اجلرب  العشوائّي: وامل

 ت  غ ريّ  
  ورأس  به،  احمليطة  األشياء  حرارة  بتغرّي   تتغرّي   جسديّة  حرارة  درجة  ذي  حي   بكائن  متعلق  األحياء()  احلراري: وامل

: مال   تتغري   أن  ميكن اليت الظ واهر  ات:املتغريّ  معان  ومن  . (19)العاملة القوى أجور لدفع   املخص ص  املال  رأس من  جزء م ت  غ ريّ 
،  آر ائ ه : يف   وم ت  غ ريّ    خمتلفة، وقيم معان  تتحم ل أو  م ت  غ ريّ  .  ج و    ح ال    ع ل ى ي  ثْ ب ت    ال    م نْ   م ت  ق لّ ب 
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ا  وهي   والسلوك،  الفكر  على  واملؤثرة  اجلديدة  املدخالت  هي   :اصطالحا    املتغريات   عرب  الثقايف   االنفتاح   حتديد 
 والبطالة.  واهلجرة والنزوح  والفقر واحلروب االتصال  ووسائل   االجتماعي والتواصل اإلعالم وسائل

 ( املودة والرمحةأساس العالقة بني الزوجني اليت أشبعت اجلانب النفسي )الثاين:  املبحث  

ت ه    )و م نْ   تعاىل:  هللا  يقول نْ   ل ك م  خ ل ق   أ نْ  آاي  ك مْ   مّ    ذ ل ك    يف    إ ن    و ر مْح ة    م و د ة    ب  ي ْن ك م  و ج ع ل    إ ل ي ْه ا  لّ ت ْسك ن وا  و اج اأ زْ  أ نف س 
ت     احملبة، املودة: السُّدي:  وقال  , بعض على  بعضهم  قلوهبم  عطف  والرمحة:  املودة  : املفسرون  قال . (20)ي  ت  ف ك ر ون ( لّ ق ْوم   لاي 

  أشار   وقد  ،(21)بسوء  يصيبها  أن   إايها   رمحته  والرمحة:  امرأته،  الرجل  حب   املودة:  قال:  عباس  ابن  وعن  الشفقة،  والرمحة:
  الزوجني  بني  ما  مثل  الغالب   يف أحد  بني  جتد فال  والرمحة،   للمودة  اجلالبة   األسباب  الزواج  على  رتب  هللا  أن السعدي  العالمة 

 قرابته   يهجر    الناس   م ن  كثريا    أن    حىت  بينهما،  ر محة    غري  من  الخر    من  أحد مها  إىل  أحبُّ   شيء    م ن   فما  ,والرمحة  املودة   من
جر    من  النّ ساء    م ن  وكذلك   زوجته ،  بسبب  وموطنه ها.   بسبب  وموطنها  قرابتها  هت    عجيب   سر    هي  والرمحة  املودة  وهذه  زوج 

  تقم  ول  الزواج  يستمر ل   فرمبا لوالها   واليت والرمحة ، املود ة   هبذه   الز وجني  على  هللا  أنعم  حيث  للزوجني،  الرابين  اخللق  أسرار  من
   واجملتمع. األسرة وتتأسس واخلليقة، األرض  ويعمران  يعيشان  واملودة  فبالرمحة واجملتمع،  لألسرة قيامة

  قال  العالقة:  نظم  ووضع   األدوار  تقسيم  يف  تماعاالج  الرابط  على  حيافظ  الذي  ابملعروف(  )العشرة  أساس  وكذلك
ْلم ْعر وف    ع ل ْيه ن    ال ذ ي  م ْثل    و هل  ن  )  تعاىل:  ر وه ن  )   تعاىل:  وقال   .( 22)(ح ك يم    ع ز يز    و اّلل     د ر ج ة    ع ل ْيه ن    و ل لرّ ج ال    اب    و ع اش 

ْلم ْعر وف   ن  ه مْ   ت  ر اض ْوا  إ ذ ا)  تعاىل:  وقال  ،(11) ( اب  ْلم ْعر وف    ب  ي ْ   أن   ينبغي  يتال  األساسية  القاعدة  قررت  الايت  هذه   .( 23)( اب 
  منهما   كل    على  فينبغي  واجبات،  وعليه  حقوق،  منهما  فلكلّ    ابملعروف،  العشرة  وهي  الزوجني  بني  العالقات  منها  تنطلق

 فهي  النساء   على   للرجال   يتال  الدرجة   أم ا   حدوده.   امتجاوز    حقوقه   على   زايدة   يطلب   وال   فيها،  يفرّ ط   فال   واجباته  يؤدّ ي   أن
  الدرجة   وهذه  وحقوقها،   حقوقه  بني  متييز  درجة   وليست   املالية،  املسؤولية  وحتمُّل   األسرة،   شؤون  على   والقوامة  اإلشراف   درجة
ر وه ن  )   قائال :  الرجل  ر  أم    حيث  سبحانه  أمانته  وي ْست  ْود ع    هللا  أبمر  ُي  اط ب  ألن   الزوج  أه لت  ال يت  هي ْلم ْعر وف    و ع اش    ، (24)(اب 

  وهو  املنكر  ونقيض ه    ونفعه،   ح ْسن ه    ع ر ف    ما  كلُّ   ولكنه  معينة  أفعال  أو  أبقوال  حمدد  ليس  التعامل  يف   عامة   قاعدة  واملعروف 
   وضرره.   إمثه است  ْنك ر   ما  كلّ 

ر وه ن  )  كثري:   ابن  قال ْلم ْعر وف    و ع اش    كما   قدرتكم،  حبسب  وهيئاتكم  أفعالكم  وح ّسن وا  هلن،  أقوالكم  طيّ ب وا  أي:  (اب 
(   ع ل ْيه ن    ال ذ ي  م ْثل    )و هل  ن    السعدي:  وقال   . (25)مثله  هبا   أنت  فافعل   منها،  ذلك  حتب  ْلم ْعر وف    بعولتهن   على  وللنساء   أي:   اب 
  إىل  يرجع  الزوجني   بني  احلقوق   ومرجع  واملستحبة،  الالزمة   احلقوق   من   ألزواجهن  عليهن  الذي   مثل   وازم والل  احلقوق  من

  واألمكنة،  األزمنة  ابختالف  ذلك   وُيتلف  ملثله،  لهامث  من  الزمان  وذلك  البلد   ذلك  يف  اجلارية  العادة   وهو:  املعروف،
  املعروف،   إىل   كله  يرجع   ،واملسكن  واملعاشرة،   والكسوة،  النفقة  أن  على  دليل  هذا  ويف  والعوائد،  واألشخاص   واألحوال،

  الّنيب   كان  فقد  ، وعظيمه  فكثرية  الكري  للقرآن   ولاأل   التفسري  هي  اليت  النيب  تعامل   جذ منا  ما أ .(26)املطلق   العقد   موجب  فهذا
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  السراج   وهو  العظيم،   اخللق   صاحب   فهو  وصفاته،   أخالقه،  يف   حسنة   وأسوة   للمسلمني   قدوة  والّسالم   الّصالة   عليه  حمّمد 
  والبعيد،   القريب   مع  تعامله   يف  والنماذج  األمثلة  أروع   وضرب  وتقّدمها،   ورقيها،   رفعتها،   دروب  للبشرية  أضاء   الذي  املنري

   مشفقة.  رحيمة ونفس  ، مرؤو  بقلب  يعاملهم  كان حينما  ريتهوعش  ألهله  الناس خري وكان والعدو، والصديق

 مع أهل بيته مواقف من تعامل النيب   :املبحث الثالث

  ملعرفة   وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد   نبينا  وسرية   املطهرة  النبوية  السنة  إىل   الرجوع   إىل   ماسة  حباجة  اإلسالمية   اجملتمعات
  اإلنسان   هتدي   نورانية  توجيهات  هي   كما   النبوية  فاألحاديث   الواقع،   يف   تطبيقه   وكيفية  األسري  البناء  إقامة   يف   النبوي  املنهج

  هللا  صلى   النيب   حياة   حتكي   كرمية  نبوية  وسرية   وممارسات   وقائع  من   حتكيه  مبا   احلياة   يف   عملي   أمنوذج   كذلك   ففيها  حياته،   يف
 والنبوي. القرآين  اهلدي  تطبيق يف  األمثل اجليل  هم كانوا  الذين الكرام أصحابه وحياة  األسرية وسلم عليه

   أييت:  مبا بيته أهل مع  والّسالم الّصالة  عليه الّنيب تتعامال تمتّيز  النبوية السرية على  الباحث اطالع  خالل من

  إذا  كان   حيث- عنها هللا رضي  - فاطمة الّسيدة بينهم ومن أوالده  حيبّ   والّسالم الّصالة عليه  كان  حيث ،أبنائه حمبة .1
   عليها.  قدم إذا معه كذلك  تفعل  وهي  جملسه،  يف  أجلسها مثّ  وقّبلها  بيدها وأمسك جملسه  من  قام  عليه  دخلت

  البيت،  مهنة   يف   زوجاته   يساعد  أن  عن   الكاملة   لته رجو   من   ابلّرغم   والّسالم   الّصالة   عليه   الّنيب  يتكرّب   ل   ، زوجاته  مساعدة  .2
  يف   يكون    كان   قالت:  بيت ه؟  يف  يصنع    وسلم  عليه  هللا  صلى  النيبُّ   كان   ما  عائشة    )سألت    الشريف:  احلديث  يف  جاء  فقد 
  هللا   رسول  يعمله  كان   ما  فّصلت    آخر   حديث  ويف  (،الصالة    إىل   خرج    الصالة    حضرت    فإذا  ،أهل ه  خدمة    تعين  ،أهل ه  مهنة  

   أبهله. ورمحته والّسالم الّصالة عليه أخالقه  كمال على يدلّ  وهذا نعله، وُيصف  ثوبه، ُييط  كان أنّه  تقول حيث

  حينما  سلمة   أم   زوجته  مشورة  إىل  والسالم   الصالة   عليه   النيب  استمع   احلديبّية  صلح  فيف  ،بيته  أهل  ملشورة   االستماع   .3
  يومئذ    والغمّ   اهلمّ   أصاهبم  حني  مثله  فيفعلون   املسلمون   يراه  حىت  إحرامه  من  ويتحلل  هديه،  ويذبح  رأسه  حيلق  أن   عليه  أشارت

   عنه. املشركون صّدهم  الذي  احلرام البيت  دخول يف  رغبتهم بسبب  إحرامهم من التحّلل يف  يرتددون  جعلهم امم

  والّسالم  الّصالة   عليه  للّنيب   أهدت  - عنها   هللا  رضي -  املؤمنني  أمّ   جحش   بنت   زينب  أنّ   يرو   ، ألزواجه  العذر   التماس   .5
  نصفني  فتكّسر  الطّبق  بيدها  ضربت   ذلك  عائشة  رأت  حينما  -عنها  هللا  رضي-  عائشة  الّسيدة  بيت  يف  وهو  طعام  من  طبقا  

   .(27)كم(مّ أ    )غارت:قائال   ميتبسّ  أن على ّسالموال الّصالة  عليه الّنيب يزد فلم غرفتها، يف  الطّعام  وتناثر

  عليه  الّنيب   كان  فقد  حياهتّن،  حلظات   أحلى   زوجاته  مشاركة   النيب   عادة   من  كان   ،عليهن  السرور  وإدخال   أزواجه  ممازحة  .6
  وهم   احلبشة  مبشاهدة   عائشة  للّسيدة   يسمح  كان   حينما  وجوههنّ   يف   البسمة   يزرع  كان  كما   أزواجه،  ميازح  والّسالم   الّصالة
  البيت   يف  كان   الذي  واملزاح  الفكاهة   تتجلى  وهنا  ، معها  ويتنافس  عائشة  ابقيس  كان   كما   املسجد،  يف  ابحلراب  يرقصون 
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  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  الزوج  يالقيه  ما   بعض   ويهون  حيقق  _  عنهن  هللا  رضي   _  املوؤمنني  أمهات  تضفيه  وكانت  النبوي،
 . (28)نفسه  إىل السرور  ويدخل به  أينس ما منها  جيد   أن   ويف  الفعلي  الزوجة دور هو وهذا الرسالة،  وهمّ  أعباء  من  وسلم

  وحيتضنهم  حفيديه   واحلسني احلسن  برؤية   يسعد  كان  فقد  ،الّصغار   مع رحيما    الّنيب   كان  ،بيته  أهل  من  ابألطفال   الرمحة   .7
 واحلسني    احلسن ،  أقبل    إذ  ُيطب    املنرب     على   اّلل     رسول    )بينا  احلديث:  يف  ورد  فقد   املنرب،  على  خطبته  يلقي   وهو  حىّت   ويقّبلهم
،   ميشيان    أمحران    قميصان    عليه ما ْين  "ص د ق  اّلل     فقال:   ومحل هما،   فنزل    ويعث ران  د ك ْم ف ت ْن ة { ر أ ْيت  ه ذ  : }إ من  ا أ ْمو ال ك ْم و أ ْوال 

ْلت  ه م ا" ْ ح ىت  ن  ز ْلت  ف ح م  ي ان  و ي  ْعث  ر ان  يف  ق م يص ْيه م ا ف  ل ْم أ ْصرب   .  (29) مي ْش 

  يزيد  بن  األسود  فعن  بيته،  يف  ومساعدته  وتواضعه  زوجاته،  مع   بيته  يف  تعامله   وحسن  وسلم  عليه  هللا  صلى  رمحته  أما  .8
ك ان  ي ك ون  يف  م ْهن ة  أ ْهل ه ، " قالت:   البيت؟  يف  يصنع  وسلم عليه هللا  صلى   النيب   كان ما  عنها  هللا   رضي   عائشة   سألت   قال:

 . (30)" ف إ ذ ا ُس  ع  األ ذ ان  خ ر ج  

 أثر املتغريات املعاصرة على األسرة  :املبحث الرابع

  وحتوالت،   وأزمات   صراعات   من   املعاصر  عاملنا   يف  يمقابل  %10االبتدائيةوالسياسية  الثقافية  املتغريات  ظل   يف
  الطالق   أو  املباشر  الطالق  بشكل  إما   األسرة  بتفرق   كثرية  إلشكاليات   وعر ضها  مباشر  بشكل  األسرة  كيان   على  أث  رت
  الغري  الطالق   عن  األحباث   بعض  ذكرت  وكما  ,واحلادة  املتواصل  األسرية  اخلالفات  بشكل  يكون   الذي  مباشر  الغري

  مسميات  حيمل  الذي   أو   املباشر  غري   الطالق   وهي  ابلتزايد  وأخذت  وخطرية   مهمة   حالة   األزواج  بني   انتشرت  أنه  ، (31)مباشر
  كوهنما   رغم  دائما  خصومة  يف  ومها   الزوجني  بني  وسكون   ورمحة  مودة  توجد  ال  انه  ومعناه  النفسي،  أو  الصامت  منها  أخرى 

  مستمرة   صراع  حالة   يف   يبقيان  ولكن  واألهداف  واألمزجة   واألفكار  الرؤى  يف  تنافر  حيصل  وابلتايل   واحد،   بيت   يف  يعيشان 
  االجتماعية   الضوابط  وبعض  األوالد   مستقبل   منها   أسباب,  لعدة   وذلك   الرُسي،   أو   املباشر  الطالق  إىل  يصالن  ال   ولكن 

  حيث  أهلها  وعجز   للزوجة  املادي   العوز   وكذلك  واملطلقة،   املطلق   واقع   من  خلشيةوا  هلما   والعائلة  اجملتمع  نظرة  من  كاخلوف
  دويب  السبب   هذا  كان  وإن  حىت   مستمر،  صراع  حالة   يف   وتكون  معه   البقاء   إىل   فتضطر  أطفاهلا  مع  حتملها  يستطيعون   ال

  القدرة   عدم   حيث   من   للرجل   ابلنسبة  وكذلك   مرأة،ا  ألي   االنفصال  قرار  على   يؤثر  كنه ل  نظرهم،  يف   قيمة  ذي   غري  للبعض 
  ابحلياة   يتعلق  فيما   كاملة   شبة  بصورة  اخليوط  منقطعة   بينهما  العالقة  وتكون   زوجته   مع   للبقاء  فيضطر  آخر   بيت  فتح   على

  أو   بشكل  ينعكس   مما   األطفال   غالبا   ضحيته   يكون  الطالق  من  النوع   هذا  وأن  األسباب،  من   الكثري   وغريها   هبما   اخلاصة
 .والرتبوية النفسية الناحيتني من عليهم آبخر

  كالتايل:  احلديثة   اإلحصاءات  حسب   الطالق   معدالت  العربية  الدول   ض بع  يف   فنجد  الرُسي   الطالق   حالة   يف  أما 
  أن  والطالق، الزواج  وملفات  الشخصية  األحوال قضااي حول  ،العريب املغرب  بالد  يف الشرعية احملاكم معطيات من  ي ستدل
  حاالت  أما  طالق،  حالة   3,541  الشرعية   احملاكم  سجلت   إذ   مقلقا   ارتفاعا   شهدت  العريب،  اجملتمع  يف   الطالق   حاالت 
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 .(23) م 2018ا العام  يف  حالة 8,850 فبلغت  القران وعقد الزواج
  يف   شرعية  حماكم  9  من   الواردة  املعلومات  "حبسب  إنه  سواعد،  هاشم  القاضي  سخنني،  يف   الشرعية   احملكمة  رئيس  وقال
  نسبة   هذه  طالق.   حالة  3,541و  زواج  حالة  8,850  تسجيل   ت   2018  عام  يف  الرُسية،  املعطيات  وحبسب  البالد
  املعطيات   هذه  وأن   خصوصا   جدا   ومقلقة   رهيبة  معطيات  هذه   األرض،  وجه  على   جمتمع  أي  يف   موجودة   وغري   جدا  مرتفعة 

  حيث   جدة،   مدينة  يف   اأم   ."شرعي  زواج  بعقد  تتم  اليت   الزواج  حاالت   عن  هنا   واملقصود   موثقة   غري  حاالت   تشمل   ال
 يومي ا.  طالق  حالة 127  تشهد  فالسعودية ، 2015 عام منذ   %50 إىل وصلت  بنسبة الطالق  حاالت  هبا ارتفعت 

  يقارب  ما   حدثت  2015  عام  ويف   طالق،   حالة   33.954  اململكة   شهدت  2014  عام  يف   وابإلمجال 
  متت   اليت   الزواج  عقود  عدد   وصل  2016  عام   ويف  طالق،  حالة  40.000  هناك   املقابل  يف  وكان  زواج   حالة  133.000

  يف و (33)ابالنفصال   عالقتهم  تنتهي  األزواج   من   % 30  أي  طالق،  حالة   46.000  متت   النقيض   وعلى   157.000  إىل 
  رئيس  من   الصادرة   اإلحصاءات   عنه   كشفت   ما   وهذا  الطالق،  حاالت   يف  ملحوظ ا   ارتفاع ا   مصر  شهدت   األخرية  السنوات

  حالة   160.000و  زواج  حالة  ألف  950  هناك  إن   قال  والذي  2014  عام  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز
  الشباب   بني  النسب  وترتفع   الزواج  من   األوىل  سنوات  اخلمس  يف   تكون   االنفصال  حاالت   من  %35و   املقابل،  يف  طالق

 عام ا.  35 إىل   25  من  العمرية الفئة  يف

  مبعىن   يومي ا  طالق  حالة  240  أي  مبصر،  األسرة   حماكم  يف   حدثت   طالق  حالة  مليون   حنو  فهناك  2015  لعام  أما 
  ،2014 عام  عن  حالة ألف 89  بزايدة   حالة   مليون  ربع إىل وصلت  فقد   اخللع  حلاالت   وابلنسبة  ساعة،   كل  حاالت   10
  3  إىل   صل و   الذي   املطلقات  عدد   يف   وزايدة   األخرية  عام ا   اخلمسني  خالل   % 40  إىل  %7  من  ارتفاع  هناك   أن  يعين  هذا

 . (43)مطلقة مليون
  إىل  يشري  ما  طالق،  حاالت  4  يوميا    تسجل  ديب  حماكم  ابتت  ،2016  وبداية  2015  أواخر  مع   اإلمارات  يف  ماأ
  اإلحصائيات   آخر  وحبسب  حالة.  ألف  12  ،2014  حىت  2012  من  سجلت  اليت  الطالق  نسب  يف  ملحوظ  ارتفاع

  اليوم،   طوال  املواقع   هبذه   الزوجني  النشغال   نظرا    الطالق،  أسباب  من   أصبحت   االجتماعي  التواصل  مواقع   فإن   اإلماراتية،
  للسيدات  املستقلة  املالية   الذمة   األخرى  األسباب   ضمن   وأتيت  الذكية،  اهلواتف  ذلك   يف  وساعدت  الخر.   منهما   كل   وإمهال

 .  (53)الزوجات تعدد عن  فضال   االنفصال،  بعد  امليسورة املعيشة على  وقدرهتن   اإلمارات، يف

  يف  أن  اإلحصاءات  وسجلت   األخرية   سنوات  الثمان  خالل   العريب   املغرب   منطقة  يف   الطالق   حاالت   وارتفعت 
 .(63)مغاربية" "أصوات موقع  حبسب وهذا سنواي   حالة  ألف 90 مبعدل  أي  طالق  حاالت  10 حتدث   ساعة كل
  العام   يف  طالق   حالة  ألف  14  من   أكثر  حبدوث  أقرت  احملكمة  أن   الوطنية  اإلحصاء  مؤسسة  كشفت  تونس،  دولة  يف  أما 

  اإلدمان   حلاالت   وابلنسبة  12.871  الطالق   حاالت   سجلت   حيث   2010  عام  إىل   ابلنسبة  واضحة   زايدة   وهذه   2014
  طالب  بني  اخلليجي   التعاون  جملس   دول  يف   املخدرات  ي تعاط   معدل   بلغ  فقد   :(36)التقرير  وفق  الشباب   عند  املخدرات   على
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  لطالب %20و األوىل الثانوية السنة لطالب  %36 و املتوسطة املراحل لطالب %24 مقابل   %10االبتدائية املراحل
   .اجلامعات لطالب  % 5.8  مقابل والثالثة الثانية الثانوية السنوات

  عديد  يف   البشرية  املناعة   نقص   فريوس   بعدوى   اجلديدة   لإلصاابت   السنوي  العدد   يتناقص  بينما  اإليدز   وابء  عن   أما 
  شرق  إقليم  يف   االرتفاع   يف   آخذة   ابلفريوس   اجلديدة   اإلصاابت  فإن  األخرية،   السنوات  يف   العاملية  الصحة  منظمة   أقاليم  من

  36  إىل  2010  عام  يف  حالة  000  29  من  ٪28  بنسبة  اجلديدة  العدوى   حلاالت   التقديري  العدد  ارتفع   فقد   املتوسط.
 .(37)األقاليم  مجيع بني  معدل  أعلى  ي  ع دُّ  وهذا . 2017 عام  يف  حالة 000

  تقرير  إىل  أشار  ابديروزا  للسكان   املتحدة  األمم  صندوق  يف  اإليدز  شؤون   يف  املستشار  أن   العال(  )قناة  ذكرتو 
  الوفيات  عدد   يف   وتراجع  العال  يف  يف"   آي   "اتش  الفريوس   انتشار   يف   تباطؤ   م   2016  يف  املتحدة   حول   األمم   عن  صادر
  عن  متخلفا يبقى  العريب   العال   أن إال   العال.   عرب   الناس   من   أكرب   عدد   متناول   يف   العالج   أصبح  أن  بعد  وذلك  االيدز،   نتيجة

  يف   الدقيقة   واإلحصاءات  األرقام  غياب  ويف  الطبية.  واخلدمات  احلكومي   التجاوب   وقلة  التوعية  نقص  بسبب  التقدم   هذا
  تقدر   املتحدة  األمم  فإن   ،احملرمة  املواضيع   من  واسع   نطاق  على  يعترب  يزال  ال   الذي  املرض  حول  أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق

  دراسة  وأشارت  (38)مليوان  367  البالغ  اإلمجايل  السكان  عدد  من   ألفا   570و  ألفا  350  بني  ابلفريوس   املصابني  عدد
  نسبة  أن   إىل   مقرا،  املتحدة   الوالايت   من   األسرية  العامة(   العلوم   )مكتبة  ساينس"   اوف   اليربيري  "اببليك  مركز   أخريا    نشرها
 .(93)اخلرطوم يف  % 9,3و القاهرة،  يف  % 5,7 إىل   تصل ابلفريوس  اجلنس املثلي  الرجال إصابة

  اخلامتة

 : ىلإ ماسة  حباجة  هي املسلمة  األسرة  به مترّ  لذي ا الصعب  الوقت  هذا

 . األسرية والسعادة للحياة  منوذج فضلأ متقد  اليت العظيمة  والسنة نآالقر  معاين  على  الضوء تسليط -1

 . عيةيجتماعية وتشر بسبب املتغريات املعاصرة حبلول ا  التصدي لألاثر السلبية على األسرة املسلمة   - 2

 خماطبة األسرة واجملتمع بلغة العصر املناسبة عرب وسائل التواصل واإلعالم واألفالم والربامج وغريها.   - 3
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