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 5 الفصل الثاني: الدراسات السابقة

 5 سابقة الدراسات ال

 7 الفصل الثالث: مفاهيم الدراسة

 7 تمهيد

 7 مفهوم الطالق
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 10 الطالق في فلسطين
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 الفصل االول

 المقدمة: 1-1

محمد )صلى هللا عليه وسلم( وعلى آله سيدنا والمرسلين  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق

 وصحبه أجمعين أما بعد،

خلق هللا سبحانه وتعالى آدم من طين وجعَل زوجه حواَء من ضلعه، فكانت نصفَه اآلخَر الذي يعينه على االستمرار 

 والبقاء فرسما معاً صورة مزهرةً للحياة وكانا زوجين اثنين أباً وأماً لكل البشر.

ولالستمرار في هذه الحياة شرَع هللا سبحانه وتعالى الزواَج بين الذكر واألنثى من بني البشر وجعله رابطاً مباركاً له 

 أسس وقواعد ينبغي أن يسير عليها كلٌّ منهما، وال يمكن فصل هذا الرباط المقدس إال بما يسمى الطالق. 

المجتمع  في راسة ظاهرة اجتماعية فالحظت أن ظاهرة الطالقوبما أني طالبة في الصف العاشر طلب مني أن أقوم بد

اخذة باالزدياد بنسب غير مطمئنة وكوني ابنة المرأة مطلقة عانت في المجتمع كونها مطلقة حتى استطاعت أن تثبت 

هذا نفسها بالمجتمع وأنها قامت بتربيتي لوحدها وهو ليس باألمر السهل فإنني انحني لها حبا وشكرا واحتراما ول

 السبب قررت أن أقوم بدراسة ظاهرة الطالق ألسبابها وأثرها في حياة المواطن الفلسطيني.  

 مشكلة الدراسة: 1-2

سعى خلف أأن ت فحاولوس المجتمع إن ازدياد معدالت الطالق في القدس في الفترة األخيرة يبعث على القلق في نف

 قبل الدخول ومن هنا كان السؤال الرئيسي لهذه الدراسة هو: أسباب الطالق خاصة في المراحل األولى من الزواج أو

 ما معدالت الطالق وأثره على األسرة في المجتمع الفلسطيني؟ 

 وتتفرع من هذا التساؤل تساؤالت أخرى تأتي على النحو اآلتي: 

 ما مفهوم الطالق لغةً واصطالحاً؟ -1

 ما الفرق بين أحكام الطالق قبل الدخول وبعده؟ -2

 ما نظرة الديانات السماوية إلى الطالق؟ -3

 ما أسباب انتشار الطالق في منطقة القدس؟  -4

 ما الحلول المقترحة للحد من الطالق في القدس؟ -5

 أهمية الدراسة: 1-3

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تعالج مسألة اجتماعية ذات أبعاد متعددة وأسباب مختلفة ال يمكن حصرها  

اً لكثرتها واختالف وجهات النظر فيها، وهي في الوقت نفسه تحاول أن تضع النقاط على الحروف بسهولة نظر

لمجموعة من الحلول التي قد تكون حجر أساس في تفادي الكثير من حاالت الطالق المتوقعة فتكون بمثابة الوقاية قبل 

 العالج.

 

 الدراسة:أهداف 1-4

 هداف على النحو اآلتي:جاءت هذه الدراسة لتحقق مجموعة من األ 

 وأثره على األسرة. القدس التعّرف إلى معدالت الطالق في  -1

 التعّرف إلى مفهوم الطالق لغة واصطالحاً.  -2

 المقارنة بين أحكام الطالق قبل الدخول وبعده. -3

 التعرف إلى نظرة الديانات السماوية ) اإلسالم، النصرانية، اليهودية ( إلى الطالق.  -4
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  .القدسطرح مجموعة من الحلول للحد من ظاهرة الطالق في  -5

 

 فرضيات الدراسة: 1-5

بالنسبة لمعدالت الطالق وأثرها  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ألفا أقل أو تساوي  -1

 على األسرة في القدس تعزى لمتغير عمر المتزوجين. 

بالنسبة لمعدالت الطالق وأثرها  %5المستوى ألفا أقل أو تساوي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند -2

 على األسرة في القدس تعزى لمتغير المستوى األكاديمي للزوجين.

بالنسبة لمعدالت الطالق وأثرها  %5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ألفا أقل أو تساوي  -3

 على األسرة في القدس تعزى لمتغير الدين. 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ألفا أقل أو تساوي صفر بالنسبة لمعدالت الطالق وأثرها  -4

 تعزى لمتغير الدخول ) بعد أو قبل (. القدس  على األسرة في

 حدود الدراسة 1-6

 .)البلدة القديمة( حدود مكانية: منطقة القدس

 .2015-2010حدود زمنية: 

  ة القدس )البلدة القديمة(.ينحدود بشرية: سكان مد

 تعريف المفاهيم:7-1 

 العمر:  هو الفترة الزمنية بين تاريخ عقد الزواج معبرا عنة بالسنوات الكاملة.• 

العمر الوسيط: العمر الذي يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين من ناحية العدد ، أي إن نصف السكان اصغر من • 

 كبر.هذا العمر  والنصف الثاني ا

المؤهل العلمي: هو أعلى مؤهل علمي أتمه الفرد بنجاح ، فالذي لم ينه الصف السادس فما دون مؤهلة العلمي اقل • 

من ابتدائي ، الذي أنهى الصف السادس بنجاح مؤهلة ابتدائي ، والذي انهي الصف التاسع بنجاح مؤهلة العلمي 

 إعدادي.... وهكذا.

سنة فأكثر عند عقد الزواج  14رد الشخصية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ منالحالة الزواجية: هي حالة الف• 

 والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في البلد وتكون إحدى الحاالت التالية :

 سنة فأكثر ولم يقترن /تقترن بعقد زواج شرعي من قبل .  14أعزب: هو الفرد الذي يبلغ عمرة • 

 سنة فأكثر ،والمقترن بامرأة حسب عقد شرعي . 14و الفرد الذي يبلغ عمره متزوج: ه• 

 فقه ) الخطبة: بكسر الخاء وسكون الطاء وهي طلب الرجل المرأة للزواج أو طلب المرأة الرجل للزواج

 .األحوال الشخصية )الزواج والطالق( الدكتور محمود علي السرطاوي(

 فقه األحوال الشخصية ل له شرعا لتكون أسرة وايجاد نسل بينهم الزواج: هو عقد بين الرجل والمرأة تح(

 )الزواج والطالق( الدكتور محمود علي السرطاوي(.

  االسرة: النظام االجتماعي الذي ينشأ عن أول خلية اجتماعية تبدأ بالزوجين وتمتد حتى تشمل األبناء والبنات

)فقه األحوال الشخصية )الزواج والطالق( الدكتور  واالباء واالمهات واالخوة واألخوات واالقارب جميعا. 

 محمود علي السرطاوي(.

  النفقة: هي مشتقة من النفوق بمعنى الهالك والنفقة قسمان: نفقة االنسان على نفسه وهي واجبة عليه وهي

، مقدمة على النفقة على غيره، ونفقة تجب على االنسان لغيره واسباب وجوبها ثالثة: النكاح، والقرابة

 .والملك. )فقه األحوال الشخصية )الزواج والطالق( الدكتور محمود علي السرطاوي(



 

8 

  المهر: حق من حقوق الزوجة على زوجها وهو المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج. )فقه

 .األحوال الشخصية )الزواج والطالق( الدكتور محمود علي السرطاوي(

 بسبب خلل وقع فيه وقت عقده او بسبب خلل طرأ عليه يمنع من بقائه  الفسخ: هو نقد عقد الزواج

 )فقه األحوال الشخصية )الزواج والطالق( الدكتور محمود علي السرطاوي(. واستمراره.

 عنه  الطالق لغة: رفع القيد مطلقا حسيا كان أو معنويا فمن الحسي قولهم: أطلق الرجل البعير إذا رفع القيد

م: طلق الرجل امرأته إذا رفع القيد الثابت بعقد النكاح )فقه األحوال الشخصية )الزواج ومن المعنوي قوله

 والطالق( الدكتور محمود علي السرطاوي(.

  ،الطالق اصطالحا: له تعريفات متقاربة: فالحنفية يعرفونه بأنه رفع قيد النكاح حاال أو ماال بلفظ مخصوص

لفظ الطالق ونحوه، عرفه الحنابلة هو حل عقد النكاح ...وغيرهم كما عرفه الشافعية بأنه حل عقد النكاح ب

 .)فقه األحوال الشخصية )الزواج والطالق( الدكتور محمود علي السرطاوي(

 عقد جديد أو مهر جديد أو  إلى، من غير الحاجة دة المطلقة: هو الذي يملك الزوج بعده إعاالطالق الرجعي

 .دةما دامت الزوجة ما تزال في العشهود 

 الطالق البائن:  الطالق البائن نوعان بائن بينونة صغري و بائن بينونة كبرى .• 

   الزوج أن يرجع مطلقته اليه اال بعقد ومهر جديدين الطالق البائن بينونة صغرى: هو الطالق الذي ال يملك

وال الشخصية )الزواج )فقه األح .سواء كانت في العدة أو بعد انتهائها ويكون عدد الطلقات طلقة أو طلقتين

 والطالق( الدكتور محمود علي السرطاوي(

  إال بعد أن تتزوج الطالق الذي ال يملك الزوج بعده أن يرجع مطلقته اليه الطالق البائن بينونة كبرى: هو

)فقه األحوال  برجل أخر زواجا صحيحا، ويدخل بها دخوال حقيقا ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.

 (.ة )الزواج والطالق( الدكتور محمود علي السرطاويالشخصي
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة 

 تمهيد: 

قمت بالبحث عن دراسات سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة فوجدت هذه الدراسة وكانت على النحو التالي وهناك 

 العديد من الدراسات ومنها: 

( رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الجغرافيا في قسم الدراسات العليا في 2008زرقة: )دراسة محمد عبد الناصر ال

 الجامعة اإلسالمية بغزة.

 دراسة تحليلية.  2007إلى عام  1996عنوان الدراسة: الطالق في األراضي الفلسطينية من عام 

 

 أهداف الدراسة:1-2

لجراء  2007حتى العام  1996الفترة ما بين العام  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وقعات الطالق خالل• 

المقارنات والتحليالت المختلفة على البيانات المتوفرة على وقعات الطالق وما يتعلق بها من معدالت مختلفة مثل 

 معدالت الطالق الخام ومعدل الطالق التفصيلي حسب العمر و المؤهلين للطالق .

االختالفات الواضحة في أعداد حاالت الطالق خالل سنوات البحث مع تفسير ما  تهدف هذه الدراسة أيضا إلى إبراز• 

أمكن من هذه البيانات ومحاولة التعرف على عدة مؤشرات مثل حاالت الطالق حسب العمر والجنس  ، ووقعات الطالق 

 حسب مدة الحياة الزوجية  .

ت الطالق في بعض الدول العربية وذلك لالستدالل به كما تهدف الدراسة إلى دراسة إلى إبراز بعض أرقام حول معدال• 

 ومقارنته باألراضي الفلسطينية .  

 فرضيات الدراسة: 2-2

 .2007وحتى العام  1996إن حاالت الطالق تقل من العام .  1

 إن الزواج المبكر هو سبب مباشر في ارتفاع وقعات الطالق..  2

 عربية في معدالت الطالق.إن األراضي الفلسطينية من اقل الدول ال.  3

 إن للتوعية واإلرشاد الديني إثر واضح في خفض وقعات الطالق..  4

 إن اغلب وقعات الطالق تحدث في بداية الحاالت الزوجية.. 5

 الفترة الزمنية:3-2

خالل وكذلك لمعرفة مدى الفرق واالختالف  2007إلى عام  1996لقد حددت الفترة الزمنية في هذه الدراسة من عام 

هذه السنوات ومحاولة التعرف على الفرقات واالختالفات التي طرأت خالل هذه السنوات للخروج بالنتائج والتوصيات 

 التي سعت لها هذه الدراسة.

 الخالصة والتوصيات:4-2

 2001م ن معدل الطالق الخام في األراضي الفلسطينية كان يحتل في السابق موقع متوسط بين الدول العربية حتى العاإ

 ، أما اآلن فهو اقل الدول العربية في معدالت الطالق الخام .
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بينت الدراسة أن أهم أركان الحياة الزوجية هو التكافؤ في المستوي التعليمي والتوافق العمري بين الزوجين حيث • 

 اة الزوجية .يالحظ أن التكافؤ في المستوى التعليمي بين الزوجين قد يؤشر تأثيرا ايجابيا على نجاح الحي

من خالل الدراسة تبين أن أكثر حاالت وقوع الطالق هي في السنة األولي من الزواج وسبب ذلك الزواج المبكر بين • 

 السكان .

 كذلك تبين من خالل الدراسة أن أشهر الصيف أعلى في معدل وقوع حاالت الطالق من أشهر الشتاء .• 

يؤثر على الطالق فكلما زادت مدة الحياة الزوجية كلما قل معدل وقوع  تبين من خالل الدراسة أن عمر المتزوجين• 

 .حاالت الطالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 تمهيد: 3-1

لعلَّ تماسك األسرة من أهم أولويات المجتمعات اليوم؛ ألن ذلك يؤدي إلى تماسك المجتمع كامالً ويعطيه وقاية قوية ضد 

سيكون له أضرار كبيرة  –وال يغيب عن لبيب  –جتماعية التي قد تنخر عموده الفقري، فتشقق األسرة األمراض اال

 ة األساسية في هذه المجتمعات. يعلى أفرادها الذين يشكلون اللبن

ل وفك عقد الزواج بين الرجل والمرأة بما يعرُف بالطالق هو كارثة على المجتمع إن انتشر بشكل كبير، وفي هذا الفص

 من البحث سنتعرف إلى مفهوم الطالق وأنواعه ونبذة تاريخية عنه.

 مفهوم الطالق: 3-2

، Divorce is the dissolution of marriageالطالق عبارة عن انحالل أو إزالة أو تفكك الرابطة الزواجية )

)عبد الرحمن العيسوي،  from sect to sectوالطالق يختلف من دين آلخر، ومن طائفة ألخرى داخل الدين الواحد 

2004 ،149 .) 

تتضمن األنساق االجتماعية في جميع أنحاء العالم شخصين على األقل يعيشان معاً، ورغم هذا فكل منهما له احتياجاته 

وقيمه الخاصة. ونتيجة لهذا االختالف تكون إمكانية الصراع قائمة ومن ثم تحدث الرغبة في الرحيل اإلرادي. ويعتبر 

 (.363، ص:1989ي كثير من المجتمعات عقداً مدنياً يمكن فسخه تحت ظروف معينة )سناء الخولي، الزواج ف

ويعتبر الطالق بدون شك " حادثاً مشؤوماً " لألشخاص الذين يشملهم كما يعتبر مؤشراً واضحاً لفشل نسق األسرة. 

يق للهروب من توترات الزواج ومتاعبه. باإلضافة إلى اعتباره دليالً على محنة شخصية، هذا وينظر إليه كذلك كطر

ويدعي " جود " أن الطالق ال يسمح به فقط في معظم مجتمعات العالم، بل يرى أن الطالق في المجتمعات البدائية أعلى 

 (.364، 1989نسبة منه في المجتمعات المتحضرة )سناء الخولي، 

 أنواع الطالق في الشريعة اإلسالمية: 3-3

 إلسالمية أربعة أنواع من الطالق: تتيح الشريعة ا   

األول: هو الطالق " الرجعي " وال تحل به عقدة الزواج في الحال حيث يملك الزوج إعادة مطلقته إلى حياته الزوجية 

 دون عقد جديد ما دامت في العدة سواء أرضيت أم لم ترض.

 الثاني: هو الطالق " البائن " ويقصد به حل رابطة الزواج في الحال. 

الثالث: ويعرف باسم " المبارئة أو الخلع " وهو الطالق على مال وشرع لتفتدي المرأة نفسها من زوج ال تريد البقاء 

 معه. 

الرابع: ويعرف باسم " اليمين أو الحلف "، حيث يحلف الرجل بأال يقرب من زوجته مدة تطول أو تقصر رغبة في 

 (.268، ص: 2000إذاللها أو إيذائها )سناء الخولي، 

 نبذة تاريخية عن الطالق:    3-4

 أوالً: الطالق في العصر الفرعوني: 

ال تتوافر وثائق عن الطالق في خالل العهود األولى وإن كانت هناك من الشواهد ما تدل على وجوده مثل تحذير )بتاح 

ين الزوجين ويؤدي إلى طالق حوتب( في عهد الدولة القديمة من الجشع ألنه يجعل الصديق الحلو مراً ويفسد العالقات ب
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الزوجة، وهناك بعض البرديات التي تفيد وجود الطالق في األسرة التاسعة عشرة والحادية والعشرين كذلك تتضمن 

 بعض عقود الزواج الخاصة في العصر المتأخر بعض النصوص التي تتصل بالطالق.

ن في منامه ناراً تحرق فراشه فهذا معناه طالق زوجته وكان المصريون يعتبرون الطالق شراً مستطيراً؛ فإذا رأى اإلنسا

 (.119، 2009وانهيار األسرة )أحمد صالح اسكندر، 

 ثانياً الطالق في العصر البابلي:

كان الطالق في المعتاد بيد الرجل فهو يستطيع أن يطلق زوجته في أي وقت دون حاجة إلى أية إجراءات   

ك إال أن الطالق لم يكن محبذاً وكان يعتبر وصمة اجتماعية لذلك ال يتم بدون شكلية أو استصدار حكم من القاضي بذل

 أسباب وجيهة مثل الخيانة الزوجية أو عدم إنجاب األطفال. 

كما ساعدت الزوجة العراقية القديمة في تقليل حاالت الطالق بدون سبب ألنها كانت تحرص على إدراج شروط في 

زامات مالية كبيرة في حالة الطالق كأن يترك لها المنزل واألثاث أو يدفع لها مبلغاً عقود الزواج تفرض على الزوج الت

 من المال. 

وإذا قام الزوج بطالق زوجته بدون سبب مشروع يلتزم برد الدوطة مع إعطاء الزوجة حق االنتفاع ببعض أموال 

وفاة مطلقها يعادل نصيب أحد األوالد حتى الزوج، ويكون لها حضانة األوالد مع االحتفاظ بحقها في الميراث في حال 

 (.121، ص: 2009ولو تزوجت بعد طالقه )أحمد صالح اسكندر، 

 الطالق في الشريعة المسيحية:

 The Romanالحقيقة أنه ليس مباحاً في كل المذاهب الدينية، فأرباب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ال يبيحون الطالق 

Catholic Church ذاهب اإلنجيلية ترى أن الزواج ال ينفصم إال بالموت، وعلى الرغم من أن االنفصال ومعظم الم

الواقعي قد يحدث إال أن ذلك ال يعطي ألي من طرفي العالقة الزواجية حرية الزواج مرة أخرى، بل عليه أن يبقى وحيداً 

 طوال حياة الطرف اآلخر

روتستانت فإنهم يسمحون بالطالق في بعض الظروف أو في بعض أما الكنائس الكاثوليكية الشرقية واليهود ومعظم الب

 (.149، 2004الحاالت الخاصة، )عبد الرحمن العيسوي، 

 وقد صنّف روبرت ونش الظروف والقوانين التي تجعل االنحالل الزواجي أمراً مشروعاً كما يأتي: 

بع هذه المجتمعات الكنيسة الكاثوليكية يكون الزواج في بعض المجتمعات غير قابل لالنحالل إال بالموت، وتت -1

 الرومانية.

 تسمح بعض المجتمعات بالطالق إذا ثبت أن أحد الزوجين أجرم في حق التزاماته الزوجية. -2

 يسمح بالطالق إذا تبين فشل الزواج وانهياره التام. -3

 يسمح بالطالق في حالة اتفاق الطرفين على ذلك. -4

 : الطالق في الشريعة اليهودية

الطالق في الشريعة اليهودية من حق الرجل وحده وال يجوز للزوجة طلب الطالق مهما كانت األسباب وإن كانت عقود 

الزواج كثيراً ما كانت تحوي شروطاً تحمي الزوجة من أهواء الرجل ويتم الطالق بأي لفظ يفيد المعنى وإن جرى العمل 

ته إلى عصمته مرة أخرى ولكن ال بد من تحرير عقد زواج جديد أما إن بين اليهود أن يكون كتابة وللزوج أن يعيد زوج

 تزوجت بعد طالقها من زوجها األول فال يحل له أن يعيدها إليه مرة أخرى حتى ولو طلقت من زوجها الثاني أو مات. 

 وال يحرم الزوج من حق الطالق إلى في حالتين نصت عليهما التوراة: 

 أة فإنه يلزم بزواجها وال يجوز له أن يطلقها أبداً ما دام حياً.األولى: إذا اغتصب رجل امر

الثانية: إذا أبغض الزوج زوجته وأخذ يشيع عنها مقالة السوء باتهامها بأنها لم تكن عذراء عند زواجه بها فإن ثبت  

 ن الفضة تعطى ألبيها.كذبه وبراءتها لم يستطع تطليقها بعد ذلك عقاباً له على اتهامها بالفاحشة إلى تغريمه مئة م

 (.127-125، ص: 2009)أحمد صالح اسكندر، 

تشير األدلة إلى أن الطالق ظاهرة اجتماعية قديمة كقدم معرفة اإلنسانية بالزواج. وقد تنوعت هذه الظاهرة بتنوع 

نت تسير على المكان والزمان وظهرت عن الشعوب االبتدائية والمتحضرة على السواء. ففي القبائل البدائية التي كا



 

13 

)النظام األمي(، استخدم الطالق كحق من حقوق المرأة على الرجل كما هو الحال في قبائل الفيدا في قبيلة سيالن، حين 

كانت المرأة تطلق زوجها وتطرده أو تنذره بأال يقرب من مخدعها. أما في القبائل التي كانت تسير على )النظام األبوي( 

 (. 107، ص:2011لرجل يتيح له طرد زوجته من بيته والتخلي عنها )ذياب عيوش، فكان الطالق حقاً من حقوق ا

ومن الناحية التاريخية، يمكن الفصل أن معظم الشعوب القديمة عرفت الطالق ومارسته من قبل الرجل أو المرأة. فقد 

قوانين أحمس وفي انتشر عند شعوب مصر وبابل، وآشور، والعبرانيين، والهند، والصين. ووردت عنه نصوص في 

قوانين حمورابي التي ألزمت الرجل دفع تعويضات مالية للمرأة في حالة االنفصال. كما نظمت الشريعة الموسوية 

قوانين للطالق فجعلت العصمة في يد الرجل ووضعت له األسس. كما نصت عليه تشريعات مانو الهندية، واشتملت 

 عليه تعاليم كنفوشيوس الصيني.

العربي قبل اإلسالم كان الطالق معروفاً وجعلته بعض القبائل من حق المرأة أحياناً )فكانت المرأة إذا وفي مجتمعنا 

أرادت أن تطلق زوجها غيرت وجهة بيتها أو خيمتها، فعلم الرجل أنها طلقته فال يدخل البيت أو الخيمة(. وكذلك الحال 

مة زوجها، فذلك يكفي إلشعاره بأنها تريد الطالق منه )ذياب إذا تركت مسكنها وعادت إلى بيت أبيها، أو امتنعت عن خد

  (.107، ص:2011عيوش، 

، 1989يكون من حق الزوج المطلق أن ينهي زواجه بمحض إرادته ودون موافقة الطرف اآلخر )سناء الخولي،  -5

 (. 364-363ص: 

 الطالق في الشريعة االسالمية: 

يشرع للحياة الواقعية، التي يضطرب فيها اإلنسان، فكثيراً ما تحدث اضطرابات  أباح الشرع الطالق، نظراً لكونه دين    

تقتضي ضرورة الطالق من أجل االستقرار االجتماعي. فعلى الرغم من إباحة الطالق شرعاً إال أن الشارع قيده بقيود 

بغض اإلسالم الناس في تكفل تحقيق صالح األسرة نفسها، من أجل تحقيق التوازن في حقوق كل من الزوجين، لذا 

اتخاذ قرار الطالق وحّث المسلمين على اتقائه ما استطاعوا إلى ذلك سبيالً. في ذلك يقول )صلى هللا على وسلم(: " 

 أبغض الحالل إلى هللا الطالق ". ويقول كذلك: " تزوجوا وال تطلقوا فإن الطالق يهتز له عرش الرحمن ". 

ء إلى الطالق ألسباب يمكن عالجها أو ألمور قد تتغير في المستقبل )علي عبد الواحد لذا قرر الشارع بأنه ال يصح اللجو

 (.148، ص: 1977وافي، 

 الطالق في فلسطين:3-5

الساعة:  26/01/2014)آخر تحديث:  26/01/2014بتاريخ:  في مقالة نشرتها وكالة )معاً( اإلخبارية الفلسطينية

15:52) 

لسنوي للمحاكم الشرعية بالضفة الغربية الذي أصدره ديوان قاضي القضاة، اليوم األحد، أظهر التقرير ا-معا -ام هللا ر

 .، وخاصة بين األزواج الشابة2013ارتفاعا ملحوظا في نسبة الطالق خالل العام 

 ألف عقد زواج خالل العام الماضي، وفي المقابل فقد تم تسجيل ما يقارب 24وأوضح التقرير أنه تم إجراء أكثر من 

م، باإلضافة إلى الحكم بما 2013خالل العام  %16أربعة آالف حجة طالق، حيث كانت نسبة الطالق اإلداري حوالي 

، ما يرفع نسبة الطالق في فلسطين إلى حوالي %4دعوى تفريق وفسخ وإثبات الطالق، بنسبة تتجاوز  1000يقارب 

سبة وقوع حاالت الطالق بين األزواج الشابة مرتفعة ، وهي نسبة مرتفعة وتحتاج إلى الوقوف عليها، خاصة أن ن20%

من مجمل حاالت الطالق، كانت أعالها في محكمة رام هللا والبيرة الشرعية وأدناها في محكمة  %50جدا وقاربت على 

 .جنوب الخليل الشرعية في الظاهرية

قضية خلع قضائي  50شرعية سجلت قرابة وفيما يتعلق بقضايا الخلع القضائي، أشار التقرير السنوي إلى أن المحاكم ال

وتم البت في بعض منها، األمر الذي كان له األثر الكبير على أصحاب هذه القضايا، حيث إنها كانت في الفترات السابقة 

تأخذ وقتا طويال في المحاكم بسبب عدم توفر قانون خاص بهذه القضايا يمنح سلطة أكبر للقاضي الشرعي، وهذا ما 

 .وارتياحا واسعا من قبل المواطنين والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بهذه القضايا لقي ترحيبا

وجاء في التقرير أن المحاكم الشرعية استقبلت خالل العام الماضي أكثر من عشرة آالف قضية، تم البت في أكثر من 

ألف معاملة وحجة وتوثيق  82 م، باإلضافة إلى أكثر من2014قضية للعام الحالي  1931منها، وتم تدوير قرابة  90%

قضايا وغيره من أعمال المحاكم الشرعية ذات االختصاص المباشر باألسرة الفلسطينية بشكل خاص، باإلضافة إلى 

 .م في المحاكم الشرعية2013حجة إشهار إسالم خالل العام  60تسجيل 
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ال قاضي القضاة ورئيس المحكمة قال الشيخ يوسف إدعيس رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي والقائم بأعمو

إن المجلس األعلى للقضاء الشرعي يبدي قلقا كبيرا من ارتفاع نسبة الطالق، عازيا السبب  :العليا الشرعية في فلسطين

في ذلك إلى التسرع في إجراء عقد الزواج، خاصة لمن هم في سن مبكرة، وقال إن وقوع حاالت الطالق بين األزواج 

 .رة يترك تأثيره على هؤالء، خاصة وأنهم في مقتبل العمرالشابة وفي سن مبك

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=668240 

_ بين تقرير صادر عن ديوان قاضي القضاة الشيخ يوسف دعيس بأن نسبة الطالق ARNشبكة أجيال اإلذاعية وعن 

ولفت التقرير إلى  ألف عقد زواج، 24م أكثر من حالة، في حين ابر 3830، أي ما يقدر بـ %16بلغت  2012في العام 

أن النسبة االعلى سجلت في العيزرية شرق القدس تليها رام هللا والبيرة، بينما سجلت أقل نسبة في الخليل، مضيفاً أنه 

 قضية خلع في أقل من أربعة شهور. 22سجل 

من حاالت  %42ن ديوان القاضي أن وقال قاضي القضاء الشيخ يوسف دعيس إن الملفت في التقرير الذي صدر ع

 الطالق تمت قبل الخلوة، مرجعاً ذلك إلى العامل االقتصادي الصعب.

2013-02-19 11:49:17 

http://www.arn.ps/archives/55341 

 أسباب الطالق:  3-5-1

أسباب خاصة وصل الباحثون إلى أسباب كثيرة لتفسير ظاهرة الطالق، ويمكننا أن نقسم هذه األسباب إلى نوعين: 

 وأسباب عامة: 

 أوالً: األسباب الخاصة: أما األسباب الخاصة فمنها ما يتعلق بالزوج، ومنها ما يتعلق بالزوجة. 

من جهة الزوج: ترجع أسباب الطالق من جانب الرجال إلى أمور أهمها: الكراهية، وتعدد الزوجات، وسوء معاملته 

رة(، والمرض الذي يقعده عن العمل وعن واجباته األسرية، وانحطاطه للزوجة، وإعساره )أي عدم تحمله نفقات األس

 األخالقي وسوء سيرته. 

من جهة الزوجة: وترجع أسباب الطالق من جهة الزوجة إلى أمور أهمها: كراهيتها للرجل ونفورها منه، عقمها، سوء 

زوجها، خيانة األمانة الزوجية وارتكابها أخالقها ورعونة تصرفاتها، مرضها بحيث تتعذر العالقة الجنسية بينها وبين 

الفاحشة، إهمالها لشؤون المنزل، كبر السن، عدم دخولها في طاعة زوجها واالستماع إلى ذويها )مصطفى الخشاب، 

 (. 243، ص: 1980

 ثانياً: األسباب العامة: 

 ما يأتي: وترجع أهم األسباب العامة التي أدت إلى زيادة نسب الطالق في العصر الحاضر إلى 

 العامل االقتصادي وأثره في حياة األسرة ألن المال عصب الحياة.. 1

 تطور مركز المرأة االجتماعي وحريتها ونزولها إلى ميدان العمل وشعورها بقيمتها وشخصيتها في الحياة. . 2

ورط، وهذه األمور وما عدم قيام الزواج على أسس واضحة، فقد يقوم على دوافع الحب أو المنفعة أو التغرير والت. 3

 إليها تتعارض مع الدعائم القويمة التي ينبغي أن تقوم عليها الحياة الزوجية. 

االختالف بين الزوج والزوجة في نظرتهما إلى الحياة وفي المستوى الثقافي واالجتماعي والسن، وقد ال تبدو أهمية . 4

التعامل الجدي وطول المعاشرة. فتثير الكثير من حاالت التوتر هذه األمور في المراحل األولى غير أنها تعمل عملها عند 

 التي تنتهي عادة بالطالق. 

 ضعف الوازع الديني واألخالقي خاصة في المجتمعات المدنية مما يؤدي إلى زيادة حاالت الطالق.. 5

)مصطفى الخشاب،   اإلخالل بالشروط المتفق عليها قبل عقد الزواج سواء من جهة الرجل أو من جهة الزوجة . 6

1980 :243-244 .) 

 ولعل هناك أسباب أخرى كثيرة لوقوع الطالق أرصد منها: 
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للطالق أسباٌب كثيرةٌ، تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن أسرٍة ألخرى. ولكن في معظمها ناتج عن البعد عن هللا وقلة 

 فة:الوعي بحقيقة الزواج ومقاصده. وهنا أحاول أن أجمل أهم أسباب هذه اآل

 أوال: سوء االختيار:

إن من أهم أسباب الطالق وتكرر وقوعه، هو سوء اختيار الزوجة أو الزوج ابتداًء، حيث ال يكون االختيار قائما على 

أسس صحيحة. فقد يختارها ألنها جميلة فقط، أو ألنها موظفة حتى تساعده على نفقات الحياة، دون النظر إلى دينها، 

ج في مشاكل عظيمة. فليس الجمال أهم شيء، وليس المال كل شيء. وكذلك قد توافق البنت وخلقها، مما يوقع الزو

على الزواج من شاب لوسامته، أو لمنصبه، أو لغناه، دون السؤال عن دينه وخلقه، فتتفاجأ بعد الزواج بسوء خلقه أو 

 قلة دينه.

سيهما بعد الزواج غير ما كانا قبله، فال انسجام وقد يتزوج الشابان لقصة حب نشأت بينهما في سن المراهقة ليجدا نف

 بينهما، وال وئام بين قلبيهما، فيؤدي بهما الحال إلى الطالق.

صلى هللا عليه وسلم: " تْنكُح المرأةُ ألربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" -قال 

( فهذا الحديث صريح في الترغيب 1466، ص: 4نيسابوري، د. ت، ج/)مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري ال

 (.23، ص: 2011بنكاح الفتاة صاحبة الدين والتقوى )ساجدة عتيلي، 

 ثانيًا: قلة الوعي بحقيقة الحياة الزوجية:

ه من حقوق إن من أسباب التعاسة الزوجية والتي قد تؤدي إلى الطالق، قلة الوعي بحقيقة الحياة الزوجية، وما تتضمن

وواجبات، فترسم البنت أو الشاب مجموعة من التصورات الخيالية، واألحالم الوردية حول الزواج، ولكن يفاجئان بعد 

الزواج. فإن كانت هذه الصورة مرسومة عند الشاب تجده يشكو من عدم قيام زوجته بواجباتها، وإهمالها لبيتها 

مة عند الفتاة، تجدها تشكو من كسله وعدم قيامه بواجبه تجاه بيته، وزوجها وأطفالها. وإن كانت هذه الصورة مرسو

ومن أهمها النفقة. وعدم أداء أحدهما ما عليه، أو عدم حصوله على حقوقه، يعني عدم تحقق مقاصد الزواج بشكل 

ات وما له من متكامل، مما يؤدي إلى خلق مشاكل وعقبات في حياة الزوجين. فإما أن يتفهم كل منهما ما عليه من واجب

حقوق، ويؤدي كل منهما ما عليه، فيخرجان من هذه العقبة، وإما أن تتزايد المشاكل فال يجدان طريقًا للحل سوى إنهاء 

 (. 24-23، ص: 2011هذه الحياة، فيلجآن إلى الطالق )ساجدة عتيلي، 

 ثالثًا: تدخل األهل بين الزوجين:

 ية ألبنائهم، سببًا في تعاستهم وأحيانًا يؤدي هذا التدخل إلى الطالق.كثيًرا ما يكون تدخل األهل في الحياة الزوج

وتدخل األهل يختلف من صورة إلى أخرى، فإّما أن يكون ابتداًء باختيار الزوجة التي يرونها مناسبة لهم، وال يأخذون 

أن يكون زوًجا لها، خاًص ة بعين االعتبار رغبة الشاب بها أو عدمها، أو إجبار الفتاة على الزواج من شاب ال تطمح 

إذا كان ذلك الشاب أو تلك الفتاة من األقارب، حيث إن األهل كثيًرا ما يجبرون ابنتهم على الزواج من أول قريب يتقدم 

إليها، على اعتبار أن العرف يقضي بأن القريب أولى بقريبته من الغريب، فال يحدث الوئام بين الزوجين، لعدم رغبتهما 

 حدث المشاكل.ببعضهما، فت

-وقد يكون األهل سببًا في الطالق، بتدخلهم في شؤون أوالدهم الخاصة، من سْكنى وإنجاب ومصروفاٍت، فتشعر الزوجة

بضعف شخصية زوجها حيث يجبرها على السكنى عند أهله مثال، حرًصا على -إذا كان التدخل من جانب أهل الزوج

نبهته لذلك. وقد يكون التدخل أيًضا من جانب أهل الزوجة، حيث إن األم  رضا أمه، أو بمنعها من زيارة أهلها، ألن أمه

ال تترك صغيًرة وال كبيًرة في حياة ابنتها الزوجية إال وتسأل عنها وتعلق عليها، فيجد الشاب نفسه محاصًرا، مراقبًا في 

 كل تصرفاته.

كما وأن تدخل األهل قد ال يكون بداية الخالفات بين الزوجين، فقد يكون هناك مشاكل أصال، فيتدخل األهل بحجة حل تلك 

المشاكل فيزيدون المسألة تعقيدا، بد ً ال من السير على هدي اإلسالم في اإلصالح بينهما، ويكونوا طرفًا إيجابيًا، حيث 

كم من أهله وحكم من أهلها، ليعملوا على تقريب وجهات النظر ورفع النزاع ال أن أمر اإلسالم في هذه الحال، باختيار ح

 يكونوا طرفًا سلبيا يعمل على اتساع الشقاق والنزاع.

 (.25-24، ص: 2011هذا وصور التدخل كثيرةٌ ال حصر لها، وغالبًا ما تؤدي إلى مشاكل كبيرة )ساجدة عتيلي، 

 وثقافيةٌ. رابعًا: عوامٌل اجتماعيةٌ واقتصاديةٌ 

تلعب العوامل االجتماعية دوًرا مهًما في الحياة الزوجية ومسيرتها واستمرارها. وهذه العوامل كثيرةٌ، ومنها جريان 

العرف في بعض المجتمعات على عدم السماح للخاطب أو الزوج، بالتعرف على مخطوبته طوال فترة الخطوبة. وقد ال 
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فاجأ أحيانا بأنها غير ما وصفت له، ومنها إجبار الشاب على الزواج من أرملة ومنها يراها أبدًا قبل يوم زفافها إليه، في

 أيًضا انعدام العدل في حال تعدد الزوجات، وهذا كثيًرا ما يحدث مما جعل الناس

، ينظرون إلى التعدد نظًرة سيئة جدًا، طبعًا هذا يعود إلى طبيعة شخصية الزوج ومدى قدرته على تأسيس أكثر من بيت

وإدارتها وتحقيق العدل فيها وإلى مدى امتثاله ألوامر هللا تعالى حيث إن هللا سبحانه وتعالى عندما أباح التعدد جعله 

 مشروًطا بتحقيق العدل لكيال يؤدي إلى مفاسد تفوق مصالحه.

دي فقر الزوج إلى انعدام األمان أما العوامل االقتصادية: فكثيًرا ما يكون لها تأثيٌر قوٌي وفعاٌل في الحياة األسرية، فقد يؤ

أو األدنى -لدى الزوجة، السيما إذا كانت الزوجة تعيش في رفاهيٍة في بيت أهلها، فانتقالها إلى بيت ذلك الزوج الفقير

يجعل من فقره سببًا في عدم تلبية رغباتها، واحتياجاتها التي تعد ها أساسية -من مستواها المعيشي قبل الزواج

ها، ويعدها كماليات لعدم وجودها في حياته، فتعيره أحياناً بفقره، وتذكره بحياتها في بيت أهلها قبل العتيادها علي

 الزواج، مما يجعل المشاكل كثيرة في حياتهما.

كما أن عمل المرأة خارج المنزل، وإن كان يؤدي إلى تحسن الوضع المادي، فإنه أحيانًا ولسوء تدبير المرأة، وعدم 

تخدم عملها وسيلة إلذالل الزوج، والتمرد عليه وسلب قوامته، وذلك لشعورها بالندية وهذا أكثر العوامل حكمتها، قد تس

 التي تؤثر في حياة األزواج وتؤدي بحياتهما إلى الشقاء.

، وأما العوامل الثقافية: فعدم التكافؤ في الشهادات الجامعية في الوقت الحاضر يؤدي كثيرا إلى المشاكل بين الزوجين

فأحيانًا يتزوج الشاب من فتاة غير متعلمة، ويكمل هو دراسته بعد الزواج، فيشعر أنها لم تعد في مستواه، مما يؤدي 

 إلى قلة التفاهم بينهما، وازدياد المشاكل.

وكذلك إذا كانت الفتاة متعلمة أو طالبة جامعية، وتتزوج صاحب مهنة والزوج ال يحمل شهادة علمية، فتخجل بذلك وإن 

 كانت مهنته ترد عليه مردودًا جيدًا، مما يؤدي إلى النزاع والخالف الذي قد يؤدي أحيانًا إلى الطالق.

لذلك ينبغي على الزوج التأني عند اختيار شريك حياته، واالهتمام بالتقارب في نواحي الحياة المختلفة، لكي يتحقق لهما 

 اجح.أعلى درجات االنسجام والتفاعل، لبناء بيت متماسك ون

 خامًسا: مشاكل نفسية وصحية

قد يؤدي الوضع النفسي للشاب أو الفتاة إلى مشاكل أسرية، غالبًا ما تؤدي إلى الطالق كأن يعاني أحدهما من الغيرة 

المفرطة، أو الشك الزائد مما يجعله يراقب تصرفات اآلخر بصورٍة سيئٍة ومزعجٍة، فيصبح اآلخر حذرا من أي تصرف 

 عله في ضيق من أمره.يقوم به، مما يج

أما المشاكل الصحية التي كثيًرا ما تؤدي إلى الطالق، فهي كثيرة وقد تكون ناتجة عن إصابة أحد الزوجين بمرض معٍد، 

يجعل اآلخر ينفر منه، وإما أن يكون ناتًجا عن العقم وعدم القدرة على اإلنجاب، فال يتحقق أهم مقاصد الزواج وهو 

آلخر يُعَير المريَض ويُلقي اللوَم عليه لحرمانه إياه من طفل، كما لو كان األمر بيده )ساجدة اإلنجاب، فيجعل الطرف ا

 (. 26-25، ص: 2011عتيلي، 

 شروط الطالق:  3-6

 تنقسم شروط الطالق إلى ثالثة أقسام: 

 . شروط في المطلّق-1

 .شروط في المطلّقة-2 

 شروط في الصيغة.-3 

 شروط من يقع منه الطالق:

 قع الطالق من الزوج إال إذا كان أهال للتطليق، وتتحقق تلك األهلية بتوفر الشروط اآلتية: ال ي

أن يكون بالغاً، فلو كان صبياً لم يبلغ وطلق فال يعتد به شرعاً، ولو كان الصبي قد بلغ سن التمييز، ألن الطالق ال . 1

 يخلو من ضرر يلحق بالمطلق. 

المجنون وألن العقل هو أداة التفكير ومناط التكليف وهو غير متحقق في المجنون كما  أن يكون عاقالً، فال يقع طالق. 2

 أن المجنون ليس له قصد أصالً.
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أال يكون المطلق مكرهاً على التطليق، فإذا أكره شخص الزوج على إيقاع الطالق بقتل أو بإتالف عضو أو مال أو . 3

على دفع هذا األذى عن نفسه بأية وسيلة من الوسائل المشروعة فطلق ال غير ذلك مما ال تحتمله نفسه ولم يكون قادراً 

يقع طالقه في رأي جمهور الفقهاء؛ ألن المكره على الطالق وإن أتى باللفظ المقتضى للطالق إال أنه ال يقصد الطالق 

كون اختياره كامالً، فينتفي إنما يقصد دفع األذى عن نفسه، وهذا من شأنه أن يفسد االختيار أو يضعفه على األقل، فال ي

الحكم النتقاء العقد واالختيار، ويشهد لهذا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 

 استكرهوا عليه ".

صحيحاً،  وال يشترط في المطلق أن يكون مسلماً فللذمي أن يطلق امرأته ويتعد بطالقه، كما ال يشترط أن يكون حراً وال

فيقع طالق العبد على زوجته ويقع طالق المريض إذا كان مرضه غير مؤثر على عقله )بدران أبو العينين بدران، د.ت، 

 (320-312ص: 

 محل الطالق )المطلقة(

تكون المرأة محالً إذا كانت زوجة للمطلق حقيقةً أو حكماً، زواجاً صحيحاً ولو قبل الدخول، وتكون الزوجة زوجيتها 

يقية إذا لم يطرأ على زواجها الصحيح؛ ما يرفع قيده في الحال وال في المآل وتكون الزوجة زوجيتها قائمة حكماً في حق

 الحاالت اآلتية:

 المعتدة من طالق رجعي أثناء عدتها.  -1

بعد انتهاء  المعتدة من طالق بائن بينونة صغرى أثناء عدتها، ألن الطالق الرجعي ال تزول به رابطة الزوجية إال -2

العدة، وكذا المعتدة من طالق بائن بينونة صغرى، ألن الزواج يعتبر بعد الطالق باقياً حكماً طوال مدة العدة، بدليل 

وجوب النفقة في أثناء العدة، واستقرار المرأة في منزل الزوجية، وعدم جواز خروجها منه حتى تنقضي عدتها، إال 

 ألن الزوج لم يستنفد كل الحق في الطالق، حيث له شرعاً أن يطلق ثالث طلقات. لعذر شرعي، وعدم حلها لزوج آخر، و

 المعتدة من فرقة هي فسخ لعقد الزواج وذلك في الحالين اآلتيين:  -3

 الفسخ بسبب ردة أحد الزوجين المسلمين عن دين اإلسالم.  -أ

 سماوي بعد إسالم زوجها. الفسخ المتناع غير الكتابية عن أن تعتنق اإلسالم، أو أي دين  -ب

 وعلى هذا ال تكون المرأة محالً لوقوع الطالق في الحاالت اآلتية: 

إذا كانت أجنبية من المطلق فمن طلق أجنبية عنه يكون طالقه لغواً، فإن علق الطالق على تزوجه بها، يقع طالقه  -1

 بمجرد زواجه بالمرأة عند الحنفية. 

 الق بائن بينونة كبرى. إذا كانت الزوجة معتدة من ط -2

إذا كانت مطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة، ألنه ال عدة عليها، ولها أن تتزوج غير المطلِّّق عقب الطالق مباشرة، أما  -3

المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة فال يلحقها الطالق أيضاً، وإن كانت تجب عليها عدة، ألنها إنما وجبت لالحتياط 

 ب. محافظة على األنسا

كالفرقة بسبب خيار البلوغ، أو خيار اإلفاقة من الجنون  –المعتدة من فرقة هي فسخ، فيما عدا الحالتين السابقتين  -4

 والعته، أو لنقصان مهر الزوجة عن مهر مثلها. 

ت ، ص: المرأة التي تزوجها بعقد فاسد، ألن الطالق أثر من آثار الزواج الصحيح ) بدران أبو العينين بدران، د. -5

320-322  .) 

 واشترط اإلمامية في المطلقة: 

أن تكون الزوجة طاهرة من الحيض والنفاس، مستبرأة بأن تطلق في طهر لم تواقع فيه، فالمعتدة من الطالق الرجعي 

عن إن رجع بها ثم طلق صح. وبدون الرجعة يلغو الطالق الثاني، وأما من انفسخ نكاحها بالعنّة أو بإباء أحد الزوجين 

اإلسالم، والمعتدة من طالق بائن فال يقع عليهن طالق عندهم، كما يشترط أن تكون الزوجة زوجيتها دائمة، فال يقع 

الطالق على ذات العقد المنقطع، وشرط خلو المطلقة من الحيض إنما هو في المدخول بها الحائل إذا كان زوجها 

ا في زمن الحيض، كما يجوز طالق المرأة في الطهر الذي واقعها حاضراً. أما غير المدخول بها، والحامل فيصح طالقهم

فيه إذا كانت يائسة أو صغيرة، والمسترابة إذا أراد زوجها أن يطلقها، يجب عليه اعتزالها ثالثة أشهر قبل الطالق، ثم 

 (.322يطلقها بعد انقضائها )بدران أبو العينين بدران، د.ت، ص: 

 ثالثاً: صيغة الطالق: 
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طالق بكل يفيد رفع الحل الثابت بالزواج الصحيح حاالً أو مآالً إذا صدر ممن يملك الطالق، وصادف محالً لوقوعه، يقع ال

سواء أكان لفظاً أو كتابة أو إشارة، وسواء أكان باللغة العربية أم بغيرها مع العجز عنها، وسواء بطرية العبارة أو 

 بطريق الكتابة. 

فعال، فمن غضب على زوجته فأخذها إلى بيت أبيها، أو بعث بجهازها، ومؤخر صداقها وعلى هذا ال يقع الطالق باأل

دون أن يتلفظ بالطالق ال يعد مطلِّّقاَ، وكذا من نوى الطالق، أو حدّث نفسه به دون أن يتلفظ به ال يقع طالقه، وكذا من 

رفات، لقوله عليه السالم: " إن هللا تجاوز وسوست له نفسه بطالق زوجته ال يكون مطلقاً، ألنه ال عبرة للنية في التص

 ألمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به ". 

والطالق باإلشارة مع القدرة النطق ال عبرة به، وال تقوم مقام اللفظ في الطالق إذا كان متمكناً من التلفظ، فإن كان غير 

ف الكتابة فيكون طالقة باإلشارة المعهودة، إلن اإلشارة في هذه قادر على النطق كاألخرس، أو معتقل اللسان وال يعر

الحالة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادته وقصده، أما إذا كان قادراً على الكتابة، فالراجح أن طالقه يكون بالكتابة 

نها )بدران أبو العينين بدران، ال باإلشارة المفهمة ألن الكتابة أدل على المقصود من اإلشارة، فال يعدل عنها عند إمكا

 (.323-322د.ت، ص: 

 حفظ حقوق األطفال بعد الطالق:  3-7

إن نظام األسرة، وهي ذلك النظام االجتماعي اإلسالمي المتكامل، ذلك النظام الرباني الذي شرعه هللا لإلنسان، ال بدّ أن 

تلك العالقة التي ال تنفصم بين الزوجين بعد ضمانات ل –يتضمن ضمانات دقيقة مفصلة لآلثار المتخلفة عن الطالق 

 الطالق، عالقة النسل الذي أسهم كالهما فيه وارتبط كالهما به. 

فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب ال بد لها من ضمانات دقيقة مفصلة تستوفي كل حالة من الحاالت: 

ن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن يقول هللا تعالى: " والوالدات يرضعن أوالدهن حولي

وكسوتهن بالمعروف ال تكلف نفٌس إال وسعها ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن 

ذا سلّمتم ما أرادا فصاالً عن تراٍض منهما وتشاور فال جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إ

 (.  233آتيتم بالمعروف واتقوا هللا واعلموا أن هللا بما تعملون بصير" ) البقرة: 

فعلى الوالدة المطلقة واجب تجاه طفلها الرضيع، واجب يفرضه هللا عليها وال يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها التي قد 

ه وتعالى أولى بالناس من أنفسهم، وأبر منهم وأرحم تفسدها الخالفات الزوجية فيقع الغرم على الصغير، وهللا سبحان

من والديهم، فيكفل هللا الصغير، ويفرض له على أمه أن ترضعه حولين كاملين؛ ألنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي 

 المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل " لمن أراد أن يتم الرضاعة ". 

 عليها حق على والد الطفل: أن يرزقها ويكسوها بالمعروف، والمحاسنة، فكالهما وللوالدة في مقابل ما فرضه هللا

 شريك في التبعة، وكالهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع: 

 هي تمده باللبن والحضانة. وأبوه يمدها بالكساء والغذاء لترعاه. 

وال ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً وكل منهما يؤدي واجبه في حدود طاقته: " ال تكلّف نفٌس إال وسعها ". 

لمضارة اآلخر: " ال تُضار والدة بولدها وال مولودٌ له بوالده ". فيجب أال يستغل األب عواطف األم وحنانها ولهفتها 

 على طفلها فيهددها فيه بأن تقبل رضاعه بال مقابل. 

كاهله بمطالبها، وإذا مات والد الطفل فال يضيع الطفل، فحقه ويجب أال تستغل األم عطف األب على ابنه وحبه له وتثقل 

مكفول، وحق أمه مكفول أيضاً في جميع الحاالت، فالواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى والده الراشد: 

 " وعلى الوارث مثل ذلك ". 

ضاعة. فهو المكلف أن يرزق األم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى حتى يس  توفي الطفل عامي الرَّ

ألنهما يريان مصلحة للطفل في  –فإن شاء الوالد والوالدة، أو الوالدة والوّراث أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامين 

فال جناح عليهما إن تم هذا بالرضى بينهما وبالتشاور في مصلحة الرضيع الموكول  –ذلك الفطام لسبب صحي أو سواه 

 المفروض عليهما حمايته: " فإن أرادا فصاالً عن تراٍض منهما وتشاوٍر فال جناح عليهما ".  إليهما رعايته،

كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعاً مأجورة حين تتحقق مصلحة الطفل في هذه الرضاعة، فله ذلك، على 

ا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم ما شرط أن يوفي المرضَع أجرها، وأن يحسن معاملتها: " وإن أردتم أن تسترضعو

 آتيتم بالمعروف ". 
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فذلك ضمان ألن تكون للطفل ناصحة وله راعية وواعية، وضمان ذلك كله أوال وأخيراً هو تقوى هللا: " واتقوا هللا 

 (.83-81ص:  3، ج/1998واعلموا أن هللا بما تعملون بصير" )صالح عبد الغني محمد، 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 مجتمع الدراسة: 4-1

 يتكون مجتمع الدراسة من المطلقين والمطلقات من منطقة القدس وباألخص سكان البلدة القديمة.       

 أسباب اختيار مجتمع الدراسة:       4-2

ووقع االختيار على سكان البلدة  مدينة القدس،تم اختيار منطقة الدراسة حسب الترابط الجغرافي والطبوغرافي ل  

 ديمة وفيها المسلمين والنصارى، وهذا يعطي مقارنة بين نظرة الدين اإلسالمي والنصرانية إلى الطالق. الق

 عينة الدراسة: 4-3

من سكان البلدة القديمة تم اختيار عينة الدراسة عن طريق أخذ عينة عشوائية من حاالت من المطلقين والمطلقات  

 عهم. إضافة إال عدد من األطفال الذين انفصل أحد والديهم عن اآلخر. والذين تمكنت الطالبة من التواصل مبالقدس 

 منهج الدراسة:  4-4

ة إن شاء هللا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ خاصة في اإلطار النظري للدراسة وجمع طالبستتبع ال   

مركزي لإلحصاء الفلسطيني، وأما الجانب المعلومات الالزمة من عيون الكتب والدراسات السابقة وإحصائيات الجهاز ال

ة مع مجموعة من المرشدين أو األخصائيين والمحامين في طالبالعملي فسيكون عبارة عن مقابالت شخصية تقوم بها ال

 المحاكم في منطقة الدراسة ومجموعة أخرى إن أمكن من األسر التي تعرضت للتفكك بسبب الطالق.

 متغيرات الدراسة:  4-5

 الجنس. متغير -1

 متغير عمر المطلق أو المطلقة. -2

 متغير عمر الحياة الزوجية. -3

 متغير المؤهل العلمي للزوجين. -4

 أدوات الدراسة:  4-6

 أوالً: أدوات جمع اإلطار النظري للدراسة:

ي اإلطار النظري استخدمت الطالبة الكتب التي تتحدث عن الطالق من الناحية الدينية والناحية االجتماعية، وذلك ف      

 للدراسة. كما استخدمت الطالبة إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وبعض الدراسات السابقة. 

 ثانياً: أدوات جمع اإلطار العملي )العمل الميداني(

وعمل  قامت الطالبة باستخدام أداة المقابلة الشخصية، وذلك بالتوجه إلى المحكمة الشرعية في القدس الشرقية، 

. المحامين الشرعيينمقابالت مع القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية، ومقابالت مع األخصائي االجتماعي فيهما و

 كما وقامت الدارسة بإجراء مقابالت شخصية مع العينة العشوائية التي اختارتها. 
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 صدق األداة:  4-6-1

والمصداقية فقد أخذت معلوماتها النظرية من كتب ة بالشفافية طالبتتمتع أدوات الدراسة التي استخدمتها ال 

ودراسات علمية ومنهجية قائمة حسب أصول البحث العلمي، وأخذت باقي المعلومات من الجهاز المركزي الرسمي 

لإلحصاء الفلسطيني، واستعانت من بعض المعلومات موثقة من االنترنت ومن المقابالت الرسمية التي أجرتها مع 

ومع رئيس نقابة المحامين  دس الشرعية الذي هو على إطالع مباشر ودائم على موضوع الدراسةقاضي محكمة الق

 الشرعيين بالقدس األستاذ رياض دعنا الذي هو ايضا على اطالع مباشر على موضوع الدراسة.

 صعوبات الدراسة: 7-4

جح بلقائه بسبب انشغاله بالنهاية صعوبة الوصول الى القاضي بالمحكة الشرعية بالقدس وبعد عدة محاوالت لم ان-1

 .أرسلني القاضي الى السيد محمد سرندح رئيس القلم في المحكمة الشرعية

 من المطلقين والمطلقات بالتعاون معي بالدراسة الى أن نجحت بمقابلة واحدة بالنهاية. المبحثينرفض عدد من -2

 أخذ وقت من وقتي في بعض األحيان على حساب الدراسة -3
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 الفصل الخامس

 الدراسة الميدانية

 الشرعية السيد محمد سرندح . قدسمحكمة البمقابلة مع رئيس القلم  5-1

 مقابلة مع رئيس نقابة المحاميين الشرعيين األستاذ رياض دعنا . 5-2

 ل مع أطفالها (.  ) مطلقة بعد الدخو مقابلة مع حالة من البلدة القديمة من مدينة القدس 5-3

 

 تمهيد:

ة باختيار عينية عشوائية لمجموعة من الحاالت وإجراء مقابالت معهم ومن ثم طالبفي هذا الجزء من الدراسة قامت ال

هامة مع  تتحليل هذه المقابالت والتوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. ولكن قبل ذلك قامت بإجراء مقابال

قدس حولني له فضيلة القاضي بسبب انشغاله ورئيس المحكمة الشرعية في مدينة اللقلم بالسيد محمد سرندح رئيس ا

 نقابة المحامين الشرعيين في القدس األستاذ رياض دعنا.

 

 قدس: المحكمة الشرعية في مدينة الالسيد محمد سرندح رئيس القلم ب مقابلة مع 5-1

 سة.بأخذ إذن من المدر 9:30يوم االحد الساعة  26/4/2015

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الشرعية.قدس محمد سرندح رئيس القلم في محكمة ال

م 2014-2010لألعوام القدس   معدالت الطالق وأثره على الحياة األسرية في المجتمع الفلسطيني دراسة ميدانية في"

. 

 أسئلة المقابلة وأجوبتها:

 القدس؟ : ما األسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الطالق في مدينة1س

الزواج المبكر: تدخل األهل في الحياة الزوجية بسبب عدم معرفة الزوجين لجميع متطلبات الحياة حيث أن -1: 1ج

الزوجات لم تتجاوز السادس عشر من العمر وتكون لديها طفل أو طفلة فهذا داعي لتدخل األهل لطرفين وهذا بسبب 

 النزاعات بينهم

مطالب الزوجة وأهلها تكون أكثر من قدرات الزوج قاصدين بذلك مساواتها بغيرها ضيق األحوال المعيشية: حيث أن -2

 من الزوجات
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األنفتاح اإللكتروني المسمى )الفيس بوك(: حيث أن الكثير األزواج ليس لديهم ضوابط لتحدث والحديث مع أي طرف -3

 اخر.

كل من طرفين الزوج والزوجة حياة خالية انتشار القنوات االجتماعية الفضائية بشكل مستمر ومكثف حيث يبني -4

 بعيدة عن الواقع ويطمع الطرفين لتحقيقها ولو مع غير شريكه في الحياة

بعض المعتقدات االجتماعية والبعيدة عن الفكر السليم لزواج حيث يعتبر ولألسف الزوج نفسه أنه قد تملك زوجة -5

نفس االعتقاد بأنها تريد تملك الزوج وسلبه حياته االجتماعية وليس أنها شريكة في بناء األسرة وإذا اعتقدت الزوجة 

 والعائلية فتكون النتائج كما هو الحال عليه في يومنا الحاضر  

 : هل نسبة الطالق في القدس األخيرة في تزايد أم نقصان في الفترة األخيرة؟2س

 اضية خالل خمس سنوات الم %25-20: في الفترة األخيرة ما زالت متوازية من2ج

 : هل للسياسة واالحتالل لها دور في ازدياد نسبة الطالق في مدينة القدس؟3س

: لها أسباب باألخص عندما يكون أحد الزوجين البطاقة الشخصية الضفة الغربية مما يشكل نزاعا بسبب مكان 3ج

ويتسبب كذلك بارتفاع السكن في حدود مدينة القدس مما يتعارض مع وجود اذن الدخول والخروج عند الطرف االخر 

 تكاليف الحياة المعيشية أكثر مما هو معتاد عليه الزوج بالنفقة الموجودة في الضفة الغربية

 : ما دور المحكمة الشرعية واالخصائي في المحكمة في الحد من معدالت الطالق بالقدس4س

منفصلة عن الترتيبات اإلدارية  : المحكمة الشرعية في القدس هي محكمة بإدارة أردنية بحكم االحتالل بقيت4ج

واالجتماعية مع باقي المحاكم في الضفة الغربية ولذلك هناك عدة تعليمات ووسائل التوعية الموجودة لدى باقي المحاكم 

الشرعية مفروضة علينا ألخد التدابير االجتماعية للحد دون ازدياد نسبة الطالق في القدس مثل: االخصائي االجتماعي 

 جتماعيوالباحث اال

: من وجهة نظركم وحسب المعطيات التي لديكم ما االثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي يتركها الطالق 5س

 على األسرة في مدينة القدس؟

طالق بعد مراحل %10طالق أثناء الخطبة وباقي النسبة %90: ال شك أن حاالت الطالق الموجودة حاليا هي نسبة 5ج

أثناء الخطبة له اثار ربما مالية وبعض األثر نفسي ال تؤثر نسبة الخطر واالثار السلبية الناتجة عن الزواج وأن طالق 

النوع االخر من الطالق من تشتت األوالد وعدم الرعاية من االَباء وكذلك اإلرهاق المادي الناتج عن الطالق من النفقة 

 وتوابع الطالق واالعداد لمرحلة ثانية من الزواج.

ل يتم إعطاء المرأة جميع حقوقها المكتوبة في عقد الزواج بعد الطالق؟ وما اإلجراءات التي تتخذها المحكمة ان : ه6س

 لم يلتزم الرجل بدفع مستحقات طليقته؟

: أكثر حاالت الطالق تكون أثناء الخطبة ويتم التراضي بين أطراف النزاع على مما يرونه مناسب إلنهاء بأقل 6ج

المتسبب في الطالق أثناء الخطبة بسبب الزوج أو الزوجة لوحدهم أما النوع االَخر من الطالق فيكون  التكاليف حيث أن

بعد الزواج ويلتزم األطراف بأداة ما عليهم في حقوق وإذا لم يتم الترتيب المالي فيلجئ الطرفين لبعض المحاكم 

 المجاورة لفرض الحقوق باسم القانون الذي لديه وسائل التنفيذ

 لب منك كلمة أخيرة عن موضوع الطالق في القدس:أط

ان األمر اإللهي الذي رسم لكل فرد من أفراد المجتمع دائرة كاملة موضحا فيها ماله وما عليه من حقوق وواجبات وإذا 

اعية قصر أي فرد من أفراد المجتمع باطالعه والتزامه بما عليه وبما له أدى ذلك الى الوقوع بمثل هذه المواقف االجتم

التي تؤثر عليه وعلى من حوله وعلى المجتمع وأن الوحي اإللهي ال شك أنه يكون حال وناميا لنزاع المستحكم بين 

 . -أن أبغض الحالل عند هللا الطالق–األطراف 

   

 مقابلة مع رئيس نقابة المحاميين الشرعيين األستاذ رياض دعنا . 5-2

 14:30يوم الثالثاء الساعة 21/4/2015
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 رحب بي األستاذ رياض دعنا بمكتبه وسر بمشروع البحث الذي أقوم به حيث قام بمساعدتي وأمدني ببعض لقد

 المعلومات واالجابة عن األسئلة التالية:

: من وجهة نظرك كمحامي شرعي هل نسبة الطالق في الفترات األخيرة زادت أم قلة عن السابق في مدينة القدس 1س

 وخاصة )البلدة القديمة(؟

  %37ارتفعت وأصبحت تعادل نسبة  2015وحتى شهر نيسان  2013: نعم نسبة الطالق خالل سنة 1ج

 : من وجهة نظرك كمحامي ما هي األسباب الرئيسية التي تؤدي الى الطالق في مدينة القدس؟ 2س

 : للطالق عدة أسباب منها:2ج

 األعمال بسبب العنصرية كونه عربي.الوضع االقتصادي: حيث يعاني المقدسيين من الوضع االقتصادي وقلة 

الوضع السياسي: ارتفعت نسبة الطالق وتم تسميتها بعضها )بطالق الجدار( بسبب االحتفاظ بالهوية ففرقت السياسة 

بين األزواج بسبب الهويات ما بين الزرقاء والخضراء حيث وضعت صعوبات للم شمل العائلة مثال: )زوج يعيش 

رقاء متزوج من امرأة تحمل هوية خضراء ويعاني من معامالت جمع الشمل بسبب شروط بالقدس ويحمل الهوية الز

معجزة من قبل االحتالل تعيق لم الشمل بسبب انها تحمل هوية خضراء وفي كل مرة يأتون الى المنزل بحجة ان اقامتها 

 مخالفة للقانون(.

ن الوطني بتشجيع المرأة على الطالق بإرغام الزوج الطالق التأمين الوطني: حيث شجعت المحاكم اإلسرائيلية والتامي

 على دفع جميع حقوقها وفتح منزل لها وألطفالها ان كان لديها أطفال ألن الحضانة لألم اال في حاالت خاصة.

الوضع االجتماعي: ويعود ال الوازع األخالقي والديني باإلضافة الى التقدم التكنولوجي وشاشات التلفاز والتواصل 

 ماعي )الفيس بوك، الواتس اب...(االجت

 : نسبة الطالق أكثر قبل الدخول أم بعد الدخول؟3س

 : نسبة الطالق قبل الدخول وبعد الدخول تعادلت بنسبة بسيطة. 3ج

 : هل نسبة المطلقين المتعلمين أكثر أم أقل من غير المتعلمين؟ ولماذا؟  4س

 باء والمهندسين لغايات شخصية .  : نسبة الطالق ارتفعت عند المتعلمين وخاصة األط4ج

 

 حاالت طالق:

 25/4/2015: سبتال

 (. مع أطفالها) مطلقة بعد الدخول  قدسمقابلة مع حالة من مدينة ال 5-3

 اسم الحالة:أ، ص. 

   سنة18العمر عند الزواج )عقد الزواج(: 

 سنة. 24عمر الزوج في تلك الفترة: 

  2007-2-2تاريخ عقد الزواج: 

 2015-1-20الق: تاريخ الط

 سنوات 8مدة الحياة الزوجية: 

 توجيهي المؤهل العلمي للزوجة: 

 توجيهيالمؤهل العلمي للزوج: 

 الوضع االقتصادي للطليق: جيد جداً.

 صلة القرابة بين الطليقين: ال توجد قرابة من عائلتين مختلفتين. 
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 . ) وبنتين ولد) 3عدد األوالد: 

 : كيف تم التعارف بينكما؟ 1س

: بطريق الصدفة وأنا ذاهبة لدورة تعليم كوافيره وكان هو شوفير فورد لنقل الركاب وعندما كنت أطلع كان هناك 1ج

 تبادل اعجاب من نظرات العيون وأصبح تعارف بيننا وجاء لخطبتي بعدها 

 : كيف كانت فترة الخطوبة بينكم وكم استمرت؟2س

 ترات عمري كنت حبيبته المدللة وتزوجنا عن حب متبادل شهور وكانت أجمل ف 10: استرت فترة الخطوبة 2ج

 : كيف بدأت المشكالت بينكم؟3س

: اكتشفت بعد الزواج أنه يشرب الكحول أنجبت منه ثالث أطفال كانت هناك بعض المشاكل بيننا بسبب شربه للكحول 3ج

رغم أنه كان يقوم بضربي  سنوات ولكن لم أستطع التحمل أكثر8ولكني كنت أغفر له بسبب حبي له صبرت عليه 

واهانتي ولكن عندما علمت أنه بعالقة مع امرأة أخرى ويريد الزواج منها فلم أعد أحتمل حسمت أمري وقررت الطالق 

 منه.

 : هل انت مرتاحة انت مرتاحة االن بعد الطالق منه وكيف تشعرين؟4س

 قلة.: نعم كثيرا أشعر براحة نفسية والجسدية وأنني امرأة قوية ومست4ج

 : لصالح من حكمت المحكمة وبماذا حكمت المحكمة؟5س

 : كانت المحكمة لصالحي وحكمت لي باألوالد والمنزل والنفقة.5ج

 : كيف تشعرين بنظرة المجتمع اليك كمطلقة؟6س

 .: عادية ال أشعر بشيء اليوم اختلفت النظرة عن السابق6ج

 : هل ترغبين في الزواج مرة أخرى؟7س

 حالي ال لدي أبنائي وأريد أن أتعلم وأعمل.: في الوقت ال7ج
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 اإلحصاء الفلسطيني:

 (2013-1997وقعات الطالق المسجلة في فلسطين حسب المحافظة )

 
 السنة                        

 2013 2012 2011 2010 المحافظة

 7,114 6,574 6,155 6,150 فلسطين

 4,095 3,749 3,392 3,273 الضفة الغربية

 428 461 423 386 جنين

 86 65 61 73 طوباس

 358 324 283 361 طولكرم

 614 590 558 624 نابلس

 209 191 141 176 قلقيلية

 139 114 102 106 سلفيت

 720 564 492 354 رام هللا والبيرة

 100 88 89 91 أريحا والغور

 527 492 445 316 القدس

 100 88 89 91 بيت لحم

 527 492 445 316 الخليل

 149 182 140 158 قطاع غزة

 606 526 548 628 شمال غزة



 

26 

 

06a.htm-2013-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/VS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,066 1,022 983 1,038 غزة

 460 382 397 426 دير البلح

 549 519 506 565 خانيونس

 338 376 329 322 رفح
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 الفصل السادس

 نتائج الدراسة 

خرجت الطالبة بدراستها لهذا العمل بعدة نقاط بأن الطالق في القدس اخذ باالزدياد بنسب غير مطمئنة وهذا يبعث  1-6

 الى العوامل التالية: للقلق ويعود

ترى الطالبة بأن العامل السياسي يلعب دور في الطالق وخاصة في منطقة القدس بسبب اختالف بطاقات الهوية  1-1-6

الخضراء والزرقاء مما يشكل نزاعا بين الزوجين بسبب مكان السكن واذن الدخول والخروج من مدينة القدس عند أحد 

 ر(.الطرفين وقد سمي )بطالق الجدا

هناك أيضا ما يسمى )بطالق التأمين الوطني( حيث تشجع المحاكم اإلسرائيلية على الطالق بإرغام الزوج على  2-1-6

دفع جميع حقوقها وفتح منزل لها وألبنائها وعدم االقتراب منها وهذا يعود الى قانون االحتالل الذي يعمل على تفكك 

 من عادات وتقاليد.االسرة الفلسطينية وضد ضوابطنا االجتماعية 

ضعف الوازع الديني واألخالقي واالختالط بين الجنسين وما يسمى باالنفتاح والتحرر والديمقراطية والتقدم  3-1-6

 التكنلوجي )المواقع االجتماعية كالفيس بوك والوتس اب ...الخ( مما ساعد في ازدياد نسبة الطالق في المجتمع.

ر في وقوع الطالق بسبب جهل ووعي الزوجين لجميع متطلبات الحياة وتدخل الزواج المبكر وهو سبب مباش 4-1-6

 األهل من كال الطرفين في حياتهم الزوجية.

 

 استفادت الطالبة من دراستها: 2-6

النظرة المستقبلية لزواج عدم الزواج بسن مبكر وأن تقوم بنصيحة الفتيات بعدم الزواج بسن مبكر وذلك عن  1-2-6

 ية وغيره...طريق برامج توع

 تعرفت على األسباب التي تؤدي الى الطالق واالبتعاد عنها مستقبالً  2-2-6

كما استفادت الطالبة أيضاً التعرف على كيفية إجراء المقابالت والدخول الى المحاكم والتعرف على بعض  3-2-6

 القضايا والقضاة والحامين 

 دياناته السماوية وعبر التاريخالتعرف على معنى الطالق ونوعياته وحقوقه في  4-2-6

العمل بصدق األداة باستخدامها أدوات الدراسة بشفافية والمصداقية من كتب علمية ومنهجية وبرامج موثقة  5-2-6

 الكترونية ورجوع الى حسب أصول منهاج البحث العلمي.
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