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دلـيــــل
خمــالفــات ميار�سها الأبــويــن

هتدد استقرار أوالدمها بعد الطـــالق
صورها وأسباهبا وآثارها وعالجها  



3دليل خمالفات ميار�سها �البوين تهدد ��ستقر�ر �أوالدهما بعد �لطالق �سورها �أ�سبابها و�آثارها وعالجها  

﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم 

َه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ َه إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َواْلُعْدَواِن َواتَّ

المخالفات 

)صورها ، أسبابها ، آثارها ، عالجها(

�  صورهــــــا :- 
1 - عدم قيام الأبوين مبا اأوجبه اهلل عليهما من الواجبات جتاه الأبناء.

2 -  ت�رك الأبوي�ن ب�س�كل ع�ام للواجب�ات التي لبد من ممار�س�تها جتاه الأبناء 

والتعن�ت يف ع�دم متك�ن كل منهما الآخر من القيام بها. 
3 -  التق�س�ر والتعم�د يف ع�دم ب�ذل النفق�ة الكافي�ة م�ع وج�ود ال�س�تطاعة يف 

ذل�ك ول يت�م التمك�ن من ذل�ك اإل مبطالبتها ق�سائيا 
4 -  ع�دم املراع�اة وتعم�د الإ�س�رار بك�رة الطلب�ات املادي�ة واملبالغ�ة يف ذل�ك 

لأغرا��ض غ�ر منطقي�ة وع�دم املراعاة حل�ال املنفق.                                                                                                                                       
5 -  اإدخ�ال م�ن لي��ض ل�ه ح�ق الولي�ة ويك�ون ذلك اإم�ا للجهل اأو التعم�د لغر�ض 

التنكي�د والإغاظ�ة بال�ويل الأ�سل�ي م�ن خ�ال ال�س�ماح مل�ن لي��ض ل�ه ح�ق 
الولي�ة التدخ�ل يف ذل�ك.

د كلٌّ منهما التنكيد بالآخر باأي �سكل من الأ�سكال. 6 -  كرة التهديدات َوَتَوعُّ

7 -  ا�س�تعمال اأ�س�لوب التنقي�ض لبع�سهما البع�ض اأمام الأبناء اأو غرهما من 

الأقارب والأ�سدقاء ون�سيان الف�سل واإنكاره بينهما.
8 -  تف�سيل اأحد الأبوين لأقاربه وذم اأقارب الآخر اأمام الأبناء وغرهم مما 

قد يعود لهم بال�سرر يف تن�سئتهم التن�سئة ال�سوية. 

�سورة املائدة 
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9 -  ع��دم تعوي��د الأبن��اء وخا�س��ة البنات،م��ن ارت��داء احلج��اب والت�س��اهل يف 

اللب���ض الغر حمت�س��م.
10 -  ا�سطح��اب املح�سون��ن م��ع والدته��م لغر���ض النزه��ة واملبي��ت معهم بعيد 

ع��ن من��زل احل�سان��ة ، ال��ذي يبع��د م�س��افة �س��فر ولب�سع اأي��ام دون اإعام 
ال��ويل واأخ��ذ موافقت��ه من عدمه يف ذلك.

11 -  اإهم��ال اأو تعم��د الأبوي��ن لأبنائه��م  يف كل م��ا يخ�سه��م وع��دم متابعته��م 

ورعايته��م الرعاي��ة الت��ي ت�سمن لهم �س��امتهم من اأي �س��وء. 
12 -  فر���ض كل م��ن الأبوي��ن نف�س��ه واإ�س��راره عل��ى ممار�س��ة م��ا لي���ض م��ن حقه 

جتاه الأبناء. 
13 -    الخت��اف ب��ن الأبوي��ن يف الأم��ور املالي��ة بطريق��ة كيدي��ة الت��ي كان��ت 

ِع��ي كلٌّ ِمْنُهَم��ا اأن الآخ��ر ق��ام باأخ��ذ مال��ه  بينهم��ا قب��ل الط��اق بحي��ث يدَّ
دون ر�س��اه اأو اأخ��ذه حتاي��ا علي��ه.

14 -   ع��دم التع��اون والتن�س��يق ب��ن الأبوي��ن فيم��ا يخ���ض روؤي��ة الأبن��اء عندم��ا 

تك��ون ح�سان��ة الأبن��اء عن��د اأحدهم��ا لتمك��ن كل منهم��ا م��ن اخ��ذ الوق��ت 
ال��كايف للجلو���ض م��ع الطال��ب واأقاربه.  

15 -  ع��دم غر���ض مكان��ة الأب يف نفو���ض الأبن��اء، م��ن تعويده��م ال�س��تئذان 

مم��ن ل��ه ح��ق الولي��ة عل��ى النف���ض واإعامه بالتح��ركات الت��ي تتطلب اأخذ 
موافقته يف ذلك واأنه �ساحب القرار الأول والأخر كونه ال�سخ�ض القيم 

على اأولده �س��رعا.
كموؤخ��ر  الط��اق  عل��ى  املرتتب��ة  احلق��وق  اأداء  يف  والتماط��ل  16 -  التعم��د 

ال�س��داق ونفق��ة الع��دة ونفق��ة املتع��ة اإل اأذا مت��ت املطالب��ة الق�سائي��ة. 

17 -  ا�س��تعمال النفق��ة وت�سريفه��ا الت�سري��ف الغر منا�س��ب مم��ا يدعوا ذلك 

اإىل اإرهاق املنفق بالإحلاح عليه با�ستمرار ومطالبته بزيادة النفقة.
18 -   ا�ستعمال ال�سك بن الأبوين و�سوء الظن وعدم التثبت من الأمور. 

19 -   ا�س��تعمال الأبوي��ن الرف���ض والتعن��ت وع��دم التع��اون يف ت�س��ليم كل منهم��ا 

الآخ��ر م��ن م��ا هو واجب ت�س��ليمه كامل�س��تندات الر�س��مية مل�سلح��ة الأولد، 
وق��د يك��ون رف�سهم��ا اإم��ا لتعنتهما اأو اأحدهما حل��ق اأو لغر�ض النتقام. 

20 -  ع��دم الت��زام الأبوي��ن اأو اأحدهم��ا بتعالي��م الإ�س��ام وانع��دام الق��دوة 

احل�س��نة يف ذل��ك اأم��ام اأولدهم��ا مل��ا يكف��ل له��م الن�س��اأة عل��ى اخل��ر 
وال�س��اح.

21 -  ه��در الأم��وال والوق��ت والت�س��رع يف اإدخ��ال وكي��ل اخل�سوم����ة )املحام��ي( 

م��ع وج��ود القدرة على حل اخلاف بن الأبوين.
22 -  ممار�س��ة التدلي��ل والإف��راط ب��ه من قب��ل الأبوين اأو اأحدهم��ا جتاه الأبناء 

ويكون ذلك مدعاة اإىل زرع الكره يف نفو�ض الأبناء لأحد الأبوين وال�سبب 
هو فقدان التدليل املعتدل اأو تعمده لهدف تنكيل اأحد الأبوين بالآخر.

23 - التاعب يف نف�سية الأبناء. 

� أسبابهـا :-
1 -  انعدام الإميان وعدم الر�سي بق�ساء اهلل تعاىل وقدره وعدم ال�ست�سام 

لذلك �سواء من الأبوين اأو اأحدهما.
2 -  اجلهل وعدم النقياد وال�ست�سام لل�سواب بعد العلم به. 
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3 -   ال�ست�سام وال�ستجابة ملا ي�سول له ال�سيطان وما ُيْوِهُمُه ِلُكلٍّ ِمْنُهَما

4 -  ال�سماح بالتدخات اخلارجية والإ�سغاء اإىل التحري�سات.  

5 -  التم�س��ك مبب��داأ اأن امل��راأة حقه��ا م�سم��ون واأن طلباتها مقدم��ه على الرجل 

وخا�س��ة يف بع���ض الأماك��ن ول�سم��ان ذل��ك تق��وم باملطالبة وب�س��دة معتقدة 
ومتاأك��دة اأن كل طلباتها جمابة. 

6 -   تق�س��ر بع���ض وكاء اخل�سوم��ة )املحام��ي( ب��دور الن�س��ح وتو�سي��ح 

املو�سوع املطروح اأمامه من قبل موكله وبيان مدى ح�سوله على طلبه من 
عدم��ه وف��ق املعطي��ات و�سح��ة الوقائع من باب الذم��ة والأمانة جتنبا لهدر 

م��ال امل��وكل ووقته وجهده.
7 -  ع��دم الدق��ة يف اإ�س��دار بع���ض الأح��كام الق�سائي��ة مم��ا يجعل ذل��ك مدعاة 

ل�ستمرارية زيادة اخلاف ما يودي للكره بن الأبوين والعناد والتعنت يف 
عدم التعاون بينهما يف القيام بالواجبات عليهما جتاه الأبناء.

8 -   عدم الإن�ساف عند طلب تنفيذ بع�ض الأحكام الق�سائية. 

� آثارهــــا :-
1 -   خمالف��ة اأم��ر اهلل ور�س��وله ب��كل م��ا اأوجب��ه عل��ى الأبوي��ن جت��اه اأبنائه��م 

واإتب��اع اله��وى وال�س��يطان. 
2 -   ا�ستمرارية اخلافات وكرتها دون انقطاع. 

3 -   فق��دان الأبن��اء ال�س��تقرار وال�س��عور بالنق���ض والتوت��ر وغال��ب الأحي��ان 

حرمانه��م وابعاده��م جل��زء كب��ر م��ن التن�س��ئة ال�س��وية وال�س��تقرار يف 
حياته��م.

4 -  الإ�س��اءة اإىل �س��معة الأ�س��رة ومكانتها اجتماعيا بحيث يظل و�سع الأ�س��رة 

مه��زوز ب��ن اأف��راد املجتم��ع ب�س��بب ممار�س��ة الأبوي��ن لتلك املخالف��ات علنا 
اأمام النا�ض مما يجعلهم يجتنبون خمالطة تلك الأ�سرة اأو جتنب التفكر 
بالرتب��اط به��ا اجتماعي��ا وغره��ا م��ن امل��ردودات الت��ي ق��د ت�س��ئ ملكان��ة 
الأ�س��رة وم��ا يع��ود يف ذل��ك م��ن املوؤث��رات النف�س��ية عل��ى الأبن��اء وفقدانه��م 

ال�س��تقرار يف حياته��م. 
5 -  رف���ض احلا�سن��ة با�س��تمرار وع��دم اعرتافه��ا بواجب��ات ال��ويل جت��اه اأبنائ��ه 

وتعنتها وعدم متكينه القيام بها باأي �س��كل من الأ�س��كال.
6 -  اإ�ساع��ة الوق��ت واجله��د وامل��ال والره��اق يف ذل��ك مادي��ا ومعنوي��ا دون 

فائ��دة وت�سعي��د اخل��اف والن��زاع وا�س��تمراره ما يوؤدي اإىل عدم ا�س��تقرار 
الأبن��اء وا�س��تقرارهم.

� عالجهـــا :-
1 -  مازم��ة تق��وى اهلل تع��اىل وخمافت��ه ومراقبت��ه باإتي��ان م��ا اأم��ر وت��رك م��ا 

نه��ى عنه. 
2 -   اللتزام بالقوانن التي حتد من التجاوزات يف حق املح�سون وم�سلحته.

3 -  ب��ذل الأبوي��ن للتع��رف عل��ى م��ا يج��ب عليهم��ا القي��ام ب��ه م��ن احلق��وق جت��اه 

اأبنائه��م م��ن الناحيت��ن ال�س��رعية والقانونية من قبل اأه��ل الخت�سا�ض.  
4 -  متك��ن كل م��ن الأبوي��ن لاآخ��ر م��ن القي��ام بالوجب��ات وممار�س��تها جت��اه 

م�سلحة الأبناء وعدم خمالفة ذلك ملا فيه من التعاون على اخلر وجتنبا 
للظل��م وال�س��ر امتث��ال لأم��ر اهلل تع��اىل ﴿َوَتَعاَوُنــوا َعَل اْلــِرِّ َوالتَّْقَوى َوال 
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ــاِب﴾  ــِديُد اْلِعَق ــوا اللََّ إِنَّ اللََّ َش ُق ــْدَواِن َواتَّ ــِم َواْلُع ْث ــَل اإْلِ ــوا َع َتَعاَوُن
املائ��دة/2 

5 -  احلذر من ظلم الأبناء من خال تعنت الأبوين يف ارتكابهما للممار�سات 

اخلاطئ��ة الت��ي ته��دد ا�س��تقرار الأبن��اء و�س��عادتهم ومل��ا يرتت��ب يف ذل��ك من 
الإثم الذي نهى عنه ديننا يقول اهلل تعاىل يف احلديث القد�سي »يا عبادي 

إين حرمــت الظلــم عــل نفــي وجعلتــه بينكــم حمرمــا فــال تظاملــوا« 
6 -  امتث��ال مب��داأ الرحم��ة م��ع الأبناء والتلطف والرتف��ق بهم لقوله النبي �سلى 

اهلل علي��ه و�س��لم »ارمحــوا مــن يف األرض يرمحكم من يف الســاء«  
7 -  ب��ذل النفق��ة الكافي��ة ل��كل م��ا يحتاج��ه الأبن��اء م��ن احلاج��ات ال�سروري��ة 

الت��ي ت�سم��ن له��م �س��عادتهم وا�س��تقرارهم طاع��ة لأم��ر اهلل تع��اىل يف 
َّــا  ــْق ِم ــُه َفْلُينِْف ــِه ِرْزُق ــِدَر َعَلْي ــْن ُق ــْن َســَعتِِه َوَم ــْق ُذو َســَعٍة ِم قوله﴿لُِينِْف
ــْرٍ  ــَد ُع ــَيْجَعُل اللَُّ َبْع ــا َس ــا َآَتاَه ــًا إاِلَّ َم ــُف اللَُّ َنْفس ــاُه اللَُّ اَل ُيَكلِّ َآَت

7 ُيْرًا﴾الط��اق/
 وجتنب��ا وتا�س��يا مل��ا يرتت��ب عن��د ع��دم ب��ذل النفق��ة الكافي��ة وجتاه��ل تل��ك 
ــْن  ــَع َم ــًا َأْن ُيَضيِّ ــْرِء إِْث ــى بِامْلَ امل�س��وؤولية العظيم��ة م��ن الإث��م لقول��ه ملسو هيلع هللا ىلص »َكَف

ــوُل«. َيُع
8 -  البع��د ع��ن ك��رة الطلب��ات املوؤدي��ة اإىل ال�س��رر ب��كل اأنواع��ه واملراع��اة يف 

ذلك وعدم تعمد اإيقاع ال�سرر يف ذلك و�سرورة التنازل عن بع�ض الأمور 
الت��ي ميك��ن تا�س��يها والت�س��امح فيه��ا عم��ا وطاعة هلل تع��اىل قال ملسو هيلع هللا ىلص »الَ 
وا« وكم��ا قي��ل اإذا  وا وال تعــرِّ اَر« ولقولــه ملسو هيلع هللا ىلص »يــرِّ َر َوالَ ِضَ َضَ

اأردت املط��اع فاطل��ب امل�س��تطاع.

9 -  عدم ال�ست�س��ام ملا ت�س��ول له النف���ض واإتباع اخلطاأ وال�س��يطان طاعة لأمر 

ــْيَطاِن  ــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اَل َتتَّبُِعــوا ُخُطَواِت الشَّ َ اهلل تع��اىل يف قول��ه ﴿ َيــا َأيُّ
ــُه َيْأُمــُر بِاْلَفْحَشــاِء َوامْلُنَْكــِر﴾  ــْيَطاِن َفإِنَّ َوَمــْن َيتَّبِــْع ُخُطــَواِت الشَّ

الن��ور/21
10 -  املداوم��ة عل��ى ال�س��تعاذة م��ن و�ساو���ض ال�س��يطان ونزغ��ه ح��ال حل��ول 

ــْزٌغ  ــْيَطاِن َن ــَن الشَّ ــَك ِم ــا َينَزَغنَّ الغ�س��ب عم��ا بقول��ه تع��اىل ﴿ َوإِمَّ
ــُم ﴾ ف�سل��ت/36  ــِميُع اْلَعلِي ــَو السَّ ــُه ُه ــاللَِّ إِنَّ ــَتِعْذ بِ َفاْس

 وب��ن النب��ي �سل��ى اهلل علي��ه و�س��لم اأن ال�س��يطان مازم��ا لأبن اآدم حتى ي�س��تمر 
ِب��يُّ  ��َة ِبْن��ِت ُحَي��يٍّ ر�س��ي اهلل عنه��ا َقاَل��ْت: َكاَن النَّ ِفيَّ يف اإغوائ��ه وهاك��ه فع��ن �سَ
ْنَقِلَب، َفَقاَم َمِعي ِلَيْقِلَبِني  ْثُت��ُه، ُثمَّ ُقْمُت لأَ ملسو هيلع هللا ىلص ُمْعَتِكًف��ا. َفاأََتْيُت��ُه اأَُزوُرُه َلْي��ًا. َفَحدَّ
��ا َراأََي��ا  ��اِر ، َفَلمَّ �َس��اَمَة ْب��ِن َزْي��ٍد - َفَم��رَّ َرُج��اِن ِم��ْن الأَْن�سَ َوَكاَن َم�ْس��َكُنَها يِف َداِر اأُ
��ُة ِبْن��ُت  ِفيَّ َه��ا �سَ ِب��يُّ ملسو هيلع هللا ىلص : َعَل��ى ِر�ْس��ِلُكَما. اإنَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص اأَ�ْس��َرَعا َفَق��اَل النَّ َر�ُس��وَل اهللَّ
ــْيَطاَن َيْــِري ِمْن اْبِن  ِ . َفَق��اَل: »إنَّ الشَّ ِ َي��ا َر�ُس��وَل اهللَّ ُحَي��يٍّ َفَق��ال : �ُس��ْبَحاَن اهللَّ
ا َأْو َقــاَل َشــْيًئا« رواه  ِم َوإيِنِّ َخِشــيُت َأْن َيْقــِذَف يِف ُقُلوبُِكــَا َشًّ آَدَم َمْــَرى الــدَّ

البخ��اري.
11 -  احلر���ض عل��ى رعاي��ة الأبن��اء وتربيته��م وتن�س��ئتهم ل��كل م��ا يكف��ل له��م 

اخل��ر وال�س��اح امتث��ال لقول��ه تع��اىل﴿ يأيــا الَِّذيــَن آَمنُوا ُقوا َأنُفَســُكْم 
َجــاَرُة َعَلْيَهــا َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ ِشــَداٌد  َوَأْهلِيُكــْم َنــاًرا َوُقوُدَهــا النَّــاُس َواْلِ

ــُروَن ﴾ التح��رمي/6 ــا ُيْؤَم ــوَن َم ــْم َوَيْفَعُل ــا َأَمَرُه ــوَن اللََّ َم اَل َيْعُص

ــِه« رواه البخ��اري  ــْن َرِعيَّتِ ــْم مســئول َع ُك ــْم َراٍع َوُكلُّ ُك وق��ال النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص »ُكلُّ
وم�سلم.
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ــَع ،  ــَك َأْم َضيَّ ــَظ َذلِ َعاُه ، َحِف ــَرْ ــاَّ اْس ــائٌِل ُكلَّ َراٍع َع وق��ال ملسو هيلع هللا ىلص »إِنَّ اللََّ َس
ــِه« رواه البخ��اري. ــِل َبْيتِ ــْن َأْه ــَل َع ُج ــَأَل الرَّ ــى َيْس َحتَّ

12 -  ع��دم ن�س��يان الف�س��ل ال��ذي كان بينهم��ا قب��ل الط��اق ول يج����وز اإن��كاره 

لي�ض طاع����ة لأحد واإمنا طاع�������ة هلل تعال���ى ونيل مر�سات����ه لقول��ه تعال�ى 
ــْم﴾ البق��رة/237 ــَل َبْينَُك ــُوا اْلَفْض ﴿َواَل َتنَس

13 -   جتن��ب ا�س��تعمال اأ�س��اليب النتق��ام ب��كل اأ�س��كاله و�س��رورة الرتكي��ز عل��ى 

�س��عادة وا�س��تقرار الأبناء واحلفاظ على �س��معة الأ�سرة.
14 -  درا�س��ة اأم��ر ا�س��تعادة احلي��اة الزوجي��ة م��رة اأخ��رى ب�س��رط التغا�سي عن 

بع���ض الأم��ور الت��ي باإمكان تغا�سيها وتا�س��يها لت�س��تمر العاقة الزوجية 
وي�سمن لاأبناء ال�س��عادة وال�ستقرار. 

15 -  التمك��ن م��ن روؤي��ة الأبن��اء وع��دم املن��ع م��ن ذل��ك واأن��ه ح��ق م��ن احلق��وق 

التي لبد من متكينها لإقرار النبي مباآخاته ملسو هيلع هللا ىلص ل�س��لمان الفار�س��ي واأبي 
ــُه ﴾. ال��در داء ر�س��ي اهلل عنهم��ا عندم��ا ق��ال ﴿ َفَأْعــِط ُكلَّ ِذي َحــقٍّ َحقَّ

16 -  ب��ذل اأف�س��ل الأ�س��اليب الت��ي تو�س��ح وتب��ن وتع��زز مكان��ة كل م��ن الأبوي��ن 

اأم��ام اأبنائه��م وتعريفه��م م��ا ل��اأب والأم م��ن املكان��ة عن��د اهلل تع��اىل وما 
يع��ود له��م م��ن اخل��ر عند القي��ام بربِّ هما.

ْة يف ح��ق كل م��ن الأبوي��ن اأم��ام  �سَ 17 -  البع��د ع��ن ممار�س��ة الأ�س��اليب ال���ُمَنقِّ

الأبن��اء الت��ي ق��د تك��ون �س��بب لعدم اهتم��ام الأبناء بوالديه��م كحق واجب 
عليه��م  مم��ا يدع��وه ذل��ك اإىل ن�س��اأ الكراهية التي ب�س��ببها تك��ون العقوق. 
ِه��ْم عل��ى ذل��ك  18 -  متك��ن الأبوي��ن الأبن��اء م��ن زي��ارة اأق��ارب كل منهم��ا وَحثِّ

وبي��ان مكان��ة �سل��ة الأرح��ام وم��ا يرتت��ب عن��د القي��ام بذل��ك م��ن الأج��ر 
العظي��م عن��د اهلل تع��اىل ومل��ا يف ذل��ك م��ن التع��اون عل��ى اخل��ر واإغاق��ا 
ل��كل �س��ر ق��ال النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص »إِنَّ ِمــَن النَّــاِس َناًســا َمَفاتِيــَح لِْلَخــْرِ َمَغالِيــَق 
، َفُطوَبــى  ِّ َمَغالِيــَق لِْلَخــْرِ ــاِس َناًســا َمَفاتِيــَح لِلــرَّ ِّ َوإِنَّ ِمــَن النَّ لِلــرَّ
 ِّ ــُح الــرَّ ــْن ُجِعــَل َمَفاتِي ــٌل ملَِ ــِه، َوَوْي ــْرِ َعــَل َيَدْي ــُح اْلَ ــْن َكاَن َمَفاتِي ملَِ

ــِه«.   َعــَل َيَدْي

19 -  ع��دم ذم الأبوي��ن وا�س��تنقا�سهما ملح��ارم واأق��ارب كل منهم��ا الآخ��ر اأم��ام 

الأبناء اأو تعويدهم على ذلك وباأي �سكل من الأ�سكال جتنبا ملخالفة اأمر 
اهلل تع��اىل م��ن ارت��كاب الغيب��ة والتع��دي عل��ى الأعرا�ض عم��ا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

»ُكلُّ امْلُْســلِِم َعــَل امْلُْســلِِم َحــَراٌم؛ َدُمــُه َوَماُلــُه َوِعْرُضــُه«.  

اع��ه على كل ما  20 -  متك��ن الأب اأو م��ن ل��ه ح��ق الولي��ة عل��ى النف���ض، من اطِّ

يخ�ض الأبناء يف �سوؤونهم ال�سحية والدرا�سية وعدم منعه من ذلك من 
خال اإعامه �سفويا اأو ت�سليمه ن�سخة من ال�سهادات الدرا�سية والتقارير 
الت��ي تب��ن و�سعه��م ال�سح��ي والدرا�س��ي عما بقول��ه ملسو هيلع هللا ىلص »َفَأْعِط ُكلَّ ِذي 

ــُه«.    َحــقٍّ َحقَّ

21 -  تعويد الأبناء ملا يعزز مكانة الأب من ا�ستئذانه واأخذ موافقته يف الأمور 

التي تتطلب ذلك ليتم غر�ض مبداأ الرّب بالوالدين يف نفو�ض الأبناء عما 
ــاُه َوبِاْلَوالَِدْيــِن إِْحَســانًا﴾  ــَك َأالَّ َتْعُبــُدوْا إاِلَّ إِيَّ بقول���ه تعاىل﴿َوَقــَى َربُّ

الإ�س��راء/23
22 -  تفعي��ل عملي��ة الواجه��ة املجتمعية ب��ن الأبوين جتاه الأبن��اء والتعاون على 

ذل��ك بحي��ث تق��وم الأم مبتابع��ة �س��وؤون البن��ات مل��ا لهن م��ن اخل�سو�سية، 
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ويق��وم الأب مبتابع��ة �س��وؤون الأبن��اء خا�س��ة اإذا تع��دوا املرحل��ة الت��ي 
ي�س��تغنوا عنه��ا م��ن خدمة الن�س��اء كمراجع��ة امل�ست�س��فيات ملتابعة حالتهم 

ال�سحي��ة اأو متابع��ة �س��وؤونهم الدرا�س��ية. 
23 -  تعوي��د الأبوي��ن لأبنائه��م التوا�س��ل بال�س��وؤال ع��ن كل منهم��ا لتحقي��ق م��ا 

اأم��ر اهلل ب��ه م��ن ب��رِّ اأبنائهما لهما وحفاظهما على ذلك، وما يرتتب لهما 
م��ن اخل��ر يف حياتهم��ا الدني��ا ويف الأخر، ولغر���ض احلفاظ على حق كل 

منهما يف نفو���ض اأبنائهم وعدم اإهمال ذلك. 
24 -  التع��رف عل��ى اأ�سدق��اء الأبن��اء وتوجيهه��م اإىل م�ساحب��ة الأخي��ار امتثال 

بو�سي��ة النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص حي��ث ق��ال ﴿ امْلَــْرُء َعــَل ِديِن َخلِيلـِـِه َفْلَينُْظــْر َأَحُدُكْم 
َمــْن ُيَالـِـْل ﴾.  

ا »الصاحب ساحب إما إىل اجلنّة وإّما إىل النار«. وقد قيل اأي�سً
25 -  تعوي��د الأبن��اء املحافظ��ة عل��ى ال�س��اة وكل م��ا في��ه خ��ر لق��ول النب��ي 

ُبوُهــْم َعَلْيَهــا لَِعــْرِ  ــاَلِة لَِســْبِع ِســننَِي َواْضِ ملسو هيلع هللا ىلص »ُمــُروا َأْبنَاَءُكــْم بِالصَّ
ــِع«. ــْم يِف امْلََضاِج ــوا َبْينَُه ُق ــننَِي َوَفرِّ ِس

26 -  ع��دم ال�س��ك واإ�س��اءة الظ��ن ويج��ب مقابلت��ه باليق��ن، وع��دم الت�س��رع يف 

احلك��م عل��ى الأم��ور ويج��ب التثب��ت م��ن �سحته��ا والبع��د ع��ن التحري���ض 
ــَن الظَّــنِّ  ــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اْجَتنُِبــوا َكثـِـًرا مِّ َ عم��ا بقول��ه تع��اىل ﴿ َيــا َأيُّ

ــٌم ﴾ احلج��رات/12  ــنِّ إِْث ــَض الظَّ إِنَّ َبْع

ــوا َأْن  ــأٍ َفَتَبيَّنُ ــٌق بِنََب ــْم َفاِس ــوا إِْن َجاَءُك ــَن َآَمنُ ــا الَِّذي َ ــا َأيُّ وق��ال تع��اىل ﴿ َي
ــْم َناِدِمــنَي ﴾ احلج��رات/6. ــٍة َفُتْصبُِحــوا َعــَل َمــا َفَعْلُت ُتِصيُبــوا َقْوًمــا بَِجَهاَل

27 -  التع��اون وحتم��ل م�س��وؤولية رعاي��ة الأبن��اء ب�س��كل م�س��تمر وحتذيره��م م��ن 

كل م��ا ي�سرهم. 
28 -  ع��دم اإ�سغ��اء الأبوي��ن للتدخ��ات اخلارجي��ة الت��ي تك��ون �س��ببا يف زي��ادة 

اخل��اف وت�س��تيت حي��اة الأبن��اء اإل مم��ن هو اأه��ل لل�سلح.
��ن ه��م اأه��ل للم�س��ورة ب��كل م��ا يخ���ض م�سلح��ة الأبن��اء  29 -  اأخ��ذ امل�س��ورة  ممَّ

عم��ران/159  اآل  األَْمــِر﴾  يِف  ﴿َوَشــاِوْرُهْم  تع��اىل  لقول��ه  امتث��ال 
ــاب  ــا خ ــن« وكم��ا قي��ل »م ــار مؤمت واإتباع��ا لق��ول النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص »املستش

ــار«.  ــن استش م

وج��ود  هن��اك  م��ادام  وكي��ل اخل�سوم��ة  اإدخ��ال  ال�س��تعجال يف  30 -  ع��دم 

اإمكاني��ة حل��ل اخل��اف احلا�س��ل منطقي��ا وقانوني��ا ول داع��ي لتعن��ت كل 
منهم��ا اخت�س��ارا للوق��ت وحفاظ��ا عل��ى الأم��وال والنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص اأر�س��دنا يف 
« ف��ا داع��ي م��ن ال�س��تعجال ملث��ل ه��ذا  ٌ ــَراُم َبــنيِّ ٌ َواْلَ ــالُل َبــنيِّ قول��ه »اْلَ

الأمر. 
31 -  ع��دم ال�س��ماح بالتدخ��ات اخلارجي��ة يف �س��وؤون الأبن��اء م��ن رعايته��م 

ــرِء َتْرُكــُه َمــا  وتربيته��م اأخ��ذا بق��ول النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص »ِمــْن ُحْســِن إِْســالِم امْلَ
ــه«.    الَ َيْعنِي

32 -  امتث��ال الأبوي��ن الق��دوة احل�س��نة اأم��ام الأبن��اء يف �س��ائر الأح��وال مل��ا 

َغر  يكف��ل له��م الو�س��ول اإىل اأف�س��ل مرات��ب الرتبية وكما قي��ل »الِعْلُم بالصِّ
ــاِن عــل  كالنَّْقــِش َعــل الجــر« وكم��ا قي��ل اأي�س��ا »وينشــأ ناشــَئ الِفْتَي
َدُه َأُبــوُه« ول �س��ِيَّما تعوي��ده عل��ى كل خ��ر ممتث��ا بذل��ك بع��د اهلل  مــا عــوَّ

تعاىل ومقتدي��ا بوالديه.
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33 -  التق��دم اإىل دار الق�س��اء ويف الق�س��م املعن��ي لتق��دمي اأي ماحظ��ات ح��ول 

اأي حك��م م��ن الأح��كام الت��ي اآل��ة اإىل فق��دان الدق��ة وكان��ت �س��ببا يف خل��ق 
امل�س��اكل وزيادته��ا بن ال��ويل واحلا�سنة. 

م��ن  وال�س��تفادة  وم�س��اورتهم  الأ�س��رة  اأم��ور  يف  املخت�س��ن  34 -  مراجع��ة 

خرباته��م يف جم��ال الأ�س��رة. 
35 -  البع��د ع��ن التاع��ب يف نف�س��ية الأبن��اء ملا يعود لهم يف ذل��ك من الأ�سرار 

التي ت�س��يئ اإىل تن�س��ئتهم الن�س��اأة ال�س��وية اإتباع����ا لقول نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
»ال ضر وال ضار«.

36 -  تفعي��ل اتفاقي��ة حماي��ة املح�سوني��ن )االتفاقي��ة الوالدي��ة( ال�س��ادرة 

بالق��رار ال��وزاري رق��م )518( ل�س��نة 2017 لتكون ملزم��ة لاأبوين حفاظا 
و�سمان��ا حي��اة وتن�س��ئة اآمنه وم�س��تقرة لاأبناء.

37 -  عل��ى اجله��ات املعني��ة بالأ�س��رة ك��دور الق�ساء وكل من له عاقة بالأ�س��رة 

واجلهات التوعوية كالهيئة العامة لل�س��وؤون الإ�س��امية والوقاف وغرها 
ب��ذل اجله��ود وتكثيفه��ا ح��ول تثقي��ف وتوعي��ة اأف��راد املجتم��ع وبالأخ���ض 
الأ�س��ر وتعري��ف الأبوي��ن مب��ا يج��ب عليهم��ا القي��ام به �س��رعا وقانونا جتاه 
اأولدهم��ا م��ن الواجب��ات امل�س��رتكة بينهم��ا الت��ي ت�سمن لهم حياة اأ�س��رية 
اآمن��ه وم�س��تقرة متا�س��يا مل��ا دعت اإليه �س��ريعتنا الغ��راء يف قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
»كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه« ومتا�س��يا مل��ا يرج��وه ويتمناه 
كل اإن�سان من ال�ستقرار والراحة والطمئنان يف حياته وقد اأ�سار امل�سرع 
الإمارات��ي يف اأك��ر م��ن مو�س��ع �سم��ن قانون الأحوال ال�س��خ�سية القانون 

الحت��ادي رق��م )28( ل�س��نة 2005 م��ادة رق��م )54( فق��رة رق��م )4( 
وم��ادة رق��م )142( وم��ادة رق��م )148( فق��رة رق��م )1( واأو�سح��ت املواد 
ال�س��الفة الذكر باأن م�س��وؤولية الأبناء م�س��وؤولية م�س��رتكة تقع على الأبوين 

واعت��رب اإهم��ال ه��ذه امل�س��وؤولية والخال بها خمالفا لل�س��رع والقانون. 

الخاتمــة :

ــه  ــا لوجه ــل خالص ــذا العم ــل ه ــاىل أن يع ــال الل تع ــام أس ويف الت
ــكك  ــن التف ــن األرس م ــر م ــذا لكث ــا ومنق ــه نافع ــم وأن يعل الكري
ــل  ــلم ع ــل الل وس ــات وص ــا أخط ــي م ــاوز عن ــالك وأن يتج واهل
ســيدنا ونبينــا حممــد وعــل آلــه وصحبــة أمجعــني وعــل أزواجــه الغــرِّ 

ــن. ــوم الدي ــان إىل ي ــم بإحس ــن تبعه ــل م ــني وع امليام



دليل خمالفات ميار�سها �البوين تهدد ��ستقر�ر �أوالدهما بعد �لطالق �سورها �أ�سبابها و�آثارها وعالجها  

ر�ؤيـتــنـــــــــا: الريــادة فــي حتقيق العـــدالــــــة. 
ر�ســــالـتنــــــا:توفري نظام ق�سائي عادل من خالل 
�قانونيــة  عدليــة،  ق�سائيــة،  خدمــات  تقــدمي 
مبتكــرة �تطويرت�ســريعات رائدة ت�سمن �ســيادة 

القانــــون �حماية احلقوق � احلــريـــات.
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