دﻟﻴﻠﻚ إﻟﻰ ﺣﻴﺎة
زوﺟﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ
وﺳﻌﻴﺪة

دليلك �إلى

حياة زوجية ناجحة و�سعيدة

�إلى كل مقبل على الزواج من �شاب �أو فتاة نقول لك:
ي»
ار َك َع َل ْي َك َو َج َم َع َب ْي َن ُك َما ِفى َخ رْ ٍ
َ
ار َك ال َّل ُه َل َك َو َب َ
«ب َ

شكر وتقدير
يتقدم برنامج �رشكاء الإعالم ل�صحة الأ�رسة  /كلية بلومبريغ لل�صحة العامة  /مركز برامج الإت�صال/
جامعة جونزهوبكنز /مكتب الأردن واملمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بخال�ص ال�شكر
والإمتنان �إلى كل من دائرة الإفتاء العام ،ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية ملا قدموه من
دعم لإجناز هذا العمل و�إلى املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة لتزويدنا باملحتوى املتعلق بالرتبية الأ�رسية
الفعالة .وال�شكر مو�صول �إلى فريق �إعداد الدليل الذين �ساهموا بخرباتهم الفنية يف الإعداد واملراجعة
للمحتوى والت�صميم وهم:

شكر وتقدير

دائرة الإفتاء العام :

 -عطوفة الدكتور حممد اخلاليلة  /الأمني العام

 ف�ضيلة ال�شيخ ح�سان �أبو عرقوب  /مديرالعالقات العامة والتعاون الدويل

 عطوفة الدكتور عبد الرحمن �إبداح  /م�ساعدالأمني العام ل�ش�ؤوون الدعوة والتوجيه الإ�سالمي
ومدير الوعظ والإر�شاد

 -الفا�ضلة �إعتدال العبادي  /مديرة ال�ش�ؤون الن�سائية

 ف�ضيلة ال�شيخ يو�سف ال�شبلي /رئي�س ق�سم الدعوةواملراكز الثقافية الإ�سالمية
برنامج �رشكاء الإعالم ل�صحة الأ�رسة :

 -الفا�ضلة روال الدجاين /م�ساعد املدير العام

 الفا�ضلة هناء بنات  /خبري الإت�صال ال�صحيوالتعليمي

 الفا�ضلة لينا قردن  /م�ست�شارة ال�ش�ؤون الفنيةوك�سب الت�أييد
 -د .ب�رشى جرب  /خبري �أول يف الإعالم ال�صحي
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وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية:

املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة :

 ال�سيد حممد مقدادي  /م�ساعد الأمنيالعام مدير برامج التنمية الأ�رسية
 الفا�ضلة خديجة عالوين  /اخت�صا�صيرئي�س يف ق�سم التنمية الأ�رسية

مقدمة
نهدف يف هذا الدليل �إلى توجيه املقبلني على الزواج و املتزوجني
حديث ًا �إلى �أن احلياة الزوجية هي اللبنة الأولى يف تكوين الأ�رسة التي
يحيا الإن�سان يف ظاللها حياة مل�ؤها ال�سعادة والود واالحرتام املتبادل
بني الزوجني من جهة والزوجني و�أوالدهما من جهة �أخرى.
ذلكم �أن الأ�رسة هي نواة املجتمع ،ومن جمموع الأ�رس يتكون املجتمع،
وهي بالن�سبة للمجتمع كاخللية لبدن الإن�سان ،ف�إذا �صلحت الأ�رسة
�صلح املجتمع و�إذا ف�سدت ف�سد املجتمع وهي لأبنائه بيئة �صاحلة
للتفكري والعمل فريقى املجتمع ويزدهر ويتقدم من خالل �أبنائه مبا
يتمتعون به من �صحة جمتمعهم ،فالإن�سان الذي يتمتع ب�صحة نف�سية
ي�ستطيع �أن يفكر ويبني وينتج و�إذا اختل نظام الأ�رسة و�أمنها انعك�س
ذلك على املجتمع و�أدى �إلى تراجعه.
فالأ�رسة لها �أهمية بالغة بالرتبية يف املجتمعات الإن�سانية ،ذلك �أنها
البيئة الأولى التي ين�ش�أ فيها الطفل ويت�أثر مبا يرى فيها فهي �أهم
و�أخطر مرحلة من حياته ،لأن ما يغر�س يف الطفولة املبكرة يبقى له �أثر
عميق يف حياته كلها .

يقول الإمام �أبو حامد الغزايل رحمه الله « :اعلم �أن ال�صبي �أمانة عند
والديه ،وقلبه الطاهر جوهرة �ساذجة خالية من كل نق�ش و�صورة ،وهو
قابل لكل ما نق�ش ،ومائل �إلى كل ما ميال به �إليه».

ولهذا عني الإ�سالم بالأ�رسة فدعا الى الزواج والرتغيب فيه ،ويظهر
احلث على
ذلك من خالل الن�صو�ص ال�رشعية الكثرية الواردة يف
ّ
الزواج ،واهتمامه بالأ�رسة و�أحكامها ومعاجلة �أمرا�ضها �إن وجدت.

3

محتويات الدليل
القسم األول « :األسرة في اإلسالم»
1.1مفهوم الأ�رسة يف الإ�سالم
2.2العالقة بني الزواج والأ�رسة
3.3الأ�س�س التي يقوم عليها نظام الأ�رسة يف الإ�سالم
�4.4أهمية الأ�رسة يف الإ�سالم
5.5وظائف الأ�رسة وواجباتها
6.6مكانة املر�أة يف الإ�سالم
القسم الثاني « :مرحلة ما قبل الخطبة»
1.1معايري االختيار
2.2الزواج املبكر
3.3زواج الأقارب
القسم الثالث « :مرحلة الخطوبة»
1.1اخلطبة :تعريفها لغة وا�صطالح ًا
2.2م�رشوعية اخلطبة
3.3فوائد اخلطبة وحكمة ت�رشيعها
�4.4آداب اخلطبة و�رشوطها
�5.5رشوط املخطوبة
6.6عالقة اخلاطب باملخطوبة
7.7العدول عن اخلطبة ( ف�سخ اخلطبة )
8.8ن�صائح و�إر�شادات للخاطبني
القسم الرابع « :مرحلة الزواج»
1.1احلقوق املتبادلة بني الزوجني
2.2تكاليف اخلطبة والزواج
3.3الفح�ص الطبي قبل الزواج
4.4تنظيم الأ�رسة واملباعدة بني الأحمال
الفعال يف العالقات الأ�رسية
5.5مهارات االت�صال ّ
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الفعالة»
القسم الخامس « :التربية األسرية
ّ
1.1عالقة الزواج بالرتبية
الفعالة
2.2الرتبية الأ�رسية ّ
�3.3أ�س�س العالقة الإيجابية بني الآباء والأبناء
�4.4أمناط الرعاية الوالدية و�أثرها على الطفل
الفعالة
5.5املهارات الأ�سا�سية التي تتطلبها الرتبية الأ�رسية ّ
الفعالة
 6.6نتائج الرتبية الأ�رسية ّ
�7.7أ�سا�سيات الرتبية يف ال�رشيعة الإ�سالمية
القسم السادس « :المشكالت األسرية»
1.1التكيف الزواجي
�2.2أهم امل�شكالت الأ�رسية
3.3مهارات حل امل�شكالت الأ�رسية
 4.4العنف الأ�رسي و�آثاره
�5.5أثر التفكك الأ�رسي على الأ�رسة واملجتمع
 6.6ن�صائح للأ�رسة ال�سعيدة
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القسم األول« :األسرة في اإلسالم»
أو ً
ال :مفهوم األسرة في اإلسالم

القسم األول« :األسرة في اإلسالم»

الأ�رسة لغة :الدرع احل�صينة ،و�أهل الرجل
وع�شريته ،وتطلق على اجلماعة يربطها �أمر
م�شرتك ،وجمعها (�أُ�سرَ )(.)1

ونظام الأ�رسة هو منظومة املبادئ والأحكام
والقواعد التي تتناول الأ�رسة بالتنظيم ،بدء ًا من
وانتهاء ببيان
تكوينها ،ومرور ًا ببنائها وا�ستقرارها،
ً
�أ�سباب تفرقها ،وما يرتتب على كل ذلك من �آثار،
ق�صد ًا �إلى �إر�سائها على �أ�س�س متينة تكفل بقاءها،
وحتقيق �أهدافها.
ثانيًا :العالقة بين الزواج واألسرة

تن� أش� الأ�رسة بعقد زواج �رشعي بني (رجل
ٍ
م�ستوف لأركانه و�رشوط �صحته،
وامر�أة)
وهذا العقد من �أوثق العقود يف حياة الإن�سان
و�أقد�سها وقد �سماه الله عز وجل يف القر�آن
}و�أَ َخذْ َن
الكرمي بامليثاق الغليظ ،قال تعالىَ :
ِم ْن ُك ْم ِمي َثا ًقا َغ ِل ً
يظا{ الن�ساء ،21/فالزوج والزوجة
هما الركنان الأ�سا�سيان للأ�رسة من خالل زواج
م�رشوع بينهما يت�صف باال�ستمرارية و�سكن
جو من املودة والرحمة
ٍّ
كل منهما �إلى الآخر يف ٍّ
لتكون الثمرة بعد ذلك الأبناء الذين ي�شكلون
ركيزة ثالثة يف كيان الأ�رسة وتركيبها ،ولكل
فعال
فرد من مكونات الأ�رسة �أهمية بالغة ودور ّ
يف متا�سك الأ�رسة وبنائها حيث يقوم كلّ منهم
مبا عليه من وظائف جتاه الآخر.
ويبنى الزواج على الأ�سا�سيات ال�رضوية التي
ت�سهم يف جناحه ،والعالقة بني الزوجني البد
لها من احلب والتعاون وال�شعور باالنتماء
للأ�رسة وقد �أمر الإ�سالم الأزواج بح�سن
وه َّن
}و َعا�شرِ ُ ُ
معاملة زوجاتهم ،قال الله تعالىَ :
ِبالمْ َْعر ِ
وه َّن ف ََع َ�سى �أَن َت ْك َر ُهواْ َ�ش ْي ًئا
وف َف�إِن كَ ِر ْه ُت ُم ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ّ
كَ
لَ
ث
ا
ي
خ
يه
ف
ه
ل
ال
ع
ريا{ الن�ساء ،19/ويقول
َ
ُ
َو َي ْج َ
ً
رْ ً
 -1املعجم الو�سيط (.)18/1
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الر�سول �صلى الله عليه و�سلم« :اتقوا الله يف
الن�ساء ف�إنكم �أخذمتوهن ب�أمانة الله» رواه �أبو داود.

وقد �أثنى الر�سول �صلى الله عليه و�سلم على
من يح�سن معاملة زوجته و�أهله ،فقال« :خريكم
خريكم لأهله و�أنا خريكم لأهلي» رواه ابن ماجه،
وكذلك �أمر الإ�سالم الزوجات بح�سن ع�رشة
أزواجهن ،وال�شك �أن ك ً
ال من الزوجني �إذا
�
ّ
التزم مبا عليه اجتاه �رشيك حياته يتحقق للأ�رسة
اال�ستقرار والأمن والطم�أنينة.

كما �أمر الإ�سالم بح�سن تربية الأوالد وتن�شئتهم
ن�ش�أ ًة �إ�سالمية �صحيحة ،قال الله تعالى:
ين � َآم ُنوا ُقوا �أَن ُف َ�س ُك ْم َو�أَ ْه ِل ُ
ارا
}يا �أَ ُّي َها ال َِّذ َ
َ
يك ْم َن ً
ِ
الحْ
ج
و
ا�س
ن
ال
ا
ه
ود
ار ُة{ التحرمي.6/
َو ُق ُ َ َّ ُ َ َ َ
ثالثًا :األسس التي يقوم عليها
نظام األسرة في اإلسالم
وحدة الأ�صل واملن�ش�أ

الرجل واملر�أة من �أ�صل واحد وال فرق بينهما
يف التكوين ووحدة اخللق والإيجاد والأ�صل
واملن�ش�أ ،فال ميزة لأحدهما على الآخر يف جمال
ال�ش�ؤون العامة واخلا�صة �إال ما دعت ال�رضورة
الب�رشية والطبيعة اجلبلية التفريق فيه وهو ما
ا�س ا َّت ُقواْ َر َّب ُك ُم
يقرره قوله تعالىَ } :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
�س َو ِ
ِ
ال َِّذي َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْف ٍ
اح َد ٍة َو َخل ََق م ْن َها َز ْو َج َها
َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجا ً ِ
ريا َو ِن َ�ساء َوا َّت ُقواْ ال ّل َه ال َِّذي
ال كَ ث ً
ِ
ان َعل َْي ُك ْم َرق ًيبا{
ُون ِب ِه َوالأَ ْر َح َام �إ َِّن ال ّل َه كَ َ
َت َ�ساءل َ
الن�ساء ،1/وقال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم:
«�إمنا الن�ساء �شقائق الرجال» رواه �أبو داود.
املودة والرحمة
�أقام الإ�سالم نظام الأ�رسة على ال�سكينة واملودة
والرحمة مما يوفر اال�ستقرار النف�سي ملكونات
قرة عني لزوجها كما
الأ�رسة جميع ًا فتكون الزوجة ّ

قرة ٍ
عني لزوجته ،وكذلك الأبناء و�آبا�ؤهم لي�سود الأ�رسة �شعور
يكون الزوج ّ
متبادل باحلب واحلنان مما يجعل العالقة داخل �أفراد الأ�رسة قائمة على
}و ِم ْن � َآيا ِت ِه �أَ ْن َخل ََق ل َُكم ِّم ْن �أَن ُف ِ�س ُك ْم
االحرتام املتبادل ،قال الله تعالىَ :
ٍ
ِ
َ
آ
ِّ
اجا ِّل َت ْ�س ُك ُنوا �إِل َْي َها َو َج َعلَ َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة �إ َِّن فيِ َذل َك ل َيات لق َْومٍ
�أَ ْز َو ً
ون{ الروم ،21/فاملودة والرحمة تت�صف بالدميومة واال�ستمرار ك�أ�صل
َي َت َف َّك ُر َ
عام ال يتغري بتغري الظروف والأحوال ،ومن متام املودة والرحمة بني الزوجني
�أن ي�شعر كل منهما بعظيم قدر الآخر و�أن يبدي كل منهما �إعجابه بنظريه
فال ي�سيء الظن به ،وال يبالغ يف الغرية و�أن يتغا�ضى كل منهما عن �أخطاء
الآخر وينظر �إلى حما�سنه وي�ضع يف ح�سبانه �أنه �إذا كره يف الآخر �صفة فال
بد �أن تكون فيه �صفة �أخرى ت�شفع له.
		
و�إذا احلبيب �أتى بذنب واحد

جاءت حما�سنه ب�ألف �شفيع

فالأ�صل يف احلياة الزوجية �أن تكون مقيدة بح�سن املعا�رشة والرعاية
واالن�سجام والت�شاور يف البيت فالب�ساطة والتوا�ضع بني الزوجني من �ش�أنه
�إيجاد الأ�رسة ال�سعيدة امل�ستقرة وهذا هو منهج الإ�سالم يف بناء الأ�رس
فالنبي �صلى الله عليه و�سلم كان يقوم على خدمة �أهله بنف�سه ،فكان
يخ�صف نعله ويرقع ثوبه ويعني �أهله يف حوائج البيت.
العدل
�أمرت ال�رشيعة الإ�سالمية بالعدل يف جميع �ش�ؤون احلياة ولأن الأ�رسة
هي نواة املجتمع فقد �أقامها الإ�سالم على العدل يف احلقوق والواجبات
بني الزوجني من جهة وبني الأبناء داخل الأ�رسة من جهة �أخرى.

}و َل ُه َّن ِمث ُْل ا َّل ِذي َع َل ْيهِ َّن
�أما بني الزوجني فقد قال الله تعالىَ :
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
}م ْن َع ِم َل َ�صالحِ ً ا ِّمن َذ َكرٍ �أَ ْو �أُنثَى َو ُه َو ُم ْ�ؤ ِم ٌن
وف{البقرة 228/وقال تعالىَ :
َ
َ
َ
ُ
َ
اْ
َ
ون{ النحل.97/
َف َل ُن ْحي َِي َّن ُه َح َيا ًة ط ِّي َب ًة َول َن ْجزِ َي َّن ُه ْم �أ ْج َر ُهم ِب�أ ْح َ�سنِ َما كا ُنو َي ْع َمل َ
وهذا يعني �أن كل ما يحق للزوج طلبه وانتظاره من زوجته من �أمور
م�رشوعة من طاعة و�أمانة ،وعفة و�إخال�ص ،وح�سن معا�رشة وطيب
معاملة ،يحق للزوجة �أن تطلبه من زوجها ،فالقاعدة العامة يف ال�رشيعة
الإ�سالمية تقرر ب�أن املر�أة م�ساوية للرجل يف جميع احلقوق والواجبات
�إال تلك التي تختلف باختالف الطبيعة الب�رشية �إذ اختالف اخل�صائ�ص
يوجب اختالف ًا يف التخ�ص�صات وهذه درجة عالية للمر�أة ومنزلة مل
تعرفها الأمم قبل الإ�سالم وال بعده.

األسرة في اإلسالم
•تنشأ بعقد زواج شرعي صحيح
•تنظمها المبادىء واألحكام

أسس نظام األسرة
•المودة والرحمة
•الحوار والتشاور
•وحدة األصل والمنشأ
•العدل والمساواة بين الزوجين
•التكافل االجتماعي

و�أما ما بني الأبناء داخل الأ�رسة فقد �أوجبت ال�رشيعة الإ�سالمية العدل
وامل�ساواة بني الأبناء ،قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم« :اتقوا الله
واعدلوا بني �أوالدكم» رواه البخاري ،وهذه الدعوة ت�شمل امل�ساواة بني
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الذكور والإناث جميعاً ،وعدم تف�ضيل �أحدهما
على الآخر ،وقد ذهب كثري من العلماء �إلى
�أن الرجل �إذا �أراد �أن يعطي �أبناءه حال حياته
عليه �أن ي�سوي بينهم يف الأعطية وال يف�ضل
الذكور على الإناث وهذا من �ش�أنه �أن يدمي
الرحمة واملودة بني �أفراد الأ�رسة جميع ًا لتعي�ش
ب�سعادة وهناء ،ف�إن تف�ضيل الأب بع�ض �أبنائه
يف الأعطية من �ش�أنه �أن يولد احلقد والكراهية
والبغ�ضاء بني �أفراد الأ�رسة وينزع عنها ال�سكينة
والطم�أنينة وال�سعادة وهو ما �سماه النبي �صلى
الله عليه و�سلم جوراً ،فقد جاء رجل بولده �إلى
النبي �صلى الله عليه و�سلم َف َقالَ � :إن �أمه �س�ألتني
بع�ض املوهبة لهذاَ ،قالَ �صلى الله عليه و�سلم:
«�ألك ولد �سواه» َقالَ َ :ن َع ْمَ ،قالَ �صلى الله عليه
و�سلم« :ال �أ�شهد على جور» متفق عليه.
واملت�أمل يف الت�رشيعات املتعلقة بالإرث يلحظ
فيها العدالة املطلقة فهناك موا�ضع ي�أخذ فيه
الرجل �ضعف الأنثى ،وهناك موا�ضع تكون فيها
الأنثى م�ساوية للذكر ،وهناك موا�ضع ت�أخذ فيها
الأنثى �أكرث من الذكر حتى لقد عد العلماء يف
علم املواريث �أكرث من �سبعة وع�رشين مو�ضع ًا
ت�أخذ فيه الأنثى �أكرث من الذكر.
التكافل االجتماعي
التكافل االجتماعي �أ�صل عتيد يف ال�رشيعة
الإ�سالمية ت�ضافرت عليه الن�صو�ص ال�رشعية
ليتعاون �أبناء املجتمع يف حتقيق م�صاحلهم ،قال
ْرب َوال َّت ْق َوى َو َ
او ُنواْ
ال َت َع َ
}و َت َع َ
تعالىَ :
او ُنواْ َعلَى ال ِّ
َعلَى الإِ ْث ِم َوال ُْع ْد َو ِان{ املائدة.2/
وقد عني الإ�سالم ببناء الأ�رسة املتما�سكة
املتكاملة التي ي�شعر كل فرد من �أفرادها
بحاجات الآخرين يف نطاق من التكافل
االجتماعي الذي �أكد عليه الإ�سالم وجعله
الرباط املحكم الذي يحفظ الأ�رسة من التفكك
واالنهيار ،ويق�صد به �أن ي�شرتك جميع �أفراد

الأ�رسة يف املحافظة على م�صاحلها وكيانها
ودفع املفا�سد والأ�رضار عنها بحيث ي�شعر
كل فرد من �أفرادها �أنه �إلى جانب حقوقه عليه
واجبات ال �سيما �أولئك الذين ال ي�ستطيعون �أن
يقوموا بحاجاتهم دون م�ساعدة الآخرين ،فالله
تعالى خلق الإن�سان على نحو يفتقر �إلى غريه
وجعله يف حميط من الأ�رسة التي هي جزء من
املجتمع امل�سلم الذي حثه تعالى على التكافل
}و� ِآت ذَا ا ْل ُق ْر َبى
فيما بني �أبنائه ،فقال تعالىَ :
َح َّق ُه{ الإ�رساء ،26/وقال ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم« :مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم مثل اجل�سد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو
تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى» رواه
م�سلم ،والتكافل داخل الأ�رسة ال يقت�رص على
الأمور املادية بل ي�شمل الأمور املعنوية كالكلمة
الطيبة التي ترتك �أثر ًا عميق ًا يف نف�س �صاحبها،
ومن �ش�أنها �أن تزيد من الألفة واملحبة بني
�أفراد الأ�رسة مما ي�ضفي عليها جو ًا من ال�سعادة
واملحبة.
ومن �صور التكافل االجتماعي :
 -حتمل الزوجني امل�س�ؤولية امل�شرتكة يفالقيام بالواجبات وامل�س�ؤوليات التي فر�ضها
قيام الزوجية وتكوين الأ�رسة كلٌّ بح�سب
وظيفته الفطرية التي فطره الله تعالى عليها.

 �-إنفاق الزوج على زوجته ،قال تعالى} :ِل ُي ِنف ْق ذُو َ�س َع ٍة ِّمن َ�س َع ِت ِه َو َمن ُق ِد َر َعل َْي ِه ِر ْز ُق ُه
َفل ُْي ِنف ْق ممِ َّا �آ َت ُاه ال َّل ُه اَل ُي َكل ُِّف ال َّل ُه َن ْف ً�سا �إ اَِّل َما
اها َ�س َي ْج َعلُ ال َّل ُه َب ْع َد ُع رْ ٍ
�سا{ الطالق.7/
�آ َت َ
�س ُي رْ ً

حق الأوالد ال�صغار على �أبويهم من النفقة
 ِّ -والرعاية والرتبية وجعل الإ�سالم ذلك من
�أهم الواجبات التي يقوم بها الآباء والأمهات
جتاه �أبنائهم ،قال �صلى الله عليه و�سلم« :كفى
باملرء �إثما �أن ي�ضيع من يعول» رواه الن�سائي.
�شب الأبناء و�شاب
 - -حق الآباء على �أبنائهم �إذا ّ

الآباء وبلغوا من الكرب عتي ًا �أوجب الإ�سالم على الأبناء �سواء �أكانوا
ذكور ًا �أم �إناث ًا النفقة على �آبائهم والقيام ب�ش�ؤونهم وبرهم ،قال تعالى:
}و َو َّ�ص ْي َنا ْ إِ
ان ِب َوا ِل َد ْي ِه �إ ِْح َ�سا ًنا{ الأحقاف.15/
ال ْن َ�س َ
َ
 -عزز الإ�سالم دوام الألفة واملحبة بني �أفراد الأ�رسة بتبادل الهدايابينهم ،ذلك �أن تبادل الهدايا بني الزوج والزوجة والأبناء من العوامل
حث عليه الإ�سالم ،قال
التي تقوي روابط املحبة والود والألفة وهو ما ّ
�صلى الله عليه و�سلم« :تهادوا حتابوا» رواه البيهقي.
رابعًا :أهمية األسرة في اإلسالم
اقت�ضت الإرادة الإلهية يف تكوين اخللق �أن يكون قائم ًا على الزوجية،
}و ِم ْن كُ ِّل َ�ش ْي ٍء
فخلق الله تعالى من كل �شيء زوجني ،قال تعالىَ :
ون{ الذاريات ،49/كما �أودع �سبحانه وتعالى
َخ َل ْق َنا َز ْو َجينْ ِ ل ََع َّل ُك ْم َتذَكَّ ُر َ
مي ً
ال فطري ًا لت�ستمر احلياة على وجه الأر�ض ويتكاثر النوع الإن�ساين،
وملا كان الإن�سان مكرم ًا مف�ض ً
ال عند خالقه عز وجل ،فقد جعل حتقيق
هذا امليل وات�صال الرجل باملر�أة عن طريق الزواج ال�رشعي فقط ،و
تعالى}:ه َو
لهذا خلق الله �آدم عليه ال�سالم وخلق منه حواء ،فقال
ُ
ال َِّذي َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْف ٍ�س َو ِ
اح َد ٍة َو َج َعلَ ِم ْن َها َز ْو َج َها ِل َي ْ�س ُك َن �إِل َْيها{
َ
ُ
ْ
أ
نت َو َز ْو ُج َك الجْ َ َّنةَ{
�
ن
ك
ا�س
م
آد
�
ا
ي
ا
ن
ل
ق
}و
الأعراف ،189/وقال تعالىَ ْ ْ ُ َ َ َ ُ َ :
البقرة  ،35/وهكذا كانت �أول �أ�رسة يف تاريخ الب�رشية هي �أ�رسة �آدم
عليه ال�سالم ،ثم تكاثرت الأ�رس وانت�رشت �إلى ما نراه اليوم ،قال تعالى:
َ َ
وبا َوق ََبا ِئلَ
ا�س �إِ َّنا َخ َل ْق َناكُ م ِّمن ذَكَ رٍ َو�أُن َثى َو َج َع ْل َناكُ ْم ُ�ش ُع ً
}يا �أ ُّي َها ال َّن ُ
ِل َت َعارفُوا �إ َِّن �أَكْ ر َم ُكم ِع َ ِ َ
ِ
ري{ احلجرات،13/
َ
يم َخ ِب ٌ
ند ال َّله �أ ْت َقاكُ ْم �إ َِّن ال َّل َه َعل ٌ
َ ْ
وقد �أولى الإ�سالم الأ�رسة عناية فائقة ،ذلك �أنها اللبنة الأ�سا�سية يف
بناء املجتمع و�أحاطها بالعناية والرعاية وحر�ص على ا�ستمرارها قوية
متما�سكة ،ففي ظلها ين�ش�أ الأبناء فيكرب ال�صغري ،وي�شيب الكبري.

صور التكافل
االجتماعي في األسرة
•المسؤولية المشتركة بين
الزوجين
•إنفاق الزوج على زوجته
•العدل بين األبناء الذكور واإلناث
•حق األوالد من النفقة والرعاية
والتربية
•حق اآلباء من النفقة والرعاية
عند الكبر

وجو الأ�رسة ومناخها العام له الأثر الأكرب يف حياة الأفراد ونفو�سهم
وبقدر ما تكون البيئة الأ�رسية �صحية وم�ستقرة وخالية من ال�شوائب
واخلالفات والأمرا�ض االجتماعية بقدر ما يخرج الأبناء �إلى املجتمع
�صاحلني يحملون �أفكار ًا نافعة ت�سهم يف تقدم املجتمع ورقيه وازدهاره،
وبقدر ما تكون البيئة داخل الأ�رسة مفككة كثرية اخلالفات وامل�شاكل
بقدر ما ينعك�س ذلك على نفو�س الأبناء وتربيتهم مما ي�ساهم يف زيادة
عوامل االنحراف والتخلف واجلرائم اخللقية واالقت�صادية وهذا ينعك�س
�أي�ض ًا على املجتمع فتزداد ن�سبة اجلرائم والف�ساد ،لذا فقد ذكر القر�آن
الكرمي الأ�رسة والآيات املتعلقة بالعالقات الأ�رسية يف �أكرث من مائة
و�ستة و�أربعني مو�ضعاً ،بالإ�ضافة �إلى عدد كبري من الأحاديث النبوية،
وال �شك �أن هذا الرقم الكبري يدل على خطورة و�أهمية مو�ضوع الأ�رسة
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يف الإ�سالم ،قال تعالىَ َ :
ا�س ا َّت ُقواْ
}يا �أ ُّي َها ال َّن ُ
ِ
ٍ
َر َّب ُك ُم ال َِّذي َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْف ٍ
�س َواح َدة َو َخل ََق
ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجا ً ِ
ريا َو ِن َ�ساء{
ال كَ ث ً
الن�ساء.1/
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وتربز �أهمية الأ�رسة يف الإ�سالم من خالل:
 -الأ�رسة �رضورة اجتماعية� ،إذ هي �أ�سا�سللحياة ال�صحيحة التي �أ�شار �إليها الله تبارك
وتعالى يف قوله جل �ش�أنهَ َ :
ا�س
}يا �أ ُّي َها ال َّن ُ
�س َو ِ
ا َّت ُقواْ َر َّب ُك ُم ال َِّذي َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْف ٍ
اح َد ٍة
َو َخل ََق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ِر َجا ً ِ
ريا
ال كَ ث ً
َو ِن َ�ساء{ الن�ساء.1/
 -الأ�رسة حاجة فطرية ال ي�ستغني عنهاالنوع الإن�ساين ،وقد بني الإ�سالم �أن الأ�رسة
�أ�سا�س اجتماعي ،حيث رغب يف تكوينها
وجعل الزواج فري�ضة عنـد خ�شية العنت
وجعله من �آيات الله ومن �آثار رحمته لقوله
تعالى } َو ِم ْن � َآيا ِت ِه �أَ ْن َخل ََق ل َُكم ِّم ْن �أَن ُف ِ�س ُك ْم
اجا ِّل َت ْ�س ُك ُنوا �إِل َْي َها َو َج َعلَ َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة
�أَ ْز َو ً
َو َر ْح َمةً{ الروم.21/
 �-أن الأ�رسة حتقق النمو اجل�سمي والعاطفيال�سليم وتلبي املطالب النف�سية والروحية
واجل�سدية.

 -الأ�رسة هي الطريق الوحيد لإجناب الأبناءال�رشعيني وتربيتهم وحتقيق عاطفة الأبوة
والبنوة وحفظ الأن�ساب.

 -الأ�رسة هي املكان الأول للتدريب علىحتمل امل�س�ؤوليات وتبادل الآراء وطرح
الأفكار و�إبراز الطاقات لهذا يجب �أن يدرك
الأزواج �أهمية تربية �أبنائهم على مكارم
الأخالق وحتمل امل�س�ؤوليات يف نطاق
الأ�رسة .وهذه �أعرابية ي�س�ألها الف�ضل بن يزيد
عن ولدها حينما ر�آه ف�أعجب مبنظره ،فقالت
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له �أمه�« :إذا �أمت خم�س �سنوات �أ�سلمته �إلى
امل�ؤدب فحفظه القر�آن فتاله ،وعلمه ال�شعر
فرواه ،ورغبه يف مفاخر قومه ،وطلب م�آثر
�آبائه فتمر�س وتفر�س».
خامسًا :وظائف األسرة
وواجباتها
�إن تكوين الأ�رسة يبد�أ بالزواج وعلى الزوجني
�أن يوجها دفة الأ�رسة �إلى بر ال�سالمة والأمان
وال�سعادة واال�ستقرار ،ولذا ف�إن واجبات الأ�رسة
ووظائفها كثرية ،ومن �أبرزها:

 -تلبية احلاجات الفطرية والغريزية لدىالإن�سان ،كامليل الغريزي لدى الإن�سان �إلى
اجلن�س الآخر و�أن يكون له يف احلياة من ي�أن�س
به ويركن �إليه فحاجة املر�أة �إلى الرجل كحاجة
الرجل �إلى املر�أة ،وهي حاجة فطرية دفينة يف
�أعماق كل منهما لإ�شباع الغرائز بطريق منظم
م�رشوع مما ي�سهم يف بناء النوع الإن�ساين
وا�ستمراره ،وعمارة الكون والقيام بوظيفة
اخلالفة يف الأر�ض .وكذلك امليل الفطري لدى
الإن�سان يف �أن يكون له ن�سل وذرية ،فالأوالد
قرة العني ،وبهجة احلياة وريحانتها وزينتها،
والأ�رسة هي ال�صورة الطبيعية امل�رشوعة
التي تلبي هذه الرغبة ،ولذلك كان من دعاء
}ر َّب َنا َه ْب
ال�صاحلني ما جاء يف قوله تعالىَ :
َل َنا ِم ْن �أَ ْز َو ِ
اج َنا َوذ ُِّر َّيا ِت َنا ُق َّر َة �أَعْينُ ٍ { الفرقان.74/
 -الإ�رشاف على تربية الأبناء وتن�شئتهم تن�شئة�سليمة �صحي ًا وتربوي ًا واجتماعياً ،فالأ�رسة
م�س�ؤولة عن التن�شئة االجتماعية للأبناء مما
ي�ؤهلهم للم�شاركة التفاعلية الإيجابية مع
غريهم من �أع�ضاء املجتمع ،قال �صلى الله
عليه و�سلم «كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن
رعيته» رواه البخاري .يقول عمر بن عبد العزيز:

«ال�صالح من الله والأدب من الآباء» .وقد قيل« :الرجال العظماء ال
يولدون بل ي�صنعون» ،فدور الأ�رسة يف رعاية الأبناء هو الأقوى ت�أث ً
ريا
يف تكوين �شخ�صية الأبناء ،وتوجيه �سلوكهم و�إعدادهم للم�ستقبل.

 �-إ�شاعة اال�ستقرار يف البيت والود والطم�أنينة وال�سعادة ،و�إبعادجميع �ألوان العنف والكراهية والبغ�ض ف�إن �أغلب الأطفال املنحرفني
كانوا نتاج �أ�رس مفككة وغري م�ستقرة ،وقد ا�ستقر لدى املربني وعلماء
الرتبية �أن �أكرث نزالء ال�سجون هم من �أ�رس حرمت من اال�ستقرار
العائلي.

 -املودة وال�سكينة بني الزوجني وهي قمة التفاهم واالن�سجام التييطمح كل فرد احل�صول عليها.

سادسًا :مكانة المرأة في اإلسالم
�أعطى الإ�سالم املر�أة مكانة عالية ومنزلة �سامية مل تبلغها لدى الأمم
املا�ضية ،فاملر�أة والرجل يف تكرمي الإ�سالم للإن�سان �سواء ،وهم �أي�ض ًا
ِ
لر َج ِ
يب ممِ َّا
ال َن ِ�ص ٌ
يف الأحكام الدنيوية والأخروية �سواء ،قال تعالى} :ل ِّ
ِ
ِ
ان
يب ممِ َّا اكْ َت َ�س نْ َ
ب َوا�سَْ�ألُوا ال َّل َه ِم ْن َف�ضْ له إِ� َّن ال َّل َه كَ َ
اكْ َت َ�س ُبوا َو ِلل ِّن َ�س ِاء َن ِ�ص ٌ
يما{ الن�ساء .32/فهي راعية بيتها و�سيدة �أ�رستها ومربية
ِب ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َع ِل ً
�أوالدها وواحة الر�ضي وال�سكينة لزوجها والكل مطالب بربها وح�سن
معاملتها يقول النبي عليه ال�صالة وال�سالم« :خريكم خريكم لأهله» رواه
الرتمذي ويقول عليه ال�سالم وقد �سئل عن �أولى النا�س بح�سن ال�صحبة
قال�« :أمك» قال ثم من قال «�أمك» قال ثم من قال «�أمك» .قال ثم من
قال «�أبوك» رواه البخاري .وهذا يدل على مكانة املر�أة و�أهمية وظيفتها يف
احلياة الإن�سانية ،فهي املدر�سة الأولى لإعداد الن�شء وتربية الأجيال،
قال ال�شاعر:
الأم مدر�سة �إذا �أعددتها

أهمية األسرة
ووظيفتها
• حاجة فطرية وغريزية
•ضرورة اجتماعية
•التناسل وإنجاب األبناء
الشرعيين
•التنشئة السليمة لألبناء
•تحقيق االستقرار والسكينة

�أعددت �شعبا طيب الأعراق

فاملر�أة هي ن�صف املجتمع وهى التي تربي الن�صف الآخر وهى الأم
والأخت والزوجة واالبنة وم�صدر احلنان والعاطفة يف احلياة .وجند
�أي�ض ًا �أن هناك �سورة يف القر�آن ا�سمها �سورة «الن�ساء» ،فالإ�سالم هو
الذي كرم املر�أة و�أعاد �إليها كرامتها بعد �أن كانت مهانة فجاء الإ�سالم
لي�ضع املر�أة يف مكانها الطبيعي وليغري ال�صورة متاماً .وقد كان للمر�أة
دور يف التاريخ الإ�سالمي يف الدعوة �إلى الله واجلهاد وال�سيا�سة والعلم
ٌ
والعمل والعبادة وتربية الرجال.
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غري �أن النظرة اجلاهلية التي كانت �سائدة قبل
الإ�سالم ال يزال لها جذور م�ؤثرة يف حياة
بع�ض النا�س حتى الآن وتدفعهم نحو التقليل
من �ش�أن الإناث ،و�إيثار الذكور عليهن وقد
حارب الإ�سالم هذه النظرة اجلاهلية ورفع
من �ش�أن الإن�سان ذكر ًا كان �أو �أنثى ،فالأنثى
}ي َه ُب
ابتداء لقوله تعالى:
هبة الله تعالى
َ
ً
لمِ
ور{
لمِ َْن َي َ�شاء �إِ َنا ًثا َو َي َه ُب َن َي َ�شاء الذُّ كُ َ
ال�شورى .49/ولذا حرم الت�شا�ؤم من والدتها
}و�إِذَا ُب�شرِّ َ �أَ َح ُد ُه ْم ِبالأُن َثى
قال الله تعالىَ :
َظلَّ َو ْج ُه ُه ُم�س َو ًّدا َو ُه َو كَ ِ
ظ
يم{ النحل .58/كما
ْ
ٌ
حرم ما كانت تفعله اجلاهلية من و�أدها وقتلها
ود ُة ُ�س ِئ َلتِْ  ب�أَ ِّي
}و�إِذَا المْ َو ُ
ْ�ؤ َ
قال الله تعالىَ :
ذ ٍ
َنب ُق ِتل َْت{ التكوير ،89/و�أمر بح�سن تربية
البنات ،ووعد بالأجر العظيم لكل من
يفعل ذلك ،بعيد ًا عن �إيثار البنني عليهن،
�أو حرمانهن من حقوقهن كلها �أو بع�ضها،
وحث النبي الكرمي �صلى الله عليه و�سلم على
�إكرام الزوجات وح�سن معاملتهن وبرهن،
ومن �إكرامه �صلى الله عليه و�سلم لزوجاته
�أنه كان يتولى بنف�سه �أحيان ًا �إعداد الطعام �أو
�إ�صالح الثوب وكان يالطف زوجاته ويح�سن
�إليهن.
وقد �أعطى الإ�سالم املر�أة حقوقها كاملةً
ومنها:
 -حرية التعبري و�إبداء الر�أي� :أذن الإ�سالمللمر�أة لها ب�أن جتادل وتدافع وحتاور �أ�صحاب
الر�أي والقرار يف جمتمعنا قال الله تعالى:
} َق ْد َ�س ِم َع ال َّل ُه َق ْولَ ا َّل ِتي تجُ َ ِادل َُك فيِ َز ْو ِج َها
او َركُ َما �إ َِّن
َو َت�شْ َت ِكي �إِلَى الل َِّه َوال َّل ُه َي ْ�س َم ُع تحَ َ ُ
ال َّل َه َ�س ِم ٌ ِ
ري{ املجادلة.1/
يع َب�ص ٌ
 -بينت ال�رشيعة الإ�سالمية مكانة الأم وحقوقهايف موا�ضيع كثرية من كتاب الله تعالى من

ذلك التذكري ب�أيام احلمل والوالدة قال تعالى:
}و َو َّ�ص ْي َنا ْ إ
ان ِب َوا ِل َد ْي ِه َح َم َل ْت ُه �أُ ُّم ُه َو ْه ًنا
ِن�س َ
َ
ال َ
َ
ِ
ُ
ِ
أ
ُ
ر
ك
�
ا
ن
�
ام
ع
ه
ل
ا
�ص
ف
شْ
ْ ليِ
َعلَى َو ْه ٍن َو ِ َ ُ فيِ َ َ ينْ
ِ
ِ ِ
ري{ لقمان ،14/وقوله تعالى:
َول َوال َد ْي َك �إِليَ َّ المْ َ�ص ُ
}ح َم َل ْت ُه �أُ ُّم ُه كُ ْر ًها َو َو َ�ض َع ْت ُه كُ ْر ًها{ الأحقاف،15/
َ
والأمر بالإح�سان �إليها يقول �سبحانه:
}و َق َ�ضى َر ُّب َك �أَ َّال َت ْع ُب ُدواْ �إِ َّال �إ َِّي ُاه َو ِبال َْوا ِل َد ْي ِن
َ
�إ ِْح َ�سا ًنا{ اال�رساء ،23/وحرمة التفريق بني الأم
وولدها عند ح�صول فرقه بني الزوجني قال الله
ال ُت َ�ض� َّآر َوا ِل َد ٌة ِب َول َِد َها َو َ
تعالى َ } :
ُود َّل ُه
ال َم ْول ٌ
ِب َول َِد ِه{ البقرة.233/
 -الذمة املالية امل�ستقلة :فمن حق املر�أة�أن تتملك املال ،وتت�رصف به مبا تراه منا�سب ًا
بحرية تامة دون �أن يكون لأحد عليها والية
�أو و�صاية.

 -التعليم :حث الإ�سالم على طلب العلمحيث نزل الوحي بكلمة (اقر�أ ) فاحتة للقر�آن
الكرمي والذكر احلكيم وقد كان يف الع�رص
النبوي املبارك اهتمام بتعليم املر�أة حيث حدد
عليه ال�صالة وال�سالم للن�ساء مكان ًا يعظهن
فيه ويعلمهن �أحكام ال�رشيعة ،واملولى �سبحانه
وتعالى خاطب ن�ساء النبي م�ؤكد ًا عليهن
باملذاكرة ملا يتلى يف بيوتهن من �آيات الكتاب
}واذْكُ ْر َن
وما يلقى فيها من احلكمة قال تعالىَ :
َما ُي ْتلَى فيِ ُب ُيو ِت ُك َّن ِم ْن � َآي ِ
ات الل َِّه َوالحْ ِ ْك َم ِة �إ َِّن
ال َّل َه كَ َ ِ
ريا{ الأحزاب .34/وانت�رش
ان لَطي ًفا َخ ِب ً
العلم يف هذه املرحلة املباركة فت�سابقت الن�ساء
على طلب العلم يف امل�سجد النبوي ال�رشيف
ف�صار منهن احلافظات وراويات الأحاديث
ومعلمات الكتابة واخلط وتولني مهمات عالية
مثل التطبيب والتمري�ض .ويف الع�صور
الإ�سالمية الزاهرة تقدم العلم وظهر الفقه يف
الن�ساء حتى كنت جتد امر�أة من العامة تقف

لتحاجج �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب عندما ظهرت منه رغبة يف
}و�إ ِْن �أَ َردتمُّ ُ
حتديد املهور لتقول له� :أين �أنت من قول الله تعالىَ :
ِ
اه َّن ِق َ
ارا َف َ
ال َت�أْ ُخ ُذواْ م ْن ُه
ا�س ِت ْب َدالَ َز ْو ٍج َّم َك َ
ان َز ْو ٍج َو�آ َت ْي ُت ْم �إ ِْح َد ُ
ْ
نط ً
َ�ش ْي ًئا{ الن�ساء .20/تف�سري ابن كثري .244/2

وما من �شك �أن العلم املنا�سب للمر�أة هو الذي يراعي خ�صو�صيتها
ودورها يف احلياة ويعينها على �أداء الواجب بكفاءة مثلما العلم املنا�سب
للرجل وذلك يف �سبيل تكميل احلياة .والعالقة بني الزوجني عالقة
تكامل ال ت�ضاد وبهذا يكون العلم الالئق بها �أن تتعلم مما ي�شرتك فيه
الرجال والن�ساء بالقدر الذي ال يلغي خ�صو�صية �أي منهما.

 -العمل :ومن مظاهر تكرمي الإ�سالم للمر�أة �أنه جعلها مكفيةبالنفقة �سواء �أكانت بنت ًا �أم �أم ًا �أم زوجة ،فلم يكلفها �أن تعمل
لتنفق على نف�سها ،وهي �أي�ض ًا غري مكلفة بالنفقة على �أحد،
وجعل بيتها مملكتها تتعهد فيه زوجها و�أوالدها بالرعاية وتكون
له �سكينة كما هو لها �أي�ضا ومتلأ البيت حنان ًا وحمبة وعطف ًا وتن�شئ
يف الأ�رسة جو ًا مفعم ًا بالعواطف احلانية واملحبة الدائمة .وقد �أباح
الإ�سالم للمر�أة العمل فيما ينا�سبها من الأعمال مبا يكفل لها
الكفاية املادية وحتقيق ذاتها بعمل نافع ،كما �أنها ترفد املجتمع
بالقدرات والطاقات يف املجاالت املختلفة التي تتميز بها ،دون
�إخالل بواجباتها الأ�رسية ولها بذلك �أجر كبري وثواب عظيم لقوله
اب ل َُهم رب ُهم �أَنيِّ َ ُ
يع َع َملَ َع ِام ٍل ِّمنكُ م ِّمن
ا�س َت َج َ
ال �أ ِ�ض ُ
تعالىَ } :ف ْ
ْ َ ُّ ْ
�ضكُ م ِّمن َب ْع ٍ
�ض{ �آل عمران ،195/على �أن يكون
ذَكَ ٍر �أَ ْو �أُن َثى َب ْع ُ
عملها من�سجم ًا مع ال�ضوابط ال�رشعية والتي من �ش�أنها �أن ترفع من
مكانة املر�أة وت�صونها عما ال يليق بها وذلك ب�أن يتنا�سب العمل مع
طبيعة املر�أة وفطرتها الأنثوية وقدراتها اجل�سمية بغر�ض الإفادة من
طاقاتها وخرباتها ك�إن�سان و�أن تكون املر�أة يف خروجها �إلى العمل
حمت�شمة ،وب�إذن من زوجها.

حقوق المرأة في
اإلسالم
•المساواة مع الرجل في
الحقوق والواجبات
•حرية التعبير وإبداء الرأي
•التعليم
•العمل
•التملك
•الذمة المالية المستقلة
•النفقة وإن كانت عاملة

ومن �إكرام الإ�سالم للمر�أة العاملة �أنها تبقى م�ستحقة للنفقة (�إنفاق
الزوج على زوجته) ب�رشطني:
�- -أن يكون العمل م�رشوعاً.

 �-أن يوافق الزوج يف حال املر�أة املتزوجة على عملها �رصاحة .وهذاما جاء يف قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين ،وبني كذلك �أنه ال يجوز
للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته �إال ب�سبب م�رشوع
ودون �أن يلحق بها �رضراً.
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كفل الإ�سالم لكل من الزوجني حرية اختيار
الآخر ،ووجه كال الطرفني �إلى اختيار الزوج
ال�صالح الذي يراعي حقوق زوجه وي�ؤدي
واجباته التي ال ت�ستقيم احلياة الزوجية �إال بها.
ومن املعايري التي و�ضعها الإ�سالم الختيار كل
من الزوجني للآخر ما ي�أتي:
�صفات الزوج ال�صالح :
الدين� :صاحب الدين هو الذي يح�سن املعا�رشة
ِّ
وه َّن ِبالمْ َ ْعر ِ
شرِ
�
ا
ع
}و
تعالى:
لقوله
ا�ستجابة
وف{
ُ
ََ ُ
ُ
الن�ساء ،19 /وكذلك ي�ستح�رض �أحاديث امل�صطفى
�صلى الله عليه و�سلم مثل قوله�« :أال وا�ستو�صوا
بالن�ساء خريا» رواه الرتمذي .و�صاحب الدين حري�ص
على �إن�صاف زوجته فال يظلمها ،فعن احل�سن
الب�رصي �أنه �أتاه رجل ،فقال� :إن يل بنتا �أحبها وقد
خطبها غري واحد ،فمن ت�شري علي �أن �أزوجها؟ قال:
«زوجها رجال يتقي الله ،ف�إنه �إن �أحبها� ،أكرمها ،و�إن
�أبغ�ضها ،مل يظلمها» .و�صاحب الدين ال يبخ�س
زوجته حقها ،بل يوزن ما ي�صدر عنها مبيزان احلق
والعدل ،عم ً
ال بقول النبي �صلى الله عليه و�سلم« :ال
َيف َْر ُك م�ؤمن م�ؤمنة» �أي :ال يبغ�ضها «�إن كره منها
خل ًقا ،ر�ضي منها �آخر» رواه م�سلم.
اخللق احل�سن :قال النبي �صلى الله عليه و�سلم:
«�أكمل امل�ؤمنني �إميانا �أح�سنهم خلق ًا .وخياركم
خياركم لن�سائهم» رواه الرتمذي .فاخللق احل�سن
يحمل �صاحبه على ال�صرب ،واحللم ،والتوا�ضع،
واالحرتام ،والتقدير ،ويبعده عن �أ�ضدادها من
اخل�شونة ،والعنف ،والتكرب .وباخللق احل�سن
متتد ج�سور املودة والرحمة بني الزوجني ويدوم
بقا�ؤهما ،لتكون الأ�رسة �سعيدة هانئة.
وقد نبه النبي �صلى الله عليه و�سلم على �رضورة
مراعاة هاتني ال�صفتني -الدين واخللق -بقوله�« :إذا
جاءكم من تر�ضون دينه وخلقه ،ف�أنكحوه� ،إال تفعلوا
تكن فتنة يف الأر�ض وف�ساد» .قالوا :يا ر�سول الله،
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و�إن كان فيه؟ يعني :نق�ص يف اجلاه �أو فقر يف املال �أو
غري ذلك  ،قال �صلى الله عليه و�سلم�« :إذا جاءكم من
تر�ضون دينه وخلقه ف�أنكحوه» ثالث مرات رواه الرتمذي.

الباءة :واملق�صود بها قدرة الزوج على حتمل �أعباء
الزواج املالية وغريها من مهر ونفقة ،فالزوج �إن
مل يكن قادر ًا على الإنفاق �أوقع �أ�رسته يف احلرج
وامل�شقة ورمبا تفرقت الأ�رسة وتفككت قال النبي
�صلى الله عليه و�سلم« :كفى باملرء �إثما �أن ي�ضيع
من يقوت» .رواه �أبو داود.
�صفات الزوجة ال�صاحلة:

املر�أة ال�صاحلة من �أعظم النعم على الرجل ،وهي
كنز ثمني يحر�ص على حت�صيله واملحافظة عليه،
قال النبي �صلى الله عليه و�سلم« :الدنيا متاع
وخري متاعها املر�أة ال�صاحلة» رواه م�سلم .بل و�رصح
مبيزاتها التي �أهلتها لتكون كنز ًا من الكنوز ،فقال
النبي �صلى الله عليه و�سلم�« :أال �أخربك بخري ما
يكنز املرء؟ املر�أة ال�صاحلة� ،إذا نظر �إليها �رسته،
و�إذا �أمرها �أطاعته ،و�إذا غاب عنها حفظته» رواه
�أبو داود .و�إن من �أهم �صفات املر�أة ال�صاحلة:

الدين :وهو �أهم ال�صفات التي ينبغي �أن تراعى
َ
عند اختيار الزوجة؛ لأن �صاحبة الدين تعلم
ما لها وما عليها من حقوق وواجبات ،تهتم
بنف�سها في�رس زوجها بنظره �إليها ،وتطيع
�أمره يف غري مع�صية ،وحتفظ ماله وعر�ضه يف
ح�ضوره وغيابه ،وحت�سن تربية �أوالده ،لذلك نبه
النبي �صلى الله عليه و�سلم على هذه اخل�صلة
عند اختيار الزوجة بقوله« :تنكح املر�أة لأربع:
ملالها وحل�سبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات
الدين تربت يداك» متفق عليه.
ّ
اخللق احل�سن :يجعل املر�أة قريبة من ربها عز وجل
ثم من قلب زوجها والنا�س ،قال النبي �صلى الله عليه
و�سلم« :ما �شيء �أثقل يف ميزان امل�ؤمن يوم القيامة من
خلق ح�سن و�إن الله ليبغ�ض الفاح�ش البذيء» رواه
الرتمذي� .أما اجلمال واحل�سب واملال فهي �أمور عار�ضة

و�صفات طارئة قد تزول وتتغري مع مرور الزمن ،واجلمال �أمر ن�سبي يختلف من
�شخ�ص لآخر ،وهذه الأمور كلها رغم �أهميتها وا�ستحباب وجودها جمتمعة �إال
�أنها لي�ست هي �أ�سا�س ال�سعادة يف احلياة وال ت�صلح وحدها لإن�شاء �أ�رسة م�ستقرة.
ثانيًا :زواج األقارب

زواج الأقارب جائز �رشعاً ،لقوله تعالى } �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي �إِ َّنا �أَ ْح َل ْل َنا ل ََك
ُ
ور ُه َّن َو َما َمل ََك ْت يمَ ِي ُن َك ممِ َّا �أَفَاء ال َّل ُه َعل َْي َك
�أَ ْز َو َ
اج َك الَّال ِتي �آ َت ْي َت �أ ُج َ
ات َخا ِل َك َو َب َن ِ
ات َع َّما ِت َك َو َب َن ِ
ات َع ِّم َك َو َب َن ِ
َو َب َن ِ
اج ْر َن
ات َخاال ِت َك الَّال ِتي َه َ
َم َع َك {---االحزاب .50/فقد تزوج النبي �صلى الله عليه و�سلم من ابنة
�سيدنا عليا ر�ضي
وزوج َ
عمته زينب بنت جح�ش ر�ضي الله عنهاَّ ،
الله عنه وهو ابن عمه ابنته ال�سيدة فاطمة الزهراء ر�ضي الله عنها
وما ين�سب للنبي �صلى الله عليه و�سلم من قوله «غربوا النكاح» لي�س
بحديث ،والعربة بال�صفات التي ذكرناها �سابق ًا من التدين وح�سن
اخللق ف�إن توافرت يف �شخ�ص قريب �أو بعيد فتزويجه �أولى من غريه.
والأف�ضل ملن �أراد الزواج من قريبة له �أن يقوم و�إياها بعمل الفحو�ص
الطبية الالزمة للت�أكد من �أن ذريتهم لن ت�صاب بالأمرا�ض الوراثية،
ف�إن �أكدت تلك الفحو�ص �أن زواج الأقارب ي�ؤدي �إلى �ضعف الن�سل،
�أو ظهور الأمرا�ض الوراثية يف الذرية فالأف�ضل حينها تغريب النكاح.

وقد نلحظ يف زواج الأباعد ح�سنة هي مد ج�سور امل�صاهرة بني النا�س
فيتعارفون فيما بينهم ،ويزداد الرتابط بني الأ�رس ،وتتنوع الثقافات واخلربات.
ثالثًا :الزواج المبكر

من املقرر �رشع ًا �أن ويل الأمر له �أن يقيد املباح حفاظ ًا على م�صلحة رعاياه؛
لأن ت�رصفات الإمام منوطة امل�صلحة ،وقد مت تقنني �سن الزواج مبا يتفق مع
امل�صلحة العامة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين على النحو الآتي:

الـمادة :10

 -ي�شرتط يف �أهلية الزواج �أن يكون اخلاطب واملخطوبة عاقلني و�أنيتم كل منهما ثماين ع�رشة �سنة �شم�سية من عمره.

 -على الرغم مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يجوز للقا�ضي ومبوافقةقا�ضي الق�ضاة �أن ي�أذن يف حاالت خا�صة بزواج من �أكمل اخلام�سة
ع�رشة �سنة �شم�سية من عمره وفق ًا لتعليمات ي�صدرها لهذه الغاية �إذا
كان يف زواجه �رضورة تقت�ضيها امل�صلحة ويكت�سب من تزوج وفق
ذلك �أهلية كاملة يف كل ما له عالقة بالزواج والفرقة و�آثارهما.

معايير االختيار
الصحيح
•الدين
• الخلق الحسن
•القدرة على تحمل مسؤوليات
الزواج
• تقارب السن
•التكافؤ بين الطرفين
•االنسجام والتوافق

زواج األقارب
•زواج األقارب جائز شرعًا
• تغريب النكاح أفضل عند وجود
أمراض وراثية مشتركة
•زواج األباعد يحقق التعارف بين
األسر

الزواج المبكر
•أهلية الزواج مقيدة بإتمام سن
الثامنة عشرة لكال الزوجين
•جائز في حاالت خاصة
وبموافقة من قاضي القضاة
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أو ًال :الخطبة :تعريفها ً
لغة واصطالحًا

اخلطبة لغةً ــ بك�رس اخلاء ــ :هي م�صدر
(خ َط َب) ،يقال :خطب فالن فالنة خطب ًا ِ
وخطبة،
َ
�أي طلبها للزواج.

القسم الثالث« :مرحلة الخطبة»

ويف ا�صطالح ال�رشع اخلطبة هي طلب التزويج �أو
الوعد به ،ف�إبداء الرجل رغبته يف الزواج من املر�أة
وقبولها هي ووليها لهذه الرغبة ،والتواعد على
�إبرام عقد الزواج م�ستقب ًال ،هو ما يعرف باخلطبة.

فاخلطبة تعترب �أولى خطوات الزواج وهي اتفاق
مبدئي عليه ،ووعد ينبغي احرتامه� ،سواء �أكان
طلب التزويج من املر�أة �أم من �أحد �أوليائها �أم كان
الذي تقدم بالطلب هو الراغب بالزواج �أو غريه.

واخلطبة لي�ست عقد ًا وال يرتتب عليها ما
يرتتب على عقد الزواج من �آثار و�إمنا هي وعد
بعقد الزواج ،فالزواج ال ينعقد باخلطبة وال
بقراءة الفاحتة وال بقب�ض �أي �شيء على ح�ساب
املهر وال بقبول الهدية.

وقد �شاع يف املجتمع ت�سمية الفرتة قبل �إمتام
�سواء مت عقد القران فيها
مرا�سم الزفاف باخلطبة،
ً
�أم مل يتم ،وهذا خلط يرتتب عليه تبعات عدة،
فعقد القران و�إن مل تتم مرا�سم الزفاف هو زواج
يعترب العدول عنه طالق ًا بائن ًا بينون ًة �صغرى قبل
الدخول ،وال يجوز اعتباره مبكانة اخلطبة كما ال
يجوز اعتبار الطالق قبل الدخول مبكانة العدول
عن اخلطبة .وقد �سجلت االح�صائيات يف الأردن
ارتفاع ًا يف عدد حاالت الطالق قبل الدخول
ب�سبب ت�رسع الأهل يف عقد القران قبل الت�أكد
من ح�سن االختيار و جدية اخلاطبني يف االرتباط .
ثانيًا :مشروعية الخطبة

ثبتت م�رشوعية اخلطبة بالقر�آن الكرمي وال�سنة
}و َ
يما
النبوية ،قال الله تعالىَ :
ال ُج َن َ
اح َعل َْي ُك ْم ِف َ
َع َّر�ضْ ُتم ِب ِه ِم ْن ِخ ْط َب ِة ال ِّن َ�ساء{ البقرة .235/ومن
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ال�سنة النبوية قول النبي �صلى الله عليه و�سلم:
«�إذا َخ َط َب �إليكم من َت ْر َ�ض ْو َن دينه َو ُخ ُل َق ُه
تكن فتن ٌة يف ال ِ
وف�ساد
أر�ض
ٌ
َف َز ِّو ُج ُ
وه �إال تفعلوا ْ
عري�ض» رواه الرتمذي .كما �أن الإجماع منعقد على
ٌ
جوازها وقد اتفق النا�س يف �أعرافهم عليها.
ثالثًا :فوائد الخطبة وحكمة تشريعها
 -ت�سهيل مهمة تعرف الرجل على املر�أة مماير�سي �أ�س�س التعاون ملرحلة ما بعد الزواج.

 �-إ�شاعة روح املودة بني اخلاطبني حيثيحر�ص كل منهما يف فرتة اخلطبة على �إر�ضاء
�صاحبه ومعاملته باحرتام ،مما يهيء النفو�س
والأجواء ال�ستمرار هذه الروح بعد الزواج.

 -حتقيق اال�ستقرار وال�سكينة ،بحيث يطمئنكل من اخلاطبني �إلى زوج امل�ستقبل.

رابعًا :آداب الخطبة وشروطها
زواجا وال �شبهة زواج؛ و�إمنا هي
اخلطبة لي�ست
ً
تحُ
ِ
لُّ
حراما.
مواعدة على الزواج ،ال ُتثبت حقًا وال
ً
وقد ذهب كثري من العلماء �إلى �أن اخلطبة
م�ستحبة؛ وذلك لفعله �صلى الله عليه و�سلم
حيث خطب عائ�شه بنت �أبي بكر ر�ضي الله
عنهما «رواه البخاري».

وي�ستحبيفاخلطبةنظراخلاطبني�إلىبع�ضهماحتقيق ًا
للر�ضى ،فعن املغرية بن �شعبه �أنه خطب امر�أة فقال
النبي �صلى الله عليه و�سلم« :انظر �إليها ف�أنه �أحرى
�أن ي�ؤدم بينكما» رواه الرتمذي .كما ي�ستحب مراعاة
التقارب يف ال�سن والكفاءة املالية والعلمية والثقافية
واالجتماعية وبيان احلال واملكا�شفة والو�ضوح بني
الطرفني ،مما يعطي �شعور ًا باالرتياح والأمان.
وقبل كل ذلك ال بد من اال�ستعانة بالله �سبحانه
وتعالى ،خا�صة عند الإقدام على الزواج ،فالإن�سان

يفكر فيما يريد ،والله يهدي من يطلب معونته ويتوكل عليه .وي�سن عند اخلطبة
اال�ستخارة واال�ست�شارة:

اال�ستخاره يف اخلطبة  :ي�سن يف الزواج اال�ستخاره ،فقد كان ر�سول
الله �صلى الله عليه و�سلم ي�ستخري ويعلم �أ�صحابه اال�ستخاره يف
كل �شئ ،فعن جابر ر�ضي الله عنه قال :كان ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم يعلمنا اال�ستخارة يف الأمور كلها ،كما يعلمنا ال�سورة من
َ
َ
ْيكَ ْع َركْ َعتَينْ ِ ِم ْن َغ رْ ِ
ي�ض ِة
ي ا ْل َف ِر َ
القر�آنَ ،ي ُقولُ «�إذَا َه َّم �أ َح ُدكُ ْم ِبالأ ْم ِر َفل رَْ
َ ِ
ِ
ري َك ِب ِع ْل ِم َكَ ,و�أَ ْ�س َت ْق ِد ُر َك ِب ُق ْد َر ِت َكَ ,و�أَ�سَْ�أل َُك
ُث َّم ل َي ُق ْل« :الل َُّه َّم �إنيِّ �أ ْ�س َتخ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم
ِم ْن َف�ضْ ل َك ا ْل َعظ ِ
يم َف ِ�إ َّن َك َت ْقد ُر َوال �أ ْقد ُرَ ،و َت ْعل َُم َوال �أ ْعل َُمَ ,و�أ ْن َت َع ُ
َ
َ
ا ْل ُغ ُي ِ
ي
وب ،الل َُّه َّم � ْإن كُ ْن َت َت ْعل َُم �أ َّن َهذَ ا الأ ْم َر «هنا ت�سمي حاجتك» َخ رْ ٌ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ليِ فيِ ديني َو َم َعا�شي َو َعاق َبة �أ ْم ِري �أو َقالَ َ :عاج ِل �أ ْم ِري و�آجلة ,فَا ْق ُد ْر ُه
ليِ َو َي�سرِّْ ُه ليِ ُث َّم َب ِار ْك ليِ ِف ِيه ,الل َُّه َّم َو�إ ِْن كُ ْن َت َت ْعل َُم �أَ َّن َهذَ ا الأَ ْم َر «هنا
ت�سمي حاجتك» �شرَ ليِ فيِ ِدي ِني َو َم َع ِ
ا�شي َو َع ِاق َب ِة �أَ ْم ِري �أو َقالَ َ :ع ِ
اج ِل
ٌّ
َا�ص ْف ُه َع ِّني َو رْ ِ ِ
�أَ ْم ِري و�آجلة ,ف رْ ِ
ان
ي َح ْي ُث كَ َ
ا�ص ْفني َع ْن ُه َوا ْق ُد ْر ليِ الخْ َ رْ َ
ِ
ِ
ِ
اج َت ُه» َوفيِ روايةُ « :ث َّم َر ِّ�ضني به» َر َو ُاه ال ُْب َخارِ ُّي.
ُث َّم ْار ِ�ض ِني ِب ِه َ .و ُي َ�س ِّمي َح َ
اال�ست�شارة يف اخلطبة� :إذا كان الإ�سالم يطلب من املر�أة ووليها اختيار
الرجل ال�صالح ذي اخللق احل�سن الكفء ،فال ُبد من التحقق والتدقيق
يف التعرف على اخلاطب ومعرفة كل ما يتعلق به ،وال�سبيل يف ذلك
ال�س�ؤال عنه بني �أهله� ،أو يف مكان عمله� ،أو بني �أ�صدقائه .وكذلك على
الفتاة ووليها ا�ست�شارة ال�صاحلني و�أهل اخلربة قبل املوافقة فما خاب
من ا�ستخار ،وال ندم من ا�ست�شار ،فمن ال�صواب ــ �إذا جاء اخلاطب ــ
�أن ي�أخذ ويل الأمر مهلة من الزمن ،لي�س�أل عنه ،وي�ستوثق منه تفادي ًا
حلدوث التغرير و�صون ًا للمر�أة ،وحفظ ًا حلقوقها.
وي�سن ملن ُي�ست�شار يف هذه الأمور �سواء من قبل اخلاطب �أو املخطوبة
�أن يكون م�ؤمتن ًا و�أن يبني ما ُي�سئل عنه بالقدر الذي يفي بحاجة
ار ُم�ؤْتمَ ٌَن» رواه �أبو داود.
امل�ست�شري وقد قال �صلى الله عليه و�سلم« :المْ ُْ�س َت َ�ش ُ
خامسًا :شروط المخطوبة
ي�شرتط لإباحة خطبة امر�أة معينة �أن تتوفر فيها ال�رشوط الآتية:

 � -أن حتل املخطوبة للخاطب وذلك ب�أن ال تكون حمرمة عليه ب�أي �سببمن �أ�سباب التحرمي امل�ؤبد �أو امل�ؤقت �سواء �أكان بالن�سب �أو الر�ضاع �أو
امل�صاهرة ،وذلك لأن اخلطبة لي�ست �أمر ًا مق�صود ًا لذاته و�إمنا هي �سبيل
�إلى الزواج ف�إذا كان الزواج من املخطوبة حمرم ًا فكذلك خطبتها.

الخطبة
•وعد بالزواج وليست زواجًا
•ال يترتب عليها ما يترتب على
الزواج
• مشروعة ومستحبة

فوائد الخطبة
•التعارف بين الخاطبين
•إشاعة المودة
•االطمئنان إلى حسن االختيار

آداب الخطبة
• تسن فيها االستخارة
واالستشارة
•يستحب نظر الخاطبين
لبعضهما
• يجب التحاور والمكاشفة بين
الخاطبين

شروط المخطوبة
•أن تحل للخاطب
•ال تكون معتدة
•ال تكون مخطوبة
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 � -أن ال تكون معتدة ،والعدة �إما �أن تكونمن طالق �أو من وفاة ،ومعتدة الطالق �إما �أن
تكون من طالق رجعي �أو من طالق بائن
بينونة �صغرى �أو كربى ،واخلطبة �إما �أن تكون
بالت�رصيح �أو بالتلميح.

واملعتدة ال يجوز الت�رصيح بخطبتها باتفاق
العلماء ،و�إمنا يجوز التعري�ض (التلميح) بخطبتها
با�ستثناء املعتدة من طالق رجعي فال يجوز
الت�رصيح �أو التعري�ض بخطبتها ،ويحرم ذلك.

 � -أن ال تكون خمطوبة :قال ر�سول الله �صلىالله عليه و�سلم « :ال يخطب الرجل على خطبة
�أخيه حتى ينكح �أو يرتك» حديث �صحيح .وحترم
اخلطبة �إذا كان اخلاطب الأول قد �أجيب بالقبول،
�أما �إذا �أجيب بالرف�ض فال حترم اخلطبة الثانية
ٍ
حينئذ ال تكون خطبة على خطبة ،ولأن
لأنها
منع خطبتها يلحق ال�رضر باملر�أة ،ب�أن يتخذ من
يريد منعها من الزواج خطبتها �سبي ً
ال لذلك.

سادسًا :عالقة الخاطب بالمخطوبة
مبا �أن اخلطبة لي�ست عقد ًا فتبقى املخطوبة �أجنبية
عن اخلاطب ال يحل له منها �شيء �إال بالقدر
الذي �أباحته ال�رشيعة الإ�سالمية من النظر �إلى
الوجه والكفني حلديث النبي �صلى الله عليه
و�سلم« :انظر �إليها ف�أنه �أحرى �أن ي�ؤدم بينكما»
رواه الرتمذي .كما يحل للخاطبني و�ضمن �ضوابط
اخللوة ال�رشعية التحدث واحلوار مع بع�ضهما
البع�ض والتخطيط حلياتهما امل�ستقبلية.
سابعًا :العدول عن الخطبة

بعد �أن تتم املوافقة على اخلطبة ويركن ّ
كل من اخلاطبني
�إلى الآخر رمبا يعدل �أحدهما �أو كالهما عنها� ،أي
يرتاجع �أحد اخلاطبني �أو كالهما عن اخلطبة ويف�سخانها
بعد املوافقة وح�صول الر�ضا من كل منهما.
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حكم العدول عن اخلطبة:
�سبق وبينا �أن اخلطبة لي�ست عقد زواج ملزم
و�إمنا هي وعد بالزواج ،ويحق لكل من اخلاطبني
�أن يعدل عنها ،ف�إذا كان العدول عن اخلطبة
مل�سوغ �رشعي �أو لعذر مقبول ك�أن يطلع �أحد
اخلاطبني على ما ال ير�ضاه يف الآخر ،ففي هذه
احلالة يكون العدول عن اخلطبة خري من امل�ضي
فيها ،حيث �أن الزواج يف هذه احلالة قد ينتهي
بالف�شل والأ�صل يف العالقة الزوجية �أن تقوم
على الر�ضا والقناعة واملودة النابعة من وجدان
الإن�سان و�أعماق قلبه.
�أ�سباب العدول عن اخلطبة:
 -الت�رسع يف االختيار وعدم االتفاق على ر�ؤيةم�شرتكة حول حياتهم امل�ستقبلية وتطلعاتهم.
- -تدخل الأهل يف االختيار دون رغبة من اخلاطبني.

 -كرثه طلبات �أهل اخلطيبة مما يجعل ال�شابغري قادر على الوفاء بااللتزامات فيف�ضل
العدول عن اخلطبة قبل �إمتام الزواج .

 -عدم امل�صارحة وال�شفافية يف فرتة اخلطوبة،فيزين كل من اخلاطبني نف�سه �أمام الآخر بعيد ًا
عن حقيقته.
الآثار املالية املرتتبة على العدول عن اخلطبة:

 -العدول عن اخلطبة ال يرتب �أي التزاماتمالية على �أي من اخلاطبني ،و�أما ما دفعه �أحد
اخلاطبني للآخر �أثناء فرتة اخلطبة كمهر �أو هدية
فقد بني قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين ل�سنة
2010م الأحكام املرتتبة على اخلاطبني عند
العدول عن اخلطبة على النحو الآتي:

 � -إذا عدل �أحد الطرفني عن اخلطبة �أو انتهتبالوفاة فللخاطب �أو ورثته احلق يف ا�سرتداد ما
دفعه على ح�ساب املهر من نقد �أو عني �إن كان
قائم ًا� ،أو قيمته يوم قب�ضه �إن تعذر ر ّد عينه �أو مثله.

 �-إذا ا�شرتت املخطوبة مبا قب�ضته على ح�ساب املهر �أو ببع�ضه جهاز ًا فلهااخليار بني �إعادة ما قب�ضته �أو ت�سليم ما ا�شرتته من اجلهاز ك ًال �أو بع�ض ًا �إذا
كان العدول من اخلاطب وي�سقط حقها يف اخليار �إذا كان العدول منها.

 -يرد من عدل عن اخلطبة الهدايا �إن كانت قائمة و�إال فمثلها �أوقيمتها يوم القب�ض وال ت�سرتد الهدايا �إذا كانت مما ت�ستهلك بطبيعتها
ما مل تكن �أعيانها قائمة.

 �-إذا انتهت اخلطبة بالوفاة �أو ب�سبب عار�ض حال دون عقد الزواج اليد لأحد الطرفني فيه فال ي�سرتد �شيء من الهدايا.

ثامنًا :نصائح وإرشادات للخاطبين خالل فترة الخطبة
 � -أن يتحاور اخلاطبان ويخططا جلميع الأمور املتعلقة بحياتهماامل�ستقبلية �سواء املالية �أم االجتماعية �أم الأ�رسية وغريها.

 �-أن يتحلى كل من اخلاطبني بال�صدق وال�رصاحة والو�ضوحواملكا�شفة مع الآخر ،وهذا من �ش�أنه �أن ير�سخ �أ�صول املودة والرحمة
واالحرتام املتبادل بعد الزواج.

العدول عن الخطبة
•جائز شرعأ
•خير إذا لم يتحقق االنسجام
والرضى

عقد القران وقبل
إتمام مراسم الزفاف
•زواج وليس خطبة
•العدول عنه طالق قبل الدخول
بائن بينونة صغرى
•التسرع بعقد القران غير
مستحب

� - -أن تكون فرته اخلطوبة ق�صرية؛ لأن طولها يورث امللل ويزيد امل�شاكل .

 �-أن يكون اخلاطب كرمي ًا مع خطيبته ؛ لأن الفتاه �إن �شعرت بالبخلمن خاطبها كرهته وحاولت التخل�ص منه ،قال تعالىِ } :ل ُي ْن ِف ْق ذُو
َ�س َع ٍة ِم ْن َ�س َع ِت ِه{ الطالق.7/
- -مراعاة �أعراف املجتمع يف العالقة بني اخلاطبني.

 -عدم �إثارة �شكوك الآخر وغريته ب�أي ت�رصف ي�ؤدي �إلى ذلك ك�إبداءاالعجاب ب�آخرين على �سبيل املثال.

 -احرتام �أهل اخلاطبني ،حيث كان الر�سول �صلى الله عليه و�سلم يكرم�صاحبات خديجة ر�ضي الله عنها فمن باب �أولى النظر بعني االحرتام
الى الأهل تقول ال�سيدة عائ�شة ر�ضي الله عنها عن ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم يف حبه لل�سيدة خديجة ر�ضي الله عنها « :ورمبا ذبح
ال�شاة ثم يقطعها �أع�ضاء ثم يبعثها يف �صدائق خديجة» رواه البخاري .
 �-إجراء الفحو�صات الطبية الالزمة قبل �إجراء عقد الزواج لتجنبالأمرا�ض الوراثية التي تفتك بالأ�رسة وحتملها الكثري من الأعباء
النف�سية واملالية.

 -عدم الت�رسع بعقد القر�آن �إلى �أن يطمئن كل من اخلاطبني �إلىاختياره وجديته يف االرتباط وحتمل م�س�ؤوليات الزواج.

أسباب العدول
•التسرع في االختيار
• تدخل األهل
•كثرة الطلبات المادية
• عدم المصارحة والشفافية

نصائح للخاطبين
•المصارحة والمكاشفة
•الحوار والتخطيط المشترك
•إجراء الفحص الطبي للمقبلين
على الزواج قبل عقد القران
•عدم التسرع بعقد القران

•احترام األهل
•عدم المغاالة في الطلبات المادية
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القسم الرابع« :مرحلة الزواج»
مقدمة:

القسم الرابع« :مرحلة الزواج»

الزواج نعمة من �أجلٍّ نعم الله على خلقه ،بل هو �آية من �آيات الله التي تدل على كمال عظمته وحكمته,
}و ِم ْن � َآيا ِت ِه �أَ ْن َخل ََق ل َُكم ِّم ْن �أَن ُف ِ�س ُك ْم �أَ ْز َواج ًا ِّل َت ْ�س ُك ُنوا ِ�إل َْي َها َو َج َعلَ َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة �إ َِّن
قال تعالىَ :
فيِ َذ ِل َك َل َآي ٍ
ون{ الروم .21/والإ�سالم جعل العالقة الزوجية عالقة متميزة ،وبو�أها املكانة
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
العالية ،باعتبارها اللبنة الأولى لتكوين الأ�رسة يف املجتمع الإ�سالمي القوي ،فجعل له �أركان ًا و�رشوط ًا
وواجبات ،كما ق�سم احلقوق بني الزوجني وبني حق كلٍّ منهما على �صاحبه.
فالزواج :عقد بني رجل وامر�أة حتل له �رشع ًا لإيجاد �أ�رسة وتكوين ن�سل.

ويجب �أن ندرك جميع ًا �أن هذا العقد هو �أ�سمى و�أهم عقد يعقده الإن�سان يف حياته كلها ،ولذلك ا�شرتط
الإ�سالم يف هذا العقد ح�ضور �شاهدين رجلني �أو رجل وامر�أتني من امل�سلمني (�إذا كان الزوجان م�سلمني)
عاقلني بالغني �سامعني الإيجاب والقبول فاهمني املق�صود بهما .والإيجاب والقبول يكونان بلفظي الإنكاح
والتزويج من اخلاطبني �أو وكيلهما يف جمل�س العقد وال ينعقد العقد باخلطبة وال بقراءة الفاحتة .ف�إذا
مت عقد الزواج ب�رشوطه ال�رشعية فقد رتب الإ�سالم حقوق ًا وواجبات على كل من الزوجني جتاه الآخر.
أو ً
ال :الحقوق المتبادلة بين الزوجين
�سبق وبينا �أن احلياة الزوجية ال تنبني على
حقوق متبادلة بقدر ما تنبني على املودة والرحمة
واالحرتام املتبادل بني الزوجني ،ولكن الإ�سالم
حر�ص على تنظيم العالقة بني الزوجني حتى ال
يظلم �أحدهما الآخر �إذا حدثت م�شاحنة �أو نزاع.
حقوق الزوجة:
للزوجة حقوق مالية وهي :املهر والنفقة،
وحقوق غري مالية :وهي �إح�سان الع�رشة
واملعاملة الطيبة ،والإعفاف ،والعدل.

 -املهر �أو ال�صداق :حق مايل للمر�أة علىالرجل الذي يتزوجها وهو حق خا�ص للمر�أة
}و�آ ُتواْ ال َّن َ�ساء
ثبت بكتاب الله تعالى بقوله َ
َ�ص ُد َقا ِت ِه َّن ِن ْحل ً
َة{ الن�ساء� 4/أي�:آتوا الن�ساء
مفرو�ضا ،لي�س لأبيها وال
عطاء
مهورهن
ً
ً
لأقرب النا�س �إليها �أن ي�أخذ �شي ًئا من مهرها
�إال ب�إذنها ور�ضاها ،قال تعالى} :ف ِ
وه َّن
َانك ُح ُ
ِب�إِ ْذ ِن �أَ ْه ِل ِه َّن َو�آ ُت ُ ُ
ور ُه َّن{ الن�ساء.25/
وه َّن �أ ُج َ
طيب نف�س املر�أة ،وهو دليل على
واملهر ُي ِّ
�صدق الرغبة يف الزواج منها.
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وللزوجة �أن ت�أخذ مهر ًا معج ً
ال  -يف وقت العقد-
�أو م�ؤج ً
ال فيما بعد �أو ت�أخذ بع�ضه وت�ؤخر بع�ضه،
وعلى الزوج �أن يعلم �أن مهر زوجته دين عليه،
يح�سن �أن ي�ؤديه �إليها متى ا�ستطاع ،ويجب
�أدا�ؤه عند حلول �أحد الأجلني املوت �أو الطالق.

وقد رغب الإ�سالم يف تي�سري املهور واعترب �أكرث
الن�ساء مين ًا وبركة �أقلهن مهر ًا فال يح�سن باملر�أة
�أو وليها �أن يفر�ض على الراغب يف الزواج مهر ًا
كثريا يعجز عن �أدائه ،وقد �أر�شد ال�رشع احلنيف
�إلى ذلك لريغب ال�شباب يف الزواج فيح�صنوا
�أنف�سهم ،وتعف �أي�ض ًا ن�ساء امل�سلمني وحتى يتكون
البيت الذي هو �أ�سا�س املجتمع ،واملغاالة يف املهور
عواقبها وخيمة ،فهي ت�ؤدي �إلى انت�شار العنو�سة
بني الفتيات وحرمانهن من الزواج ،كما ت�ؤدي
�إلى تعطيل زواج ال�شباب وهذا وذاك ي�ؤدي �إلى
انحالل الأخالق وانت�شار الف�ساد يف املجتمع .
وكان عمر بن اخلطاب -ر�ضي الله عنه -يرغب
دائم ًا يف تخفيف املهور على الراغبني يف الزواج،
فقال :ال تغالوا يف �صداق الن�ساء ،ف�إنها لو كانت
مكرمة يف الدنيا� ،أو تقوى عند الله ،كان �أوالكم
و�أحقكم بها حممد �صلى الله عليه و�سلم ،ما

�أ�صْ َد َق امر�أة من ن�سائه ،وال �أُ�صْ ِدق َْت امر�أة من بناته �أكرث من اثنتي ع�رشة
ر�ضيت
�أوقية .والأوقية :ع�رشون درهماً .رواه ابن ماجه .ومن الن�ساء من
ْ
ب�إ�سالم زوجها مهر ًا لها ،فعن �أن�س -ر�ضي الله عنه� -أن �أبا طلحة خطب
�أُ َّم ُ�س َل ْيم  -ر�ضي الله عنها -فقالت :والله ما مثلك ُي َر ّد ،ولكنك كافر و�أنا
أتزوجك ،ف�إن ُت ْ�س ِلم فذلك َم ْهرِ ي ،وال �أ�س�ألك
م�سلمة ،وال يحل يل �أن � َ
غريه ،ف�أ�سلم ،فكان ذلك مهرها.

 -النفقة :وينبغي �أن تكون باملعروف ،وللزوج الأجر والثواب ،فقد قالالنبي �صلى الله عليه و�سلم�« :إِ َّن َك َل ْن ُت ْن ِف َق َن َف َق ًة َت ْب َت ِغي َبها َو ْج َه ال َّل ِه،
�إِ َّال �أُ ِج ْر َت َع َل ْي َهاَ ،ح َّتى َما تجَْ َع ُل فيِ فيِ ْام َر�أَ ِت َك» متفق عليه .وهي حق ثبت
}وع َلى المْ َ ْو ُل ِ
ود َل ُه رِ ْزق ُُه َّن َو ِك ْ�س َو ُت ُه َّن
بكتاب الله تعالى �أي�ضا بقوله:
َ
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف{ البقرة .233/وقد جعل الإ�سالم نفقة كل �إن�سان يف ماله �إن كان
له مال �إال الزوجة فنفقتها يف مال زوجها و�إن كانت ذات مال ،وجعل
للزوجة ذمة مالية م�ستقلة فال يحل لزوجها �أن ي�أخذ من مالها �شيئا دون
�إذنها وطيب نف�س منها ،كما ال تلزم بالإنفاق على بيتها و�إن كانت عاملة.
وه َّن ِبالمْ َ ْعر ِ
وف{
}و َعا�شرِ ُ ُ
 -الع�رشة الطيبة :فقد ثبتت بقول الله تعالىَ :ُ
الن�ساء .19/فيلزم الزوج معا�رشة زوجته باملعروف من ال�صحبة الطيبة،
وكف الأذى ،واظهار املحبة لها ،و�أال ي�ست�أثر بطعام �أو �رشاب �أو ك�سوة
دونها ،وقد �سئل النبي �صلى الله عليه و�سلم :ما حق زوجة �أحدنا
عليه؟ فقال �صلى الله عليه و�سلم�« :أن ُت ْط ِعمها �إذا َط ِع ْم َت ،وتك�سوها
تقبح ،وال تهجر �إال يف البيت» رواه
�إذا
َ
اكت�سيت ،وال ت�رضب الوجه ،وال ِّ
ْ
داود
أبو
�
و
أحمد
�
قبحك الله.
تقل
ال
أي
�
ح:
تقب
ال
ومعنى
،
َّ
ِّ
 �-إعفاف كل من الزوجني للآخر :وذلك ب�أن ي�ؤدي كل منهما احلقوقالزوجية التي يرتبها عقد الزواج مما ي�سهم يف �إعفاف الآخر و�إح�صانه.

حقوق الزوج:

  -املعا�رشة باملعروف :يجب على املر�أة معا�رشة الزوج باملعروفوطاعته يف غري مع�صية ،فقد قال النبي �صلى الله عليه و�سلم المر�أة:
«�أين � ِ
أنت من ِ
ونارك» رواه �أحمد و الن�سائي.
زوجك؛ ف�إمنا هو ج َّن ُتك ُ
 -الأمانة :على الزوجة �أن حتفظ غيبة زوجها يف نف�سها وبيته ومالهوولده ،قال النبي �صلى الله عليه و�سلم« :ما ا�ستفاد امل�ؤمن بعد تقوى
الله خريا له من زوجة �صاحلة �إذا �أمرها �أطاعته و�إذا نظر �إليها �رسته
و�إن غاب عنها حفظته يف نف�سها وماله» رواه ابن ماجه.

 � -إعفاف كل من الزوجني للآخر :وذلك ب�أن ي�ؤدي كل منهمااحلقوق الزوجية التي يرتبها عقد الزواج مما ي�سهم يف �إعفاف الآخر
و�إح�صانه.

عقد الزواج
•ال ينعقد إال بشروطه الشرعية
•يرتب حقوقًا وواجبات بين
الزوجين

حقوق الزوجة
•المهر
•النفقة وإن كانت عاملة
•إحسان العشرة
• اإلعفاف
• العدل

حقوق الزوج
•المعاشرة بالمعروف
•الطاعة في غير معصية
•األمانة
•اإلعفاف
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ثانيًا :تكاليف الخطبة والزواج

القسم الرابع« :مرحلة الزواج»

�إن ال�رشيعه الإ�سالمية تنهى عن املغاالة يف
كل �شئ ،وعن الت�شدد يف امل�سائل املادية التي
حتيل الزواج �إلى م�ساومة مادية تهبط مبنزلة
املر�أة وبقيمة العالقة الزوجية التي تقوم على
ال�سكن واملودة والرتاحم .و�إن ارتفاع تكاليف
اخلطبة والزواج ناجت من عدة عوامل اقت�صادية و
اجتماعية وجهل بتعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف،
وتعك�س �آثار �سلبية �آنية وم�ستقبلية على الأ�رسة
من قلق نف�سي ي�سود يف فرتة اخلطوبة وبعد
الزواج ،حيث تبد�أ معاناة الأ�رسة من الديون
التي ترهق كاهلها مما ي�ؤثر على �سعادة الزوجني
وقد ي�ؤدي �إلى ف�شل احلياة الزوجية.

لهذا فاجلماعة م�س�ؤولة عن معاجلة ظاهرة ارتفاع
تكاليف اخلطبة و الزواج عمال بقوله تعالى:
ون �إِ َلى الخْ َ رْ ِ
ون
ي َو َي�أْ ُم ُر َ
}و ْل َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُع َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َ
ُ
المْ
َ
ون{
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ْن المْ ُ ْن َكرِ َو�أ ْولئك ُه ْم ْفل ُح َ
�آل عمران  .104/وعلى املجتمع امل�ساهمة يف احلد
من هذه الظاهرة لإح�صان �أبنائه.
ثالثًا :الفحص الطبي قبل الزواج
هو فح�ص طبي للمقبلني على الزواج يتم من خالله
الك�شف عن بع�ض الأمرا�ض املعدية والوراثية،
ويهدف �إلى حماية الأجيال اجلديدة من الأمرا�ض
الوراثية ب�إذن الله ،بالإ�ضافة �إلى حماية الأفراد من
الأمرا�ض املعدية التي تنتقل بني الزوجني.

نظام الفح�ص الطبي قبل الزواج يف الأردن
يقت�رص على الك�شف عن مر�ض فقر دم البحر
املتو�سط (الثال�سيميا) و�صادر مبقت�ضى الفقرة (هـ)
من املادة ( )4والفقرة (ح) من املادة ( )66من
قانون ال�صحة العامة رقم ( )54ل�سنة 2002
حيث ين�ص على ما يلي :

�أ -يتوجب على طريف عقد الزواج ،قبل توثيق
العقد� ،إجراء الفح�ص الطبي لدى �أي من املراكز
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الطبية املعتمدة.

ب� -إذا تبني نتيجة للفح�ص الطبي �أن كال طريف
العقد يحمالن ال�سمة اجلينية للثال�سيميا فعلى املركز
الذي �أ�صدر التقرير الطبي �إ�شعارهما مبخاطر �إمتام
الزواج على الن�سل واحل�صول على توقيعهما بت�سلم
هذا الإ�شعار على �أن يت�ضمن التقرير نتيجة الفح�ص
املخربي وا�سم الطبيب والر�أي الطبي والتوقيع.
وميكن �إجراء الفح�ص يف املراكز ال�صحية
املعتمدة من قبل وزارة ال�صحة جمان ًا .
فحو�صات طبية مقرتحة قبل الزواج
 -فحو�صات لتجنب الأمرا�ض الوراثية مثل فقردم البحر املتو�سط (الثال�سيميا) وفقر الدم املنجلي .

 -فحو�صات ملعرفة قدرة املقبلني على الزواجعلى �إجناب الأطفال .

 -فحو�صات طبية متعلقة بالأمرا�ض املعديةوالتي ميكن �أن تنتقل بني الطرفني عن طريق
االت�صال اجلن�سي �أو املخالطة الال�صقة مثل
فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة املعروف
بالإيدز ،وفريو�س �إلتهاب الكبد الوبائي (ب)
َو(ج) وغريها من الأمرا�ض.

ما هو �أف�ضل وقت لإجراء الفحو�صات؟

ين�صح ب�إجراء الفحو�صات بعد اخلطبة مبا�رشة
وقبل العقد.
�أهمية الفح�ص الطبي قبل الزواج
 -التعرف على املر�ض قبل الزواج �سيمكننايف حاالت كثرية من معاجلته �أو جتنب عواقبه
وم�ضاعفاته �أو على الأقل �سيكون الزوجان
على علم بتبعاته و�أخطاره.

 -لقاء اخلطيبني بالطبيب يكون فر�صة للإجابة عنكافة اال�ستف�سارات و�إعطاء الن�صح والإر�شادات
املتعلقة بتنظيم الأ�رسة للراغبني يف ذلك.

رابعًا :تنظيم األسرة والمباعدة بين األحمال
�إن تنظيم الن�سل مبعنى املباعدة بني فرتات احلمل جائز �رشع ًا �إذا كان
بر�ضا كل من الزوجني حلديث جابر ر�ضي الله عنه قال« :كنا نعزل على
عهد ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم والقر�آن ينزل ،زاد ا�سحاق قال
�سفيان :لوكان �شيء ينهى عنه لنهانا عنه القر�آن» رواه م�سلم.

والعزل يعني �أن يتم القذف خارج الرحم وهذه كانت و�سيلة من و�سائل
منع احلمل معروفة ذلك الزمان ،ويقا�س عليها كل و�سيلة من و�سائل
منع احلمل مما اخرتعه العلم احلديث كاحلبوب �أو احلقن �أو اللولب �أو
الغر�سة �إذا �أجازها الأطباء مبا يتنا�سب مع احلالة ال�صحية للزوجة وعليه
ف�إن هذه الو�سائل جائزة �رشعاً.

و�أما حتديد الن�سل مبعنى قطع الإجناب فقد �أجمع العلماء على حترميه
وحترمي القيام ب�أي عمل ي�ؤدي �إلى ذلك كربط الأنابيب وقطع القنوات
املنوية للذكور وكل ما ي�ؤدي �إلى قطع الإجناب بالكلية .فعن عثمان بن
مظعون قال« :يا ر�سول الله �إين رجل ي�شق علي العزوبة ف�أذن يل يف
االخت�صاء قال« :ال ولكن عليك بال�صوم» �أخرجه �أحمد .و�إمنا ي�ستثنى من
حكم التحرمي حاالت ال�رضورة� ،إذا ثبت لدى الأطباء �أن حدوث احلمل
لإمر�أة معينة �سيكون خطر ًا على حياتها �أو �سي�ؤدي �إلى �رضر بالغ على
�صحتها ،فال ب�أ�س حينئذ فقط من �إجراء عملية «ربط الأنابيب».
فوائد تنظيم الأ�رسة :لتنظيم الأ�رسة فوائد اجتماعية واقت�صادية
و�صحية تعود على الفرد والعائلة واملجتمع منها:

 -تخفي�ض خماطر الوفاة بني الأمهات والأطفال حديثي الوالدة،والأطفال قبل الوالدة.

 -تقليل املخاطر ال�صحية التي قد حتدث نتيجة للأحمال املتقاربةواملتكررة وخا�صة على الأمهات يف املراحل العمرية ال�صغرية جد ًا
�أو الكبرية.
 -احلفاظ على �صحة الأم؛ فمن خالل املباعدة بني الأحمال حتافظالأم على �صحتها اجل�سدية والعقلية.
 -تخفي�ض معدل والدة املواليد اخلداج وذوي الأوزان املتدنية ومعدل�إ�صابة الأطفال بالأمرا�ض املعدية و�سوء التغذية.
 -توفري فر�صة �أكرب لعناية الأم بطفلها وتغذيته و�إر�ضاعه ر�ضاعةطبيعية طويلة وكافية.
- -حت�سني نوعية احلياة والرفاهية لأفراد الأ�رسة.

الفحص الطبي قبل
الزواج
•ملزم قانونًا
•يتم قبل عقد القران
•مهم لتجنب األمراض الوراثية
والمعدية بين الزوجين

تنظيم األسرة
•المباعدة بين األحمال برضا
الزوجين
•جائز شرعًا
•قرار مشترك بين الزوجين
•يعود بالنفع على األم والطفل
واألسرة والمجتمع

وسائل تنظيم األسرة
•جائزة شرعًا
بناء على مشورة الطبيب
• ً

•قرار مشترك بين الزوجين

أسلوب الحياة الصحي
•توفير الرعاية الطبية لألم
والمولود
•ممارسة الرياضة
•تناول غذاء صحي
•االبتعاد عن التدخين
• إجراء الفحوصات الطبية
للكشف المبكر عن األمراض
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 -تخفي�ض الأعباء االقت�صادية عن كاهلالأ�رسة ،مما يوفر فر�صة تقدمي م�ستوى جيد من
التغذية ،والرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والرتفيه
وغري ذلك.
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 �-إيجاد الوقت الكايف ومتكني الأ�رسة منامل�شاركة يف الأن�شطة االجتماعية والثقافية
واالقت�صادية.
 -حت�سني الو�ضع ال�صحي والتعليميواالجتماعي للمجتمع.

�أ�س�س تنظيم الأ�رسة:
 -احلوار والتخطيط امل�شرتك بني الزوجنيلتنظيم عملية الإجناب وحتديد فرتات املباعدة
دون تدخل من الأهل �أو من املحيط اخلارجي.

 -ا�ست�شارة الطبيب ومقدمي خدمات تنظيمالأ�رسة يف املراكز ال�صحية حول و�سائل تنظيم
الأ�رسة الختيار الو�سيلة املنا�سبة للزوجني.

 -ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�رسة ح�سبتعليمات الطبيب وااللتزام مبواعيد املتابعة الطبية.

 -احلر�ص على �أمومة وطفولة �آمنة من خاللتوفري الرعاية الطبية للأم وللمولود وااللتزام
مبواعيد متابعة احلمل ومتابعة النفا�س وجدول
مطاعيم املولود.

 -املحافظة على �صحة الأ�رسة من خاللاتباع �أ�سلوب �صحي يف احلياة يقوم فيه
�أفراد الأ�رسة مبمار�سة الريا�ضة بانتظام،
وتناول الغذاء ال�صحي املتوازن ،واالبتعاد عن
التدخني ،و�إجراء الفحو�صات الطبية للك�شف
املبكر عن الأمرا�ض مثل الفح�ص املبكر عن
�رسطان الثدي وغريه.

خامسًا :االتصال الفعال في
العالقات األسرية:
االت�صال الفعال يف العالقات الأ�رسية هو
�إتاحة الفر�صة لأفراد الأ�رسة للتعبري عن
�آرائهم وم�شاعرهم وح�سن اال�ستماع لهم
وتقبلهم ،ويكون االت�صال الفعال يف العالقات
�سواء الأزواج
الأ�رسية مع كافة �أفراد الأ�رسة
ً
�أو الأبناء �أو الأهل وكل من يهم الأ�رسة �أمره،
و يعترب من �أهم عوامل التما�سك الداخلي
للأ�رسة ال�سليمة امل�ستقرة ،حيث يعك�س
الطم�أنينة وال�سكينة يف العالقات بني �أفرادها.
�إن �سعادة الأ�رسة تعتمد بدرجة كبرية على
وجود ات�صال �صحيح ومنفتح بني �أفرادها
وت�شري الأبحاث �إلى �أن معظم امل�شكالت
الزوجية والأ�رسية والعالقات بني الأبناء و�آبائهم
تن�ش�أ من �سوء االت�صال �أو االت�صال غري الفعال
بني الأفراد.

يتم االت�صال بني الأفراد من خالل االت�صال
اللفظي� ،أي يف الكلمات والعبارات التي
ي�ستخدمها �أفراد الأ�رسة يف احلديث مع بع�ضهم
البع�ض بحيث يجب �أن يراعى فيها االحرتام
والتقدير والرفق واملودة وا�ستخدام لغة ب�سيطة
�سهلة ووا�ضحة يفهمها الطرفان كما يظهر
يف االت�صال غري اللفظي والذي ي�شمل كل ما
ي�صدر عن الفرد من حركات و�إمياءات وتعبريات
ج�سدية و�صوتية بهدف التعبري عن امل�شاعر
و�إي�صال ر�سالة �إلى الطرف املقابل.

ول�ضمان فعالية االت�صال خالل املناق�شات
الأ�رسية علينا �إتقان املهارات التالية وممار�ستها:
الفعال للطرف الآخر وذلك
 -الإ�صغاءّ
باالنتباه العميق حلديثه ومتابعة ما ي�صدر
عنه من كلمات وتعابري وانفعاالت ،و�إظهار
التعاطف معه حتى ن�شعره بالقبول والتفهم.

 �-إخبار الطرف الآخر مبا مت فهمه من حديثه ب�صورة موجزة وذلكللت�أكد من الفهم ال�صحيح للر�سالة.

 -اال�ستي�ضاح وطلب التف�سري حول �أية جوانب غام�ضة �أو غريمفهمومة يف حديث الطرف الآخر.
  -طرح الأ�سئلة التي من �ش�أنها تفعيل احلوار والنقا�ش بهدفالو�صول �إلى فهم م�شرتك مع الطرف الآخر.

 �-إبداء التعاطف مع الطرف الآخر وتفهم ما قد ي�صدر عنه من م�شاعروتعابري كالغ�ضب �أو ال�ضيق �أو احلزن �أو الفرح.
�- -إخبار الطرف الآخر كيف �أثرت كلماته و�أفعاله فيك.

كما يجب علينا جتنب املعوقات التي ت�ؤدي �إلى خلل يف عملية االت�صال
وذلك من خالل مراعاة ما يلي:
 -ا�ستخدام لغة ب�سيطة ووا�ضحة ميكن فهمها من قبل الطرف الآخربطريقة �صحيحة.

 -طرح املو�ضوع بطريقة تتنا�سب مع مدى ن�ضج الطرف الآخرو�إدراكه.

 -طرح املو�ضوع بطريقة مقبولة اجتماعي ًا تراعي ثقافة ومعتقداتوبيئة الطرف الآخر.

 -اختيار الوقت املنا�سب للحديث والذي يكون فيه الطرفان مرتاحنيوم�ستعدين للحديث والنقا�ش بهدوء وتفهم.
 -مراعاة احلالة املزاجية والنف�سية للطرف الآخر وذلك ل�ضمانا�ستعداده للحوار والتفاهم وتقبل الآراء الأخرى.

 -تفهم دوافع الطرف الآخر وحتيزه لأحكام م�سبقة ومعاجلتها بالإقناعوالرفق.

 -الت�أكد من �سماع الطرف الآخر لكامل احلديث وعدم �إهمالهللأجزاء التي ال تتوافق مع ميوله ومعتقداته.

االتصال الفعال
•يؤدي إلى تماسك األسرة
واستقرارها
•يتيح الفرصة للتعبير عن
المشاعر واآلراء
•يضمن حسن االستماع وتقبل
اآلخرين

مهارات االتصال
الفعال
•حسن االصغاء
•االستيضاح والتساؤل
•إعادة الصياغة والتغذية
الراجعة
•التعاطف مع اآلخر
•توظيف حركات الجسد وتعابير
الوجه بإيجابية
•اختيار الوقت المناسب لالتصال
•استخدام لغة بسيطة
وواضحة
•طرح الموضوع بطريقة تتالءم
مع ثقافة وبيئة الطرف اآلخر

 -مراعاة احلركات والتعابري والإمياءات التي قد ت�صدر عنا �أثناءاحلديث بحيث ال تتناق�ض مع نربة ال�صوت والكلمات و مفهوم
الر�سالة التي نود �إي�صالها للطرف الآخر ،وتوظيف لغة اجل�سد ب�إيجابية
وذلك لنعطي انطباع ًا عام ًا بالثقة و�سهولة االت�صال.
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أو ً
ال :عالقة الزواج بالتربية
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يرتبط الزواج بالرتبية ارتباط ًا وثيقاً ،ملا فيه من
حفظ الإن�سان ،و�سالمة املجتمع من االنحالل
الأخالقي وال�سالمة من الأمرا�ض ،وال�سكن
الروحي والنف�سي �إ�ضافة �إلى التعاون بني الزوجني
على بناء �أ�رسة �سعيدة .
ثانيًا :التربية األسرية الفعالة
تعرف الرتبية الأ�رسية الفعالة ب�أنها عملية تهدف
�إلى �إعداد الأطفال يف الأ�رسة لي�صبحوا �أ�شخا�ص ًا
�صاحلني فاعلني يف املجتمع ،وتبد�أ يف الأ�رسة ثم
ت�شارك فيها م�ؤ�س�سات �أخرى كالرو�ضة واملدر�سة
والأقران وو�سائل الإعالم� ،إال �أن الأ�رسة تبقى
الأ�سا�س يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد ،و حتديد
مدى ت�أثري باقي امل�صادر على �شخ�صيته من خالل
�أ�ساليب الرتبية والتن�شئة التي توظفها.

ميثل الآباء والأمهات مناذج احلياة احلقيقة بالن�سبة
للأطفال ،فهم يت�رشبون �أفكارهم واجتاهاتهم وقيمهم
و�سلوكياتهم ،مما يكون له الأثر الأكرب يف بلورة
�شخ�صية الطفل وتن�شئته ،كما �أن التما�سك الأ�رسي
من �أهم الأمور التي جتعل من الأ�رسة ح�ضن ًا �آمن ًا لنمو
الأطفال ،فتعاون الوالدين واتفاقهما واالحتفاظ
بكيان الأ�رسة يخلق جو ًا هادئ ًا ين�ش�أ فيه الطفل ن�ش�أ ًة
متزنةً ،ومينحه ثق ًة بنف�سه وبالكبار من حوله.

ثالثًا :أسس العالقة اإليجابية
بين اآلباء واألطفال
 -االحرتام املتبادل. �-إظهار احلب للطفل. -الت�شجيع وتعزيز ال�سلوك الإيجابي. -توفري وقت للمتعة واملرح.- -العدالة بني الأوالد ذكور ًا و�إناثاً.

  -احلماية و�إ�شعارهم بالأمان النف�سي والطم�أنينةداخل الأ�رسة.
- -احلوار وتقبل الآخر واحرتام الآراء.
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- -امل�شاركة يف اتخاذ القرارات وحتمل امل�س�ؤوليات.

رابعًا :أنماط الرعاية األسرية
وأثرها على الطفل
ي�شمل منط الرعاية الأ�رسية طريقة الوالدين
يف رعاية �أطفالهما و�أ�ساليب توجيههم� ،إ�ضافة
�إلى ما ي�صدر عنهما من �أقوال و�أفعال ومواقف،
وتتمثل يف:

 -منط الرعاية والرتبية الأ�رسية القائم علىالدميقراطية والت�شجيع والذي ي�ؤدي �إلى
النجاح والإجناز ف�ض ً
ال عن �شعور الطفل
بالأمن والتقبل واحلب ،وبالتايل تطور �سليم
للطفل �سلوكي ًا وانفعالي ًا واجتماعياً.
 -منط الرعاية والرتبية الأ�رسية القائم علىالت�سلط والق�سوة والذي ي�ؤدي �إلى �إنتاج
�شخ�صية �سلبية غري واثقة بنف�سها ،تتقبل
التعليمات بخنوع ،وال تتحمل امل�س�ؤولية �أو تلج�أ
�إلى العنف وبالتايل �إعاقة يف التطور ال�سليم
للطفل �سلوكي ًا وانفعالي ًا واجتماعي ًا.
 -قد يغلب على الأ�رس منط الرعاية املت�ساهلمما يجعل الطفل يح�صل على كل �شيء بدون
جهد ،مما يعر�ضه لكثري من املخاطر وال�سلوكيات
ال�سلبية لعدم توجيهه ومتابعته من قبل الآباء.

خامسًا :المهارات األساسية التي
تتطلبها التربية األسرية الفعالة
- -مكاف�أة �سلوك الطفل املرغوب فيه.

 -جتاهل �سلوك الطفل غري املرغوب فيه �أحيان ًاوت�صحيح ومعاجلة ال�سلوك غري املرغوب فيه
�أحيان ًا �أخرى ح�سب مقت�ضى احلال.
 -اتباع �أ�سلوب تربية موحد.- -توجيه الأبناء وخماطبتهم بطريقة �إيجابية.

سادسًا :نتائج التربية األسرية الفعالة
 -حياة �أ�رسية هادئة ؛ ينعم فيها الآباء ب�صحةنف�سية جيدة ،وي�شعرون بالر�ضا والتقدير وال�سعادة.
 -توافق �أ�رسي؛ ينعم فيه الأطفال بالقدرةعلى الإجناز والتح�صيل والإبداع ،و�إقامة
عالقات اجتماعية ناجحة.

 -جمتمع قوي ومتما�سك؛ ينعم �أفراده ب�صحة نف�سية جيدة ،وقدرةعلى التوافق والإجناز والإبداع.
سابعًا :أساسيات التربية في الشريعة اإلسالمية

 -يالحظ يف الأ�رسة امل�سلمة جانب التوازن والعدل يف املعاملة بني الأوالد،و�أال نظهر مي ًال مع �أحدهم ملا يف ذلك من �إثارة للبغ�ضاء والكراهية بينهم،
�أو �أن نخ�ص �أحد ًا منهم بعطاء دون �إخوانه  .ويظهر الوالد فرح ًة باملولود
�سواء كان ذكر ًا �أم �أنثى لأن تف�ضيل البنني على البنات �سمة جاهلية قائمة
ً
على فكرة القبلية والغارات وال�سلب والث�أر وقد نهى الإ�سالم عن كل ذلك.
 �-أقامت ال�رشيعة حول الأ�رسة �سور ًا منيع ًا حلمايتها من �أ�سباب الرتهلواالنحراف ،ف�شجعت على العمل والك�سب لكي ال يت�رسب الفقر �إلى
الأ�رسة ويبد�أ عطبها من ع�رس احلال وذل ال�س�ؤال ومد اليد للمخلوقني.
  -حل امل�شكالت يف الأ�رسة عن طريق التفاهم واحلوار وخف�ض اجلناح،و�أال يكون اللجوء �إلى الطالق �إال عندما تف�شل كل احللول الأخرى ،وذلك
حر�ص ًا على م�ستقبل الأوالد ،وحماية للأ�رسة من الت�شتت واالنهيار،
ورغبة يف حفظ اللحمة االجتماعية ووقايتها من �أ�سباب العنف والوهن .
 -عاجلت ال�رشيعة م�شكلة الفراغ �إذ حببت للم�سلمني �أن ي�شغلوا �أنف�سهمبالتعلم والتعليم والعبادة والدعوة وخدمة املجتمع ،وهذا اجلهد املبارك
ي�ستوعب طاقات النف�س الإن�سانية وال يدع فيها �أية م�ساحة خالية يقتلها
�أو ي�ستحوذ عليها الفراغ .
 -مالحظة عالقات الأبناء والو�سط الذي يتحركون به وت�أثرياتهم عليهفقد نهى النبي عليه ال�سالم عن �صحبة الأ�رشار وبني خماطر ذلك حني
�شبه اجللي�س ال�صالح بحامل امل�سك و�شبه الآخر بنافخ الكري.
 -الن� ٌأي بالأبناء عن م�شاهدة الأفالم املثرية �أو �أفالم الرعب التي تقويجانب الق�سوة والعنـف ،و�أن يراقب ا�ستخدامهم لو�سائل االت�صال احلديثة
الأخرى لكي ال تتحول �إلى و�سائل انحراف تف�سد حياة الأبناء وت�شتت
حياتهم وطاقاتهم .
 -ملا كانت الرتبية الأخالقية م�س�ؤولية جماعية ف�إنه ال بد من التحذير منتربية الأبناء على الكذب وال�رسقة وال�سب وال�شتم ،كما �إنه ال بد من مقاومة
كل مظاهر امليوعة واالنحالل وذوبان ال�شخ�صية و�سط موجات التقليد
الأعمى ،والرتف املف�سد للحياة .
 -تربية الأبناء على احرتام الذات ،واالبتعاد عن �أ�سباب الإهانةوالتحقري ملا يورثه ذلك من ال�شعور بالنق�ص والعجز واخلمول،
وتربيتهم �أي�ض ًا على احرتام الآخر وتقبله وحفظ حقه .
 -ال حرج يف �أن ميار�س الأبناء بع�ض �أ�صناف اللهو املباح والريا�ضة . -ت�شجيع الأبناء على التعامل مع من حولهم ب�إيجابية و�إح�سان بعيد ًاعن الع�صبية واالندفاع نحو العنف والإيذاء .

التربية األسرية
الفعالة
•التنشئة السليمة لألفراد
•مسؤولية جماعية بين األسرة
والمجتمع
•تحقق التوافق األسري بين اآلباء
واألبناء
•تبني مجتمعًا متماسكًا

أسس الرعاية
الوالدية السليمة
•تبني منهجًا موحدًا في التربية
•األهل نماذج لألبناء
•االحترام المتبادل
•العدالة بين الذكور واإلناث
•إظهارالحب والتشجيع
•الحوار المشترك
•تعزيز ومكافأة السلوك
المرغوب
• معالجة السلوك الغير مرغوب
فيه
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أو ً
ال :غياب التكيف الزواجي
التكيف الزواجي هو اال�ستعداد للحياة الزوجية
واالندماج فيها ،واحلب املتبادل بني الزوجني،
والإ�شباع اجلن�سي ،وحتمل م�س�ؤوليات احلياة
والقدرة على حل م�شكالتها .وينتج عن
�ضعف �أو غياب التكيف الزواجي جمموعة من
اخلالفات وال�ضغوط التي ت�ؤثر �سلب ًا على طبيعة
العالقة بني الزوجني ،ويرتتب على ا�ستمرارها
جمموعة من النتائج ال�سلوكية واالنفعالية
ال�سلبية من �أهمها:
1.1انقطاع التوا�صل وعدم الرغبة يف احلديث.
2.2االنعزال.
3.3ا�ضطراب النوم.
4.4ا�ضطراب الأكل.
5.5املزاجية يف التعامل.
6.6ا�ستخدام العنف.
7.7اخلوف.
8.8ال�شك وعدم الثقة بالآخر.
9.9الغ�ضب.
1010الت�شتت وعدم الرتكيز.
1111االنغما�س يف العمل �أو الن�شاطات املختلفة.
1212الإحباط وخيبة الأمل.
1313االكتئاب.
1414اال�ضطراب النف�سي.
1515الطالق.
ثانيًا :أهم المشكالت األسرية
على الرغم من �إدراكنا العميق لأهمية الأ�رسة
�إال �أن بع�ض �أفراد املجتمع يجهلون مقومات
الأ�رسة ال�سعيدة و�أ�س�س بناء العالقات الزوجية
الناجحة ويفتقرون �إلى الدور التوجيهي الذي
كان يقوم به الأهل يف توجيه �أبنائهم لبناء
أ�رس م�ستقر ٍة على � ٍ
� ٍ
أ�سا�س من املودة والرحمة

والتوافق ،مما �أدى �إلى زيادة معدالت الطالق يف
الأردن ،حيث �سجلت  15700حالة طالق
ح�سب �إح�صائيات عام� ،2010شكلت ن�سبة
الطالق قبل الدخول%41من �إجمايل حاالت
الطالق(.)2
�أهم العوامل امل�ؤدية للخالفات والطالق قبل
الدخول.

 -الت�رسع يف عقد القران دون الت�أكد من جديةاخلاطبني باالرتباط وحتمل م�س�ؤوليات الزواج.

 -الت�رسع يف االختيار من قبل اخلاطبنيودون فهم تفكري الآخر ونظرته للحياة حيث
يكت�شف اخلاطبان �أو �أحدهما �أنه ال ي�ستطيع
�أن يتعاي�ش مع الآخر بعد فرتة ق�صرية من
التعامل مما ي�ؤدي لهذا النوع من الطالق.

 -التدخل ال�سلبي للأهل يف االختيار دونرغبة من اخلاطبني.

 -كرثة طلبات �أهل املخطوبة ،ما يجعلال�شاب غري قادر على الإيفاء بااللتزامات
فيف�ضل الطالق قبل �إمتام الزواج.
 -عدم الو�ضوح وال�شفافية يف التعامل ويظهركل منهما عك�س حقيقته .

�أهم العوامل امل�ؤدية للخالفات الزوجية
والطالق بعد الدخول.

 �-سوء اختيار كل من الزوجني للآخر ،فكثريمن الأزواج ال يلتزم عند اختيار �رشيك
حياته بال�ضوابط ال�رشعية التي حثنا عليها
ر�سولنا �صلى الله عليه و�سلم بقوله« :ف ْ
َاظ َف ْر
ِبذَ ِ
ين َت ِر َب ْت َي َد َ
الد ِ
اك» متفق عليه ،فاالختيار
ات ِّ
ال�صحيح هو الذي يكون على �أ�سا�س الدين
والأمانة واخللق ،وال ب�أ�س �أن ي�أتي بعد ذلك
اجلمال �أو املال �أو احل�سب.

( )2دائرة قا�ضي الق�ضاة/التقرير الإح�صائي ال�سنوي لعام .2010

 -انعدام الكفاءة بني الزوجني ،فالتكاف ؤ� بني الزوجني �أحد �أهمالعوامل يف ا�ستقرار احلياة الزوجية �سواء كان ذلك يف تقارب ال�سن
بني الزوجني بحيث ال يكون عمر الزوج �أو الزوجة �أكرب من �صاحبه
بكثري.ومما يرتبط به �أي�ض ًا الزواج املبكر للفتاة وال�شاب يف �سن ال
ميكنهما فيه من �إدراك �أهمية تكوين الأ�رسة فال يباليان بعواقب
هدمها ،وكذلك انعدام الكفاءة يف الدين فقد يكون �أحدهما متدين ًا
والآخر لي�س كذلك مما ي�ؤدي �إلى عدم االن�سجام بني الزوجني وكذلك
التقارب يف امل�ستوى التعليمي والثقايف واالجتماعي واملايل ف�إذا
�شعر الزوجان �أو �أحدهما بالتفاوت يف �شيء من هذه املجاالت ،ف�إنه
�سين�ش�أ عنه خالف يف تف�سري مظاهر احلياة الثقافية ويف العادات
والتقاليد وامليول والقيم واملثل واملعايري والنظرة يف تربية الأوالد.

  -تدخل الأهل �سلب ًا يف حياة الزوجني وغياب دورهم التوجيهي،حث ديننا احلنيف الأهل �إلى توجيه الن�صح للمقبلني على الزواج
فقد ّ
وفق منهج الإ�سالم و�رشعته ،فيجب على �أهل الزوجة العقالء �إذا زفوا
امر�أة �إلى زوجها �أمروها برعايته وح�سن القيام بحقه وتعهدوها بالن�صح
والرعاية و�أو�صوها باحلفاظ على ا�ستقرار �أ�رستها ،وعدم �إعطائها
التوجيهات اخلاطئة التي قد ت�ؤدي �إلى هدم الأ�رس وتدمريها وحتري�ض
�أحد الطرفني على م�شاك�سة الآخر ،وكذلك على �أهل الزوج �أن ينظروا
�إلى زوجة ابنهم نظرة حب واحرتام ال نظرة �إذالل وعبودية و�أن يحرتموا
ا�ستقاللية الأ�رسة اجلديدة دون تبعية �أي من الزوجني لأحد �أفراد �أ�رسته.
 -غياب ثقافة احلوار بني الزوجني مما يجعلهما غري قادرين على فهمبع�ضهما البع�ض وجتاوز وحل امل�شكالت مما ي�ؤدي �إلى اللجوء �إلى
العنف والإ�ساءة فتزداد حدة اخلالف والفجوة بني الطرفني.

 -عدم حتمل م�س�ؤوليات الزواج من �أحد الطرفني �سواء امل�س�ؤولياتاالجتماعية �أو املالية كبخل الزوج �أو عدم انفاقه على زوجته و�أبنائه.

 �-ضعف الوازع الديني وغياب القيم الأخالقية ،قال �صلى الله عليهَ ِِ َ
يكُ ْم
و�سلم يف تعظيم احلياة الزوجيةَ :
يكُ ْم لأ ْهله َو�أ َنا َخ رْ ُ
يكُ ْم َخ رْ ُ
«خ رْ ُ
لأَ ْه ِلي» رواه الرتمذي ،ف�إن ع�صت املر�أة زوجها فيما يجب عليها �أن
تطيعه فيه� ،أو �أهمل الرجل زوجته فيما يجب عليه �أن يتقي الله
فيه ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى �إحداث فجوة يف احلياة الزوجية قد تكون
نهايتها الطالق.

التكيف الزواجي
•مدى استعداد الزوجين
لالندماج وتحمل مسؤوليات
الزواج
•ضعفه أو غيابه يعكس
سلوكيات سلبية وقد يؤدي
إلى الطالق

العوامل المؤدية إلى
الطالق قبل الدخول
•التسرع في عقد القران
•سوء االختيار
•تدخل األهل
•كثرة الطلبات المادية
•عدم الوضوح والشفافية

 -امل�شاكل االقت�صادية ،فالأحوال االقت�صادية التي متر بها احلياة الأ�رسيةلها دور كبري يف ال�شقاق الذي يحدث بني الزوجني ب�سبب �ضعف الإدارة
املالية وعدم القدرة على التكيف مع الأحوال املادية للأ�رسة.
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 �-سوء الظن وال�شك وما ي�ؤديان �إليه منجت�س�س وحت�س�س ،وهو �سبب رئي�س يف هدم
البيوت ونزع الثقة بني الزوجني� ،أما الغرية
فمعلوم �أنها �أمر فطري وهو �ش�أن نافع ومفيد
لكال الزوجني ،ولكن �إذا زاد عن حده �إلى
درجه االتهام وال�شك املريب ف�إنه يف�سد العالقة
بني الزوجني ،وهنا نذكر ب�أن الأ�رسه البد �أن
تبنى على �أ�سا�س متني من الثقة وال�شفافية
وامل�س�ؤولية ،و�أن كال الزوجني م�س�ؤول عن بناء
هذه الثقة ،وتر�سيخ هاتيك امل�ساءلة و�أن ال ي�ؤخذ
�أي �س�ؤال �أو ا�ستي�ضاح على �أنه �شك �أو اتهام.

 -عدم الت�سليم بقوامة الرجل يف البيت،فالأ�رسة هي م�ؤ�س�سة �صغرية ال بد لها
من قائد يوجهها ويقودها �إلى بر الأمان،
وقد �شاءت الإرادة الإلهية �أن يكون
الزوج هو القائد يف الأ�رسة ملا يحمله من
تبعات كالنفقة وغريها ،قال الله تعالى:
َ�ضلَ ال َّل ُه
ون َعلَى ال ِّن َ�س ِاء بمِ َا ف َّ
}الر َجالُ َق َّو ُام َ
ِّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َب ْع َ�ض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍ
�ض َوبمِ َا �أ ْن َف ُقوا م ْن �أ ْم َواله ْم{
الن�ساء ،34/و�إذا انعدمت القيادة يف م�ؤ�س�سة
�أو �أ�رسة ال�شك �أن اال�ضطراب �سيعم وينت�رش
الف�ساد ،وقد قال الله تعالى عن الكون وتدبريه:
ان ِف ِ
يه َما �آَ ِل َه ٌة �إ اَِّل ال َّل ُه َل َف َ�س َد َتا{
}ل َْو كَ َ
الأنبياء ،22/وطبيعة احلياة الإن�سانية تقت�ضي �أن
يكون هناك قائد يف الأ�رسة ف�إذا كانت القيادة
لأحد الزوجني ،ا�ستقرت احلياة الزوجية ،و�إال
ا�ضطربت و�أ�صبحت حياة الأ�رسة مهددة،
مليئة بامل�شكالت واملنازعات لأنه ال ميكن �أن
ت�ستمر �أية م�ؤ�س�سة بوجود اثنني من القادة.

وقيادة الزوج للأ�رسة ال تعني �سلطة مطلقة
ديكتاتورية ،و�إمنا هي قيادة تقوم على طرح
وجهات النظر واملكا�شفة وال�شورى ،قال تعالى:
َ
ورى َب ْي َن ُه ْم{ ال�شورى ،38/ف�إن
َ
}و�أ ْم ُر ُه ْم ُ�ش َ
من �صفات القائد الناجح البعد عن الأحادية
والإنفراد بالر�أي؛ فال يقمع الآخرين� ،أو ي�سخر
منهم ،بل ي�شاورهم ،ويتبادل وجهات النظرمعهم.

كما �أن القائد الناجح يبتعد عن كرثة املراجعة
وامل�ساءلة يف �صغري الأمور وكبريها ،بحيث ال
يرتك �أي م�ساحة لالجتهاد يف ال�ش�أن الداخلي
للأ�رسة .ف�إذا �أراد الرجل �أن يتخذ قرار ًا يف
�أ�رسته �أو حتى ي�شرتي �شيئ ًا فالأولى �أن ي�شاور
زوجته ف�إن من �ش�أن ذلك �أن يدمي الألفة واملودة
والرحمة ويطيب نف�س الزوجة وتقبل قرارات
الزوج وهي را�ضية مطمئنة.

 -منع الزوجة �أو الت�ضييق عليها يف الذهاب�إلى بيت �أهلها للزيارة ،وهنا ال بد من االتفاق
على الزيارة �إذ غالب ًا ما يحدث اخلالف ب�سبب
طول مدة الزيارة وكرثة التكرار وح�صول
وح�ش ًة عند الزوج ب�سبب احلاجة �إلى زوجته،
وقد يكون الزوج يف هذا م�صيب ًا وقد يكون
خمطئ ًا وهنا البد من التدخل لدى �أهل الزوجة
ملنا�صحتهم يف �ش�أن ابنتهم وم�ساعدتها على
تنظيم وقتها رعاية مل�شاعر وحقوق زوجها
و�أ�رستها ،كما �أن الزوجني ال بد �أن يجعال
بينهما مرونة يف هذا ال�ش�أن ت�سمح بزيادة
مدة الزيارة �أو النق�ص منها بح�سب الظروف
والأحوال� .أما منع الزوجة من زيارة �أهلها �أو
منع الزوج من زيارة �أهله فهذا �أمر ي�صعب
جرت هذه
قبوله لدى جميع العقالء� ،إال �إذا ّ
الزيارات �رضر ًا وا�ضح ًا على الأ�رسة.

 -ان�شغال الزوج عن ا�رسته وكرثة خروجه منالبيت ،وهذا �سبب للخالف متام ًا مثل كرثة خروج
الزوجة ،ذلك �أن الزوج وهو رب الأ�رسه وامل�س�ؤول
عنها ،وجميع الأفراد يحتاجونه ويطلبون
م�شورته ور�أيه ف�إن مل يجدوه حار �أمرهم ،و�ضل
�سبيلهم ،وفقدوا امل�ؤن�س واملعني وال�سند .فال بد
�أن يعطي الزوج البيت حقه والزوجة حقها ،ذلك
�أنه هو املربي وهو الأب والزوج .ومن املنا�سب
�أن يخرب الزوج �أهله باملكان الذي �سيذهب �إليه
واملدة التي �سيق�ضيها .وهذا من �ش�أنه �أن ير�سخ
رابطة الأ�رسه و�أن كل فرد فيها م�أ�سور ملن حوله
و�أنه هو لهم مثلما �إنهم هم له �أي�ض ًا.

 -نقل الكالم بق�صد الإف�ساد وهو ما ي�سمي بالنميمة ،وهذا �ش�أن منطبيعته �أن يقو�ض احلياة الأ�رسية عندما ي�سمع الزوج �أو الزوجة لأي
كالم عن الآخر �سواء من الأهل �أو من غريهم يقول تعالىَ } :يا
ين � َآم ُنوا �إِن َجاءكُ م ف ِ
َا�س ٌق ِب َن َب�أٍ َف َت َب َّي ُنوا �أَن ُت ِ�ص ُيبوا َق ْو ًما ِب َج َهال ٍَة
�أَ ُّي َها ال َِّذ َ
ْ
ني {---احلجرات ،6/وقوله عليه ال�سالم
َف ُت�صْ ِب ُحوا َعلَى َما ف ََع ْل ُت ْم َن ِاد ِم َ
«بح�سب �أمريء من الإثم �أن يحدث بكل ما ي�سمع» رواه م�سلم .و�أن
يعر�ض عن الكثري مما ي�سمعه ويتغا�ضى عنه.
 -االختالط املحرم وهو الذي ي�ؤدي �إلى تغيري قلب �أحد الزوجني جتاهزوجه ومي ً
ال �إلى �آخر ممن يجال�سهم �أو ي�شاهدهم ،مع ما ي�صحب ذلك
من ف�ساد يف �أجواء الأ�رسة قد ي�ؤدي �إلى دمارها والق�ضاء عليها .

 -عدم تهيئة ال�سكن امل�ستقل للزوجني .ونق�صد بها �أن ي�سكن الزوجو�أوالده ووالده وجده يف بيت واحد� ،أو يف جمموعة بيوت متجاورة،
وهذا احلال رغم �أنه ال يخلو من فوائد ،عندما يح�س املرء باحلياة
حوله� ،إال �أنه ال يخلو من منغ�صات و�سلبيات حيث يكرث التدخل
يف �ش�ؤون الأ�رسة ،وتتداخل امل�صالح و�أحيان ًا تت�شابك ،مما ينتج عنه
خالفات قد تع�صف بالأ�رسة وميكن عالج ذلك بتهيئة �سكن م�ستقل
للزوجني واحرتام خ�صو�صية الأ�رس و�إن جتاورت البيوت.
 �-ضعف تنظيم الأ�رسة وكرثة �أعداد �أفرادها ،وما ينتج عن ذلك من�صياح و�ضجيج وكرثة الطلبات واحلاجات وما يعقب ذلك من �ضغط
نف�سي وع�رس اقت�صادي ،ونق�ص الرعاية و�ضعف الرتبية .وميكن حل
هذه امل�شكلة بتباعد الأحمال والإر�ضاع ال�رشعي ( حولني كاملني )
و�إتاحة فر�صة للرعاية النف�سية واجل�سمية والرتبوية للأبناء في�ستطيع
كل من الزوجني �أن ي�ؤدي حق �صاحبه.

 -عدم احرتام �أهل الزوج �أو �أهل الزوجة ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ؤزمالعالقة بني الزوجني من غري مربر� ،إذ �أنه ال فائدة من �أن ي�سيء �أحد
الزوجني للآخر من خالل الإ�ساءة �إلى �أهله.

 -املعاندة واملخالفة لذات املخالفة ،واجلدل والتهزئة ،هذه �صفات ميكن�أن يبتلي بها �أي من الزوجني ،ومن امل�ؤكد �أن هذه ال�صفات تعكر جو
الأ�رسة وتوجد توترات وم�شكالت ي�صعب الق�ضاء عليها .وملعاجلة مثل
هذه احلال ال بد من توفري قناعة لدى كل من الزوجني �أن التوافق وعدم
املخالفة وقلة االعرتا�ض ما مل يرتكب �إثم �رشعي ،من �أهم �أ�سباب
الت�آلف والتوافق يف الأ�رسة ،قال الإمام ال�شافعي رحمه الله:

ال تخالف و�إن �أتوا بخالف

العوامل المؤدية إلى
الطالق بعد الدخول
•سوء االختيار
• عدم الكفاءة بين الزوجين
•تدخل األهل
•غياب ثقافة الحوار
•عدم تحمل مسؤوليات الزواج
•المشكالت االقتصادية
• تبعية أحد الزوجين ألهله
•التضييق على الزوجة
•إنشغال الزوج عن أسرته
•سوء الظن وانعدام الثقة
•عدم التسليم بقوامة الرجل
•عدم تهيئة سكن منفصل
•عدم احترام األهل
•ضعف تنظيم األسرة
•المعاندة
•االختالط المحرم

ودهم برتك اخلالف
ت�ستدم ّ
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ثالثًا :مهارات حل المشكالت األسرية
تعتمد قدرة الزوجني على حل امل�شكالت والأزمات
الأ�رسية على جمموعة من العوامل من �أهمها
ا�ستعداد الزوجني ملواجهة الأزمة ،قوة العالقة
واملودة بينهما ،مدى امل�شاركة يف اتخاذ القرار
وجتاربهما ال�سابقة الناجحة يف التعامل مع الأزمات
وتت�صف ردود الأفعال الناجحة جتاه امل�شكلة مبا يلي:
 -تعرف الزوجني على طبيعة امل�شكلة وحتديدم�صدرها.
 -امل�شاركة بني الطرفني يف �إيجاد احللول دونفر�ض حل من قبل �أي منهما على الآخر.

 -امل�شاركة بني الطرفني لتوزيع الأدواروامل�س�ؤوليات يف التعامل مع امل�شكلة.

 -تبادل الزوجني للم�شاعر الطيبة بد ًال من
امل�شاعر ال�سلبية وتبادل اللوم والت�أنيب.

- -ال�شعور بالثقة بقدرتهما على مواجهة امل�شكلة.

ولتنمية قدرة الأ�رسة على التعامل مع امل�شكالت
بنجاح يجب على كال الزوجني التعرف والتمرن
وممار�سة املهارات التالية:
 -ا�ستبدال الأفكار ال�سلبية الذاتية التيت�سبب لنا اال�ضطراب يف امل�شاعر وال�شعور
بالغ�ضب والقلق واخلوف وتدفعنا للت�رصف
بطريقة عدوانية �أو انهزامية �إلى �أخرى �إيجابية
ت�ساعدنا على ال�شعور بالر�ضا والت�رصف بطريقة
بناءة وي�سمى هذا الأ�سلوب ب�إعادة البناء املعريف
ويقوم فيه الأزواج بت�سجيل �أفكارهم التلقائية
ال�سلبية وما ارتبط بها من م�شاعر و�سلوك ثم
يقومون بتفنيدها والتفكري بالدليل على �صحتها
فتتولد لديهم �أفكار تلقائية ايجابية ينتج عنها
م�شاعر و�سلوكيات معززة للنجاح.

 -التوا�صل الإيجابي :وهو تبادل للم�شاعرواملعاين بني الزوجني حيث يحاول كل منهما فهم
الآخر ور�ؤية امل�شاكل واالختالفات من وجهة

نظر الطرف الآخر ويت�ضمن التوا�صل الزواجي
م�شاركة متبادلة بني الزوجني يف عدة �أمور منها:

0 0امل�شاركة الروحية :التي تت�ضمن التم�سك
بالقيم واملثل والعادات ال�سائدة يف املجتمع.

0 0امل�شاركة االنفعالية :وتت�ضمن تبادل امل�شاعر
املفرحة وامل�ؤملة يف جميع مواقف حياتهما.

0 0امل�شاركة الفكرية :وتت�ضمن تبادل الأفكار
والآراء حول �أمور حياتهما دون تع�صب
لر�أي قد ي�ؤذي م�شاعر الآخر.

0 0امل�شاركة االجتماعية :وتت�ضمن حتمل
الزوجني امل�س�ؤولية فيما يتعلق ب�أدوارهما
وحقوقهما داخل الأ�رسة.

يت�صف عادة توا�صل الزوجني خالل فرتة اخلالف
باحلرية ،والع�صبية ،واالندفاع ،والغ�ضب،
وال�رصاخ ،وال�سبب يف ذلك �أن كال الزوجني
ال يعرف اال�ستجابة املنا�سبة الواجب تقدميها
للطرف الآخر .ولتح�سني التوا�صل بني الزوجني
�أثناء اخلالف على كل منهما �أن يتبع ما يلي:
 -تهدئة النف�س لأن االنفعال يزيد من حدة امل�شكلة.- -عدم التكلم بطريقة دفاعية.

 -ت�صديق الآخر واالعرتاف مب�شاعره وحتملامل�س�ؤولية.

 -موا�صلة التعلم حول ما ي�سعد الطرف الآخرفنمار�سه وما يزعج الطرف الآخر فنتجنبه.

كما يتوجب على الزوجني اتقان مهارات
التوا�صل االيجابي والتدرب عليها وتت�ضمن:

 -تقبل الزوجني لبع�ضهما طوع ًا ودون �رشوطبدافع من املحبة رغم االختالف بينهما يف
الأفكار وامل�شاعر وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى
تعميق التوا�صل واالنفتاح يف العالقة الزوجية.

 -احلوار امل�شرتك بني الزوجني بهدف التقريببني وجهات نظرهما.

 �-إعادة �صياغة حديث الطرف الآخر بعد اال�ستماع اجليد له وفهم�أفكاره وم�شاعره وذلك للت�أكد من الفهم ال�صحيح.

 -التعاطف و�إظهار املوا�ساة و�إح�سا�س كل من الزوجني ب�أمل ومعاناةالآخر خالل فرتة اخلالف ،لأن غياب التعاطف بني الزوجني يزيد من
حدة التنافر بينهما ،كما يزيد من م�شاعر الإحباط والغ�ضب واخلوف.
رابعًا :العنف األسري

العنف الأ�رسي هو فعل ينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أذى �أو معاناة
ج�سمية �أو جن�سية �أو نف�سية لأفراد الأ�رسة مبا يف ذلك التهديد باقرتاف
مثل هذا الفعل �أو الإكراه �أو احلرمان التع�سفي من احلرية �سواء يف احلياة
العامة �أو اخلا�صة ،وقد ورد يف القر�آن الكرمي الرتغيب بالرفق واحللم
والرتهيب من الفظاظة فقال �سبحانه َ } :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِم ْن ال َّل ِه ِل ْن َت ل َُه ْم
َول َْو ُك ْن َت ف َّظ ًا َغ ِل َ
ا�س َت ْغ ِف ْر ل َُه ْم
يظ ا ْل َق ْل ِب ال ْنف ُّ
َ�ضوا ِم ْن َح ْو ِل َك ف ْ
َاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
َو َ�ش ِاو ْر ُه ْم فيِ الأَ ْمرِ َف�إِذَا َع َز ْم َت َف َت َو َّكلْ َع َلى ال َّل ِه �إ َِّن ال َّل َه ُي ِح ُّب المْ ُ َت َوكِّ ِلني {
�آل عمران .159/وقال عليه ال�سالم �« :إن الله رفيق يحب الرفق ،ويعطي
على الرفق ما ال يعطى على العنف» رواه م�سلم.

ومن �أ�شكال العنف الكلمة القا�سية اجلافية �أو الإ�شارة امل�ؤذية �أو
الت�سفيه واال�ستهزاء والإهمال ،والتقليل من �ش�أن الآخر� ،أو منعه حقه
والت�ضييق عليه .وهناك �أ�سباب كثرية قد تكون وراء جلوء الزوج �أو
الزوجة �إلى العنف ،ومنها:

 �-ضعف الوازع الديني وعدم اخلوف من الله :فالدين ي�شكلعلى النف�س قوة رقابية دائمة يف جميع الأحوال وهذه القوة ال ت�سمح
به�ضم حق �أحد �أو �أكل حقه �أو م�صادرة ماله .ومعلوم �أن الإ�سالم
يحرم الظلم و�أن الله �سبحانه يبغ�ض الظاملني ،ومن هنا تربز �أهمية
االقرتان ب�صاحب الدين �أو ب�صاحبة الدين حيث ي�شكل كل من
الزوجني م�صدر �سعادة وراحة ل�صاحبه.

 -اجلهل بال�سرية النبوية ال�رشيفة وفقدان القدوة احل�سنة :فاجلهلب�سرية النبي �صلى الله عليه و�سلم وفقد القدوة احل�سنة يف حياة
الأ�رسة ي�ؤدي �إلى حدوث امل�شكالت الأ�رسية و�إ�ساءة الت�رصف من
كال الزوجني �أو �أحدهما جتاه الآخر ،ذلك ب�أن ال�سرية النبوية ينبوع
خري ال ين�ضب ؛ حيث كان عليه ال�سالم �أح�سن النا�س خلق ًا وكان خري
النا�س يف التعامل مع الأهل ،وقد قال �صلى الله عليه و�سلم»:خريكم
خريكم لأهله ،و�أنا خريكم لأهلي» رواه الرتمذي .

رد الفعل الناجح
تجاه المشكلة
•استعداد الزوجين لمواجهة
المشكلة
•التعرف على مصدر المشكلة
•التشارك في وضع الحلول
•المشاركة في المسؤوليات
•تبادل المشاعر الطيبة
•الشعور بالثقة
•االبتعاد عن اللوم والتأنيب

مهارات حل
المشكالت األسرية
•استبدال األفكار السلبية
•التواصل اإليجابي
•تقبل اآلخر
•الحوار المشترك

 -الأنانية والأحادية :فقد يرى �أحد الزوجني نف�سه الآمر الناهي املقدميف كل �أمر ،و�أنه �صاحب احلق يف قول الف�صل بكل �أمر �سواء يف �ش�أن
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الأ�رسة �أم يف غريه ،و�أحيان ًا يتعذر عليه �أن يقتنع
ب�أن الآخرين لهم نف�س احلق يف التعبري عن
الر�أي وتقدمي امل�شورة والفكرة ،وقد يتمادى عنده
ال�شعور بالأنا فيقمع بالقوة �أي ر�أي �آخر ،وهذا �أمر
يرجع �إلى م�سرية ثقافية طويلة مع اخلط�أ والأفكار
ال�ضالة الزائفة ،ويف التعامل مع هذه احلال ال بد
من امل�سايرة واملراعاة �إلى �أن تتهي�أ الفر�صة لإقناع
الآخر بخالف ما يراه ويعتقده.
 -املفاهيم اخلاطئة :والتي ت�ؤدي بالنتيجة�إلى �شعور �أحد الزوجني ب�أن ال�صرب على
الآخر وحماولة فهمه �أو ا�ستيعابه �أو التجاوز
عنه وم�ساحمته هي نوع من ال�ضعف يف حني
ي�ؤكد منطق العقل وت�ؤكد ال�رشيعة �أن مثل هذا
ال�سلوك هو نوع من �سمو النف�س وتعاليها على
كل م�شاعر التكرب والأنانية.

 -الت�أثريات االجتماعية ال�سلبية :ومن هذهالت�أثريات تر�سيخ فكرة القمع وامل�صادرة
للر�أي بالقوة �أو بالتهزئة من باب �إثبات الذات
وت�أكيد الغلبة كي ال يتمادى �أحد الزوجني �أو
ينفرد بر�أيه يف امل�ستقبل.

 -ا�ست�ضعاف الزوجة :ويكون ذلك يف بع�ضالأحوال عندما يكون الزوج �سفيها ال يعرف احلق
وال الواجب ولي�س للف�ضيلة وح�سن اخللق مكان
يف حياته ويرى �أن اال�ستقواء على الزوجة و�رضبها
هي �إثبات للرجولة يزيده متادي ًا يف ذلك غياب �أهل
الزوجة �أو بعدهم عنها وميل الزوجة للم�ساملة
وعدم �إخبار �أهلها فيما يح�صل من خالفات منزلية
�أو عندما تكون الزوجة جاهلة بحقها.

والعنف لون من �ألوان ال�رضر ويف احلديث ال�رشيف
جاء النهي عن �إيقاع ال�رضر بل يجب رفعه لقوله
عليه ال�صالة وال�سالم« :ال �رضر وال �رضار» موط�أ
مالك .وكم هو جميل قوله عليه ال�صالة وال�سالم:
«�إن �أراد الله تعالى ب�أهل بيت خ ً
ريا �أدخل عليهم
الرفق و�إن الرفق لو كان خلق ًا ملا ر�أى النا�س خلق ًا

�أح�سن منه و�إن العنف لو كان خلقا ملا ر�أى النا�س
خلقا �أقبح منه» رواه احمد والبيهقي.

لقد حث الدين الإ�سالمي على ح�سن املعاملة
واملالطفة والرفق يف الأ�رسة �سواء مع الزوجة �أو
البنت �أو الأوالد �أو اخلادم بل �أمر بح�سن اخللق
و�أكد على ح�سن معاملة الزوجة فقال تعالى:
وه َّن ِبالمْ َ ْعر ِ
وف{ الن�ساء ،19 /و�أو�صى
}و َعا�شرِ ُ ُ
َ
ُ
النبي �صلى الله عليه و�سلم بالن�ساء خ ً
ريا فقال:
«ا�ستو�صوا بالن�ساء خريا» رواه البخاري ،ورغب
يف الرفق بهن فقال« :ويحك يا �أجن�شة ،رويدك
بالقوارير» رواه البخاري .وكان ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم مث ً
ال �أعلى يف ح�سن الع�رشة
الزوجية فلقد قالت عائ�شة ر�ضي الله عنها« :ما
�رضب ر�سول الله امر�أ ًة قط وال �رضب خادم ًا
وال �شيئ ًا قط �إال �أن يجاهد يف �سبيل الله»،
واعترب من �صفات الإميان وكمال اخللق معاملة
الأهل بلطف فقال�« :أكمل امل�ؤمنني �إميان ًا �أح�سنهم
خلق ًا و�ألطفهم ب�أهله» رواه الرتمذي .وعليه ف�إن
�إيذاء الزوجة حرام �رشعاً ،قال الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم« :ما �أكرم الن�ساء �إال كرمي ،وال
�أهانهن �إال لئيم» اجلامع ال�صغري لل�سيوطي.
كما حث الدين الإ�سالمي على ح�سن رعاية
وعدها باب ًا من �أبواب
الأوالد الذكور والإناث ّ
اجلنة ،فقال �صلى الله عليه و�سلمَ « :م ْن كَ ا َن ْت
َ
َ
ِْ
يب َها،كَ ا َن ْت ل َُه
ل َُه ِب ْن ٌتَ ،ف�أ َّد َب َها و�أ ْح َ�س َن َت�أد َ
تا ِم َن ال َّن ِار» رواه الطرباين .و�أو�صى بالرحمة
ِ�س رْ ً
بالبنني ،وكان يقبل �أوالد بنته احل�سن واحل�سني
ر�ضي الله عنهما ،ويحملهم على ظهره
ٍ
لرجل ال يقبل
حتى �أثناء ال�صالة ،ويقول
�صبيانه�« :أو �أملك لك �أن نزع الله من قلبك
الرحمة» رواه البخاري .وذم الإ�سالم ما كانت
عليه اجلاهلية من العادات ال�سيئة يف التفريق
بني الذكر والأنثى فقال تعالىَ :
}و�إِذَا ُب�شرِّ َ
َ
ُ
ِ
يم .
�أ َح ُد ُه ْم ِبالأن َثى َظلَّ َو ْج ُه ُه ُم ْ�س َو ًّدا َو ُه َو كَ ظ ٌ
َ
َي َتوارى ِم َن ا ْل َقو ِم ِمن �س ِ
وء َما ُب�شرِّ َ ِب ِه �أيمُْ ِ�سكُ ُه
ُ
ْ
َ َ

َعلَى ُه ٍ
ون �أَ ْم َي ُد ُّ�س ُه فيِ الترُّ َ ِ
اب �أَ َ
ون{ النحل،58.59/
ال َ�ساء َما َي ْحكُ ُم َ
فجعل معيار وميزان التفا�ضل على �أ�سا�س من التقوى فقال تعالى:
}�إ َِّن �أَكْ َر َمكُ ْم ِع ْن َد الل َِّه �أَ ْت َقاكُ ْم{ احلجرات .13/وبهذا ق�ضت ال�رشيعة
الإ�سالمية على املعيار اجلاهلي يف جعل اجلن�س �أ�سا�س ًا للمفا�ضلة.
�آثار العنف الأ�رسي
للعنف الأ�رسي �آثار �سلبية كثرية قد تع�صف بالأ�رسة وت�ؤدي �إلى انهيارها
وتدمريها ،وقد يكون من �أب�سط الآثار ت�أزمي جو الأ�رسة وتر�سيخ جو
البغ�ضاء والكراهية والتنافر بني الأفراد ،و�إتاحة الفر�صة لتدخل الآخرين
يف ال�ش�ؤون الزوجية اخلا�صة ،واخرتاق جو الأ�رسة ،مع ما يرتكه العنف
من تباغ�ض �أهل الزوجني وتنافرهما ،و�ضياع الأوالد ،وتفكك الأ�رس،
وفقدان الود واالن�سجام ،والراحة النف�سية والطم�أنينة القلبية.
�سبل مواجهة العنف
- -التوعية الدينية واالقتداء بال�سرية النبوية ال�رشيفة يف التعامل الأ�رسي .

 -ن�رش ثقافة احرتام الآخر و�أداء حقه والإح�سا�س به وتقبل ر�أيه.- -كظم الغيظ وال�صرب والت�سامح .

- -الرجوع �إلى �أهل الر�أي وامل�شورة والإ�صالح.

خامسًا :أثر التفكك األسري على األسرة والمجتمع
عندما يتعني الطالق �سبي ً
ال ال حميد عنه وال مفر منه لإنهاء اخلالفات
الزوجية ال بد �أن ت�سبقه حماوالت جادة و�صادقة من جميع الأطراف
ذات العالقة لإعادة املياه �إلى جماريها وا�ستدراك اخلطر قبل وقوعه من
خالل التفاهم وح�ساب العواقب وه�ضم النف�س وتدخل ذوي اخلربة
من �أهل الزوج والزوجة يف حماولة للإ�صالح والتوفيق بني الزوجني .

وهنا نذكر �أن الطالق ال بد �أن يكون ب�إح�سان ،بعيد ًا عن ذكر امل�ساويء
اك بمِ َ ْعر ٍ
ٍ
وف �أَ ْو
والعيوب وت�شهري كل طرف بالآخر لقوله تعالىَ } :ف�إ ِْم َ�س ٌ ُ
يح ِب�إ ِْح َ�س ٍ
َت رْ ِ
ان{ البقرة .229/فمن �ش�أن ذلك �أن يبقى على �شيء من
�س ٌ
}و َ
ن�س ُواْ ا ْل َف�ضْ لَ َب ْي َن ُك ْم{ البقرة.237/
املودة واالحرتام لقوله تعالىَ :
ال َت َ
ً
}و�إِن
تعالى:
الله
من
ا
فرج
يكون
قد
مع الإ�شارة �إلى �أن هذا التفريق
َ
َي َت َف َّر َقا ُي ْغ ِن ال ّل ُه كُ ًّ
ال ِّمن َ�س َع ِت ِه{ الن�ساء.130/
ويجب التذكر �أن ما يرتكه الطالق من فرقة و�شتات و�آثار �سلبية
على الأ�رسة واملجتمع �سبيل للحد منه واخت�صار للم�شكالت امل�ؤدية
�إليه ،جتاوز كل من الزوجني عن �أخطاء الآخر رحمة بالأوالد الذين

أشكال العنف األسري
•الفعل المؤدي إلى أذى جسمي
أو نفسي أو جنسي
•التهديد باألذى
•اإلكراه
•التضييق والحرمان التعسفي
•الكلمة القاسية
•التسفيه واالستهزاء

أسباب العنف األسري
•ضعف الوازع الديني
•األنانية األحادية
•استضعاف الزوجة
•المفاهيم الخاطئة
•التأثيرات االجتماعية السلبية

آثار العنف األسري
•فقدان المودة واالنسجام
•التنافر والكراهية
•تفكك األسر
•فقدان االستقرار
•تدخل اآلخرين
•ضياع األوالد

سبل مواجهة العنف
األسري
•احترام اآلخر
•تقبل األفكار
•التسامح
•طلب المشورة
•التوعية الدينية
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�سيفقدون �أ�رستهم وحم�ضنهم ورعاية والديهم
و�سيجدون �أنف�سهم يف �أتون معركة ال رابح فيها.

وما من �شك �أن جمتمع ًا يكرث فيه الأوالد
املحرومون من رعاية �أمهم و�أبيهم �أو من رعاية
�أحدهما �إمنا هو جمتمع م�سكون باالحتقان
واحلقد وال�شعور بالظلم واله�ضم ،وقد ي�ؤدي
ذلك بالنتيجة �إلى تفريغ ذلك كله بالنقمة على
املجتمع واللجوء �إلى العنف �أو بالإحباط والعزلة
واال�ستكانة وعدم الإح�سا�س باحلياة .
سادسًا :نصائح لألسرة السعيدة
�أيها الزوج..

بداية ،ن�س�أل الله تعالى �أن يبارك لك يف �أهلك
ومالك ،و�أن يجمع بينكما على خري ،ونود �أن
نذكرك بهذه التوجيهات النبوية ،ففيها �سعادة
�أ�رستك ودوام املودة بينك وبني زوجتك :

 -زوجتك �أمانة يف عنقك �سوف ي�س�ألك اللهعنها يوم القيامة؛ فاتق الله فيها ،قال النبي
�صلى الله عليه و�سلم�« :أال وا�ستو�صوا بالن�ساء
وان عندكم» رواه الرتمذي .وقد
إنهن َع ٌ
خرياً؛ ف� َّ
حذر النبي �صلى الله عليه و�سلم من ظلم املر�أة
فقال �صلى الله عليه و�سلم« :اللهم �إين �أُ َح ِّرج
حق ال�ضعيفني :اليتيم واملر�أة» رواه �أحمد وابن
َّ
ماجه .ومعنى قوله�( :أحرج حق ال�ضعيفني) �أي
�أحلق احلرج -وهو الإثم -مبن �ضيعهما ،ف�أحذّره
من ذلك حتذير ًا بليغاً ،و�أزجره زجر ًا �أكيداً.

 -ح�سن اخللق ونبل الطبع من �صفات امل�ؤمنني؛فتحلّ بهما ،وال تكن لئيم الطبع �سيء املع�رش،
وانظر �إلى ح�سنات زوجتك .قال النبي �صلى
فرك م�ؤمن م�ؤمنة� ،إن كره
الله عليه و�سلم« :ال َي َ
منها خلق ًا ر�ضي منها �آخر» رواه م�سلم .ومعنى
فرك :يبغ�ض.
َي َ

 -ال�صرب وح�سن الع�رشة وال�سماحة �صفاتتدمي املودة بينك وبني زوجتك؛ فاحر�ص عليها،
يكُ م
فقد قال النبي �صلى الله عليه و�سلمَ :
«خ رْ ُ
يكُ م لأهلي» رواه الرتمذي.
يكُ م لأهله ،و�أنا َخ رْ ُ
َخ رْ ُ
 -الغرية على الزوجة باعتدال دليل الإميانواملحبة للزوجة ،فقد قال النبي �صلى الله
عليه و�سلم�« :أتعجبون ِم ْن َغرية َ�س ْع ٍد؟! لأنا
ِ
أغري ِم ِّني» رواه م�سلم.
أغري م ْن ُه ،والل ُه � ُ
� ُ
 �-سوء الظن وال�شك -وما ي�ؤديان �إليه منجت�س�س وحت�س�س� -سبب رئي�س يف
هدم البيوت ،ونزع الثقة بني الزوجني؛
}يا �أَ ُّي َها
فاجتنبهما ،فقد قال الله تعالىَ :
ريا ِّم َن َّ
اج َت ِن ُبوا كَ ِث ً
الظ ِّن �إ َِّن
ال َِّذ َ
ين � َآم ُنوا ْ
َ
تجَ
َّ
ِ
اَ
اَ
إ
�ض الظ ِّن � ْث ٌم َول َّ�س ُ�سوا َول َي ْغ َتب
َب ْع َ
َّب ْع ُ�ض ُكم َب ْع�ض ًا �أَ ُي ِح ُّب �أَ َح ُدكُ م َ�أن َي�أْ
كُ
لَ
لحَْم
َ
ْ
وه َوا َّت ُقوا ال َّل َه �إ َِّن ال َّل َه
�أَ ِخ ِيه َم ْيت ًا ف ََك ِر ْه ُت ُم ُ
َت َّو ٌ ِ
يم { احلجرات.12/
اب َّرح ٌ
 �-صاحب الرفق يف التعامل مع زوجتك -وخا�صة عند الأخطاء والزالت والعرثات-
وكن نا�ضج ًا يف فكرك ،حمافظ ًا على �أ�رستك
وبيتك ،فقد قال النبي �صلى الله عليه و�سلم:
ون فيِ �شيء �إِ َّال َزا َن ُهَ ،و َال
الرف َْق َال َي ُك ُ
«�إ َِّن ِّ
ُي ْن َز ُع ِم ْن �شيء �إِ َّال �شَ ا َن ُه» رواه م�سلم.
 -النفقة على الزوجة ينبغي �أن تكونباملعروف ،ولك الأجر والثواب ،فقد قال
النبي �صلى الله عليه و�سلم�« :إِ َّن َك ل َْن ُت ْن ِف َق
بها َو ْج َه الل َِّه؛ �إِ َّال �أُ ِج ْر َت َعل َْي َها،
َن َف َق ًة َت ْب َت ِغي َ
َح َّتى َما تجَْ َعلُ فيِ فيِ ْام َر�أَ ِت َك» متفق عليه.
بطعام �أو
 -من حق الزوجة عليك �أال ت�ست�أثرٍ
ٍ
�رشاب �أو ك�سو ٍة دونها ،فقد �سئل النبي
�صلى الله عليه و�سلم :ما حق زوجة �أحدنا
عليه؟ فقال �صلى الله عليه و�سلم�« :أن

اكت�سيت ،وال ت�رضب الوج َه،
ُت ْط ِعمها �إذا َط ِع ْم َت ،وتك�سوها �إذا
َ
تقبح ،وال
تهجر �إال يف البيت» رواه �أحمد و�أبو داود .ومعنى ال
وال ِّ
ْ
قب َ
ْ
حك الله.
تقل
ال
أي
تقبح� :
َّ
ِّ

 -علم الفقه �رضوري فتع ّلم منه ما تعرف به كيفية معاملة زوجتك ،ومااحلقوق والواجبات املتبادلة بينكما ،وع ِّلم زوجتك هذه الأحكام � ْإن
كانت جتهلها.
ٍ
ومناف للأخالق؛ فاجتنبه ،فقد قال
حرام
 �-إف�شاء �أ�رسار الزوجيةٌ
ِ
أ�رش النا�س عند الله منزل ًة
النبي �صلى الله عليه و�سلم�« :إن م ْن � ِّ
ِ
القيامة الرجلَ يف�ضي �إلى املر�أ ِة وتف�ضي �إليه ،ثم ين�رش
يوم
َ
�سرِ َّ ها» رواه م�سلم.
 -يحرم على الرجل �أن يهجر زوجته بغري عذر �رشعي ملا ي�ؤدي اليهٍ
وف�ساد.
ذلك من جفو ٍة

 -من مروءة الكرام التغا�ضي عن الزالت يف حال الفراق والطالق.قيل لبع�ض ال�صاحلني وقد �أراد طالق زوجته :ما الذي ي�سو�ؤك
منها؟ فقال :العاقل ال يهتك �رساً .فلما طلقها قيل لهَ :
مل طلقتها؟
فقال :ما يل والمر�أة غريي ،قد �صارت �أجنبي ًة عني!

 -التخطيط مع زوجتك لتنظيم عملية الإجناب وحتديد فرتات املباعدةبني الأحمال وم�شاركتها زيارات الطبيب لال�ست�شارة وحتديد
و�سيلة تنظيم الأ�رسة املنا�سبة لكما.

 -اتباع ا�سلوب احلوار مع زوجتك و�أ�رستك حلل امل�شكالت واخلالفاتالتي قد تواجهكم دون ٍ
جلوء للعنف �أو الإ�ساءة.

نصائح للزوج في
معاملة زوجته
•حسن الخلق
•الرفق واللين
•الصبر والتسامح
•االعتدال في الغيرة
•الثقة وعدم الشك
•تحمل مسؤوليات األسرة
•اإلنفاق على الزوجة
•الحوار والتشاور
•عدم إفشاء األسرار
•عدم الهجر بغير عذر شرعي
•التخطيط المشترك
•التفقه والتوعية الدينية
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�أيتها الزوجة..
�أختي الزوجة ،بارك الله لك يف زوجك،
ونود �أن نذكّ رك بهذه
وجمع بينكما على خري،
ّ
التوجيهات النبوية؛ ففيها �سعادة �أ�رستك ،ودوام
املودة بينك وبني زوجك:
 -القناعة والر�ضا بالقليل طريق لل�سعادة؛ِ
فحذار من دفع زوجك للجوء �إلى احلرام ،فقد
كانت بع�ض ن�ساء ال�سلف �إذا �أراد زوجها
اخلروج من منزله تقول له� :إياك وك�سب احلرام؛
ف�إنا ن�صرب على اجلوع وال ن�صرب على النار!

 -طاعة الزوج واجبة فيما ال مع�صية فيه؛فاجتنبي مع�صية زوجك ،ورفع ال�صوت عليه،
و�شكايته �إلى �أهلك دائماً ،فقد قال النبي �صلى
الله عليه و�سلم المر�أة�« :أين � ِ
أنت من ِ
زوجك؛
ونارك» رواه �أحمد والن�سائي.
ف�إمنا هو ج َّن ُتك ُ
 -من حق الزوج �أن ُيحفظ يف ماله؛ فالتخرجي �شيئ ًا من البيت دون علمه ،ف�إن
ت�صدقت من ماله عن ر�ضاه ،كان ِ
لك مثل
�أجره ،و�إن كان بغري ر�ضاه ،كان له الأجر
ِ
وعليك ِ
الو ْزر.

 -جارات ال�سوء ،و�صديقات ال�سوء ،الالتيويوقعن بينك وبينه،
ُيثرِْ َنك على زوجكُ ،
ويقللن من �ش�أنه �أمامك؛ ويقتلن املودة بينك
ُ
وبني زوجك فاحذري.

 �-صربك وحكمتك يف التعامل معه عندالغ�ضب؛ ثمرته �أن يحمد لك ذلك عند الر�ضا،
واعلمي �أن امل�شكالت الزوجية ال تكرب �إال
بالعناد واملكابرة؛ فال تهدمي بيتك ب�سبب
الكرب والعناد.

 �-إجابة الزوج �إلى فرا�شه واجبة �إال �إن كانِ
لديك عذر �رشعي.

- -يحرم عليك �أن َت ِ�صفي �أحد ًا من الن�ساء
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لزوجك ،فقد نهى النبي �صلى الله عليه و�سلم
عن ذلك بقوله« :ال تبا�رش املر�أ ُة املر�أ َة فت�صفها
لزوجها ك�أنه
ينظر �إليها» متفق عليه.
ُ

 -التخطيط مع زوجك لتنظيم عملية الإجنابوحتديد فرتات املباعدة بني الأحمال وا�ست�شارة
الطبيب الختيار و�سيلة تنظيم الأ�رسة املنا�سبة
لكما.

 -احلر�ص على توفري �أمومة وطفولة �آمنةبالتزامك بزيارات متابعة احلمل والنفا�س
ومواعيد التطعيم لطفلك ،و�إجراء الفحو�صات
الطبية للك�شف املبكر عن الأمرا�ض كالفح�ص
املبكر عن �رسطان الثدي وغريه.

 -احلر�ص على اتباع �أ�رستك لأ�سلوب�صحي يف احلياة ،وتوجيههم لتناول غذاء
�صحي متوازن ،واالبتعاد عن التدخني،
وممار�سة الريا�ضة بانتظام.

 -اتباع �أ�سلوب احلوار مع ا�رستك حللامل�شاكل واخلالفات التي قد تواجهكم وال
تلج�أي للعنف �أو الإ�ساءة.

ن�صائح �إلى �أولياء الأمور:

�أعزاءنا �أولياء الأمور� ،إذا �أردمت �سعادة �أوالدكم وبناتكم فاحر�صوا على
الن�صائح الآتية:
 -اختاروا لأوالدكم الأ�صلح يف الدين واخللق لقوله �صلى الله عليهو�سلم «�إذا جاءكم من تر�ضون دينه وخلقه فزوجوه» رواه الرتمذي.

التدخل يف حياة �أبنائكم اخلا�صة رمبا �شو�شها ّ
وعكر �صفوها؛
 �-إنّ
فليكن هذا التدخل يف الوقت املنا�سب ،وهدفه الإ�صالح واملحافظة
على كيان الأ�رسة.

 -الإف�ساد بني الزوجني حرام ،فقد قال النبي �صلى الله عليه و�سلم:ِ
خبب امر�أة على ِ
زوجها» رواه �أبو داود .ومعنى خبب� :أي
«لي�س م ّنا من َّ
خدع و�أف�سد.

نصائح للزوجة في
معاملة زوجها
•القناعة والرضا
•األمانة وحفظ مال الزوج
•طاعة الزوج فيما ال معصية
•الصبر والحكمة
•االعتدال في الغيرة
•اجتناب جارات السوء
•تحمل مسؤوليات األسرة
•الحوار والتشاور
•عدم إفشاء األسرار
•اإلجابة إلى الفراش إال بعذر
شرعي
•التخطيط المشترك
•التفقه والتوعية الدينية

نصائح ألولياء األمور:
•توجيه األبناء لالختيار الصحيح
عند الزواج
•عدم اإلفساد بين الزوجين
•تقديم النصيحة والمشورة
•التدخل عند الحاجة وبهدف
اإلصالح
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للح�صول على مزيد من املعلومات حول رزمة «مربوك اخلطبة» ميكنكم
االت�صال بـ :

دائرة الإفتاء العام /مديرية العالقات العامة
هاتف+962 6 5660459 :

فاك�س+962 6 5698358 :
�ص.ب 922607:الرمز الربيدي  11192عمان-الأردن
املوقع الإلكرتوينwww.aliftaa.jo :

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية /مديرية الوعظ والإر�شاد
هاتف+962 6 5666141 :

فاك�س+962 6 5602254 :
�ص.ب 659 :الرمز الربيدي  11118عمان-الأردن
املوقع الإلكرتوينwww.awqaf.gov.jo :

املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة /وحدة االت�صال والإعالم
هاتف+962 6 4623490:

فاك�س+962 6 4623591 :
�ص.ب 830858 :الرمز الربيدي  11183عمان-الأردن
املوقع الإلكرتوينwww.ncfa.org.jo :
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