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شكر وتقدير

يتقدم برنامج �رسكاء �لإعالم ل�سحة �لأ�رسة / كلية بلومبيغ لل�سحة �لعامة / مركز بر�مج �لإت�سال/ 
�ل�سكر  بخال�ص  �لدولية  للتنمية  �لأمريكية  �لوكالة  من  و�ملمول  �لأردن  مكتب  جونزهوبكنز/  جامعة 
و�لإمتنان �إلى كل من د�ئرة �لإفتاء �لعام، ووز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون و�ملقد�سات �لإ�سالمية ملا قدموه من 
دعم لإجناز هذ� �لعمل و�إلى �ملجل�ص �لوطني ل�سوؤون �لأ�رسة لتزويدنا باملحتوى �ملتعلق بالرتبية �لأ�رسية 
�لفعالة. و�ل�سكر مو�سول �إلى فريق �إعد�د �لدليل �لذين �ساهمو� بخرب�تهم �لفنية يف �لإعد�د و�ملر�جعة 

للمحتوى و�لت�سميم وهم:

دائرة الإفتاء العام :
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�لعالقات �لعامة و�لتعاون �لدويل

وزارة الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية:
م�ساعد   / �إبد�ح  �لرحمن  عبد  �لدكتور  عطوفة   -
�لإ�سالمي  و�لتوجيه  �لدعوة  ل�سوؤوون  �لعام  �لأمني 

ومدير �لوعظ و�لإر�ساد 
- �لفا�سلة �إعتد�ل �لعبادي / مديرة �ل�سوؤون �لن�سائية

- ف�سيلة �ل�سيخ يو�سف �ل�سبلي/ رئي�ص ق�سم �لدعوة 
و�ملر�كز �لثقافية �لإ�سالمية

برنامج �رسكاء الإعالم ل�سحة الأ�رسة :
- �لفا�سلة رول �لدجاين/ م�ساعد �ملدير �لعام

�ل�سحي  �لإت�سال  خبي   / بنات  هناء  �لفا�سلة   -
و�لتعليمي

�لفنية  �ل�سوؤون  م�ست�سارة   / قردن  لينا  �لفا�سلة   -
وك�سب �لتاأييد 

- د. ب�رسى جرب / خبي �أول يف �لإعالم �ل�سحي

املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�رسة :
�لأمني  م�ساعد   / مقد�دي  حممد  �ل�سيد   -

�لعام مدير بر�مج �لتنمية �لأ�رسية
- �لفا�سلة خديجة عالوين / �خت�سا�سي 

رئي�ص يف ق�سم �لتنمية �لأ�رسية
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مقدمة

�ملتزوجني  و  �لزو�ج  على  �ملقبلني  توجيه  �إلى  �لدليل  هذ�  يف  نهدف 
حديثًا �إلى �أن �حلياة �لزوجية هي �للبنة �لأولى يف تكوين �لأ�رسة �لتي 
يحيا �لإن�سان يف ظاللها حياة ملوؤها �ل�سعادة و�لود و�لحرت�م �ملتبادل 

بني �لزوجني من جهة و�لزوجني و�أولدهما من جهة �أخرى.

ذلكم �أن �لأ�رسة هي نو�ة �ملجتمع، ومن جمموع �لأ�رس يتكون �ملجتمع، 
�لأ�رسة  �سلحت  فاإذ�  �لإن�سان،  لبدن  كاخللية  للمجتمع  بالن�سبة  وهي 
�ساحلة  بيئة  لأبنائه  وهي  �ملجتمع  ف�سد  ف�سدت  و�إذ�  �ملجتمع  �سلح 
مبا  �أبنائه  خالل  من  ويتقدم  ويزدهر  �ملجتمع  فيقى  و�لعمل  للتفكي 
يتمتعون به من �سحة جمتمعهم، فالإن�سان �لذي يتمتع ب�سحة نف�سية 
ي�ستطيع �أن يفكر ويبني وينتج و�إذ� �ختل نظام �لأ�رسة و�أمنها �نعك�ص 

ذلك على �ملجتمع و�أدى �إلى تر�جعه.

�أنها  ذلك  �لإن�سانية،  �ملجتمعات  بالرتبية يف  بالغة  �أهمية  لها  فالأ�رسة 
�أهم  فهي  فيها  يرى  مبا  ويتاأثر  �لطفل  فيها  ين�ساأ  �لتي  �لأولى  �لبيئة 
و�أخطر مرحلة من حياته، لأن ما يغر�ص يف �لطفولة �ملبكرة يبقى له �أثر 

عميق يف حياته كلها . 
يقول �لإمام �أبو حامد �لغز�يل رحمه �لله : »�علم �أن �ل�سبي �أمانة عند 
و�لديه، وقلبه �لطاهر جوهرة �ساذجة خالية من كل نق�ص و�سورة، وهو 

قابل لكل ما نق�ص، ومائل �إلى كل ما ميال به �إليه«.

ولهذ� عني �لإ�سالم بالأ�رسة فدعا �لى �لزو�ج و�لرتغيب فيه، ويظهر 
على  �حلّث  يف  �لو�ردة  �لكثية  �ل�رسعية  �لن�سو�ص  خالل  من  ذلك 

�لزو�ج، و�هتمامه بالأ�رسة و�أحكامها ومعاجلة �أمر��سها �إن وجدت.
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القسم األول : »األسرة في اإلسالم«
مفهوم �لأ�رسة يف �لإ�سالم. 1
�لعالقة بني �لزو�ج و�لأ�رسة. 2
�لأ�س�ص �لتي يقوم عليها نظام �لأ�رسة يف �لإ�سالم. 3
�أهمية �لأ�رسة يف �لإ�سالم. 4
وظائف �لأ�رسة وو�جباتها. 5
مكانة �ملر�أة يف �لإ�سالم. 6

القسم الثاني :  »مرحلة ما قبل الخطبة«
معايي �لختيار . 1
�لزو�ج �ملبكر. 2
زو�ج �لأقارب. 3

القسم الثالث : »مرحلة الخطوبة«
�خلطبة: تعريفها لغة و��سطالحًا . 1
م�رسوعية �خلطبة. 2
فو�ئد �خلطبة وحكمة ت�رسيعها. 3
�آد�ب �خلطبة و�رسوطها. 4
�رشوط املخطوبة. 5
عالقة �خلاطب باملخطوبة. 6
�لعدول عن �خلطبة ) ف�سخ �خلطبة (. 7
ن�سائح و�إر�ساد�ت للخاطبني. 8

القسم الرابع : »مرحلة الزواج«
�حلقوق �ملتبادلة بني �لزوجني. 1
تكاليف �خلطبة و�لزو�ج. 2
�لفح�ص �لطبي قبل �لزو�ج. 3
تنظيم �لأ�رسة و�ملباعدة بني �لأحمال. 4
مهار�ت �لت�سال �لفّعال يف �لعالقات �لأ�رسية. 5

محتويات الدليل



5

القسم الخامس : »التربية األسرية الفّعالة«
عالقة �لزو�ج بالرتبية. 1
�لرتبية �لأ�رسية �لفّعالة. 2
�أ�س�ص �لعالقة �لإيجابية بني �لآباء و�لأبناء. 3
اأمناط الرعاية الوالدية واأثرها على الطفل . 4
�ملهار�ت �لأ�سا�سية �لتي تتطلبها �لرتبية �لأ�رسية �لفّعالة. 5
 نتائج �لرتبية �لأ�رسية �لفّعالة. 6
�أ�سا�سيات �لرتبية يف �ل�رسيعة �لإ�سالمية. 7

القسم السادس : »المشكالت األسرية«
�لتكيف �لزو�جي. 1
�أهم �مل�سكالت �لأ�رسية . 2
مهار�ت حل �مل�سكالت �لأ�رسية. 3
 �لعنف �لأ�رسي و�آثاره. 4
�أثر �لتفكك �لأ�رسي على �لأ�رسة و�ملجتمع. 5
 ن�سائح لالأ�رسة �ل�سعيدة. 6
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أواًل: مفهوم األسرة في اإلسالم 
�لرجل  و�أهل  �حل�سينة،  �لدرع  لغة:  الأ�رسة 
�أمر  يربطها  �جلماعة  على  وتطلق  وع�سيته، 

م�سرتك، وجمعها )�أُ�رَس()1(.
و�لأحكام  �ملبادئ  منظومة  هو  �لأ�رسة  ونظام 
من  بدء�ً  بالتنظيم،  �لأ�رسة  تتناول  �لتي  و�لقو�عد 
تكوينها، ومرور�ً ببنائها و��ستقر�رها، و�نتهاًء ببيان 
�أ�سباب تفرقها، وما يرتتب على كل ذلك من �آثار، 
ق�سد�ً �إلى �إر�سائها على �أ�س�ص متينة تكفل بقاءها، 

وحتقيق �أهد�فها.

ثانيًا: العالقة بين الزواج واألسرة 
)رجل  بني  �رسعي  زو�ج  بعقد  �لأ�رسة  تن�ساأ 
�صحته،  و�رشوط  لأركانه  م�صتوٍف  وامراأة( 
�لإن�سان  �لعقود يف حياة  �أوثق  من  �لعقد  وهذ� 
�لقر�آن  يف  وجل  عز  �لله  �سماه  وقد  و�أقد�سها 
َن  {َو�أََخذرْ تعالى:  قال  �لغليظ،  بامليثاق  �لكرمي 
ُكمرْ ِميَثاًقا َغِليًظا} �لن�ساء/21، فالزوج و�لزوجة  ِمنرْ
هما �لركنان �لأ�سا�سيان لالأ�رسة من خالل زو�ج 
و�سكن  بال�ستمر�رية  يت�سف  بينهما  م�رسوع 
كلٍّ منهما �إلى �لآخر يف جوٍّ من �ملودة و�لرحمة 
ي�سكلون  �لذين  �لأبناء  ذلك  بعد  �لثمرة  لتكون 
ولكل  وتركيبها،  �لأ�رسة  كيان  يف  ثالثة  ركيزة 
فرد من مكونات �لأ�رسة �أهمية بالغة ودور فّعال 
يف متا�سك �لأ�رسة وبنائها حيث يقوم كّل منهم 

مبا عليه من وظائف جتاه �لآخر.
�لتي  �ل�رسوية  �لأ�سا�سيات  �لزو�ج على  ويبنى 
لبد  �لزوجني  بني  و�لعالقة  جناحه،  يف  ت�سهم 
بالنتماء  و�ل�سعور  و�لتعاون  �حلب  من   لها 
بح�سن  �لأزو�ج  �لإ�سالم  �أمر  وقد  لالأ�رسة 
وُهنَّ  معاملة زوجاتهم، قال �لله تعالى: {َوَعا�رِسُ
ًئا  َرُهو�رْ �َسيرْ ُتُموُهنَّ َفَع�َسى �أَن َتكرْ ُروِف َفاإِن َكِرهرْ َعرْ ِباملرْ
�لن�ساء/19، ويقول  َكِثًي�}   � ً ِفيِه َخيرْ �لّلُه  َعَل  َوَيجرْ

1- �ملعجم �لو�سيط )18/1(.

�لله يف  »�تقو�  و�سلم:  عليه  �لله  �سلى  �لر�سول 
�لن�ساء فاإنكم �أخذمتوهن باأمانة �لله« رو�ه �أبو د�ود.

على  و�سلم  عليه  �لله  �سلى  �لر�سول  �أثنى  وقد 
من يح�سن معاملة زوجته و�أهله، فقال: »خيكم 
ماجه،  �بن  رو�ه  و�أنا خيكم لأهلي«  لأهله  خيكم 
ع�رسة  بح�سن  �لزوجات  �لإ�سالم  �أمر  وكذلك 
�إذ�  �لزوجني  من  كاًل  �أن  ول�سك  �أزو�جهّن، 
�لتزم مبا عليه �جتاه �رسيك حياته يتحقق لالأ�رسة 

�ل�ستقر�ر و�لأمن و�لطماأنينة.
كما �أمر �لإ�سالم بح�سن تربية �لأولد وتن�سئتهم 
تعالى: �لله  قال  �سحيحة،  �إ�سالمية   ن�ساأًة 
ِليُكمرْ َناًر�  َها �لَِّذيَن �آَمُنو� ُقو� �أَنُف�َسُكمرْ َو�أَهرْ {َيا �أَيُّ

َجاَرُة} �لتحرمي/6. ِ ا�ُص َو�حلرْ َوُقوُدَها �لنَّ

ثالثًا: األسس التي يقوم عليها 
نظام األسرة في اإلسالم

وحدة الأ�سل واملن�ساأ
بينهما  فرق  ول  و�حد  �أ�سل  من  و�ملر�أة  �لرجل 
و�لأ�سل  و�لإيجاد  �خللق  ووحدة  �لتكوين  يف 
و�ملن�ساأ، فال ميزة لأحدهما على �لآخر يف جمال 
�ل�رسورة  دعت  ما  �إل  و�خلا�سة  �لعامة  �ل�سوؤون 
ما  وهو  فيه  �لتفريق  �جلبلية  و�لطبيعة  �لب�رسية 
َربَُّكُم  ُقو�رْ  �تَّ ا�ُص  �لنَّ َها  �أَيُّ َيا  تعالى: {  قوله  يقرره 
َجَها  َها َزورْ �ٍص َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمنرْ ن نَّفرْ �لَِّذي َخَلَقُكم مِّ
ُقو�رْ �لّلَه �لَِّذي  ُهَما ِرَجاًل َكِثًي� َوِن�َساء َو�تَّ َوَبثَّ ِمنرْ
ُكمرْ َرِقيًبا}   َحاَم �إِنَّ �لّلَه َكاَن َعَليرْ َت�َساءُلوَن ِبِه َو�لأَررْ
 �لن�ساء/1، وقال ر�سول �لله �سلى �لله عليه و�سلم: 

»اإمنا الن�صاء �صقائق الرجال« رو�ه �أبو د�ود. 
امل�دة والرحمة 

و�ملودة  �ل�سكينة  �لأ�رسة على  نظام  �لإ�سالم  �أقام 
ملكونات  �لنف�سي  �ل�ستقر�ر  يوفر  مما  و�لرحمة 
�لأ�رسة جميعًا فتكون �لزوجة قّرة عني لزوجها كما 

القسم األول: »األسرة في اإلسالم«
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يكون �لزوج قّرة عنٍي لزوجته، وكذلك �لأبناء و�آباوؤهم لي�سود �لأ�رسة �سعور 
متبادل باحلب و�حلنان مما يجعل �لعالقة د�خل �أفر�د �لأ�رسة قائمة على 
نرْ �أَنُف�ِسُكمرْ  �لحرت�م �ملتبادل، قال �لله تعالى: {َوِمنرْ �آَياِتِه �أَنرْ َخَلَق َلُكم مِّ
ٍم  َقورْ َمًة �إِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت لِّ ًة َوَرحرْ َودَّ َنُكم مَّ َها َوَجَعَل َبيرْ ُكُنو� �إَِليرْ َت�سرْ َو�ًجا لِّ �أَزرْ
ُروَن} �لروم/21،  فاملودة و�لرحمة تت�سف بالدميومة و�ل�ستمر�ر كاأ�سل  َيَتَفكَّ
عام ل يتغي بتغي �لظروف و�لأحو�ل، ومن متام �ملودة و�لرحمة بني �لزوجني 
�أن ي�سعر كل منهما بعظيم قدر �لآخر و�أن يبدي كل منهما �إعجابه بنظيه 
فال ي�سيء �لظن به، ول يبالغ يف �لغية و�أن يتغا�سى كل منهما عن �أخطاء 
�لآخر وينظر �إلى حما�سنه وي�سع يف ح�سبانه �أنه �إذ� كره يف �لآخر �سفة فال 

بد �أن تكون فيه �سفة �أخرى ت�سفع له.
جاءت حما�سنه باألف �سفيع و�إذ� �حلبيب �أتى بذنب و�حد  

و�لرعاية  �ملعا�رسة  بح�سن  مقيدة  تكون  �أن  �لزوجية  �حلياة  فالأ�سل يف 
و�لن�سجام و�لت�ساور يف �لبيت فالب�ساطة و�لتو��سع بني �لزوجني من �ساأنه 
�إيجاد �لأ�رسة �ل�سعيدة �مل�ستقرة وهذ� هو منهج �لإ�سالم يف بناء �لأ�رس  
�أهله بنف�سه، فكان  �لله عليه و�سلم كان يقوم على خدمة  فالنبي �سلى 

يخ�سف نعله ويرقع ثوبه ويعني �أهله يف حو�ئج �لبيت. 
العدل

�أمرت �ل�رسيعة �لإ�سالمية بالعدل يف جميع �سوؤون �حلياة ولأن �لأ�رسة 
هي نو�ة �ملجتمع فقد �أقامها �لإ�سالم على �لعدل يف �حلقوق و�لو�جبات 

بني �لزوجني من جهة وبني �لأبناء د�خل �لأ�رسة من جهة �أخرى.
ِهنَّ  َعَليرْ �لَِّذي  ُل  ِمثرْ {َوَلُهنَّ  تعالى:  �لله  قال  فقد  �لزوجني  بني  �أما 
ن َذَكٍر �أَورْ �أُنَثى َوُهَو ُموؤرِْمٌن  ا مِّ احِلً ُروِف}�لبقرة/228 وقال تعالى: {َمنرْ َعِمَل �سَ َعرْ ِباملرْ

َمُلوَن} �لنحل/97. �َسِن َما َكاُنو�رْ َيعرْ َرُهم ِباأَحرْ ُهمرْ �أَجرْ ِزَينَّ َبًة َوَلَنجرْ ُه َحَياًة َطيِّ ِيَينَّ َفَلُنحرْ
وهذ� يعني �أن كل ما يحق للزوج طلبه و�نتظاره من زوجته من �أمور 
وطيب  معا�رسة  وح�سن  و�إخال�ص،  وعفة  و�أمانة،  طاعة  من  م�رسوعة 
معاملة، يحق للزوجة �أن تطلبه من زوجها، فالقاعدة �لعامة يف �ل�رسيعة 
�لإ�سالمية تقرر باأن �ملر�أة م�ساوية للرجل يف جميع �حلقوق و�لو�جبات 
�إل تلك �لتي تختلف باختالف �لطبيعة �لب�رسية �إذ �ختالف �خل�سائ�ص 
للمر�أة ومنزلة مل  �لتخ�س�سات وهذه درجة عالية  �ختالفًا يف  يوجب 

تعرفها �لأمم قبل �لإ�سالم ول بعده.
و�أما ما بني �لأبناء د�خل �لأ�رسة فقد �أوجبت �ل�رسيعة �لإ�سالمية �لعدل 
و�مل�ساو�ة بني �لأبناء، قال ر�سول �لله �سلى �لله عليه و�سلم: »�تقو� �لله 
بني  �مل�ساو�ة  ت�سمل  �لدعوة  وهذه  �لبخاري،  رو�ه  �أولدكم«  بني  و�عدلو� 

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	•
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�لذكور و�لإناث جميعًا، وعدم تف�سيل �أحدهما 
�إلى  �لعلماء  من  كثي  ذهب  وقد  �لآخر،  على 
�أبناءه حال حياته  يعطي  �أن  �أر�د  �إذ�  �لرجل  �أن 
يف�سل  ول  �لأعطية  بينهم يف  ي�سوي  �أن  عليه 
يدمي  �أن  �ساأنه  من  وهذ�  �لإناث  على  �لذكور 
�لرحمة و�ملودة بني �أفر�د �لأ�رسة جميعًا لتعي�ص 
�أبنائه  بع�ص  �لأب  تف�سيل  فاإن  وهناء،  ب�سعادة 
يف �لأعطية من �ساأنه �أن يولد �حلقد و�لكر�هية 
و�لبغ�ساء بني �أفر�د �لأ�رسة وينزع عنها �ل�سكينة 
�لنبي �سلى  و�لطماأنينة و�ل�سعادة وهو ما �سماه 
�لله عليه و�سلم جورً�، فقد جاء رجل بولده �إلى 
�لنبي �سلى �لله عليه و�سلم َفَقاَل: �إن �أمه �ساألتني 
بع�ص �ملوهبة لهذ�، َقاَل �سلى �لله عليه و�سلم: 
، َقاَل �سلى �لله عليه  َنَعمرْ »�ألك ولد �سو�ه« َقاَل: 

و�سلم: »ل �أ�سهد على جور« متفق عليه.
و�ملتاأمل يف �لت�رسيعات �ملتعلقة بالإرث يلحظ 
فيه  ياأخذ  مو��سع  فهناك  �ملطلقة  �لعد�لة  فيها 
�لرجل �سعف �لأنثى، وهناك مو��سع تكون فيها 
�لأنثى م�ساوية للذكر، وهناك مو��سع تاأخذ فيها 
�لأنثى �أكرث من �لذكر حتى لقد عد �لعلماء يف 
�أكرث من �سبعة وع�رسين مو�سعًا  علم �ملو�ريث 

تاأخذ فيه �لأنثى �أكرث من �لذكر.
التكافل الجتماعي

�ل�رسيعة  يف  عتيد  �أ�سل  �لجتماعي  �لتكافل 
�ل�رسعية  �لن�سو�ص  عليه  ت�سافرت  �لإ�سالمية 
ليتعاون �أبناء �ملجتمع يف حتقيق م�ساحلهم، قال 
َوى َوَل َتَعاَوُنو�رْ  قرْ تعالى: {َوَتَعاَوُنو�رْ َعَلى �لرْربِّ َو�لتَّ

َو�ِن} �ملائدة/2. ُعدرْ ِم َو�لرْ َعَلى �لإِثرْ
�ملتما�سكة  �لأ�رسة  ببناء  �لإ�سالم  عني  وقد 
�أفر�دها  من  فرد  كل  ي�سعر  �لتي  �ملتكاملة 
�لتكافل  من  نطاق  يف  �لآخرين  بحاجات 
وجعله  �لإ�سالم  عليه  �أكد  �لذي  �لجتماعي 
الرباط املحكم الذي يحفظ الأ�رشة من التفكك 
�أفر�د  جميع  ي�سرتك  �أن  به  ويق�سد  و�لنهيار، 

وكيانها  م�ساحلها  على  �ملحافظة  يف  �لأ�رسة 
ي�سعر  بحيث  عنها  و�لأ�رس�ر  �ملفا�سد  ودفع 
كل فرد من �أفر�دها �أنه �إلى جانب حقوقه عليه 
و�جبات ل �سيما �أولئك �لذين ل ي�ستطيعون �أن 
يقومو� بحاجاتهم دون م�ساعدة �لآخرين، فالله 
�إلى غيه  تعالى خلق �لإن�سان على نحو يفتقر 
وجعله يف حميط من �لأ�رسة �لتي هي جزء من 
�لتكافل  على  تعالى  حثه  �لذي  �مل�سلم  �ملجتمع 
َبى  ُقررْ �لرْ َذ�  {َو�آِت  تعالى:  فقال  �أبنائه،  بني  فيما 
�لله  �سلى  �لله  ر�سول  وقال  �لإ�رس�ء/26،  ُه}  َحقَّ
عليه و�سلم: »مثل �ملوؤمنني يف تو�دهم وتر�حمهم 
ع�سو  منه  ��ستكى  �إذ�  �جل�سد  مثل  وتعاطفهم 
رو�ه  و�حلمى«  بال�سهر  �جل�سد  �سائر  له  تد�عى 
على  يقت�رس  ل  �لأ�رسة  د�خل  و�لتكافل  م�سلم، 
�لأمور �ملادية بل ي�سمل �لأمور �ملعنوية كالكلمة 
�لطيبة �لتي ترتك �أثرً� عميقًا يف نف�ص �ساحبها، 
بني  و�ملحبة  �لألفة  من  تزيد  �أن  �ساأنها  ومن 
�أفر�د �لأ�رسة مما ي�سفي عليها جوً� من �ل�سعادة 

و�ملحبة.
 ومن �س�ر التكافل الجتماعي :

يف  - �مل�سرتكة  �مل�سوؤولية  �لزوجني  حتمل 
فر�سها  �لتي  و�مل�سوؤوليات  بالو�جبات  �لقيام 
بح�سب  كلٌّ  �لأ�رسة  وتكوين  �لزوجية  قيام 

وظيفته �لفطرية �لتي فطره �لله تعالى عليها. 
- } تعالى:  قال  زوجته،  على  �لزوج  �إنفاق 

ُقُه  ِه ِرزرْ ن �َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعَليرْ ِلُينِفقرْ ُذو �َسَعٍة مِّ
َما  �إِلَّ  �ًسا  َنفرْ ُه  �للَّ ُف  ُيَكلِّ ُه َل  �للَّ �آَتاُه  مِمَّا  ُينِفقرْ  َفلرْ
�} �لطالق/7. ً ٍ ُي�رسرْ َد ُع�رسرْ ُه َبعرْ َعُل �للَّ �آَتاَها �َسَيجرْ

حقِّ �لأولد �ل�سغار على �أبويهم من �لنفقة  -
من  ذلك  �لإ�سالم  وجعل  و�لرتبية  و�لرعاية 
�أهم �لو�جبات �لتي يقوم بها �لآباء و�لأمهات 
جتاه �أبنائهم، قال �سلى �لله عليه و�سلم: »كفى 

باملرء �إثما �أن ي�سيع من يعول« رو�ه �لن�سائي.
  حق �لآباء على �أبنائهم �إذ� �سّب �لأبناء و�ساب  -

م«
سال

 اإل
في

ة 
سر

»األ
ل: 

ألو
م ا

س
لق

ا

القسم األول: »األسرة في اإلسالم«
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�لآباء وبلغو� من �لكرب عتيًا �أوجب �لإ�سالم على �لأبناء �سو�ء �أكانو� 
 ذكورً� �أم �إناثًا �لنفقة على �آبائهم و�لقيام ب�سوؤونهم وبرهم، قال تعالى:

�َساًنا} �لأحقاف/15. ِه �إِحرْ �َساَن ِبَو�ِلَديرْ إِنرْ َنا �لرْ يرْ {َوَو�سَّ
�أفر�د �لأ�رسة بتبادل �لهد�يا  - عزز �لإ�سالم دو�م �لألفة و�ملحبة بني 

بينهم، ذلك �أن تبادل �لهد�يا بني �لزوج و�لزوجة و�لأبناء من �لعو�مل 
�لتي تقوي رو�بط �ملحبة و�لود و�لألفة وهو ما حّث عليه �لإ�سالم، قال 

�سلى �لله عليه و�سلم: »تهادو� حتابو�« رو�ه �لبيهقي.
رابعًا: أهمية األسرة في اإلسالم

�قت�ست �لإر�دة �لإلهية يف تكوين �خللق �أن يكون قائمًا على �لزوجية، 
ٍء  �َسيرْ ُكلِّ  {َوِمنرْ  تعالى:  قال  زوجني،  �سيء  كل  من  تعالى  �لله  فخلق 
ُروَن} �لذ�ريات/49، كما �أودع �سبحانه وتعالى  ُكمرْ َتَذكَّ ِ َلَعلَّ َجنيرْ َنا َزورْ َخَلقرْ
مياًل فطريًا لت�ستمر �حلياة على وجه �لأر�ص ويتكاثر �لنوع �لإن�ساين، 
وملا كان �لإن�سان مكرمًا مف�ساًل عند خالقه عز وجل، فقد جعل حتقيق 
و  فقط،  �ل�رسعي  �لزو�ج  طريق  عن  باملر�أة  �لرجل  و�ت�سال  �مليل  هذ� 
تعالى:{ُهَو  فقال  حو�ء،  منه  وخلق  �ل�سالم  عليه  �آدم  �لله  خلق  لهذ� 
ها}  �إَِليرْ ُكَن  ِلَي�سرْ َجَها  َزورْ َها  ِمنرْ َوَجَعَل  َو�ِحَدٍة  �ٍص  نَّفرْ ن  مِّ َخَلَقُكم  �لَِّذي 
َة}  نَّ َ �جلرْ ُجَك  َوَزورْ نَت  �أَ ُكنرْ  ��سرْ �آَدُم  َيا  َنا  تعالى: {َوُقلرْ وقال  �لأعر�ف/189، 
�آدم  �أ�رسة  هي  �لب�رسية  تاريخ  يف  �أ�رسة  �أول  كانت  وهكذ�   ،35/ �لبقرة 
عليه �ل�سالم، ثم تكاثرت �لأ�رس و�نت�رست �إلى ما نر�ه �ليوم، قال تعالى: 
َوَقَباِئَل  �ُسُعوًبا  َناُكمرْ  َوَجَعلرْ َو�أُنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َناُكم  َخَلقرْ �إِنَّا  ا�ُص  �لنَّ َها  �أَيُّ {َيا 
َه َعِليٌم َخِبٌي} �حلجر�ت/13،  َقاُكمرْ �إِنَّ �للَّ ِه �أَترْ َرَمُكمرْ ِعنَد �للَّ ِلَتَعاَرُفو� �إِنَّ �أَكرْ
�لأ�سا�سية يف  �للبنة  �أنها  فائقة، ذلك  �لأ�رسة عناية  �لإ�سالم  �أولى  وقد 
بناء �ملجتمع و�أحاطها بالعناية و�لرعاية وحر�ص على ��ستمر�رها قوية 

متما�سكة، ففي ظلها ين�ساأ �لأبناء فيكرب �ل�سغي، وي�سيب �لكبي.
وجو �لأ�رسة ومناخها �لعام له �لأثر �لأكرب يف حياة �لأفر�د ونفو�سهم 
وبقدر ما تكون �لبيئة �لأ�رسية �سحية وم�ستقرة وخالية من �ل�سو�ئب 
�إلى �ملجتمع  و�خلالفات و�لأمر��ص �لجتماعية بقدر ما يخرج �لأبناء 
�ساحلني يحملون �أفكارً� نافعة ت�سهم يف تقدم �ملجتمع ورقيه و�زدهاره، 
وبقدر ما تكون �لبيئة د�خل �لأ�رسة مفككة كثية �خلالفات و�مل�ساكل 
بقدر ما ينعك�ص ذلك على نفو�ص �لأبناء وتربيتهم مما ي�ساهم يف زيادة 
عو�مل �لنحر�ف و�لتخلف و�جلر�ئم �خللقية و�لقت�سادية وهذ� ينعك�ص 
�أي�سًا على �ملجتمع فتزد�د ن�سبة �جلر�ئم و�لف�ساد، لذ� فقد ذكر �لقر�آن 
�أكرث من مائة  بالعالقات �لأ�رسية يف  �لكرمي �لأ�رسة و�لآيات �ملتعلقة 
و�ستة و�أربعني مو�سعًا، بالإ�سافة �إلى عدد كبي من �لأحاديث �لنبوية، 
ول �سك �أن هذ� �لرقم �لكبي يدل على خطورة و�أهمية مو�سوع �لأ�رسة 

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
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ُقو�رْ  �تَّ ا�ُص  �لنَّ َها  �أَيُّ تعالى: {َيا  قال  �لإ�سالم،  يف 
َوَخَلَق  َو�ِحَدٍة  �ٍص  نَّفرْ ن  مِّ َخَلَقُكم  �لَِّذي  َربَُّكُم 
َوِن�َساء}  َكِثًي�  ِرَجاًل  ُهَما  ِمنرْ َوَبثَّ  َجَها  َزورْ َها  ِمنرْ

�لن�ساء/1.

وتربز اأهمية الأ�رسة يف الإ�سالم من خالل:
�أ�سا�ص  - هي  �إذ  �جتماعية،  �رسورة  �لأ�رسة 

�إليها �لله تبارك  للحياة �ل�سحيحة �لتي �أ�سار 
ا�ُص  �لنَّ َها  �أَيُّ {َيا  �ساأنه:  جل  قوله  يف  وتعالى 
َو�ِحَدٍة  �ٍص  نَّفرْ ن  مِّ َخَلَقُكم  �لَِّذي  َربَُّكُم  ُقو�رْ  �تَّ
َكِثًي�  ِرَجاًل  ُهَما  ِمنرْ َوَبثَّ  َجَها  َزورْ َها  ِمنرْ َوَخَلَق 

َوِن�َساء} �لن�ساء/1.
عنها  - ي�ستغني  ل  فطرية  حاجة  �لأ�رسة 

�لأ�رسة  �أن  �لإ�سالم  بني  وقد  �لإن�ساين،  �لنوع 
تكوينها  يف  رغب  حيث  �جتماعي،  �أ�سا�ص 
�لعنت  خ�سية  عنـد  فري�سة  �لزو�ج  وجعل 
لقوله  �آثار رحمته  ومن  �لله  �آيات  من  وجعله 
نرْ �أَنُف�ِسُكمرْ  تعالى { َوِمنرْ �آَياِتِه �أَنرْ َخَلَق َلُكم مِّ
ًة  َودَّ مَّ َنُكم  َبيرْ َوَجَعَل  َها  �إَِليرْ ُكُنو�  َت�سرْ لِّ َو�ًجا  �أَزرْ

َمًة} �لروم/21. َوَرحرْ
و�لعاطفي  - �جل�سمي  �لنمو  حتقق  �لأ�رسة  �أن 

و�لروحية  �لنف�سية  �ملطالب  وتلبي  �ل�سليم 
و�جل�سدية.

�لأبناء  - �لوحيد لإجناب  �لطريق  �لأ�رسة هي 
�لأبوة  عاطفة  وحتقيق  وتربيتهم  �ل�رسعيني 

و�لبنوة وحفظ �لأن�ساب.
على  - للتدريب  �لأول  �ملكان  هي  �لأ�رسة 

وطرح  �لآر�ء  وتبادل  �مل�سوؤوليات  حتمل 
�لأفكار و�إبر�ز �لطاقات لهذ� يجب �أن يدرك 
مكارم  على  �أبنائهم  تربية  �أهمية  �لأزو�ج 
نطاق  يف  �مل�سوؤوليات  وحتمل  �لأخالق 
�لأ�رسة. وهذه �أعر�بية ي�ساألها �لف�سل بن يزيد 
فقالت  مبنظره،  فاأعجب  ر�آه  ولدها حينما  عن 

�إلى  �أ�سلمته  �سنو�ت  خم�ص  �أمت  »�إذ�  �أمه:  له 
�ل�سعر  وعلمه  فتاله،  �لقر�آن  فحفظه  �ملوؤدب 
ماآثر  وطلب  قومه،  مفاخر  يف  ورغبه  فرو�ه، 

�آبائه فتمر�ص وتفر�ص«.

خامسًا: وظائف األسرة 
وواجباتها 

�إن تكوين �لأ�رسة يبد�أ بالزو�ج وعلى �لزوجني 
�ل�سالمة و�لأمان  بر  �إلى  �أن يوجها دفة �لأ�رسة 
و�ل�سعادة و�ل�ستقر�ر، ولذ� فاإن و�جبات �لأ�رسة 

ووظائفها كثية، ومن �أبرزها:
لدى  - و�لغريزية  �لفطرية  �حلاجات  تلبية 

�إلى  �لإن�سان  لدى  �لغريزي  كامليل  �لإن�سان، 
�جلن�ص �لآخر و�أن يكون له يف �حلياة من ياأن�ص 
به ويركن �إليه فحاجة �ملر�أة �إلى �لرجل كحاجة 
�لرجل �إلى �ملر�أة، وهي حاجة فطرية دفينة يف 
�أعماق كل منهما لإ�سباع �لغر�ئز بطريق منظم 
�لإن�ساين  �لنوع  بناء  يف  ي�سهم  مما  م�رسوع 
بوظيفة  و�لقيام  �لكون  وعمارة  و��ستمر�ره، 
�خلالفة يف �لأر�ص. وكذلك �مليل �لفطري لدى 
�لإن�سان يف �أن يكون له ن�سل وذرية، فالأولد 
وزينتها،  وريحانتها  �حلياة  وبهجة  �لعني،  قرة 
�مل�رسوعة  �لطبيعية  �ل�سورة  هي  و�لأ�رسة 
دعاء  من  كان  ولذلك  �لرغبة،  هذه  تلبي  �لتي 
�ل�ساحلني ما جاء يف قوله تعالى:  {َربََّنا َهبرْ 
} �لفرقان/74. نُيٍ َة �أَعرْ اِتَنا ُقرَّ يَّ َو�ِجَنا َوُذرِّ َلَنا ِمنرْ �أَزرْ

�لإ�رس�ف على تربية �لأبناء وتن�سئتهم تن�سئة  -
فالأ�رسة  و�جتماعيًا،  وتربويًا  �سحيًا  �سليمة 
مما  لالأبناء  �لجتماعية  �لتن�سئة  عن  م�سوؤولة 
مع  �لإيجابية  �لتفاعلية  للم�ساركة  يوؤهلهم 
�لله  �سلى  قال  �ملجتمع،  �أع�ساء  من  غيهم 
عن  م�سوؤول  وكلكم  ر�ع  »كلكم  و�سلم  عليه 
رعيته« رو�ه �لبخاري. يقول عمر بن عبد �لعزيز: 
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»�ل�سالح من �لله و�لأدب من �لآباء«. وقد قيل: »�لرجال �لعظماء ل 
يولدون بل ي�سنعون«، فدور �لأ�رسة يف رعاية �لأبناء هو �لأقوى تاأثيً� 

يف تكوين �سخ�سية �لأبناء، وتوجيه �سلوكهم و�إعد�دهم للم�ستقبل.
و�إبعاد  - و�ل�سعادة،  و�لطماأنينة  و�لود  �لبيت  يف  �ل�ستقر�ر  �إ�ساعة 

جميع �ألو�ن �لعنف و�لكر�هية و�لبغ�ص فاإن �أغلب �لأطفال �ملنحرفني 
كانو� نتاج �أ�رس مفككة وغي م�ستقرة، وقد ��ستقر لدى �ملربني وعلماء 
�ل�ستقر�ر  من  حرمت  �أ�رس  من  هم  �ل�سجون  نزلء  �أكرث  �أن  �لرتبية 

�لعائلي.
�لتي  - و�لن�سجام  �لتفاهم  قمة  وهي  �لزوجني  بني  و�ل�سكينة  �ملودة 

يطمح كل فرد �حل�سول عليها.
سادسًا: مكانة المرأة في اإلسالم

�ملر�أة مكانة عالية ومنزلة �سامية مل تبلغها لدى �لأمم  �أعطى �لإ�سالم 
�ملا�سية، فاملر�أة و�لرجل يف تكرمي �لإ�سالم لالإن�سان �سو�ء، وهم �أي�سًا 
يٌب مِمَّا  َجاِل َن�سِ يف �لأحكام �لدنيوية و�لأخروية �سو�ء، قال تعالى: {ِللرِّ
َه َكاَن  نَّ �للَّ ِلِه �إِ َه ِمنرْ َف�سرْ ُلو� �للَّ اأَ َ َو��سرْ َت�َسبرْ يٌب مِمَّا �كرْ �َساِء َن�سِ َت�َسُبو� َوِللنِّ �كرْ
ٍء َعِليًما} �لن�ساء/32. فهي ر�عية بيتها و�سيدة �أ�رستها ومربية  ِبُكلِّ �َسيرْ
�أولدها وو�حة �لر�سي و�ل�سكينة لزوجها و�لكل مطالب بربها وح�سن 
معاملتها يقول �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »خيكم خيكم لأهله« رو�ه 
�لرتمذي ويقول عليه �ل�سالم وقد �سئل عن �أولى �لنا�ص بح�سن �ل�سحبة 
قال: »�أمك« قال ثم من قال »�أمك« قال ثم من قال »�أمك«. قال ثم من 
قال »�أبوك« رو�ه �لبخاري. وهذ� يدل على مكانة �ملر�أة و�أهمية وظيفتها يف 
�حلياة �لإن�سانية، فهي �ملدر�سة �لأولى لإعد�د �لن�صء وتربية �لأجيال، 

قال �ل�ساعر:
�لأم مدر�سة �إذ� �أعددتها                  �أعددت �سعبا طيب �لأعر�ق

�لأم  وهى  �لآخر  �لن�سف  تربي  �لتي  وهى  �ملجتمع  ن�سف  هي  فاملر�أة 
وجند  �حلياة.  يف  و�لعاطفة  �حلنان  وم�سدر  و�لبنة  و�لزوجة  و�لأخت 
�أي�سًا �أن هناك �سورة يف �لقر�آن ��سمها �سورة »�لن�ساء«، فالإ�سالم هو 
�لذي كرم �ملر�أة و�أعاد �إليها كر�متها بعد �أن كانت مهانة فجاء �لإ�سالم 
لي�سع �ملر�أة يف مكانها �لطبيعي وليغي �ل�سورة متامًا. وقد كان للمر�أة 
دوٌر يف �لتاريخ �لإ�سالمي يف �لدعوة �إلى �لله و�جلهاد و�ل�سيا�سة و�لعلم 

و�لعمل و�لعبادة وتربية �لرجال.

أهمية األسرة 
ووظيفتها 

 حاجة فطرية وغريزية	•

ضرورة اجتماعية  	•

التناسل وإنجاب األبناء 	•
الشرعيين 

التنشئة السليمة لألبناء 	•

تحقيق االستقرار والسكينة	•
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غي �أن �لنظرة �جلاهلية �لتي كانت �سائدة قبل 
حياة  يف  موؤثرة  جذور  لها  يز�ل  ل  �لإ�سالم 
بع�ص �لنا�ص حتى �لآن وتدفعهم نحو �لتقليل 
وقد  عليهن  �لذكور  و�إيثار  �لإناث،  �ساأن  من 
ورفع  �جلاهلية  �لنظرة  هذه  �لإ�سالم  حارب 
فالأنثى  �أنثى،  �أو  كان  ذكرً�  �لإن�سان  �ساأن  من 
{َيَهُب  تعالى:   لقوله  �بتد�ًء  تعالى  �لله  هبة 
ُكوَر}  �لذُّ َي�َساء  مِلَن  َوَيَهُب  �إَِناًثا  َي�َساء  مِلَنرْ 
ولدتها  من  �لت�ساوؤم  حرم  ولذ�  �ل�سورى/49. 
ِبالأُنَثى  �أََحُدُهمرْ   َ ُب�رسِّ {َو�إَِذ�  تعالى:  �لله  قال 
� َوُهَو َكِظيٌم} �لنحل/58. كما  َودًّ ُهُه ُم�سرْ َظلَّ َوجرْ
حرم ما كانت تفعله �جلاهلية من و�أدها وقتلها 
�ُسِئَلترْ ِباأَيِّ  وؤُوَدُة  َورْ �ملرْ {َو�إَِذ�  تعالى:  �لله  قال 
تربية  بح�سن  و�أمر  �لتكوير/89،   { ُقِتَلترْ َذنٍب 
من  لكل  �لعظيم  بالأجر  ووعد  �لبنات، 
عليهن،  �لبنني  �إيثار  عن  بعيدً�  ذلك،  يفعل 
بع�سها،  �أو  كلها  حقوقهن  من  حرمانهن  �أو 
وحث �لنبي �لكرمي �سلى �لله عليه و�سلم على 
وبرهن،  معاملتهن  وح�سن  �لزوجات  �إكر�م  
لزوجاته  و�سلم  عليه  �لله  �سلى  �إكر�مه  ومن 
�أو  �لطعام  �إعد�د  �أحيانًا  بنف�سه  يتولى  كان  �أنه 
�لثوب وكان يالطف زوجاته ويح�سن  �إ�سالح 

ليهن. �إ
كاملًة  حق�قها  املراأة  الإ�سالم  اأعطى  وقد 

ومنها:
�لإ�سالم  - �أذن  الراأي:  واإبداء  التعبري  حرية 

�أ�سحاب  باأن جتادل وتد�فع وحتاور  للمر�أة لها 
تعالى: �لله  قال  جمتمعنا  يف  و�لقر�ر   �لر�أي 
ِجَها  َزورْ يِف  اِدُلَك  جُتَ �لَِّتي  َل  َقورْ ُه  �للَّ �َسِمَع  {َقدرْ 
�إِنَّ  اُوَرُكَما  حَتَ َمُع  َي�سرْ ُه  َو�للَّ ِه  �للَّ �إَِلى  َتِكي  َوَت�سرْ

ٌي} �ملجادلة/1.  َه �َسِميٌع َب�سِ �للَّ
بينت �ل�رسيعة �لإ�سالمية مكانة �لأم وحقوقها  -

من  تعالى  �لله  كتاب  من  كثية  مو��سيع  يف 

 ذلك  �لتذكي باأيام �حلمل و�لولدة قال تعالى:
ًنا  َوهرْ ُه  �أُمُّ ُه  َحَمَلترْ ِه  ِبَو�ِلَديرْ إِن�َساَن  �لرْ َنا  يرْ {َوَو�سَّ
يِل  ُكررْ  ��سرْ �أَِن   ِ َعاَمنيرْ يِف  اُلُه  َوِف�سَ ٍن  َوهرْ َعَلى 
ُي} لقمان/14، وقوله تعالى: َ�سِ َك �إِيَلَّ �ملرْ ًها} �لأحقاف/15،  َوِلَو�ِلَديرْ ُه ُكررْ َعترْ ًها َوَو�سَ ُه ُكررْ ُه �أُمُّ {َحَمَلترْ
�سبحانه:  يقول  �إليها  بالإح�سان   و�لأمر 
ِن  َو�ِلَديرْ َوِبالرْ اُه  �إِيَّ �إِلَّ  ُبُدو�رْ  َتعرْ �أَلَّ  َربَُّك  ى  {َوَق�سَ
�َساًنا} �ل�رس�ء/23، وحرمة �لتفريق بني �لأم  �إِحرْ
وولدها عند ح�سول فرقه بني �لزوجني قال �لله 
ُلوٌد لَُّه  اآرَّ َو�ِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَل َمورْ تعالى : {َل ُت�سَ

ِبَوَلِدِه} �لبقرة/233. 
�ملر�أة  - حق  فمن  امل�ستقلة:  املالية  الذمة 

منا�سبًا  تر�ه  مبا  به  وتت�رسف  �ملال،  تتملك  �أن 
�أن يكون لأحد عليها ولية  تامة دون  بحرية 

�أو و�ساية.
�لعلم  - طلب  على  �لإ�سالم  حث  التعليم: 

للقر�آن  ( فاحتة  )�قر�أ  بكلمة  �لوحي  نزل  حيث 
�لع�رس  يف  كان  وقد  �حلكيم  و�لذكر  �لكرمي 
�لنبوي �ملبارك �هتمام بتعليم �ملر�أة حيث حدد 
يعظهن  مكانًا  للن�ساء  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه 
فيه ويعلمهن �أحكام �ل�رسيعة، و�ملولى �سبحانه 
عليهن  موؤكدً�  �لنبي  ن�ساء  خاطب  وتعالى 
باملذ�كرة ملا يتلى يف بيوتهن من �آيات �لكتاب 
َن  ُكررْ وما يلقى فيها من �حلكمة قال تعالى: {َو�ذرْ
َمِة �إِنَّ  كرْ ِ ِه َو�حلرْ َلى يِف ُبُيوِتُكنَّ ِمنرْ �آَياِت �للَّ َما ُيترْ
و�نت�رس  �لأحز�ب/34.  َخِبًي�}  َلِطيًفا  َكاَن  َه  �للَّ
�لعلم يف هذه �ملرحلة �ملباركة فت�سابقت �لن�ساء 
�لنبوي �ل�رسيف  �لعلم يف �مل�سجد  على طلب 
�لأحاديث  ور�ويات  �حلافظات  منهن  ف�سار 
ومعلمات �لكتابة و�خلط وتولني مهمات عالية 
�لع�سور  ويف  و�لتمري�ص.  �لتطبيب  مثل 
�لإ�سالمية �لز�هرة تقدم �لعلم وظهر �لفقه يف 
تقف  �لعامة  من  �مر�أة  جتد  كنت  حتى  �لن�ساء 
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منه رغبة يف  بن �خلطاب عندما ظهرت  �ملوؤمنني عمر  �أمي  لتحاجج 
 ُ �أََردمتُّ {َو�إِنرْ  تعالى:  �لله  قول  من  �أنت  �أين  له:  لتقول  �ملهور  حتديد 
ُه  ِمنرْ َتاأرُْخُذو�رْ  َفاَل  ِقنَطاًر�  َد�ُهنَّ  �إِحرْ ُتمرْ  َو�آَتيرْ ٍج  َزورْ َكاَن  مَّ ٍج  َزورْ َد�َل  ِتبرْ ��سرْ

ًئا} �لن�ساء/20. تف�سي �بن كثي 244/2. �َسيرْ
ير�عي خ�سو�سيتها  �لذي  هو  للمر�أة  �ملنا�سب  �لعلم  �أن  �سك  من  وما 
ودورها يف �حلياة ويعينها على �أد�ء �لو�جب بكفاءة مثلما �لعلم �ملنا�سب 
عالقة  �لزوجني  بني  و�لعالقة  �حلياة.  تكميل  �سبيل  يف  وذلك  للرجل 
تكامل ل ت�ساد وبهذ� يكون �لعلم �لالئق بها �أن تتعلم مما ي�سرتك فيه 

�لرجال و�لن�ساء بالقدر �لذي ل يلغي خ�سو�سية �أي منهما.
مكفية  - جعلها  �أنه  للمر�أة  �لإ�سالم  تكرمي  مظاهر  ومن  العمل: 

تعمل  �أن  يكلفها  فلم  زوجة،  �أم  �أمًا  �أم  بنتًا  �أكانت  �سو�ء  بالنفقة 
�أحد،  على  بالنفقة  مكلفة  غي  �أي�سًا  وهي  نف�سها،  على  لتنفق 
وجعل  بيتها مملكتها تتعهد فيه زوجها و�أولدها بالرعاية وتكون 
له �سكينة كما هو لها �أي�سا ومتالأ �لبيت حنانًا وحمبة وعطفًا وتن�سئ 
يف �لأ�رسة جوً� مفعمًا بالعو�طف �حلانية و�ملحبة �لد�ئمة. وقد �أباح 
لها  يكفل  مبا  �لأعمال  من  ينا�سبها  فيما  �لعمل  للمر�أة  �لإ�سالم 
�ملجتمع  ترفد  �أنها  كما  نافع،  بعمل  ذ�تها  وحتقيق  �ملادية  �لكفاية 
دون  بها،  تتميز  �لتي  �ملختلفة  �ملجالت  يف  و�لطاقات  بالقدر�ت 
�إخالل بو�جباتها �لأ�رسية ولها بذلك �أجر كبي وثو�ب عظيم لقوله 
ن  نُكم مِّ يُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ �أُ�سِ �أَينِّ َل  َربُُّهمرْ  َلُهمرْ  َتَجاَب  تعالى: {َفا�سرْ
يكون  �أن  على  عمر�ن/195،  �آل  �ٍص}  َبعرْ ن  مِّ ُكم  �سُ َبعرْ �أُنَثى  �أَورْ  َذَكٍر 
عملها من�سجمًا مع �ل�سو�بط �ل�رسعية و�لتي من �ساأنها �أن ترفع من 
مكانة �ملر�أة وت�سونها عما ل يليق بها وذلك باأن يتنا�سب �لعمل مع 
طبيعة �ملر�أة وفطرتها �لأنثوية وقدر�تها �جل�سمية بغر�ص �لإفادة من 
طاقاتها وخرب�تها كاإن�سان و�أن تكون �ملر�أة يف خروجها �إلى �لعمل 

حمت�سمة، وباإذن من زوجها.
)�إنفاق  للنفقة  م�ستحقة  تبقى  �أنها  �لعاملة  للمر�أة  �لإ�سالم  �إكر�م  ومن 

�لزوج على زوجته( ب�رسطني:
�أن يكون �لعمل م�رسوعًا. -
�أن يو�فق �لزوج يف حال �ملر�أة �ملتزوجة على عملها �رس�حة. وهذ�  -

ما جاء يف قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين، وبني كذلك �أنه ل يجوز 
م�رسوع  ب�سبب  �إل  زوجته  عمل  على  مو�فقته  عن  �لرجوع  للزوج 

ودون �أن يلحق بها �رسرً�. 

حقوق المرأة في 
اإلسالم

المساواة مع الرجل في 	•
الحقوق والواجبات 

حرية التعبير وإبداء الرأي 	•

التعليم	•

العمل	•

التملك 	•

الذمة المالية المستقلة	•

النفقة وإن كانت عاملة	•
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أواًل: معايير االختيار
�ختيار  حرية  �لزوجني  من  لكل  �لإ�سالم  كفل 
�لزوج  �ختيار  �إلى  �لطرفني  كال  ووجه  �لآخر، 
ويوؤدي  زوجه  حقوق  ير�عي  �لذي  �ل�سالح 
و�جباته �لتي ل ت�ستقيم �حلياة �لزوجية �إل بها. 
ومن �ملعايي �لتي و�سعها �لإ�سالم لختيار كل 

من �لزوجني لالآخر ما ياأتي:
�سفات الزوج ال�سالح :

�ساحب �لدين هو �لذي يح�سن �ملعا�رسة  ين:  الدِّ
ُروِف} َعرْ ِباملرْ {َوَعا�رِسُوُهنَّ  تعالى:  لقوله  ��ستجابة 

 �لن�ساء/ 19، وكذلك ي�ستح�رس �أحاديث �مل�سطفى  
�سلى �لله عليه و�سلم مثل قوله: »�أل و��ستو�سو� 
بالن�ساء خي�« رو�ه �لرتمذي. و�ساحب �لدين حري�ص 
�حل�سن  فعن  يظلمها،  فال  زوجته  �إن�ساف  على 
�لب�رسي �أنه �أتاه رجل، فقال: �إن يل بنتا �أحبها وقد 
خطبها غي و�حد، فمن ت�سي علي �أن �أزوجها؟ قال: 
»زوجها رجال يتقي �لله، فاإنه �إن �أحبها، �أكرمها، و�إن 
�أبغ�سها، مل يظلمها«. و�ساحب �لدين ل يبخ�ص 
زوجته حقها، بل يوزن ما ي�سدر عنها مبيز�ن �حلق 
و�لعدل، عماًل بقول �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم: »ل 
َرُك موؤمن موؤمنة« �أي: ل يبغ�سها »�إن كره منها  َيفرْ

خلًقا، ر�سي منها �آخر« رو�ه م�سلم.
و�سلم:  �لله عليه  �لنبي �سلى  قال  احل�سن:  اخللق 
وخياركم  خلقًا.  �أح�سنهم  �إميانا  �ملوؤمنني  »�أكمل 
�حل�سن  فاخللق  �لرتمذي.  رو�ه  لن�سائهم«  خياركم 
و�لتو��سع،  و�حللم،  �ل�سرب،  على  �ساحبه  يحمل 
من  �أ�سد�دها  عن  ويبعده  و�لتقدير،  و�لحرت�م، 
�حل�سن  وباخللق  و�لتكرب.  و�لعنف،  �خل�سونة، 
ويدوم  �لزوجني  بني  و�لرحمة  �ملودة  ج�سور  متتد 

بقاوؤهما، لتكون �لأ�رسة �سعيدة هانئة.
�رسورة  على  و�سلم  عليه  �لله  �سلى  �لنبي  نبه  وقد 
»�إذ�  بقوله:  و�خللق-  �لدين  �ل�سفتني-  هاتني  مر�عاة 
�إل تفعلو�  جاءكم من تر�سون دينه وخلقه، فاأنكحوه، 
�لله،  ر�سول  يا  قالو�:  وف�ساد«.  �لأر�ص  يف  فتنة  تكن 

و�إن كان فيه؟ يعني: نق�ص يف �جلاه �أو فقر يف �ملال �أو 
غي ذلك ، قال �سلى �لله عليه و�سلم: »�إذ� جاءكم من 
تر�سون دينه وخلقه فاأنكحوه« ثالث مر�ت رو�ه �لرتمذي.

الباءة: و�ملق�سود بها قدرة �لزوج على حتمل �أعباء 
�لزو�ج �ملالية وغيها من مهر ونفقة، فالزوج �إن 
مل يكن قادرً� على �لإنفاق �أوقع �أ�رسته يف �حلرج 
و�مل�سقة ورمبا تفرقت �لأ�رسة وتفككت قال �لنبي 
�سلى �لله عليه و�سلم: »كفى باملرء �إثما �أن ي�سيع 

من يقوت«. رو�ه �أبو د�ود.

�سفات الزوجة ال�ساحلة:
�ملر�أة �ل�ساحلة من �أعظم �لنعم على �لرجل، وهي 
كنز ثمني يحر�ص على حت�سيله و�ملحافظة عليه، 
متاع  »�لدنيا  و�سلم:  عليه  �لله  �سلى  �لنبي  قال 
وخي متاعها �ملر�أة �ل�ساحلة« رو�ه م�سلم. بل و�رسح 
مبيز�تها �لتي �أهلتها لتكون كنزً� من �لكنوز، فقال 
�لنبي �سلى �لله عليه و�سلم: »�أل �أخربك بخي ما 
�إليها �رسته،  �إذ� نظر  �ل�ساحلة،  �ملر�أة  �ملرء؟  يكنز 
و�إذ� �أمرها �أطاعته، و�إذ� غاب عنها حفظته« رو�ه 

�أبو د�ود. و�إن من �أهم �سفات �ملر�أة �ل�ساحلة:

الَدين: وهو �أهم �ل�سفات �لتي ينبغي �أن تر�عى 
تعلم  �لدين  �ساحبة  لأن  �لزوجة؛  �ختيار  عند 
تهتم  وو�جبات،  حقوق  من  عليها  وما  لها  ما 
وتطيع  �إليها،  بنظره  زوجها  في�رس  بنف�سها 
وعر�سه يف  ماله  مع�سية، وحتفظ  �أمره يف غي 
ح�سوره وغيابه، وحت�سن تربية �أولده، لذلك نبه 
�خل�سلة  و�سلم على هذه  عليه  �لله  �لنبي �سلى 
لأربع:  �ملر�أة  »تنكح  بقوله:  �لزوجة  �ختيار  عند 
بذ�ت  فاظفر  ولدينها  وجمالها  وحل�سبها  ملالها 

�لّدين تربت يد�ك« متفق عليه.
عز وجل  ربها  من  قريبة  �ملر�أة  يجعل  احل�سن:  اخللق 
ثم من قلب زوجها و�لنا�ص، قال �لنبي �سلى �لله عليه 
و�سلم: »ما �سيء �أثقل يف ميز�ن �ملوؤمن يوم �لقيامة من 
رو�ه  �لبذيء«  �لفاح�ص  ليبغ�ص  �لله  و�إن  خلق ح�سن 
�أمور عار�سة  �أما �جلمال و�حل�سب و�ملال فهي  �لرتمذي. 

القسم الثاني: »مرحلة ما قبل الخطبة«
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و�سفات طارئة قد تزول وتتغي مع مرور �لزمن، و�جلمال �أمر ن�سبي يختلف من 
�سخ�ص لآخر، وهذه �لأمور كلها رغم �أهميتها و��ستحباب وجودها جمتمعة �إل 
�أنها لي�ست هي �أ�سا�ص �ل�سعادة يف �حلياة ول ت�سلح وحدها لإن�ساء �أ�رسة م�ستقرة.

ثانيًا: زواج األقارب
َلَك  َنا  َللرْ �أَحرْ ا  �إِنَّ ِبيُّ  �لنَّ َها  �أَيُّ تعالى {  لقوله  �لأقارب جائز �رسعًا،  زو�ج 
َك  َعَليرْ ُه  �للَّ �أََفاء  مِمَّا  مَيِيُنَك  َمَلَكترْ  َوَما  �أُُجوَرُهنَّ  َت  �آَتيرْ �لَّالِتي  َو�َجَك  �أَزرْ
َن  اِتَك َوَبَناِت َخاِلَك َوَبَناِت َخالِتَك �لَّالِتي َهاَجررْ َك َوَبَناِت َعمَّ َوَبَناِت َعمِّ
َمَعَك---} �لحز�ب/50. فقد تزوج �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم من �بنة 
ر�سي  عليا  �سيَدنا  ج  وزوَّ عنها،  �لله  ر�سي  جح�ص  بنت  زينب  عمته 
عنها  �لله  ر�سي  �لزهر�ء  فاطمة  �ل�سيدة  �بنته  عمه  �بن  وهو  عنه  �لله 
وما ين�سب للنبي �سلى �لله عليه و�سلم من قوله »غربو� �لنكاح« لي�ص 
وح�سن  �لتدين  من  �سابقًا  ذكرناها  �لتي  بال�سفات  و�لعربة  بحديث، 
�خللق فاإن تو�فرت يف �سخ�ص قريب �أو بعيد فتزويجه �أولى من غيه.

و�لأف�سل ملن �أر�د �لزو�ج من قريبة له �أن يقوم و�إياها بعمل �لفحو�ص 
�لور�ثية،  بالأمر��ص  لن ت�ساب  ذريتهم  �أن  للتاأكد من  �لالزمة  �لطبية 
فاإن �أكدت تلك �لفحو�ص �أن زو�ج �لأقارب يوؤدي �إلى �سعف �لن�سل، 
�أو ظهور �لأمر��ص �لور�ثية يف �لذرية فالأف�سل حينها تغريب �لنكاح.
�لنا�ص  بني  �مل�ساهرة  ج�سور  مد  هي  ح�سنة  �لأباعد  زو�ج  يف  نلحظ  وقد 
فيتعارفون فيما بينهم، ويزد�د �لرت�بط بني �لأ�رس، وتتنوع �لثقافات و�خلرب�ت. 

ثالثًا: الزواج المبكر
من �ملقرر �رسعًا �أن ويل �لأمر له �أن يقيد �ملباح حفاظًا على م�سلحة رعاياه؛ 
لأن ت�رسفات �لإمام منوطة �مل�سلحة، وقد مت تقنني �سن �لزو�ج مبا يتفق مع 
�مل�سلحة �لعامة يف قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين على �لنحو �لآتي: 

�لـمادة 10:
ي�صرتط يف اأهلية الزواج اأن يكون اخلاطب واملخطوبة عاقلني واأن  -

يتم كل منهما ثماين ع�رسة �سنة �سم�سية من عمره.
على �لرغم مما ورد يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة يجوز للقا�سي ومبو�فقة  -

�أكمل �خلام�سة  بزو�ج من  ياأذن يف حالت خا�سة  �أن  �لق�ساة  قا�سي 
ع�رسة �سنة �سم�سية من عمره وفقًا لتعليمات ي�سدرها لهذه �لغاية �إذ� 
تزوج وفق  �مل�سلحة ويكت�سب من  تقت�سيها  كان يف زو�جه �رسورة 

ذلك �أهلية كاملة يف كل ما له عالقة بالزو�ج و�لفرقة 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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أواًل: الخطبة: تعريفها لغًة واصطالحًا 
م�سدر  هي  ــ:  اخلاء  بك�رس  ــ  لغًة  اخلطبة 
)َخَطَب(، يقال: خطب فالن فالنة خطبًا وِخطبة، 

�أي طلبها للزو�ج.
ويف ��سطالح �ل�رسع �خلطبة هي طلب �لتزويج �أو 
�لوعد به، فاإبد�ء �لرجل رغبته يف �لزو�ج من �ملر�أة 
على  و�لتو�عد  �لرغبة،  لهذه  ووليها  هي  وقبولها 

�إبر�م عقد �لزو�ج م�ستقباًل، هو ما يعرف باخلطبة. 
�تفاق  وهي  �لزو�ج  خطو�ت  �أولى  تعترب  فاخلطبة 
�أكان  �سو�ء  �حرت�مه،  ينبغي  ووعد  عليه،  مبدئي 
طلب �لتزويج من �ملر�أة �أم من �أحد �أوليائها �أم كان 

�لذي تقدم بالطلب هو �لر�غب بالزو�ج �أو غيه.
ما  عليها  يرتتب  ول  عقدً�  لي�ست  و�خلطبة 
يرتتب على عقد الزواج من اآثار واإمنا هي وعد 
ول  باخلطبة  ينعقد  ل  فالزو�ج  �لزو�ج،  بعقد 
بقر�ءة �لفاحتة ول بقب�ص �أي �سيء على ح�ساب 

�ملهر ول بقبول �لهدية.
�إمتام  قبل  �لفرتة  ت�سمية  �ملجتمع  يف  �ساع  وقد 
مر��سم �لزفاف باخلطبة، �سو�ًء مت عقد �لقر�ن فيها 
عدة،  تبعات  عليه  يرتتب  خلط  وهذ�  يتم،  مل  �أم 
زو�ج  هو  �لزفاف  مر��سم  تتم  و�إن مل  �لقر�ن  فعقد 
قبل  بينونًة �سغرى  بائنًا  �لعدول عنه طالقًا  يعترب 
ل  كما  �خلطبة  مبكانة  �عتباره  يجوز  ول  �لدخول، 
�لعدول  مبكانة  �لدخول  قبل  �لطالق  �عتبار  يجوز 
عن �خلطبة. وقد �سجلت �لح�سائيات يف �لأردن 
�لدخول  قبل  �لطالق  حالت  عدد  يف  �رتفاعًا 
�لتاأكد  قبل  �لقر�ن  عقد  يف  �لأهل  ت�رسع  ب�سبب 
من ح�صن الختيار و جدية اخلاطبني يف الرتباط .

ثانيًا: مشروعية الخطبة 
و�ل�سنة  �لكرمي  بالقر�آن  �خلطبة  م�رسوعية  ثبتت 
ُكمرْ ِفيَما  �لنبوية، قال �لله تعالى: {َوَل ُجَناَح َعَليرْ
�َساء} �لبقرة/235. ومن  َبِة �لنِّ ُتم ِبِه ِمنرْ ِخطرْ �سرْ َعرَّ

�ل�سنة �لنبوية قول �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم: 
َوُخُلَقُه  دينه  َن  ورْ �سَ َتررْ من  �إليكم  َخَطَب  »�إذ� 
ُجوُه �إل تفعلو� تكنرْ فتنٌة يف �لأر�ِص وف�ساٌد  َفَزوِّ
عري�ٌص« رو�ه �لرتمذي. كما �أن �لإجماع منعقد على 

جو�زها وقد �تفق �لنا�ص يف �أعر�فهم عليها. 

ثالثًا: فوائد الخطبة وحكمة تشريعها
مما  - �ملر�أة  على  �لرجل  تعرف  مهمة  ت�سهيل 

ير�سي �أ�س�ص �لتعاون ملرحلة ما بعد �لزو�ج.
حيث  - �خلاطبني  بني  �ملودة  روح  �إ�ساعة 

يحر�ص كل منهما يف فرتة �خلطبة على �إر�ساء 
�لنفو�ص  يهيء  مما  باحرت�م،  ومعاملته  �ساحبه 

و�لأجو�ء ل�ستمر�ر هذه �لروح بعد �لزو�ج.
حتقيق �ل�ستقر�ر و�ل�سكينة، بحيث يطمئن  -

كل من �خلاطبني �إلى زوج �مل�ستقبل.

رابعًا: آداب الخطبة وشروطها 
هي  واإمنا  زواج؛  �صبهة  ول  زواًجا  لي�صت  اخلطبة 
لُّ حر�ًما. مو�عدة على �لزو�ج، ل ُتثبت حًقا ول حُتِ
�خلطبة  �أن  �إلى  �لعلماء  من  كثي  ذهب  وقد 
و�سلم  عليه  �لله  �سلى  لفعله  وذلك  م�ستحبة؛ 
�لله  ر�سي  بكر  �أبي  بنت  عائ�سه  خطب  حيث 

عنهما »رو�ه �لبخاري«.
وي�ستحب يف �خلطبة نظر �خلاطبني �إلى بع�سهما حتقيقًا 
للر�سى، فعن �ملغية بن �سعبه �أنه خطب �مر�أة فقال 
�لنبي �سلى �لله عليه و�سلم: »�نظر �إليها فاأنه �أحرى 
مر�عاة  ي�ستحب  كما  �لرتمذي.  رو�ه  بينكما«  يوؤدم  �أن 
�لتقارب يف �ل�سن و�لكفاءة �ملالية و�لعلمية و�لثقافية 
و�لجتماعية وبيان �حلال و�ملكا�سفة و�لو�سوح بني 

�لطرفني، مما يعطي �سعور�ً بالرتياح و�لأمان.
�سبحانه  بالله  �ل�ستعانة  من  بد  ل  ذلك  كل  وقبل 
فالإن�سان  �لزو�ج،  على  �لإقد�م  عند  خا�سة  وتعالى، 
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القسم الثالث: »مرحلة الخطبة«
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يفكر فيما يريد، و�لله يهدي من يطلب معونته ويتوكل عليه. وي�سن عند �خلطبة 
�ل�ستخارة و�ل�ست�سارة:

ال�ستخاره يف اخلطبة : ي�سن يف �لزو�ج �ل�ستخاره، فقد كان ر�سول 
يف  �ل�ستخاره  �أ�سحابه  ويعلم  ي�ستخي  و�سلم  عليه  �لله  �سلى  �لله 
�لله  �سلى  �لله  ر�سول  كان  قال:  عنه  �لله  ر�سي  جابر  فعن  �سئ،  كل 
عليه و�سلم يعلمنا �ل�ستخارة يف �لأمور كلها، كما يعلمنا �ل�سورة من 
ِة  َفِري�سَ ِ �لرْ ِ ِمنرْ َغيرْ َعَتنيرْ َكعرْ َركرْ َيرْ ِر َفلرْ �لقر�آن، َيُقوُل »�إَذ� َهمَّ �أََحُدُكمرْ ِبالأَمرْ
ُلَك  اأَ َو�أَ�سرْ َرِتَك،  ِبُقدرْ ِدُرَك  َتقرْ َو�أَ�سرْ ِمَك،  ِبِعلرْ َتِخُيَك  �أَ�سرْ �إينِّ  ُهمَّ  »�للَّ  : ِلَيُقلرْ ُثمَّ 
َعالُم  َت  نرْ َو�أَ َلُم،  �أَعرْ َول  َلُم  َوَتعرْ ِدُر،  �أَقرْ َول  ِدُر  َتقرْ نََّك  َفاإِ َعِظيِم  �لرْ ِلَك  َف�سرْ ِمنرْ 
 ٌ َر »هنا ت�سمي حاجتك« َخيرْ �أَنَّ َهَذ� �لأَمرْ َلُم  َتعرْ َت  ُهمَّ �إنرْ ُكنرْ ُغُيوِب، �للَّ �لرْ
ُه  ُدررْ ِري و�آجلة، َفاقرْ ِري �أو َقاَل: َعاِجِل �أَمرْ يِل يِف ِديِني َوَمَعا�ِسي َوَعاِقَبِة �أَمرْ
َر »هنا  َلُم �أَنَّ َهَذ� �لأَمرْ َت َتعرْ ُهمَّ َو�إِنرْ ُكنرْ ُه يِل ُثمَّ َباِركرْ يِل ِفيِه، �للَّ رْ يِل َوَي�رسِّ
ِري �أو َقاَل: َعاِجِل  ت�سمي حاجتك« �رَسٌّ يِل يِف ِديِني َوَمَعا�ِسي َوَعاِقَبِة �أَمرْ
ُث َكاَن  َ َحيرْ َيرْ ُدررْ يِل �خلرْ ُه َو�قرْ ِني َعنرْ فرْ ِ ي َو��رسرْ ُه َعنِّ فرْ ِ ِري و�آجلة، َفا�رسرْ �أَمرْ
 . ُبَخاِريُّ ِني ِبِه« َرَو�ُه �لرْ ي َحاَجَتُه« َويِف رو�ية: »ُثمَّ َر�سِّ ِني ِبِه . َوُي�َسمِّ �سِ ُثمَّ �ررْ
ال�ست�سارة يف اخلطبة: �إذ� كان �لإ�سالم يطلب من �ملر�أة ووليها �ختيار 
�لرجل �ل�سالح ذي �خللق �حل�سن �لكفء، فال ُبد من �لتحقق و�لتدقيق 
ذلك  يف  و�ل�سبيل  به،  يتعلق  ما  كل  ومعرفة  �خلاطب  على  �لتعرف  يف 
�ل�سوؤ�ل عنه بني �أهله، �أو يف مكان عمله، �أو بني �أ�سدقائه. وكذلك على 
فما خاب  �ملو�فقة  قبل  �خلربة  و�أهل  �ل�ساحلني  ��ست�سارة  ووليها  �لفتاة 
من ��ستخار، ول ندم من ��ست�سار، فمن �ل�سو�ب ــ �إذ� جاء �خلاطب ــ 
�أن ياأخذ ويل �لأمر مهلة من �لزمن، لي�ساأل عنه، وي�ستوثق منه تفاديًا 

حلدوث �لتغرير و�سونًا للمر�أة، وحفظًا حلقوقها. 
وي�سن ملن ُي�ست�سار يف هذه �لأمور �سو�ء من قبل �خلاطب �أو �ملخطوبة 
بحاجة  يفي  �لذي  بالقدر  عنه  ُي�سئل  ما  يبني  و�أن  موؤمتنًا  يكون  �أن 
َت�َساُر ُموؤرْمَتٌَن« رو�ه �أبو د�ود. ُ�سرْ �مل�ست�سي وقد قال �سلى �لله عليه و�سلم: »�ملرْ

خامسًا: شروط المخطوبة
ي�صرتط لإباحة خطبة امراأة معينة اأن تتوفر فيها ال�رشوط الآتية:

 �أن حتل �ملخطوبة للخاطب وذلك باأن ل تكون حمرمة عليه باأي �سبب  -
من �أ�سباب �لتحرمي �ملوؤبد �أو �ملوؤقت �سو�ء �أكان بالن�سب �أو �لر�ساع �أو 
امل�صاهرة، وذلك لأن اخلطبة لي�صت اأمرًا مق�صودًا لذاته واإمنا هي �صبيل 

�إلى �لزو�ج فاإذ� كان �لزو�ج من �ملخطوبة حمرمًا 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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تكون  - �أن  �إما  و�لعدة  معتدة،  تكون  ل  �أن   
�أن  �إما  �أو من وفاة، ومعتدة �لطالق  من طالق 
بائن  طالق  من  �أو  رجعي  طالق  من  تكون 
بينونة �سغرى �أو كربى، و�خلطبة �إما �أن تكون 

بالت�رسيح �أو بالتلميح.
باتفاق  بخطبتها  �لت�رسيح  يجوز  ل  و�ملعتدة   
العلماء، واإمنا يجوز التعري�ض )التلميح( بخطبتها 
يجوز  فال  رجعي  طالق  من  �ملعتدة  با�ستثناء 

�لت�رسيح �أو �لتعري�ص بخطبتها، ويحرم ذلك.
 �أن ل تكون خمطوبة: قال ر�سول �لله �سلى  -

�لله عليه و�سلم : »ل يخطب �لرجل على خطبة 
�أو يرتك« حديث �سحيح. وحترم  �أخيه حتى ينكح 
�خلطبة �إذ� كان �خلاطب �لأول قد �أجيب بالقبول، 
�لثانية  بالرف�ص فال حترم �خلطبة  �أجيب  �إذ�  �أما 
لأنها حينئٍذ ل تكون خطبة على خطبة، ولأن 
منع خطبتها يلحق �ل�رسر باملر�أة، باأن يتخذ من 

يريد منعها من �لزو�ج خطبتها �سبياًل لذلك.  

سادسًا: عالقة الخاطب بالمخطوبة
مبا �أن �خلطبة لي�ست عقدً� فتبقى �ملخطوبة �أجنبية 
بالقدر  �إل  �سيء  منها  له  يحل  ل  �خلاطب  عن 
�أباحته �ل�رسيعة �لإ�سالمية من �لنظر �إلى  �لذي 
عليه  �لله  �سلى  �لنبي  حلديث  و�لكفني  �لوجه 
و�سلم: »�نظر �إليها فاأنه �أحرى �أن يوؤدم بينكما« 
رو�ه �لرتمذي. كما يحل للخاطبني و�سمن �سو�بط 
بع�سهما  مع  و�حلو�ر  �لتحدث   �ل�رسعية  �خللوة 

�لبع�ص و�لتخطيط حلياتهما �مل�ستقبلية. 

سابعًا: العدول عن الخطبة 
بعد �أن تتم �ملو�فقة على �خلطبة ويركن كّل من �خلاطبني 
�أي  عنها،  كالهما  �أو  �أحدهما  يعدل  رمبا  �لآخر  �إلى 
يرت�جع �أحد �خلاطبني �أو كالهما عن �خلطبة ويف�سخانها 

بعد �ملو�فقة وح�سول �لر�سا من كل منهما.

حكم العدول عن اخلطبة:
ملزم  زو�ج  عقد  لي�ست  �خلطبة  �أن  وبينا  �سبق 
واإمنا هي وعد بالزواج، ويحق لكل من اخلاطبني 
�خلطبة  عن  �لعدول  كان  فاإذ�  عنها،  يعدل  �أن 
�أحد  يطلع  كاأن  مقبول  لعذر  �أو  �رسعي  مل�سوغ 
�خلاطبني على ما ل ير�ساه يف �لآخر، ففي هذه 
�حلالة يكون �لعدول عن �خلطبة خي من �مل�سي 
فيها، حيث �أن �لزو�ج يف هذه �حلالة قد ينتهي 
تقوم  �أن  �لزوجية  �لعالقة  و�لأ�سل يف  بالف�سل 
على �لر�سا و�لقناعة و�ملودة �لنابعة من وجد�ن 

�لإن�سان و�أعماق قلبه.
اأ�سباب العدول عن اخلطبة:

�لت�رسع يف �لختيار وعدم �لتفاق على روؤية  -
م�سرتكة حول حياتهم �مل�ستقبلية وتطلعاتهم.

تدخل �لأهل يف �لختيار دون رغبة من �خلاطبني.  -
كرثه طلبات �أهل �خلطيبة مما يجعل �ل�ساب  -

فيف�سل  باللتز�مات  �لوفاء  على  قادر  غي 
�لعدول عن �خلطبة قبل �إمتام �لزو�ج .

�خلطوبة،  - فرتة  و�ل�سفافية يف  �مل�سارحة  عدم 
�أمام �لآخر بعيدً�  فيزين كل من �خلاطبني نف�سه 

عن حقيقته.
الآثار املالية املرتتبة على العدول عن اخلطبة:

�لتز�مات  - �أي  يرتب  ل  �خلطبة  عن  �لعدول 
مالية على �أي من �خلاطبني، و�أما ما دفعه �أحد 
�خلاطبني لالآخر �أثناء فرتة �خلطبة كمهر �أو هدية 
 فقد بني قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين ل�سنة
2010م �لأحكام �ملرتتبة على �خلاطبني عند 

�لعدول عن �خلطبة على �لنحو �لآتي:
�نتهت  - �أو  �خلطبة  �لطرفني عن  �أحد   عدل  �إذ�   

ما  ��سرتد�د  يف  �حلق  ورثته  �أو  فللخاطب  بالوفاة 
كان  �إن  عني  �أو  نقد  من  �ملهر  ح�ساب  على  دفعه 
قائمًا، �أو قيمته يوم قب�سه �إن تعذر رّد عينه �أو مثله.
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�إذ� ��سرتت �ملخطوبة مبا قب�سته على ح�ساب �ملهر �أو ببع�سه جهازً� فلها  -
�خليار بني �إعادة ما قب�سته �أو ت�سليم ما ��سرتته من �جلهاز كاًل �أو بع�سًا �إذ� 

كان �لعدول من �خلاطب وي�سقط حقها يف �خليار �إذ� كان �لعدول منها.
�أو  - فمثلها  و�إل  قائمة  كانت  �إن  �لهد�يا  �خلطبة  عن  عدل  من  يرد 

قيمتها يوم �لقب�ص ول ت�سرتد �لهد�يا �إذ� كانت مما ت�ستهلك بطبيعتها 
ما مل تكن �أعيانها قائمة.

�إذ� �نتهت �خلطبة بالوفاة �أو ب�سبب عار�ص حال دون عقد �لزو�ج ل  -
يد لأحد �لطرفني فيه فال ي�سرتد �سيء من �لهد�يا.

ثامنًا: نصائح وإرشادات للخاطبين خالل فترة الخطبة
بحياتهما  - �ملتعلقة  �لأمور  جلميع  ويخططا  �خلاطبان  يتحاور  �أن   

�مل�ستقبلية �سو�ء �ملالية �أم �لجتماعية �أم �لأ�رسية وغيها.
و�لو�سوح  - و�ل�رس�حة  بال�سدق  �خلاطبني  من  كل  يتحلى  �أن 

و�ملكا�سفة مع �لآخر، وهذ� من �ساأنه �أن ير�سخ �أ�سول �ملودة و�لرحمة 
و�لحرت�م �ملتبادل بعد �لزو�ج.

 �أن تكون فرته �خلطوبة ق�سية؛ لأن طولها يورث �مللل ويزيد �مل�ساكل . -
�أن يكون �خلاطب كرميًا مع خطيبته ؛ لأن �لفتاه �إن �سعرت بالبخل  -

ُذو  ِفقرْ  {ِلُينرْ تعالى:  قال  منه،  �لتخل�ص  كرهته وحاولت  من خاطبها 
�َسَعٍة ِمنرْ �َسَعِتِه} �لطالق/7.

مر�عاة �أعر�ف �ملجتمع يف �لعالقة بني �خلاطبني. -
عدم �إثارة �سكوك �لآخر وغيته باأي ت�رسف يوؤدي �إلى ذلك كاإبد�ء  -

�لعجاب باآخرين على �سبيل �ملثال.
�حرت�م �أهل �خلاطبني، حيث كان �لر�سول �سلى �لله عليه و�سلم يكرم  -

�ساحبات خديجة ر�سي �لله عنها فمن باب �أولى �لنظر بعني �لحرت�م 
�لى �لأهل تقول �ل�سيدة عائ�سة ر�سي �لله عنها عن ر�سول �لله �سلى 
�لله عليه و�سلم يف حبه لل�سيدة خديجة ر�سي �لله عنها : »ورمبا ذبح 

�ل�ساة ثم يقطعها �أع�ساء ثم يبعثها يف �سد�ئق خديجة« رو�ه �لبخاري .
لتجنب  - �لزو�ج  �إجر�ء عقد  قبل  �لالزمة  �لطبية  �لفحو�سات  �إجر�ء 

�لأعباء  من  �لكثي  وحتملها  بالأ�رسة  تفتك  �لتي  �لور�ثية  �لأمر��ص 
�لنف�سية و�ملالية.

�إلى  - �خلاطبني  من  كل  يطمئن  �أن  �إلى  �لقر�آن  بعقد  �لت�رسع  عدم 
اختياره وجديته يف الرتباط وحتمل م�صوؤوليات 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

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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أواًل: الحقوق المتبادلة بين الزوجين
على  تنبني  ل  �لزوجية  �حلياة  �أن  وبينا  �سبق 
حقوق متبادلة بقدر ما تنبني على �ملودة و�لرحمة 
�لإ�سالم  ولكن  �لزوجني،  بني  �ملتبادل  و�لحرت�م 
حر�ص على تنظيم �لعالقة بني �لزوجني حتى ل 
يظلم �أحدهما �لآخر �إذ� حدثت م�ساحنة �أو نز�ع.

حقوق الزوجة:
و�لنفقة،  �ملهر  وهي:  مالية  حقوق  للزوجة   
�لع�رسة  �إح�سان  وهي  مالية:  غي  وحقوق 

و�ملعاملة �لطيبة، و�لإعفاف، و�لعدل.
على  - للمر�أة  مايل  حق  ال�سداق:  اأو  املهر 

�لرجل �لذي يتزوجها وهو حق خا�ص للمر�أة 
�َساء  �لنَّ {َو�آُتو�رْ  بقوله  تعالى  �لله  بكتاب  ثبت 
�لن�ساء  �أي:�آتو�  �لن�ساء/4  َلةً}   ِنحرْ ُدَقاِتِهنَّ  �سَ
ول  لأبيها  لي�ص  ا،  مفرو�سً عطاًء  مهورهن 
لأقرب �لنا�ص �إليها �أن ياأخذ �سيًئا من مهرها 
�إل باإذنها ور�ساها، قال تعالى:  {َفانِكُحوُهَنّ 
�لن�ساء/25.   { ُجوَرُهَنّ �أُ َو�آُتوُهَنّ  ِلِهَنّ  �أَهرْ ِن  ِباإِذرْ
على  دليل  وهو  �ملر�أة،  نف�ص  ُيطيِّب  و�ملهر 

�سدق �لرغبة يف �لزو�ج منها.

وللزوجة �أن تاأخذ مهرً� معجاًل - يف وقت �لعقد- 
�أو موؤجاًل فيما بعد �أو تاأخذ بع�سه وتوؤخر بع�سه، 
وعلى �لزوج �أن يعلم �أن مهر زوجته دين عليه، 
ويجب  ��ستطاع،  متى  �إليها  يوؤديه  �أن  يح�سن 
�أد�وؤه عند حلول �أحد �لأجلني �ملوت �أو �لطالق.

�أكرث  وقد رغب �لإ�سالم يف تي�سي �ملهور و�عترب 
باملر�أة  يح�سن  فال  مهرً�  �أقلهن  وبركة  مينًا  �لن�ساء 
�أو وليها �أن يفر�ص على �لر�غب يف �لزو�ج مهرً� 
�حلنيف  �ل�رسع  �أر�سد  �أد�ئه، وقد  كثي� يعجز عن 
فيح�سنو�  �لزو�ج   يف  �ل�سباب  ليغب  ذلك  �إلى 
�أنف�سهم، وتعف �أي�سًا ن�ساء �مل�سلمني وحتى يتكون 
�لبيت �لذي هو �أ�سا�ص �ملجتمع، و�ملغالة يف �ملهور 
عو�قبها  وخيمة، فهي توؤدي  �إلى �نت�سار �لعنو�سة 
توؤدي  كما  �لزو�ج،  من  وحرمانهن  �لفتيات  بني 
�إلى  يوؤدي  وذ�ك  وهذ�  �ل�سباب  زو�ج  تعطيل  �إلى 

�نحالل �لأخالق و�نت�سار �لف�ساد يف �ملجتمع .
وكان عمر بن �خلطاب -ر�سي �لله عنه- يرغب 
د�ئمًا يف تخفيف �ملهور على �لر�غبني يف �لزو�ج، 
فقال: ل تغالو� يف �سد�ق �لن�ساء، فاإنها لو كانت 
مكرمة يف �لدنيا، �أو تقوى عند �لله، كان �أولكم 
ما  و�سلم،  عليه  �لله  �سلى  حممد  بها  و�أحقكم 

مقدمة: 
�لزو�ج نعمة من �أجلٍّ نعم �لله على خلقه، بل هو �آية من �آيات �لله �لتي تدل على كمال عظمته وحكمته، 
َمًة �إِنَّ  ًة َوَرحرْ َودَّ َنُكم مَّ َها َوَجَعَل َبيرْ َليرْ ُكُنو� �إِ َت�سرْ َو�جًا لِّ نرْ �أَنُف�ِسُكمرْ �أَزرْ قال تعالى:  {َوِمنرْ �آَياِتِه �أَنرْ َخَلَق َلُكم مِّ
ُروَن} �لروم/21. و�لإ�سالم جعل �لعالقة �لزوجية عالقة متميزة، وبو�أها �ملكانة  ٍم َيَتَفكَّ َقورْ يِف َذِلَك َلآَياٍت لِّ
�لعالية، باعتبارها �للبنة �لأولى لتكوين �لأ�رسة يف �ملجتمع �لإ�سالمي �لقوي، فجعل له �أركانًا و�رسوطًا 

وو�جبات، كما ق�سم �حلقوق بني �لزوجني وبني حق كلٍّ منهما على �ساحبه.
فالزو�ج: عقد بني رجل و�مر�أة حتل له �رسعًا لإيجاد �أ�رسة وتكوين ن�سل.

ويجب اأن ندرك جميعًا اأن هذا العقد هو اأ�صمى واأهم عقد يعقده الإن�صان يف حياته كلها، ولذلك  ا�صرتط 
�لإ�سالم يف هذ� �لعقد ح�سور �ساهدين رجلني �أو رجل و�مر�أتني من �مل�سلمني )�إذ� كان �لزوجان م�سلمني( 
عاقلني بالغني �سامعني �لإيجاب و�لقبول فاهمني �ملق�سود بهما. و�لإيجاب و�لقبول يكونان بلفظي �لإنكاح 
�أو وكيلهما يف جمل�ص �لعقد ول ينعقد �لعقد باخلطبة ول بقر�ءة �لفاحتة.  فاإذ�  و�لتزويج من �خلاطبني 

مت عقد �لزو�ج ب�رسوطه �ل�رسعية فقد رتب �لإ�سالم حقوقًا وو�جبات على كل من �لزوجني جتاه �لآخر.
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ِدَقترْ �مر�أة من بناته �أكرث من �ثنتي ع�رسة  َدَق �مر�أة من ن�سائه، ول �أُ�سرْ �أ�سرْ
ر�سيترْ  من  �لن�ساء  ومن  ماجه.  �بن  رو�ه  درهمًا.  ع�رسون  و�لأوقية:  �أوقية. 
باإ�سالم زوجها مهرً� لها، فعن �أن�ص -ر�سي �لله عنه- �أن �أبا طلحة خطب 
م - ر�سي �لله عنها- فقالت: و�لله ما مثلك ُيَرّد، ولكنك كافر و�أنا  �أُمَّ �ُسَليرْ
�أ�ساألك  ِري، ول  َمهرْ ِلم فذلك  ُت�سرْ فاإن  �أتزوَجك،  �أن  م�سلمة، ول يحل يل 

غيه، فاأ�سلم، فكان ذلك مهرها.
قال  - �لأجر و�لثو�ب، فقد  باملعروف، وللزوج  �أن تكون  النفقة: وينبغي 

ِه،  �للَّ َه  َوجرْ بَها  َتِغي  َتبرْ َنَفَقًة  ِفَق  ُتنرْ َلنرْ  »�إِنََّك  و�سلم:  عليه  �لله  �سلى  �لنبي 
َر�أَِتَك« متفق عليه. وهي حق ثبت  َعُل يِف يِف �مرْ َها، َحتَّى َما جَترْ َت َعَليرْ �إِلَّ �أُِجررْ
َوُتُهنَّ  َوِك�سرْ ُقُهنَّ  ِرزرْ َلُه  ُلوِد  َورْ �ملرْ {َوعَلى  بقوله:   �أي�سا  تعالى  �لله  بكتاب 
ُروِف} �لبقرة/233. وقد جعل �لإ�سالم نفقة كل �إن�سان يف ماله �إن كان  َعرْ ِباملرْ
مال، وجعل  ذ�ت  و�إن كانت  مال زوجها  فنفقتها يف  �لزوجة  �إل  مال  له 
للزوجة ذمة مالية م�ستقلة فال يحل لزوجها �أن ياأخذ من مالها �سيئا دون 
�إذنها وطيب نف�ص منها، كما ل تلزم بالإنفاق على بيتها و�إن كانت عاملة. 

ُروِف}  - َعرْ وُهنَّ ِباملرْ الع�رسة الطيبة: فقد ثبتت بقول �لله تعالى: {َوَعا�رِسُ
�لطيبة،  �ل�سحبة  باملعروف من  معا�رسة زوجته  �لزوج  فيلزم  �لن�ساء/19. 
وكف �لأذى، و�ظهار �ملحبة لها، و�أل ي�ستاأثر بطعام �أو �رس�ب �أو ك�سوة 
�أحدنا  زوجة  حق  ما  و�سلم:  عليه  �لله  �سلى  �لنبي  �سئل  وقد  دونها، 
َت، وتك�سوها  َطِعمرْ �إذ�  ِعمها  ُتطرْ �لله عليه و�سلم: »�أن  عليه؟ فقال �سلى 
ح، ول تهجررْ �إل يف �لبيت« رو�ه  �إذ� �كت�سيَت، ول ت�رسب �لوجه، ول تقبِّ

ح: �أي ل تقل قبَّحك �لله.  �أحمد و�أبو د�ود، ومعنى ل تقبِّ

اإعفاف كل من الزوجني لالآخر: وذلك باأن يوؤدي كل منهما �حلقوق  -
�لزوجية �لتي يرتبها عقد �لزو�ج مما ي�سهم يف �إعفاف �لآخر و�إح�سانه.

حقوق الزوج:
باملعروف  - �لزوج  معا�رسة  �ملر�أة  على  يجب  باملعروف:  املعا�رسة   

وطاعته يف غي مع�سية، فقد قال �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم لمر�أة: 
ُتك وناُرك« رو�ه �أحمد و �لن�سائي. »اأين اأنِت من زوِجك؛ فاإمنا هو جنَّ

الأمانة: على �لزوجة �أن حتفظ غيبة زوجها يف نف�سها وبيته وماله  -
وولده، قال �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم: »ما ��ستفاد �ملوؤمن بعد تقوى 
�لله خي� له من زوجة �ساحلة �إذ� �أمرها �أطاعته و�إذ� نظر �إليها �رسته 

و�إن غاب عنها حفظته يف نف�سها وماله« رو�ه �بن ماجه.
منهما  - كل  يوؤدي  باأن  وذلك  لالآخر:  الزوجني  من  كل  اإعفاف   

�حلقوق �لزوجية �لتي يرتبها عقد �لزو�ج مما ي�سهم يف �إعفاف �لآخر 
و�إح�سانه.

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
يف  �ملغالة  عن  تنهى  �لإ�سالمية  �ل�رسيعه  �إن 
كل �سئ، وعن �لت�سدد يف �مل�سائل �ملادية �لتي 
مبنزلة  تهبط  مادية  م�ساومة  �إلى  �لزو�ج  حتيل 
على  تقوم  �لتي  �لزوجية  �لعالقة  وبقيمة  �ملر�أة 
تكاليف  �رتفاع  و�إن  و�لرت�حم.  و�ملودة  �ل�سكن 
�خلطبة و�لزو�ج ناجت من عدة عو�مل �قت�سادية و 
�جتماعية وجهل بتعاليم ديننا �لإ�سالمي �حلنيف، 
وتعك�ص �آثار �سلبية �آنية وم�ستقبلية على �لأ�رسة 
وبعد  �خلطوبة  فرتة  يف  ي�سود  نف�سي  قلق  من 
�لديون  من  �لأ�رسة  معاناة  تبد�أ  حيث  �لزو�ج، 
�لتي ترهق كاهلها مما يوؤثر على �سعادة �لزوجني 

وقد يوؤدي �إلى ف�سل �حلياة �لزوجية.
لهذ� فاجلماعة م�سوؤولة عن معاجلة ظاهرة �رتفاع 
تعالى: بقوله  عمال  �لزو�ج  و  �خلطبة   تكاليف 

َوَياأرُْمُروَن   ِ َيرْ �خلرْ �إَِلى  ُعوَن  َيدرْ ٌة  �أَُمّ ُكمرْ  ِمنرْ َتُكنرْ  {َولرْ
ِلُحوَن}  ُفرْ َلِئَك ُهمرْ �ملرْ َكِر َو�أُورْ ُنرْ َن َعنرْ �ملرْ َهورْ ُروِف َوَينرْ َعرْ ِباملرْ
�حلد  يف  �مل�ساهمة  �ملجتمع  وعلى   .104/ عمر�ن  �آل 

من هذه �لظاهرة لإح�سان �أبنائه.

ثالثًا: الفحص الطبي قبل الزواج
هو فح�ص طبي للمقبلني على �لزو�ج يتم من خالله 
و�لور�ثية،  �ملعدية  �لأمر��ص  بع�ص  عن  �لك�سف 
ويهدف �إلى حماية �لأجيال �جلديدة من �لأمر��ص 
�لور�ثية باإذن �لله، بالإ�سافة �إلى حماية �لأفر�د من 

�لأمر��ص �ملعدية �لتي تنتقل بني �لزوجني.
�لأردن  يف  �لزو�ج  قبل  �لطبي  �لفح�ص  نظام 
�لبحر  دم  �لك�سف عن مر�ص فقر  يقت�رس على 
 �ملتو�سط )�لثال�سيميا( و�سادر مبقت�سى �لفقرة )هـ( 
من �ملادة )4( و�لفقرة )ح( من �ملادة )66( من 
قانون �ل�سحة �لعامة رقم )54( ل�سنة 2002 

حيث ين�ص على ما يلي :
�أ- يتوجب على طريف عقد �لزو�ج، قبل توثيق 
�لعقد، �إجر�ء �لفح�ص �لطبي لدى �أي من �ملر�كز 

�لطبية �ملعتمدة.
�أن كال طريف  �إذ� تبني نتيجة للفح�ص �لطبي  ب- 
�لعقد يحمالن �ل�سمة �جلينية للثال�سيميا فعلى �ملركز 
�إمتام  �إ�سعارهما مبخاطر  �لطبي  �لتقرير  �أ�سدر  �لذي 
�لزو�ج على �لن�سل و�حل�سول على توقيعهما بت�سلم 
هذ� �لإ�سعار على �أن يت�سمن �لتقرير نتيجة �لفح�ص 

�ملخربي و��سم �لطبيب و�لر�أي �لطبي و�لتوقيع.
�ل�سحية  �ملر�كز  يف  �لفح�ص  �إجر�ء  وميكن 

�ملعتمدة من قبل وز�رة �ل�سحة جمانًا .
فح��سات طبية مقرتحة قبل الزواج

فحو�سات لتجنب �لأمر��ص �لور�ثية مثل فقر  -
دم �لبحر �ملتو�سط )�لثال�سيميا( وفقر �لدم �ملنجلي .  

فحو�سات ملعرفة قدرة �ملقبلني على �لزو�ج  -
على �إجناب �لأطفال .

�ملعدية  - بالأمر��ص  متعلقة  طبية  فحو�سات 
�لطرفني عن طريق  بني  تنتقل  �أن  و�لتي ميكن 
مثل  �لال�سقة  �ملخالطة  �أو  �جلن�سي  �لت�سال 
�ملعروف  �ملكت�سبة  �ملناعة  نق�ص  فيو�ص 
�إلتهاب �لكبد �لوبائي )ب(  بالإيدز، وفيو�ص 

َو)ج( وغيها من �لأمر��ص.
ما ه� اأف�سل وقت لإجراء الفح��سات؟

مبا�رسة  �خلطبة  بعد  �لفحو�سات  باإجر�ء  ين�سح 
وقبل �لعقد.

اأهمية الفح�س الطبي قبل الزواج 
�سيمكننا  - �لزو�ج  قبل  �ملر�ص  على  �لتعرف 

يف حالت كثية من معاجلته �أو جتنب عو�قبه 
�لزوجان  �سيكون  �لأقل  على  �أو  وم�ساعفاته 

على علم بتبعاته و�أخطاره.
لقاء �خلطيبني بالطبيب يكون فر�سة لالإجابة عن  -

كافة �ل�ستف�سار�ت و�إعطاء �لن�سح و�لإر�ساد�ت 
�ملتعلقة بتنظيم �لأ�رسة للر�غبني يف ذلك.
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رابعًا: تنظيم األسرة والمباعدة بين األحمال
�إن تنظيم �لن�سل مبعنى �ملباعدة بني فرت�ت �حلمل جائز �رسعًا �إذ� كان 
بر�سا كل من �لزوجني حلديث جابر ر�سي �لله عنه قال: »كنا نعزل على 
عهد ر�سول �لله �سلى �لله عليه و�سلم و�لقر�آن ينزل، ز�د ��سحاق قال 

�سفيان: لوكان �سيء ينهى عنه لنهانا عنه �لقر�آن« رو�ه م�سلم. 
و�لعزل يعني �أن يتم �لقذف خارج �لرحم وهذه كانت و�سيلة من و�سائل 
منع �حلمل معروفة ذلك �لزمان، ويقا�ص عليها كل و�سيلة من و�سائل 
�أو  �أو �للولب  �أو �حلقن  منع �حلمل مما �خرتعه �لعلم �حلديث كاحلبوب 
�لغر�سة �إذ� �أجازها �لأطباء مبا يتنا�سب مع �حلالة �ل�سحية للزوجة وعليه 

فاإن هذه �لو�سائل جائزة �رسعًا. 
على حترميه  �لعلماء  �أجمع  فقد  �لإجناب  قطع  مبعنى  �لن�سل  و�أما حتديد 
وحترمي �لقيام باأي عمل يوؤدي �إلى ذلك كربط �لأنابيب وقطع �لقنو�ت 
�ملنوية للذكور وكل ما يوؤدي �إلى قطع �لإجناب بالكلية. فعن عثمان بن 
مظعون قال: »يا ر�سول �لله �إين رجل ي�سق علي �لعزوبة فاأذن يل يف 
�لخت�ساء قال: »ل ولكن عليك بال�سوم« �أخرجه �أحمد. واإمنا ي�صتثنى من 
حكم �لتحرمي حالت �ل�رسورة، �إذ� ثبت لدى �لأطباء �أن حدوث �حلمل 
لإمر�أة معينة �سيكون خطرً� على حياتها �أو �سيوؤدي �إلى �رسر بالغ على 

�سحتها، فال باأ�ص حينئذ فقط من �إجر�ء عملية »ربط �لأنابيب«.
و�قت�سادية  �جتماعية  فو�ئد  �لأ�رسة  لتنظيم  الأ�رسة:  تنظيم  ف�ائد 

و�سحية تعود على �لفرد و�لعائلة و�ملجتمع منها:
�لولدة،  - حديثي  و�لأطفال  �لأمهات  بني  �لوفاة  خماطر  تخفي�ص 

و�لأطفال قبل �لولدة.
�ملتقاربة  - لالأحمال  نتيجة  حتدث  قد  �لتي  �ل�سحية  �ملخاطر  تقليل 

و�ملتكررة وخا�سة على �لأمهات يف �ملر�حل �لعمرية �ل�سغية جدً� 
�أو �لكبية.

�لأحمال حتافظ  - بني  �ملباعدة  �لأم؛ فمن خالل  �حلفاظ على �سحة 
�لأم على �سحتها �جل�سدية و�لعقلية.

تخفي�ص معدل ولدة �ملو�ليد �خلد�ج وذوي �لأوز�ن �ملتدنية ومعدل  -
�إ�سابة �لأطفال بالأمر��ص �ملعدية و�سوء �لتغذية.

ر�ساعة  - و�إر�ساعه  وتغذيته  بطفلها  �لأم  لعناية  �أكرب  فر�سة  توفي 
طبيعية طويلة وكافية.

حت�سني نوعية �حلياة و�لرفاهية لأفر�د �لأ�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	•
بناًء 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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كاهل  - عن  �لقت�سادية  �لأعباء  تخفي�ص 
�لأ�رسة، مما يوفر فر�سة تقدمي م�ستوى جيد من 
�لتغذية، و�لرعاية �ل�سحية، و�لتعليم، و�لرتفيه 

وغي ذلك.
من  - �لأ�رسة  ومتكني  �لكايف  �لوقت  �إيجاد 

و�لثقافية  �لجتماعية  �لأن�سطة  يف  �مل�ساركة 
و�لقت�سادية.

حت�سني �لو�سع �ل�سحي و�لتعليمي  -
و�لجتماعي للمجتمع. 

اأ�س�س تنظيم الأ�رسة:
�لزوجني  - بني  �مل�سرتك  و�لتخطيط  �حلو�ر 

لتنظيم عملية �لإجناب وحتديد فرت�ت �ملباعدة  
دون تدخل من �لأهل �أو من �ملحيط �خلارجي. 

تنظيم  - خدمات  ومقدمي  �لطبيب  ��ست�سارة 
�لأ�رسة يف �ملر�كز �ل�سحية حول و�سائل تنظيم 

�لأ�رسة لختيار �لو�سيلة �ملنا�سبة للزوجني. 
ح�سب  - �لأ�رسة  تنظيم  و�سائل  ��ستخد�م 

تعليمات �لطبيب و�للتز�م مبو�عيد �ملتابعة �لطبية. 
�آمنة من خالل  - �أمومة وطفولة  �حلر�ص على 

�لطبية لالأم وللمولود و�للتز�م  �لرعاية  توفي 
مبو�عيد متابعة �حلمل ومتابعة �لنفا�ص وجدول 

مطاعيم �ملولود.
خالل  - من  �لأ�رسة  �سحة  على  �ملحافظة 

فيه  يقوم  �حلياة  يف  �سحي  �أ�سلوب  �تباع 
بانتظام،  �لريا�سة  مبمار�سة  �لأ�رسة  �أفر�د 
وتناول �لغذ�ء �ل�سحي �ملتو�زن، و�لبتعاد عن 
�لتدخني، و�إجر�ء �لفحو�سات �لطبية للك�سف 
�ملبكر عن �لأمر��ص مثل �لفح�ص �ملبكر عن 

�رسطان �لثدي وغيه. 

خامسًا: االتصال الفعال في 
العالقات األسرية:   

هو  �لأ�رسية  �لعالقات  يف  �لفعال  �لت�سال 
عن  للتعبي  �لأ�رسة  لأفر�د  �لفر�سة  �إتاحة 
لهم  �ل�ستماع  وح�سن  وم�ساعرهم  �آر�ئهم 
وتقبلهم، ويكون �لت�سال �لفعال يف �لعالقات 
�لأ�رسية مع كافة �أفر�د �لأ�رسة �سو�ًء �لأزو�ج 
�أو �لأبناء �أو �لأهل وكل من يهم �لأ�رسة �أمره، 
�لد�خلي  �لتما�سك  عو�مل  �أهم  من  يعترب  و 
يعك�ص  حيث  �مل�ستقرة،  �ل�سليمة  لالأ�رسة 
�لطماأنينة و�ل�سكينة يف �لعالقات بني �أفر�دها.

على  كبية  بدرجة  تعتمد  �لأ�رسة  �سعادة  �إن 
�أفر�دها  بني  ومنفتح  �سحيح  �ت�سال  وجود 
�مل�سكالت  معظم  �أن  �إلى  �لأبحاث  وت�سي 
�لزوجية و�لأ�رسية و�لعالقات بني �لأبناء و�آبائهم 
تن�ساأ من �سوء �لت�سال �أو �لت�سال غي �لفعال  

بني �لأفر�د.
�لت�سال  خالل  من  �لأفر�د  بني  �لت�سال  يتم 
�لتي  و�لعبار�ت  �لكلمات  يف  �أي  �للفظي، 
ي�ستخدمها �أفر�د �لأ�رسة يف �حلديث مع بع�سهم 
�لحرت�م  فيها  ير�عى  �أن  يجب  بحيث  �لبع�ص 
و�لتقدير و�لرفق و�ملودة و��ستخد�م لغة ب�سيطة 
يظهر  كما  �لطرفان  يفهمها  وو��سحة  �سهلة 
يف �لت�سال غي �للفظي و�لذي ي�سمل كل ما 
ي�سدر عن �لفرد من حركات و�إمياء�ت وتعبي�ت 
�مل�ساعر  عن  �لتعبي  بهدف   و�سوتية  ج�سدية 

و�إي�سال ر�سالة �إلى �لطرف �ملقابل.
املناق�سات  خالل  الت�سال  فعالية  ول�سمان 
الأ�رسية علينا اإتقان املهارات التالية وممار�ستها:

وذلك  - �لآخر  للطرف  �لفّعال  �لإ�سغاء 
ي�سدر  ما  ومتابعة  حلديثه  �لعميق  بالنتباه 
و�إظهار  و�نفعالت،  وتعابي  كلمات  من  عنه 

�لتعاطف معه حتى ن�سعره بالقبول و�لتفهم. 

 »
اج

زو
 ال

لة
ح

مر
« 

ع:
راب

 ال
سم

لق
ا

القسم الرابع: »مرحلة الزواج« 



25

مبا مت فهمه من حديثه ب�سورة موجزة وذلك  - �لآخر  �لطرف  �إخبار 
للتاأكد من �لفهم �ل�سحيح للر�سالة.

غي  - �أو  غام�سة  جو�نب  �أية  حول  �لتف�سي  وطلب  �ل�ستي�ساح 
مفهمومة يف حديث �لطرف �لآخر.

بهدف  - و�لنقا�ص   �حلو�ر  تفعيل  �ساأنها  من  �لتي  �لأ�سئلة  طرح   
�لو�سول �إلى فهم م�سرتك مع �لطرف �لآخر. 

�إبد�ء �لتعاطف مع �لطرف �لآخر وتفهم ما قد ي�سدر عنه من م�ساعر  -
وتعابي كالغ�سب �أو �ل�سيق �أو �حلزن �أو �لفرح.

�إخبار �لطرف �لآخر كيف �أثرت كلماته و�أفعاله فيك. -
كما يجب علينا جتنب املع�قات التي ت�ؤدي اإلى خلل يف عملية الت�سال 

وذلك من خالل مراعاة ما يلي:
��ستخد�م لغة ب�سيطة وو��سحة ميكن فهمها من قبل �لطرف �لآخر  -

بطريقة �سحيحة.
�لآخر  - �لطرف  ن�سج  مدى  مع  تتنا�سب  بطريقة  �ملو�سوع  طرح 

و�إدر�كه.
طرح �ملو�سوع بطريقة  مقبولة �جتماعيًا تر�عي ثقافة ومعتقد�ت  -

وبيئة �لطرف �لآخر.
�ختيار �لوقت �ملنا�سب للحديث و�لذي يكون فيه �لطرفان مرتاحني  -

وم�ستعدين للحديث و�لنقا�ص بهدوء وتفهم. 
ل�سمان  - وذلك  �لآخر  للطرف  و�لنف�سية  �ملز�جية  �حلالة  مر�عاة 

��ستعد�ده للحو�ر و�لتفاهم وتقبل �لآر�ء �لأخرى. 
تفهم دو�فع �لطرف �لآخر وحتيزه لأحكام م�سبقة ومعاجلتها بالإقناع  -

و�لرفق. 
�إهماله  - وعدم  �حلديث  لكامل  �لآخر  �لطرف  �سماع  من  �لتاأكد 

لالأجز�ء �لتي ل تتو�فق مع ميوله ومعتقد�ته.
�أثناء  - عنا  ت�سدر  قد  �لتي  و�لإمياء�ت  و�لتعابي  �حلركات  مر�عاة 

مفهوم  و  و�لكلمات  �ل�سوت  نربة  مع  تتناق�ص  ل  بحيث  �حلديث 
�لر�سالة �لتي نود �إي�سالها للطرف �لآخر، وتوظيف لغة �جل�سد باإيجابية 

وذلك لنعطي �نطباعًا عامًا بالثقة و�سهولة �لت�سال.   

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
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أواًل: عالقة الزواج بالتربية
�رتباطًا وثيقًا، ملا فيه من  بالرتبية  �لزو�ج  يرتبط 
�لنحالل  من  �ملجتمع  و�سالمة  �لإن�سان،  حفظ 
و�ل�سكن  �لأمر��ص،  من  و�ل�سالمة  �لأخالقي 
�لروحي و�لنف�سي �إ�سافة �إلى �لتعاون بني �لزوجني 

على بناء �أ�رسة �سعيدة .
ثانيًا: التربية األسرية الفعالة

باأنها عملية تهدف  �لفعالة  تعرف �لرتبية �لأ�رسية 
�إلى �إعد�د �لأطفال يف �لأ�رسة لي�سبحو� �أ�سخا�سًا 
�ساحلني فاعلني يف �ملجتمع، وتبد�أ يف �لأ�رسة ثم 
ت�سارك فيها موؤ�س�سات �أخرى كالرو�سة و�ملدر�سة 
تبقى  �لأ�رسة  �أن  �إل  �لإعالم،  وو�سائل  و�لأقر�ن 
حتديد  و  �لفرد،  �سخ�سية  ت�سكيل  يف  �لأ�سا�ص 
مدى تاأثي باقي �مل�سادر على �سخ�سيته من خالل 

�أ�ساليب �لرتبية و�لتن�سئة �لتي توظفها.
بالن�صبة  احلياة احلقيقة  مناذج  الآباء والأمهات  ميثل 
لالأطفال، فهم يت�رسبون �أفكارهم و�جتاهاتهم وقيمهم 
بلورة  يف  �لأكرب  �لأثر  له  يكون  مما  و�سلوكياتهم، 
�سخ�سية �لطفل وتن�سئته، كما �أن �لتما�سك �لأ�رسي 
من �أهم �لأمور �لتي جتعل من �لأ�رسة ح�سنًا �آمنًا لنمو 
و�لحتفاظ  و�تفاقهما  �لو�لدين  فتعاون  �لأطفال، 
بكيان �لأ�رسة يخلق جو�ً هادئًا ين�ساأ فيه �لطفل ن�ساأًة 

متزنًة، ومينحه ثقًة بنف�سه وبالكبار من حوله.
 ثالثًا: أسس العالقة اإليجابية

بين اآلباء واألطفال 
�لحرت�م �ملتبادل. -
�إظهار �حلب للطفل.  -
�لت�سجيع وتعزيز �ل�سلوك �لإيجابي. -
توفي وقت للمتعة و�ملرح. -
�لعد�لة بني �لأولد ذكورً� و�إناثًا. -
�حلماية و�إ�سعارهم بالأمان �لنف�سي و�لطماأنينة  -

د�خل �لأ�رسة.
�حلو�ر وتقبل �لآخر و�حرت�م �لآر�ء.  -
�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت وحتمل �مل�سوؤوليات. -

رابعًا: أنماط الرعاية األسرية 
وأثرها على الطفل 

الوالدين  طريقة  الأ�رشية  الرعاية  منط  ي�صمل 
يف رعاية �أطفالهما و�أ�ساليب توجيههم، �إ�سافة 
�إلى ما ي�سدر عنهما من �أقو�ل و�أفعال ومو�قف، 

وتتمثل يف:
على  - القائم  الأ�رشية  والرتبية  الرعاية  منط 

�إلى  يوؤدي  و�لذي  و�لت�سجيع  �لدميقر�طية 
�لطفل  �سعور  عن  ف�ساًل  و�لإجناز  �لنجاح 
�سليم  تطور  وبالتايل  و�حلب،  و�لتقبل  بالأمن 

للطفل �سلوكيًا و�نفعاليًا و�جتماعيًا.
على  - القائم  الأ�رشية  والرتبية  الرعاية  منط 

�إنتاج  �إلى  يوؤدي  و�لذي  و�لق�سوة  �لت�سلط 
تتقبل  بنف�سها،  و�ثقة  غي  �سلبية  �سخ�سية 
�لتعليمات بخنوع، ول تتحمل �مل�سوؤولية �أو تلجاأ 
�ل�سليم  �لتطور  يف  �إعاقة  وبالتايل  �لعنف  �إلى 

للطفل �سلوكيًا و�نفعاليًا و�جتماعيًا.
املت�صاهل  - الرعاية  منط  الأ�رش  على  يغلب  قد 

بدون  �سيء  كل  على  يح�سل  �لطفل  يجعل  مما 
جهد، مما يعر�سه لكثي من �ملخاطر و�ل�سلوكيات 

�ل�سلبية لعدم توجيهه ومتابعته من قبل �لآباء.
خامسًا: المهارات األساسية التي 

تتطلبها التربية األسرية الفعالة
مكافاأة �سلوك �لطفل �ملرغوب فيه. -
جتاهل �سلوك �لطفل غي �ملرغوب فيه �أحيانًا  -

فيه  �ملرغوب  �ل�سلوك غي  وت�سحيح ومعاجلة 
�أحيانًا �أخرى ح�سب مقت�سى �حلال.

�تباع �أ�سلوب تربية موحد.  -
توجيه �لأبناء وخماطبتهم بطريقة �إيجابية. -

سادسًا: نتائج التربية األسرية الفعالة
ب�سحة  - �لآباء  فيها  ينعم  ؛  هادئة  �أ�رسية  حياة 

نف�سية جيدة، وي�سعرون بالر�سا و�لتقدير و�ل�سعادة. 
بالقدرة  - �لأطفال  فيه  ينعم  �أ�رسي؛  تو�فق 

و�إقامة  و�لإبد�ع،  و�لتح�سيل  �لإجناز  على 
عالقات �جتماعية ناجحة. 

القسم الخامس: »التربية األسرية الفعالة«
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وقدرة  - جيدة،  نف�سية  ب�سحة  �أفر�ده  ينعم  ومتما�سك؛  قوي  جمتمع 
على �لتو�فق و�لإجناز و�لإبد�ع. 

سابعًا: أساسيات التربية في الشريعة اإلسالمية
يالحظ يف �لأ�رسة �مل�سلمة جانب �لتو�زن و�لعدل يف �ملعاملة بني �لأولد،  -

و�أل نظهر مياًل مع �أحدهم ملا يف ذلك من �إثارة للبغ�ساء و�لكر�هية بينهم، 
�أو �أن نخ�ص �أحدً� منهم بعطاء دون �إخو�نه . ويظهر �لو�لد فرحًة باملولود 
�سو�ًء كان ذكرً� �أم �أنثى لأن تف�سيل �لبنني على �لبنات �سمة جاهلية قائمة 
على فكرة �لقبلية و�لغار�ت و�ل�سلب و�لثاأر وقد نهى �لإ�سالم عن كل ذلك. 

�أقامت �ل�رسيعة حول �لأ�رسة �سورً� منيعًا حلمايتها من �أ�سباب �لرتهل  -
�إلى  �لفقر  يت�رسب  و�لك�سب لكي ل  �لعمل  و�لنحر�ف، ف�سجعت على 

�لأ�رسة ويبد�أ عطبها من ع�رس �حلال وذل �ل�سوؤ�ل ومد �ليد للمخلوقني.
 حل �مل�سكالت يف �لأ�رسة عن طريق �لتفاهم و�حلو�ر وخف�ص �جلناح،  -

و�أل يكون �للجوء �إلى �لطالق �إل عندما تف�سل كل �حللول �لأخرى، وذلك 
و�لنهيار،  �لت�ستت  من  لالأ�رسة  وحماية  �لأولد،  م�ستقبل  على  حر�سًا 
ورغبة يف حفظ �للحمة �لجتماعية ووقايتها من �أ�سباب �لعنف و�لوهن .

عاجلت �ل�رسيعة م�سكلة �لفر�غ �إذ حببت للم�سلمني �أن ي�سغلو� �أنف�سهم  -
�ملبارك  �جلهد  وهذ�  �ملجتمع،  وخدمة  و�لدعوة  و�لعبادة  و�لتعليم  بالتعلم 
ي�ستوعب طاقات �لنف�ص �لإن�سانية ول يدع فيها �أية م�ساحة خالية يقتلها 

�أو ي�ستحوذ عليها �لفر�غ .
مالحظة عالقات �لأبناء و�لو�سط �لذي يتحركون به وتاأثي�تهم عليه  -

فقد نهى �لنبي عليه �ل�سالم عن �سحبة �لأ�رس�ر وبني خماطر ذلك حني 
�سبه �جللي�ص �ل�سالح بحامل �مل�سك و�سبه �لآخر بنافخ �لكي.

تقوي  - �لتي  �لرعب  �أفالم  �أو  �ملثية  �لأفالم  م�ساهدة  بالأبناء عن  �لناأٌي 
جانب �لق�سوة و�لعنـف، و�أن ير�قب ��ستخد�مهم لو�سائل �لت�سال �حلديثة 
�لأبناء وت�ستت  �نحر�ف تف�سد حياة  �إلى و�سائل  �لأخرى لكي ل تتحول 

حياتهم وطاقاتهم .  
ملا كانت �لرتبية �لأخالقية م�سوؤولية جماعية فاإنه ل بد من �لتحذير من  -

تربية �لأبناء على �لكذب و�ل�رسقة و�ل�سب و�ل�ستم، كما �إنه ل بد من مقاومة 
�لتقليد  موجات  و�سط  �ل�سخ�سية  وذوبان  و�لنحالل  �مليوعة  مظاهر  كل 

�لأعمى، و�لرتف �ملف�سد للحياة .
�لإهانة  - �أ�سباب  عن  و�لبتعاد  �لذ�ت،  �حرت�م  على  �لأبناء  تربية 

و�خلمول،  و�لعجز  بالنق�ص  �ل�سعور  من  ذلك  يورثه  ملا  و�لتحقي 
وتربيتهم �أي�سًا على �حرت�م �لآخر وتقبله وحفظ حقه .

ل حرج يف �أن ميار�ص �لأبناء بع�ص �أ�سناف �للهو �ملباح و�لريا�سة . -
ت�سجيع �لأبناء على �لتعامل مع من حولهم باإيجابية و�إح�سان بعيدً�  -

عن �لع�سبية و�لندفاع نحو �لعنف و�لإيذ�ء .

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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أواًل:  غياب التكيف الزواجي
�لتكيف �لزو�جي هو �ل�ستعد�د للحياة �لزوجية 
�لزوجني،  بني  �ملتبادل  و�حلب  فيها،  و�لندماج 
�حلياة  م�سوؤوليات  وحتمل  �جلن�سي،  و�لإ�سباع 
عن  وينتج  م�سكالتها.  حل  على  و�لقدرة 
�لزو�جي جمموعة من  �لتكيف  �أو غياب  �سعف 
اخلالفات وال�صغوط التي توؤثر �صلبًا على طبيعة 
��ستمر�رها  على  ويرتتب  �لزوجني،  بني  �لعالقة 
و�لنفعالية  �ل�سلوكية  �لنتائج  من  جمموعة 

�ل�سلبية من �أهمها: 
�نقطاع �لتو��سل وعدم �لرغبة يف �حلديث.. 1
�لنعز�ل.. 2
��سطر�ب �لنوم.. 3
��سطر�ب �لأكل.. 4
�ملز�جية يف �لتعامل.. 5
��ستخد�م �لعنف.. 6
�خلوف.. 7
�ل�سك وعدم �لثقة بالآخر.. 8
�لغ�سب.. 9

�لت�ستت وعدم �لرتكيز.. 10
�لنغما�ص يف �لعمل �أو �لن�ساطات �ملختلفة.. 11
الإحباط وخيبة الأمل.. 12
�لكتئاب.. 13
�ل�سطر�ب �لنف�سي.  . 14
�لطالق.. 15

ثانيًا: أهم المشكالت األسرية 
�لأ�رسة  لأهمية  �لعميق  �إدر�كنا  من  �لرغم  على 
مقومات  يجهلون  �ملجتمع  �أفر�د  بع�ص  �أن  �إل 
�لأ�رسة �ل�سعيدة و�أ�س�ص بناء �لعالقات �لزوجية 
�لذي  �لتوجيهي  �لدور  �إلى  ويفتقرون  �لناجحة 
لبناء  �أبنائهم  توجيه  يف  �لأهل  به  يقوم  كان 
و�لرحمة  �ملودة  من  �أ�سا�ٍص  على  م�ستقرٍة  �أ�رٍس 

و�لتو�فق، مما �أدى �إلى زيادة معدلت �لطالق يف 
حالة طالق  �سجلت 15700  حيث  �لأردن، 
ح�سب �إح�سائيات عام2010، �سكلت ن�سبة 
حالت  �إجمايل  �لدخول41%من  قبل  �لطالق 

�لطالق)2(.
اأهم الع�امل امل�ؤدية للخالفات والطالق قبل 

الدخ�ل.
�لت�رسع يف عقد �لقر�ن دون �لتاأكد من جدية  -

اخلاطبني بالرتباط وحتمل م�صوؤوليات الزواج. 
�خلاطبني  - قبل  من  �لختيار  يف  �لت�رسع 

ودون فهم تفكي �لآخر ونظرته للحياة حيث 
ي�ستطيع  ل  �أنه  �أحدهما  �أو  �خلاطبان  يكت�سف 
من  ق�سية  فرتة  بعد  �لآخر  مع  يتعاي�ص  �أن 

�لتعامل مما يوؤدي لهذ� �لنوع من �لطالق. 
دون  - �لختيار  يف  لالأهل  �ل�سلبي  �لتدخل 

رغبة من �خلاطبني. 
يجعل  - ما  �ملخطوبة،  �أهل  طلبات  كرثة 

باللتز�مات  �لإيفاء  على  قادر  غي  �ل�ساب 
فيف�سل �لطالق قبل �إمتام �لزو�ج. 

عدم �لو�سوح و�ل�سفافية يف �لتعامل  ويظهر  -
كل منهما عك�ص حقيقته .

الزوجية  للخالفات  امل�ؤدية  الع�امل  اأهم 
والطالق بعد الدخ�ل.

�سوء �ختيار كل من �لزوجني لالآخر، فكثي  -
�رسيك  �ختيار  عند  يلتزم  ل  �لأزو�ج  من 
عليها  حثنا  �لتي  �ل�رسعية  بال�سو�بط  حياته 
َفررْ  »َفاظرْ بقوله:  و�سلم  عليه  �لله  �سلى  ر�سولنا 
َيَد�َك« متفق عليه، فالختيار  َتِرَبترْ  يِن  ِبَذ�ِت �لدِّ
�لدين  �أ�سا�ص  يكون على  �لذي  هو  �ل�سحيح 
ذلك  بعد  ياأتي  �أن  باأ�ص  ول  و�خللق،  و�لأمانة 

�جلمال �أو �ملال �أو �حل�سب.

 القسم السادس: »المشكالت األسرية وطرق معالجتها«

)2( د�ئرة قا�سي �لق�ساة/�لتقرير �لإح�سائي �ل�سنوي لعام 2010.
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�أهم  - �أحد  �لزوجني  بني  فالتكافوؤ  �لزوجني،  بني  �لكفاءة  �نعد�م 
�لعو�مل يف ��ستقر�ر �حلياة �لزوجية �سو�ء كان ذلك يف تقارب �ل�سن 
بني �لزوجني بحيث ل يكون عمر �لزوج �أو �لزوجة �أكرب من �ساحبه 
و�ل�ساب يف �سن ل  للفتاة  �ملبكر  �لزو�ج  �أي�سًا  به  يرتبط  بكثي.ومما 
بعو�قب  يباليان  فال  �لأ�رسة  تكوين  �أهمية  �إدر�ك  من  فيه  ميكنهما 
�أحدهما متدينًا  �لدين فقد يكون  �نعد�م �لكفاءة يف  هدمها، وكذلك 
و�لآخر لي�ص كذلك مما يوؤدي �إلى عدم �لن�سجام بني �لزوجني وكذلك 
فاإذ�  و�ملايل  و�لجتماعي  و�لثقايف  �لتعليمي  �مل�ستوى  يف  �لتقارب 
�سعر �لزوجان �أو �أحدهما بالتفاوت يف �سيء من هذه �ملجالت، فاإنه 
�لعاد�ت  ويف  �لثقافية  �حلياة  مظاهر  تف�سي  يف  خالف  عنه  �سين�ساأ 

و�لتقاليد و�مليول و�لقيم و�ملثل و�ملعايي و�لنظرة يف تربية �لأولد.
�لتوجيهي،   - دورهم  وغياب  �لزوجني  حياة  يف  �سلبًا  �لأهل  تدخل   

�لزو�ج  للمقبلني على  �لن�سح  �إلى توجيه  �لأهل  ديننا �حلنيف  فقد حّث 
وفق منهج �لإ�سالم و�رسعته، فيجب على �أهل �لزوجة �لعقالء  �إذ� زفو� 
�مر�أة �إلى زوجها �أمروها برعايته وح�سن �لقيام بحقه وتعهدوها بالن�سح 
�إعطائها  وعدم  �أ�رستها،  ��ستقر�ر  على  باحلفاظ  و�أو�سوها  و�لرعاية 
�إلى هدم �لأ�رس وتدميها وحتري�ص  �لتوجيهات �خلاطئة �لتي قد توؤدي 
�أحد �لطرفني على م�ساك�سة �لآخر، وكذلك على �أهل �لزوج �أن ينظرو� 
�إلى زوجة �بنهم نظرة حب و�حرت�م ل نظرة �إذلل وعبودية و�أن يحرتمو� 
��ستقاللية �لأ�رسة �جلديدة دون تبعية �أي من �لزوجني لأحد �أفر�د �أ�رسته. 

غياب ثقافة �حلو�ر بني �لزوجني مما يجعلهما غي قادرين على فهم  -
�إلى  �للجوء  �إلى  يوؤدي  �مل�سكالت مما  �لبع�ص وجتاوز وحل  بع�سهما 

�لعنف و�لإ�ساءة فتزد�د حدة �خلالف و�لفجوة بني �لطرفني.
عدم حتمل م�سوؤوليات �لزو�ج من �أحد �لطرفني �سو�ء �مل�سوؤوليات  -

�لجتماعية �أو �ملالية كبخل �لزوج �أو عدم �نفاقه على زوجته و�أبنائه. 
�سعف �لو�زع �لديني وغياب �لقيم �لأخالقية، قال �سلى �لله عليه  -

ُكمرْ  ُ َو�أََنا َخيرْ ِلِه  ُكمرْ لأَهرْ ُ ُكمرْ َخيرْ ُ و�سلم يف تعظيم �حلياة �لزوجية: »َخيرْ
�أن  عليها  يجب  فيما  زوجها  �ملر�أة  ع�ست  فاإن  �لرتمذي،  رو�ه  ِلي«  لأَهرْ
�لله  يتقي  �أن  عليه  يجب  فيما  زوجته  �لرجل  �أهمل  �أو  فيه،  تطيعه 
فيه، فاإن ذلك �سيوؤدي �إلى �إحد�ث فجوة يف �حلياة �لزوجية قد تكون 

نهايتها �لطالق.
�مل�ساكل �لقت�سادية، فالأحو�ل �لقت�سادية �لتي متر بها �حلياة �لأ�رسية  -

لها دور كبي يف �ل�سقاق �لذي يحدث بني �لزوجني ب�سبب �سعف �لإد�رة 
�ملالية وعدم �لقدرة على �لتكيف مع �لأحو�ل �ملادية لالأ�رسة.

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	•
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من  - �إليه  يوؤديان  وما  و�ل�سك  �لظن  �سوء 
هدم  يف  رئي�ص  �سبب  وهو  وحت�س�ص،  جت�س�ص 
�لغية  �أما  �لزوجني،  بني  �لثقة  ونزع  �لبيوت 
ومفيد  نافع  �ساأن  وهو  فطري  �أمر  �أنها  فمعلوم 
�إلى  حده  عن  ز�د  �إذ�  ولكن  �لزوجني،   لكال 
درجه �لتهام و�ل�سك �ملريب فاإنه يف�سد �لعالقة 
�أن  لبد  �لأ�رسه  باأن  نذكر  وهنا  �لزوجني،  بني 
و�ل�سفافية  �لثقة  من  متني  �أ�سا�ص  على  تبنى 
و�مل�سوؤولية، و�أن كال �لزوجني م�سوؤول عن بناء 
هذه �لثقة، وتر�سيخ هاتيك �مل�ساءلة و�أن ل يوؤخذ 
�أي �سوؤ�ل �أو ��ستي�ساح على �أنه �سك �أو �تهام.  

�لبيت،  - يف  �لرجل  بقو�مة  �لت�سليم  عدم 
لها  بد  ل  �سغية  موؤ�س�سة  هي  فالأ�رسة 
�لأمان،  بر  �إلى  ويقودها  يوجهها  قائد  من 
يكون  �أن  �لإلهية  �لإر�دة  �ساءت  وقد 
من  يحمله  ملا  �لأ�رسة  يف  �لقائد  هو  �لزوج 
تعالى: �لله  قال  وغيها،  كالنفقة   تبعات 

ُه  �للَّ َل  َف�سَّ مِبَا  �َساِء  �لنِّ َعَلى  �ُموَن  َقوَّ َجاُل  {�لرِّ
 { َو�ِلِهمرْ مرْ �أَ ِمنرْ  َفُقو�  �أَنرْ َومِبَا  �ٍص  َبعرْ َعَلى  ُهمرْ  �سَ َبعرْ
موؤ�س�سة  يف  �لقيادة  �نعدمت  و�إذ�  �لن�ساء/34، 
�أو �أ�رسة ل�سك �أن �ل�سطر�ب �سيعم وينت�رس 
�لف�ساد، وقد قال �لله تعالى عن �لكون وتدبيه:  
َلَف�َسَدَتا}  ُه  �للَّ �إِلَّ  �آَِلَهٌة  ِفيِهَما  َكاَن  {َلورْ 
�لأنبياء/22، وطبيعة �حلياة �لإن�سانية تقت�سي �أن 
يكون هناك قائد يف �لأ�رسة فاإذ� كانت �لقيادة 
لأحد �لزوجني، ��ستقرت �حلياة �لزوجية، و�إل 
مهددة،  �لأ�رسة  حياة  و�أ�سبحت  ��سطربت 
�أن  مليئة بامل�سكالت و�ملنازعات لأنه ل ميكن 

ت�ستمر �أية موؤ�س�سة بوجود �ثنني من �لقادة.
مطلقة  �سلطة  تعني  ل  لالأ�رسة  �لزوج  وقيادة 
طرح  على  تقوم  قيادة  هي  واإمنا  ديكتاتورية، 
وجهات �لنظر و�ملكا�سفة و�ل�سورى، قال تعالى:  
فاإن  �ل�سورى/38،   { َنُهمرْ َبيرْ �ُسوَرى  ُرُهمرْ  {َو�أَمرْ
�لأحادية  عن  �لبعد  �لناجح  �لقائد  �سفات  من 
و�لإنفر�د بالر�أي؛ فال يقمع �لآخرين، �أو ي�سخر 
منهم، بل ي�ساورهم، ويتبادل وجهات �لنظرمعهم. 

كما �أن �لقائد �لناجح يبتعد عن كرثة �ملر�جعة 
بحيث ل  �لأمور وكبيها،  و�مل�ساءلة يف �سغي 
يرتك �أي م�ساحة لالجتهاد يف �ل�ساأن �لد�خلي 
يف  قر�رً�  يتخذ  �أن  �لرجل  �أر�د  فاإذ�  لالأ�رسة. 
�أ�رسته �أو حتى ي�سرتي �سيئًا فالأولى �أن ي�ساور 
زوجته فاإن من �ساأن ذلك �أن يدمي �لألفة و�ملودة 
قر�ر�ت  وتقبل  �لزوجة  نف�ص  ويطيب  و�لرحمة 

�لزوج وهي ر��سية مطمئنة.
منع �لزوجة �أو �لت�سييق عليها يف �لذهاب  -

�إلى بيت �أهلها للزيارة، وهنا ل بد من �لتفاق 
على �لزيارة �إذ غالبًا ما يحدث �خلالف ب�سبب 
وح�سول  �لتكر�ر  وكرثة  �لزيارة  مدة  طول 
وح�سًة عند �لزوج ب�سبب �حلاجة �إلى زوجته، 
يكون  وقد  م�سيبًا  هذ�  يف  �لزوج  يكون  وقد 
خمطئًا وهنا لبد من �لتدخل لدى �أهل �لزوجة 
�بنتهم وم�ساعدتها على  �ساأن  ملنا�سحتهم يف 
زوجها  وحقوق  مل�ساعر  رعاية  وقتها  تنظيم 
يجعال  �أن  بد  ل  �لزوجني  �أن  كما  و�أ�رستها، 
بزيادة  ت�سمح  �ل�ساأن  هذ�  يف  مرونة  بينهما 
�لظروف  منها بح�سب  �لنق�ص  �أو  �لزيارة  مدة 
و�لأحو�ل. �أما منع �لزوجة من زيارة �أهلها �أو 
ي�سعب  �أمر  فهذ�  �أهله  زيارة  من  �لزوج  منع 
هذه  جّرت  �إذ�  �إل  �لعقالء،  جميع  لدى  قبوله 

�لزيار�ت �رسرً� و��سحًا على �لأ�رسة. 
�ن�سغال �لزوج عن ��رسته وكرثة خروجه من  -

�لبيت، وهذ� �سبب للخالف متامًا مثل كرثة خروج 
�لزوجة، ذلك �أن �لزوج وهو رب �لأ�رسه و�مل�سوؤول 
ويطلبون  يحتاجونه  �لأفر�د  وجميع  عنها، 
م�سورته ور�أيه فاإن مل يجدوه حار �أمرهم، و�سل 
�سبيلهم، وفقدو� �ملوؤن�ص و�ملعني و�ل�سند. فال بد 
�أن يعطي �لزوج �لبيت حقه و�لزوجة حقها، ذلك 
�ملنا�سب  ومن  و�لزوج.  �لأب  وهو  �ملربي  هو  �أنه 
�أن يخرب �لزوج �أهله باملكان �لذي �سيذهب �إليه 
و�ملدة �لتي �سيق�سيها. وهذ� من �ساأنه �أن ير�سخ 
ر�بطة �لأ�رسه و�أن كل فرد فيها ماأ�سور ملن حوله 

و�أنه هو لهم مثلما �إنهم هم له �أي�سًا. 
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نقل �لكالم بق�سد �لإف�ساد وهو ما ي�سمي بالنميمة، وهذ� �ساأن من  -
طبيعته �أن يقو�ص �حلياة �لأ�رسية عندما ي�سمع �لزوج �أو �لزوجة لأي 
َيا  تعالى: {  �أو من غيهم يقول   �لأهل  �سو�ء من  �لآخر  كالم عن 
ًما ِبَجَهاَلٍة  يُبو� َقورْ ُنو� �أَن ُت�سِ َها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إِن َجاءُكمرْ َفا�ِسٌق ِبَنَباأٍ َفَتَبيَّ �أَيُّ
ُتمرْ َناِدِمنَي---} �حلجر�ت/6،  وقوله عليه �ل�سالم  ِبُحو� َعَلى َما َفَعلرْ َفُت�سرْ
و�أن  م�سلم.  رو�ه  ي�سمع«  ما  بكل  �أن يحدث  �لإثم  �أمريء من  »بح�سب 

يعر�ص عن �لكثي مما ي�سمعه ويتغا�سى عنه.
الختالط املحرم وهو الذي يوؤدي اإلى تغيري قلب اأحد الزوجني جتاه  -

زوجه ومياًل �إلى �آخر ممن يجال�سهم �أو ي�ساهدهم، مع ما ي�سحب ذلك 
من ف�ساد يف �أجو�ء �لأ�رسة قد يوؤدي �إلى دمارها و�لق�ساء عليها .

عدم تهيئة �ل�سكن �مل�ستقل للزوجني. ونق�سد بها �أن ي�سكن �لزوج  -
و�أولده وو�لده وجده يف بيت و�حد، �أو يف جمموعة بيوت متجاورة، 
باحلياة  �ملرء  يح�ص  عندما  فو�ئد،  من  يخلو  ل  �أنه  رغم  �حلال  وهذ� 
�لتدخل  منغ�سات و�سلبيات حيث يكرث  �أنه ل يخلو من  �إل  حوله، 
يف �سوؤون �لأ�رسة، وتتد�خل �مل�سالح و�أحيانًا تت�سابك، مما ينتج عنه 
خالفات قد تع�سف بالأ�رسة وميكن عالج ذلك بتهيئة �سكن م�ستقل 

للزوجني و�حرت�م خ�سو�سية �لأ�رس و�إن جتاورت �لبيوت.
�سعف تنظيم �لأ�رسة وكرثة �أعد�د �أفر�دها، وما ينتج عن ذلك من  -

�سياح و�سجيج وكرثة �لطلبات و�حلاجات وما يعقب ذلك من �سغط 
نف�سي وع�رس �قت�سادي، ونق�ص �لرعاية و�سعف �لرتبية. وميكن حل 
هذه �مل�سكلة بتباعد �لأحمال و�لإر�ساع �ل�رسعي ) حولني كاملني ( 
و�إتاحة  فر�سة للرعاية �لنف�سية و�جل�سمية و�لرتبوية لالأبناء في�ستطيع 

كل من �لزوجني �أن يوؤدي حق �ساحبه. 
يوؤزم  - �أن  ذلك  �ساأن  �لزوجة ومن  �أهل  �أو  �لزوج  �أهل  �حرت�م  عدم 

�لعالقة بني �لزوجني من غي مربر، �إذ �أنه ل فائدة من �أن ي�سيء �أحد 
�لزوجني لالآخر من خالل �لإ�ساءة �إلى �أهله.

�ملعاندة و�ملخالفة لذ�ت �ملخالفة، و�جلدل و�لتهزئة، هذه �سفات ميكن  -
�أن  يبتلي بها �أي من �لزوجني، ومن �ملوؤكد �أن هذه �ل�سفات تعكر جو 
�لأ�رسة وتوجد توتر�ت وم�سكالت ي�سعب �لق�ساء عليها. وملعاجلة مثل 
هذه �حلال ل بد من توفي قناعة لدى كل من �لزوجني �أن �لتو�فق وعدم 
�أ�سباب  �أهم  من  �رسعي،  �إثم  يرتكب  مل  ما  �لعرت��ص  وقلة  �ملخالفة 

�لتاآلف و�لتو�فق يف �لأ�رسة، قال �لإمام �ل�سافعي رحمه �لله: 
ت�ستدم وّدهم برتك �خلالف ل تخالف و�إن �أتو� 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	•
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ثالثًا: مهارات حل المشكالت األسرية   
تعتمد قدرة �لزوجني على حل �مل�سكالت و�لأزمات 
�أهمها  من  �لعو�مل  من  جمموعة  على  �لأ�رسية 
�لعالقة  قوة  �لأزمة،  ملو�جهة  �لزوجني  ��ستعد�د 
�لقر�ر  �تخاذ  يف  �مل�ساركة  مدى  بينهما،  و�ملودة 
وجتاربهما �ل�سابقة �لناجحة يف �لتعامل مع �لأزمات 
وتت�سف ردود �لأفعال �لناجحة جتاه �مل�سكلة مبا يلي:

تعرف �لزوجني على طبيعة �مل�سكلة وحتديد  -
م�سدرها.

�مل�ساركة بني �لطرفني يف �إيجاد �حللول دون  -
فر�ص حل من قبل �أي منهما على �لآخر.

�لأدو�ر  - لتوزيع  �لطرفني  بني  �مل�ساركة 
و�مل�سوؤوليات يف �لتعامل مع �مل�سكلة.

من  - بدًل  �لطيبة  للم�ساعر  �لزوجني  تبادل 
�مل�ساعر �ل�سلبية وتبادل �للوم و�لتاأنيب.

�ل�سعور بالثقة بقدرتهما على مو�جهة �مل�سكلة. -
ولتنمية قدرة �لأ�رسة على �لتعامل مع �مل�سكالت 
بنجاح يجب على كال �لزوجني �لتعرف و�لتمرن 

وممار�سة �ملهار�ت �لتالية: 
�لتي  - الذاتية  ال�سلبية  الأفكار  ا�ستبدال 

و�ل�سعور  �مل�ساعر  يف  �ل�سطر�ب  لنا  ت�سبب 
للت�رسف  وتدفعنا  و�خلوف  و�لقلق  بالغ�سب 
بطريقة عدو�نية �أو �نهز�مية �إلى �أخرى �إيجابية 
ت�ساعدنا على �ل�سعور بالر�سا و�لت�رسف بطريقة 
بناءة وي�سمى هذ� �لأ�سلوب باإعادة �لبناء �ملعريف 
�لتلقائية  �أفكارهم  بت�سجيل  �لأزو�ج  فيه  ويقوم 
ثم  و�سلوك  م�ساعر  من  بها  �رتبط  وما  �ل�سلبية 
يقومون بتفنيدها و�لتفكي بالدليل على �سحتها 
�أفكار تلقائية �يجابية ينتج عنها  فتتولد لديهم 

م�ساعر و�سلوكيات معززة للنجاح.  
للم�ساعر  - تبادل  وهو  الإيجابي:  الت�ا�سل 

و�ملعاين بني �لزوجني حيث يحاول كل منهما فهم 
وجهة  من  و�لختالفات  �مل�ساكل  وروؤية  �لآخر 

نظر �لطرف �لآخر ويت�سمن �لتو��سل �لزو�جي 
م�ساركة متبادلة بني �لزوجني يف عدة �أمور منها:

�لتم�سك  0 تت�سمن  �لتي  �لروحية:  �مل�ساركة 
بالقيم و�ملثل و�لعاد�ت �ل�سائدة يف �ملجتمع.

�مل�ساركة �لنفعالية: وتت�سمن تبادل �مل�ساعر  0
�ملفرحة و�ملوؤملة يف جميع مو�قف حياتهما.

�مل�ساركة �لفكرية: وتت�سمن تبادل �لأفكار  0
تع�سب  دون  حياتهما  �أمور  حول  و�لآر�ء 

لر�أي قد يوؤذي م�ساعر �لآخر.
حتمل  0 وتت�سمن  �لجتماعية:  �مل�ساركة 

باأدو�رهما  يتعلق  فيما  �مل�سوؤولية  �لزوجني 
وحقوقهما د�خل �لأ�رسة.

يت�سف عادة تو��سل �لزوجني خالل فرتة �خلالف 
و�لغ�سب،  و�لندفاع،  و�لع�سبية،  باحلية، 
�لزوجني  كال  �أن  ذلك  يف  و�ل�سبب  و�ل�رس�خ، 
تقدميها  �لو�جب  �ملنا�سبة  �ل�ستجابة  يعرف  ل 
للطرف �لآخر. ولتح�سني �لتو��سل بني �لزوجني 

�أثناء �خلالف على كل منهما �أن يتبع ما يلي:
تهدئة �لنف�ص لأن �لنفعال يزيد من حدة �مل�سكلة. -
عدم �لتكلم بطريقة دفاعية. -
وحتمل  - مب�ساعره  و�لعرت�ف  �لآخر  ت�سديق 

�مل�سوؤولية.
مو��سلة �لتعلم حول ما ي�سعد �لطرف �لآخر  -

فنمار�سه وما يزعج �لطرف �لآخر فنتجنبه. 
مهار�ت  �تقان  �لزوجني  على  يتوجب  كما 

�لتو��سل �ليجابي و�لتدرب عليها وتت�سمن: 
تقبل الزوجني لبع�صهما طوعًا ودون  �رشوط  -

يف  بينهما  �لختالف  رغم  �ملحبة  من  بد�فع 
�لأفكار و�مل�ساعر وهذ� من �ساأنه �أن يوؤدي �إلى 
تعميق �لتو��سل و�لنفتاح يف �لعالقة �لزوجية.

�حلو�ر �مل�سرتك بني �لزوجني بهدف �لتقريب  -
بني وجهات نظرهما. 
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�إعادة �سياغة حديث �لطرف �لآخر بعد �ل�ستماع �جليد له وفهم  -
�أفكاره وم�ساعره وذلك للتاأكد من �لفهم �ل�سحيح.

�لتعاطف و�إظهار �ملو��ساة و�إح�سا�ص كل من �لزوجني باأمل ومعاناة  -
�لآخر خالل فرتة �خلالف، لأن غياب �لتعاطف بني �لزوجني يزيد من 
حدة التنافر بينهما، كما يزيد من م�صاعر الإحباط والغ�صب واخلوف.

رابعًا: العنف األسري
�لعنف �لأ�رسي هو فعل ينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أذى �أو معاناة 
ج�سمية �أو جن�سية �أو نف�سية لأفر�د �لأ�رسة مبا يف ذلك �لتهديد باقرت�ف 
مثل هذ� �لفعل �أو �لإكر�ه �أو �حلرمان �لتع�سفي من �حلرية �سو�ء يف �حلياة 
و�حللم  بالرفق  �لرتغيب  �لكرمي  �لقر�آن  ورد يف  وقد  �خلا�سة،  �أو  �لعامة 
َت َلُهمرْ  ِه ِلنرْ َمٍة ِمنرْ �للَّ و�لرتهيب من �لفظاظة فقال �سبحانه : { َفِبَما َرحرْ
ِفررْ َلُهمرْ  َتغرْ ُهمرْ َو��سرْ ُف َعنرْ ِلَك َفاعرْ و� ِمنرْ َحورْ َف�سُّ ِب لنرْ َقلرْ َت َفّظًا َغِليَظ �لرْ َوَلورْ ُكنرْ
ِلني }  َُتَوكِّ َه ُيِحبُّ �ملرْ ِه �إِنَّ �للَّ لرْ َعَلى �للَّ َت َفَتَوكَّ ِر َفاإَِذ� َعَزمرْ ُهمرْ يِف �لأَمرْ َو�َساِوررْ
�آل عمر�ن/159. وقال عليه �ل�سالم : »�إن �لله رفيق يحب �لرفق، ويعطي 

على �لرفق ما ل يعطى على �لعنف« رو�ه م�سلم.
�أو  �ملوؤذية  �لإ�سارة  �أو  �جلافية  �لقا�سية  �لكلمة  �لعنف  �أ�سكال  ومن 
�لت�سفيه و�ل�ستهز�ء و�لإهمال، و�لتقليل من �ساأن �لآخر، �أو منعه حقه 
�أو  �لزوج  جلوء  ور�ء  تكون  قد  كثية  �أ�سباب  وهناك  عليه.  و�لت�سييق 

�لزوجة �إلى �لعنف، ومنها:
ي�سكل  - فالدين  الله:  من  اخل�ف  وعدم  الديني  ال�ازع  �سعف 

على �لنف�ص قوة رقابية د�ئمة يف جميع �لأحو�ل وهذه �لقوة ل ت�سمح 
�لإ�سالم  �أن  ومعلوم  ماله.  م�سادرة  �أو  حقه  �أكل  �أو  �أحد  حق  به�سم 
�أهمية  تربز  هنا  ومن  �لظاملني،  يبغ�ص  �سبحانه  �لله  و�أن  �لظلم  يحرم 
من  كل  ي�سكل  حيث  �لدين  ب�ساحبة  �أو  �لدين  ب�ساحب  �لقرت�ن 

�لزوجني م�سدر �سعادة ور�حة ل�ساحبه.
اجلهل بال�سرية النب�ية ال�رسيفة وفقدان القدوة احل�سنة: فاجلهل  -

حياة  يف  �حل�سنة  �لقدوة  وفقد  و�سلم  عليه  �لله  �سلى  �لنبي  ب�سية 
من  �لت�رسف  و�إ�ساءة  �لأ�رسية  �مل�سكالت  �إلى حدوث  يوؤدي  �لأ�رسة 
ينبوع  �لنبوية  �ل�سية  باأن  ذلك  �لآخر،  �أحدهما جتاه  �أو  �لزوجني  كال 
خي ل ين�سب ؛ حيث كان عليه �ل�سالم �أح�سن �لنا�ص خلقًا وكان خي 
�لنا�ص يف �لتعامل مع �لأهل، وقد قال �سلى �لله عليه و�سلم:«خيكم 

خيكم لأهله، و�أنا خيكم لأهلي« رو�ه �لرتمذي .
�ملقدم  - �لناهي  �لآمر  نف�سه  �لزوجني  �أحد  فقد يرى  الأنانية والأحادية: 

�ساأن  �أمر �سو�ء يف  �لف�سل بكل  و�أنه �ساحب �حلق يف قول  �أمر،  يف كل 

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	•
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�لأ�رسة �أم يف غيه، و�أحيانًا يتعذر عليه �أن يقتنع 
عن  �لتعبي  يف  �حلق  نف�ص  لهم  �لآخرين  باأن 
�لر�أي وتقدمي �مل�سورة و�لفكرة، وقد يتمادى عنده 
�ل�سعور بالأنا فيقمع بالقوة �أي ر�أي �آخر، وهذ� �أمر 
يرجع �إلى م�سية ثقافية طويلة مع �خلطاأ و�لأفكار 
�ل�سالة �لز�ئفة، ويف �لتعامل مع هذه �حلال ل بد 
من �مل�سايرة و�ملر�عاة �إلى �أن تتهياأ �لفر�سة لإقناع 

�لآخر بخالف ما ير�ه ويعتقده.
بالنتيجة  - توؤدي  و�لتي  اخلاطئة:  املفاهيم 

على  �ل�سرب  باأن  �لزوجني  �أحد  �سعور  �إلى 
�لتجاوز  �أو  ��ستيعابه  �أو  �لآخر وحماولة فهمه 
عنه وم�ساحمته هي نوع من �ل�سعف يف حني 
يوؤكد منطق �لعقل وتوؤكد �ل�رسيعة �أن مثل هذ� 
�ل�سلوك هو نوع من �سمو �لنف�ص وتعاليها على 

كل م�ساعر �لتكرب و�لأنانية.
هذه  - ومن  ال�سلبية:  الجتماعية  التاأثريات 

و�مل�سادرة  �لقمع  فكرة  تر�سيخ  �لتاأثي�ت 
للر�أي بالقوة �أو بالتهزئة من باب �إثبات �لذ�ت 
وتاأكيد �لغلبة كي ل يتمادى �أحد �لزوجني �أو 

ينفرد بر�أيه يف �مل�ستقبل.
بع�ص  - يف  ذلك  ويكون  الزوجة:  ا�ست�سعاف 

�لأحو�ل عندما يكون �لزوج �سفيها ل يعرف �حلق 
للف�سيلة وح�سن �خللق مكان  �لو�جب ولي�ص  ول 
يف حياته ويرى �أن �ل�ستقو�ء على �لزوجة و�رسبها 
هي �إثبات للرجولة يزيده متاديًا يف ذلك غياب �أهل 
للم�ساملة  �لزوجة  وميل  عنها  بعدهم  �أو  �لزوجة 
وعدم �إخبار �أهلها فيما يح�سل من خالفات منزلية 

�أو عندما تكون �لزوجة جاهلة بحقها.
و�لعنف لون من �ألو�ن �ل�رسر ويف �حلديث �ل�رسيف 
جاء �لنهي عن �إيقاع �ل�رسر بل يجب رفعه لقوله 
موطاأ  ول �رس�ر«  »ل �رسر  و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه 
و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه  قوله  جميل  هو  وكم  مالك. 
�أدخل عليهم  باأهل بيت خيً�  �لله تعالى  �أر�د  »�إن 
�لرفق و�إن �لرفق لو كان خلقًا ملا ر�أى �لنا�ص خلقًا 

�أح�سن منه و�إن �لعنف لو كان خلقا ملا ر�أى �لنا�ص 
خلقا �أقبح منه« رو�ه �حمد و�لبيهقي.

�ملعاملة  ح�سن  على  �لإ�سالمي  �لدين  حث  لقد 
و�ملالطفة و�لرفق يف �لأ�رسة �سو�ء مع �لزوجة �أو 
�لبنت �أو �لأولد �أو �خلادم بل �أمر بح�سن �خللق 
تعالى:  فقال  �لزوجة  معاملة  ح�سن  على   و�أكد 
و�أو�سى   ،19 �لن�ساء/  ُروِف}  َعرْ ِباملرْ وُهنَّ  {َوَعا�رِسُ
�لنبي �سلى �لله عليه و�سلم بالن�ساء خيً� فقال: 
ورغب  �لبخاري،  رو�ه  خي�«  بالن�ساء  »��ستو�سو� 
�أجن�سة، رويدك  �لرفق بهن فقال: »ويحك يا  يف 
�سلى  �لله  ر�سول  وكان  �لبخاري.  رو�ه  بالقو�رير« 
�لع�رسة  ح�سن  يف  �أعلى  مثاًل  و�سلم  عليه  �لله 
�لزوجية فلقد قالت عائ�سة ر�سي �لله عنها: »ما 
خادمًا  �رسب  ول  قط  �مر�أًة  �لله  ر�سول  �رسب 
�لله«،  �سبيل  يف  يجاهد  �أن  �إل  قط  �سيئًا  ول 
معاملة  �خللق  وكمال  �لإميان  �سفات  من  و�عترب 
�لأهل بلطف فقال: »�أكمل �ملوؤمنني �إميانًا �أح�سنهم 
فاإن  وعليه   �لرتمذي.  رو�ه  باأهله«  و�ألطفهم  خلقًا 
عليه  �لر�سول  قال  �رسعًا،  حر�م  �لزوجة  �إيذ�ء 
�ل�سالة و�ل�سالم: »ما �أكرم �لن�ساء �إل كرمي، ول 

�أهانهن �إل لئيم« �جلامع �ل�سغي لل�سيوطي.
�لإ�سالمي على ح�سن رعاية  �لدين  كما حث 
�لأولد �لذكور و�لإناث وعّدها بابًا من �أبو�ب 
�جلنة، فقال �سلى �لله عليه و�سلم: » َمنرْ َكاَنترْ 
َلُه  َتاأرِْديَبَها،َكاَنترْ  �َسَن  و�أَحرْ َبَها  َفاأَدَّ ٌت،  ِبنرْ َلُه 
بالرحمة  و�أو�سى  �لطرب�ين.  رو�ه  اِر«  �لنَّ ِمَن   � ً �ِسرترْ
بالبنني، وكان يقبل �أولد بنته �حل�سن و�حل�سني 
ظهره  على  ويحملهم  عنهما،  �لله  ر�سي 
يقبل  ل  لرجٍل  ويقول  �ل�سالة،  �أثناء  حتى 
قلبك  من  �لله  نزع  �أن  لك  �أملك  »�أو  �سبيانه: 
كانت  ما  �لإ�سالم  وذم  �لبخاري.  رو�ه  �لرحمة« 
عليه �جلاهلية من �لعاد�ت �ل�سيئة يف �لتفريق 
 َ ُب�رسِّ {َو�إَِذ�  تعالى:  فقال  و�لأنثى  �لذكر  بني 
� َوُهَو َكِظيٌم . َودًّ ُهُه ُم�سرْ �أََحُدُهمرْ ِبالأُنَثى َظلَّ َوجرْ

�أَمُيرْ�ِسُكُه  ِبِه   َ ُب�رسِّ َما  ِم ِمن �ُسوِء  َقورْ �لرْ ِمَن  َيَتَو�َرى 

ها«
جت

عال
 م

رق
ط

ة و
سري

 األ
ت

كال
ش

لم
 »ا

س:
ساد

 ال
سم

لق
 ا

 القسم السادس: »المشكالت األسرية وطرق معالجتها«



35

ُكُموَن} �لنحل/58.59،  �ِب �أََل �َساء َما َيحرْ َ ُه يِف �لرتُّ َعَلى ُهوٍن �أَمرْ َيُد�سُّ
 فجعل معيار وميز�ن �لتفا�سل على �أ�سا�ص من �لتقوى فقال تعالى:

} �حلجر�ت/13. وبهذ� ق�ست �ل�رسيعة  َقاُكمرْ �أَترْ ِه  �للَّ َد  ِعنرْ َرَمُكمرْ  �أَكرْ {�إِنَّ 
�لإ�سالمية على �ملعيار �جلاهلي يف جعل �جلن�ص �أ�سا�سًا للمفا�سلة.

اآثار العنف الأ�رسي
للعنف �لأ�رسي �آثار �سلبية كثية قد تع�سف بالأ�رسة وتوؤدي �إلى �نهيارها 
جو  وتر�سيخ  �لأ�رسة  جو  تاأزمي  �لآثار  �أب�سط  من  يكون  وقد  وتدميها، 
�لبغ�ساء و�لكر�هية و�لتنافر بني �لأفر�د، و�إتاحة �لفر�سة لتدخل �لآخرين 
يف �ل�سوؤون �لزوجية �خلا�سة، و�خرت�ق جو �لأ�رسة، مع ما يرتكه �لعنف 
�لأ�رس،  وتفكك  �لأولد،  و�سياع  وتنافرهما،  �لزوجني  �أهل  تباغ�ص  من 

وفقد�ن �لود و�لن�سجام، و�لر�حة �لنف�سية و�لطماأنينة �لقلبية.
�سبل م�اجهة العنف 

�لتوعية �لدينية و�لقتد�ء بال�سية �لنبوية �ل�رسيفة يف �لتعامل �لأ�رسي . -
ن�رس ثقافة �حرت�م �لآخر و�أد�ء حقه و�لإح�سا�ص به وتقبل ر�أيه. -
كظم �لغيظ و�ل�سرب و�لت�سامح . -
�لرجوع �إلى �أهل �لر�أي و�مل�سورة و�لإ�سالح. -

خامسًا: أثر التفكك األسري على األسرة والمجتمع
عندما يتعني �لطالق �سبياًل ل حميد عنه ول مفر منه لإنهاء �خلالفات 
�لزوجية ل بد �أن ت�سبقه حماولت جادة و�سادقة من جميع �لأطر�ف 
ذ�ت �لعالقة لإعادة �ملياه �إلى جماريها و��ستدر�ك �خلطر قبل وقوعه من 
�خلربة  ذوي  وتدخل  �لنف�ص  وه�سم  �لعو�قب  �لتفاهم وح�ساب  خالل 

من �أهل �لزوج و�لزوجة يف حماولة لالإ�سالح و�لتوفيق بني �لزوجني .
وهنا نذكر �أن �لطالق ل بد �أن يكون باإح�سان، بعيدً� عن ذكر �مل�ساويء 
ُروٍف �أَورْ  �َساٌك مِبَعرْ و�لعيوب وت�سهي كل طرٍف بالآخر لقوله تعالى: {َفاإِمرْ
�َساٍن} �لبقرة/229. فمن �ساأن ذلك �أن يبقى على �سيء من  يٌح ِباإِحرْ ِ َت�رسرْ
} �لبقرة/237. َنُكمرْ َل َبيرْ َف�سرْ �ملودة و�لحرت�م لقوله تعالى: {َوَل َتن�َسُو�رْ �لرْ

مع �لإ�سارة �إلى �أن هذ� �لتفريق قد يكون فرجًا من �لله تعالى: {َو�إِن 
ن �َسَعِتِه} �لن�ساء/130. ِن �لّلُه ُكالًّ مِّ َقا ُيغرْ َيَتَفرَّ

�سلبية  و�آثار  و�ستات  فرقة  من  �لطالق  يرتكه  ما  �أن  �لتذكر  ويجب 
�ملوؤدية  على �لأ�رسة و�ملجتمع �سبيل للحد منه و�خت�سار للم�سكالت 
�لذين  بالأولد  رحمة  �لآخر  �أخطاء  �لزوجني عن  من  �إليه، جتاوز كل 

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�سنهم ورعاية و�لديهم 
و�سيجدون �أنف�سهم يف �أتون معركة ل ر�بح فيها.
�لأولد  فيه  يكرث  جمتمعًا  �أن  �سك  من  وما 
�أو من رعاية  �أمهم و�أبيهم  �ملحرومون من رعاية 
بالحتقان  م�صكون  جمتمع  هو  اإمنا  اأحدهما 
يوؤدي  وقد  و�له�سم،  بالظلم  و�ل�سعور  و�حلقد 
على  بالنقمة  كله  ذلك  تفريغ  �إلى  بالنتيجة  ذلك 
املجتمع واللجوء اإلى العنف اأو بالإحباط والعزلة 

و�ل�ستكانة وعدم �لإح�سا�ص باحلياة .
سادسًا: نصائح لألسرة السعيدة

اأيها الزوج.. 
�أهلك  �أن يبارك لك يف  �لله تعالى  بد�ية، ن�ساأل 
�أن  ونود  خي،  على  بينكما  يجمع  و�أن  ومالك، 
�سعادة  ففيها  �لنبوية،  �لتوجيهات  بهذه  نذكرك 

�أ�رستك ودو�م �ملودة بينك وبني زوجتك :
�لله  - ي�ساألك  �سوف  �أمانة يف عنقك  زوجتك 

�لنبي  قال  فيها،  �لله  فاتق  �لقيامة؛  يوم  عنها 
�سلى �لله عليه و�سلم: »�أل و��ستو�سو� بالن�ساء 
وقد  �لرتمذي.  رو�ه  عندكم«  َعو�ٌن  فاإنهنَّ  خيً�؛ 
حذر �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم من ظلم �ملر�أة 
ج  فقال �سلى �لله عليه و�سلم: »�للهم �إين �أَُحرِّ
و�بن  �أحمد  رو�ه  و�ملر�أة«  �ليتيم  �ل�سعيفني:  حقَّ 
ماجه. ومعنى قوله: )�أحرج حق �ل�سعيفني( �أي 
�أحلق �حلرج -وهو �لإثم- مبن �سيعهما، فاأحّذره 

من ذلك حتذيرً� بليغًا، و�أزجره زجرً� �أكيدً�.
ح�سن �خللق ونبل �لطبع من �سفات �ملوؤمنني؛  -

فتحّل بهما، ول تكن لئيم �لطبع �سيء �ملع�رس، 
�سلى  �لنبي  قال  زوجتك.  ح�سنات  �إلى  و�نظر 
�لله عليه و�سلم: »ل َيفَرك موؤمن موؤمنة، �إن كره 
ومعنى  م�سلم.  رو�ه  �آخر«  منها  ر�سي  خلقًا  منها 

َيفَرك: يبغ�ص.

�سفات  - و�ل�سماحة  �لع�رسة  وح�سن  �ل�سرب 
تدمي �ملودة بينك وبني زوجتك؛ فاحر�ص عليها، 
ُكم  ُ فقد قال �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم: »َخيرْ
ُكم لأهلي« رو�ه �لرتمذي. ُ ُكم لأهله، و�أنا َخيرْ ُ َخيرْ

�لإميان  - دليل  باعتد�ل  �لزوجة  على  �لغية 
�لله  �سلى  �لنبي  قال  فقد  للزوجة،  و�ملحبة 
لأنا  ٍد؟!  �َسعرْ َغية  ِمنرْ  »�أتعجبون  و�سلم:  عليه 

ي« رو�ه م�سلم.  ُه، و�للُه �أغُي ِمنِّ �أغُي ِمنرْ
من  - �إليه  يوؤديان  -وما  و�ل�سك  �لظن  �سوء 

يف  رئي�ص  �سبب  وحت�س�ص-  جت�س�ص 
�لزوجني؛  بني  �لثقة  ونزع  �لبيوت،  هدم 
َها  �أَيُّ تعالى: {َيا  �لله  قال  فاجتنبهما، فقد 
�إِنَّ  نِّ  �لظَّ َن  مِّ َكِثيً�  َتِنُبو�  �جرْ �آَمُنو�  �لَِّذيَن 
َتب  َيغرْ َوَل  �ُسو�  �سَّ جَتَ َوَل  ٌم  �إِثرْ نِّ  �لظَّ �َص  َبعرْ
َم  ن َياأرُْكَل حَلرْ �سًا �أَُيِحبُّ �أََحُدُكمرْ �أَ ُكم َبعرْ �سُ بَّعرْ
َه  �للَّ �إِنَّ  َه  �للَّ ُقو�  َو�تَّ ُتُموُه  َفَكِرهرْ تًا  َميرْ �أَِخيِه 

ِحيٌم } �حلجر�ت/12. �ٌب رَّ َتوَّ
-  - زوجتك  مع  �لتعامل  يف  �لرفق  �ساحب 

و�لعرث�ت-  و�لزلت  �لأخطاء  عند  وخا�سة 
وكن نا�سجًا يف فكرك، حمافظًا على �أ�رستك 
وبيتك، فقد قال �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم: 
َوَل  َز�َنُه،  �إِلَّ  �سيء  يِف  َيُكوُن  َل  َق  فرْ �لرِّ »�إِنَّ 

َزُع ِمنرْ �سيء �إِلَّ �َساَنُه« رو�ه م�سلم. ُينرْ
تكون  - �أن  ينبغي  �لزوجة  على  �لنفقة 

قال  فقد  و�لثو�ب،  �لأجر  ولك  باملعروف، 
ِفَق  �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم: »�إِنََّك َلنرْ ُتنرْ
َها،  َت َعَليرْ ِه؛ �إِلَّ �أُِجررْ َه �للَّ َتِغي بَها َوجرْ َنَفَقًة َتبرْ

َر�أَِتَك« متفق عليه. َعُل يِف يِف �مرْ َحتَّى َما جَترْ
من حق �لزوجة عليك �أل ت�ستاأثر بطعاٍم �أو  -

�لنبي  �سئل  فقد  دونها،  ك�سوٍة  �أو  �رس�ٍب 
�سلى �لله عليه و�سلم: ما حق زوجة �أحدنا 
»�أن  و�سلم:  عليه  �لله  �سلى  فقال  عليه؟  ها«
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�لوجَه،  �كت�سيَت، ول ت�رسب  �إذ�  وتك�سوها  َت،  َطِعمرْ �إذ�  ِعمها  ُتطرْ
ل  ومعنى  د�ود.  و�أبو  �أحمد  رو�ه  �لبيت«  �إل يف  تهجررْ  ول  ح،  تقبِّ ول 

ح: �أي ل تقلرْ قبَّحَك �لله. تقبِّ
علم �لفقه �رسوري فتعّلم منه ما تعرف به كيفية معاملة زوجتك، وما  -

�إنرْ  �لأحكام  م زوجتك هذه  بينكما، وعلِّ �ملتبادلة  و�لو�جبات  �حلقوق 
كانت جتهلها.

�إف�ساء �أ�رس�ر �لزوجية حر�ٌم ومناٍف لالأخالق؛ فاجتنبه، فقد قال  -
�لنبي �سلى �لله عليه و�سلم: »�إن ِمنرْ �أ�رسِّ �لنا�ص عند �لله منزلًة 
ين�رس  ثم  �إليه،  وتف�سي  �ملر�أِة  �إلى  يف�سي  �لرجَل  �لقيامِة  يوَم 

ها« رو�ه م�سلم. �رِسَّ
يحرم على �لرجل �أن يهجر زوجته بغي عذر �رسعي ملا يوؤدي �ليه  -

ذلك من جفوٍة وف�ساٍد.
من مروءة �لكر�م �لتغا�سي عن �لزلت يف حال �لفر�ق و�لطالق.  -

ي�سووؤك  �لذي  ما  زوجته:  �أر�د طالق  وقد  �ل�ساحلني  لبع�ص  قيل 
منها؟ فقال: �لعاقل ل يهتك �رسً�. فلما طلقها قيل له: مَل طلقتها؟ 

فقال: ما يل ولمر�أة غيي، قد �سارت �أجنبيًة عني!
�لتخطيط مع زوجتك لتنظيم عملية �لإجناب وحتديد فرت�ت �ملباعدة  -

وحتديد  لال�ست�سارة  �لطبيب  زيار�ت  وم�ساركتها  �لأحمال  بني 
و�سيلة تنظيم �لأ�رسة �ملنا�سبة لكما.

�تباع ��سلوب �حلو�ر مع زوجتك و�أ�رستك حلل �مل�سكالت و�خلالفات  -
�لتي قد تو�جهكم دون جلوٍء للعنف �أو �لإ�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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اأيتها الزوجة.. 
زوجك،  يف  لك  �لله  بارك  �لزوجة،  �أختي 
بهذه  نذّكرك  �أن  ونوّد  على خي،  بينكما  وجمع 
�لتوجيهات �لنبوية؛ ففيها �سعادة �أ�رستك، ودو�م 

�ملودة بينك وبني زوجك:
لل�سعادة؛  - طريق  بالقليل  و�لر�سا  �لقناعة 

فحذ�ِر من دفع زوجك للجوء �إلى �حلر�م، فقد 
زوجها  �أر�د  �إذ�  �ل�سلف  ن�ساء  بع�ص  كانت 
�خلروج من منزله تقول له: �إياك وك�سب �حلر�م؛ 

فاإنا ن�سرب على �جلوع ول ن�سرب على �لنار!
فيه؛  - مع�سية  ل  فيما  و�جبة  �لزوج  طاعة 

فاجتنبي مع�سية زوجك، ورفع �ل�سوت عليه، 
و�سكايته �إلى �أهلك د�ئمًا، فقد قال �لنبي �سلى 
�لله عليه و�سلم لمر�أة: »�أين �أنِت من زوِجك؛ 

ُتك وناُرك« رو�ه �أحمد و�لن�سائي. فاإمنا هو جنَّ
فال  - ماله؛  يف  ُيحفظ  �أن  �لزوج  حق  من 

فاإن  علمه،  دون  �لبيت  من  �سيئًا  تخرجي 
مثل  لِك  كان  ر�ساه،  عن  ماله  من  ت�سدقت 
�لأجر  له  كان  ر�ساه،  بغي  كان  و�إن  �أجره، 

ر. وعليِك �لِوزرْ
�لالتي  - �ل�سوء،  و�سديقات  �ل�سوء،  جار�ت 

وبينه،  بينك  وُيوقعن  زوجك،  على  َنك  ُيرِثرْ
بينك  �ملودة  ويقتلن  �أمامك؛  �ساأنه  من  وُيقللن 

وبني زوجك فاحذري.
عند  - معه  �لتعامل  يف  وحكمتك  �سربك 

�لغ�سب؛ ثمرته �أن يحمد لك ذلك عند �لر�سا، 
�إل  تكرب  ل  �لزوجية  �مل�سكالت  �أن  و�علمي 
ب�سبب  بيتك  تهدمي  فال  و�ملكابرة؛  بالعناد 

�لكرب و�لعناد.
�إن كان  - �إل  فر��سه و�جبة  �إلى  �لزوج  �إجابة 

لديِك عذر �رسعي.
�لن�ساء  - من  �أحدً�  في  َت�سِ �أن  عليك  يحرم 

لزوجك، فقد نهى �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم 
عن ذلك بقوله: »ل تبا�رس �ملر�أُة �ملر�أَة فت�سفها 

لزوجها كاأنه ينظُر �إليها« متفق عليه.
�لتخطيط مع زوجك لتنظيم عملية �لإجناب  -

وحتديد فرت�ت �ملباعدة بني �لأحمال و��ست�سارة 
�لطبيب لختيار و�سيلة تنظيم �لأ�رسة �ملنا�سبة 

لكما.
�آمنة  - وطفولة  �أمومة  توفي  على  �حلر�ص 

و�لنفا�ص  �حلمل  متابعة  بزيار�ت  بالتز�مك 
ومو�عيد �لتطعيم لطفلك، و�إجر�ء �لفحو�سات 
�لطبية للك�سف �ملبكر عن �لأمر��ص كالفح�ص 

�ملبكر عن �رسطان �لثدي وغيه.
لأ�سلوب  - �أ�رستك  �تباع  على  �حلر�ص 

غذ�ء  لتناول  وتوجيههم  �حلياة،  يف  �سحي 
�لتدخني،  عن  و�لبتعاد  متو�زن،   �سحي 

وممار�سة �لريا�سة بانتظام.
حلل  - ��رستك  مع  �حلو�ر  �أ�سلوب  �تباع 

ول  تو�جهكم  قد  �لتي  و�خلالفات  �مل�ساكل 
تلجاأي للعنف �أو �لإ�ساءة.
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ن�سائح اإلى اأولياء الأم�ر: 
�أعز�ءنا �أولياء �لأمور، �إذ� �أردمت �سعادة �أولدكم وبناتكم فاحر�سو� على 

�لن�سائح �لآتية:
�ختارو� لأولدكم �لأ�سلح يف �لدين و�خللق لقوله �سلى �لله عليه  -

و�سلم »�إذ� جاءكم من تر�سون دينه وخلقه فزوجوه« رو�ه �لرتمذي.
�أبنائكم �خلا�سة رمبا �سو�سها وعّكر �سفوها؛  - �لتدّخل يف حياة  �إن 

فليكن هذ� �لتدخل يف �لوقت �ملنا�سب، وهدفه �لإ�سالح و�ملحافظة 
على كيان �لأ�رسة.

�لإف�ساد بني �لزوجني حر�م، فقد قال �لنبي �سلى �لله عليه و�سلم:  -
»لي�ص ِمّنا من خبَّب �مر�أة على زوِجها« رو�ه �أبو د�ود. ومعنى خبب: �أي 

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�س�ل على مزيد من املعل�مات ح�ل رزمة »مربوك اخلطبة« ميكنكم 
الت�سال بـ :

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

 فاك�ص:  5698358 6 962+
�ص.ب:922607 �لرمز �لربيدي 11192 عمان-�لأردن    

www.aliftaa.jo :ملوقع �لإلكرتوين�

وزارة الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية/ مديرية ال�عظ والإر�ساد
 هاتف:  5666141 6 962+

 فاك�ص:  5602254 6 962+
�ص.ب: 659 �لرمز �لربيدي 11118 عمان-�لأردن

www.awqaf.gov.jo :ملوقع �لإلكرتوين�

املجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�رسة/ وحدة الت�سال والإعالم
 هاتف:4623490 6 962+

 فاك�ص: 4623591 6 962+
�ص.ب: 830858 �لرمز �لربيدي 11183 عمان-�لأردن

www.ncfa.org.jo :ملوقع �لإلكرتوين�




