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  مالمح التربیة الزواجیة في القرآن الكریم
  محمود خليـل أبو دف. د

  غزة –الجامعة اإلسالمية 
  

مح التربية الزواجية من خالل القرآن الكـريم مـن   هدفت الدارسة إلى تحديد مال           
خالل الكشف عن مفهومها وأهدافها ومقوماتها والمبادئ التي توجه العالقة بين الزوجيـة  
واإلرشادات الزواجية المتعلقة بإدارة الخالفات ، توصلت الدراسة إلى اهتمام القرآن البـالغ  

اء من مرحلة االختيار حتى انتهاء الحيـاة  ، بمعالجة قضية الزواج بكل جوانبه وأبعاده ابتد
وهو يعـالج جوانـب التربيـة     –الزواجية بالوفاة أو الطالق ، كما حرص المنهج القرآني 

على ربطها بالعقيدة واألخالق واألحكام الشـرعية ، كمـا أوضـحت     –الزواجية المختلفة 
ين الزوجين ، وإنما تجاوز في طبيعة العالقة ب –فقط  –الدراسة أن البعد اإلنساني لم يتجِل 

وكشفت الدراسـة  ) أهدافها ، مقوماتها ، مشكالتها(ذلك إلى جميع جوانب الحياة الزواجية 
عن تميز المنهج القرآني في تحقيق استقرار الحياة الزواجية وعالج مشكالتها ، ذلك أنه لم 

  .يتضمن جانباً عالجياً فحسب وإنما ارتكز على عوامل وقائية وبنائية 
  

  :مقدمة 
من المسلّم به أن األسرة ، هي الخلية األولى التي يتكون منها المجتمع اإلنساني وهي 
تستمد أهميتها من خالل كونها البيئة االجتماعية األولى ، التي تستقبل الكائن البشـري منـذ   

ـ  ى والدته وتستمر معه طول حياته ، ومما ال شك فيه أن الحياة الزوجية حينما تكون مبنية عل
  .مفاهيم وأسس ومبادئ واضحة ، فإنها تكون مؤهلة لتحقيق أهدافها المنشودة 

تنتقل بالزوجين من مجال اآلمـال  " وتكتسب الحياة الزوجية أهميتها من خالل كونها 
واألحالم إلى مجال الحقيقة والواقع وهي ال تخلو من االختالف الطبيعي بـين النـاس فـي    

يوسـف ،  (. صال وفي الشعور والتفكير واألمزجة والعواطـف  األخالق والعادات والطباع والخ
  )٢٦، ص  ٢٠٠١

 -فقـط –ولقد اهتمت جميع األديان السماوية بالزواج وأولته عنايةً وتقديراً وليس ذلك 
. ألن الزواج أمل األسرة ، بل ألنه أيضاً ، مما تدعو إليه الفطـرة وتقتضـي بـه الطبيعـة     

  )١٤٢، ص  ١٩٩٢شلتوت، (
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ود أن اإلسالم ، لم يترك الحياة الزوجية ، تسـير دون مـنهج واضـح أو    ومن المعه
تخوض تجارب مرتجلة قد تؤدي غالباً إلى التفكك واالنهيار ، ولقـد أولـى القـرآن الكـريم     
اهتماماً بالغاً بقضايا الحياة الزوجية ويتضح ذلك من خالل النصيب الوافر من اآليـات التـي   

من الضروري لنجـاح  " الزوجية بكل جوانبها وأبعادها ولذا كان  شكلت منهاجاً متكامالً للحياة
الحياة الزوجية ، أن يتعرف الزوجان على كيفية إدارة األسرة واستمرار العشرة مـع تبـاين   

،  ٢٠٠١يوسف ، (" . الطباع وأن يكون ذلك في إطار التخطيط المحكم الذي وضعه رب العالمين 
  )٢٧ص 

في دراسته بضرورة تدريس الشـباب  ) ٢٢٥ص  ، ١٩٩٩الجمصي ، (ولقد أوصى 
الحقوق الزوجية واآلداب التـي علـى الـزوجين     –بداية من المرحلة اإلعدادية  –والفتيات 

  .معرفتها إضافة إلى اإللمام بأسس تكوين األسرة القوية 

ومن الملحوظ في السنوات األخيرة أن وتيرة العنف في حق المـرأة ، قـد زاد فـي    
وقـد   )٤١، ص ١٩٩٥يحيى وآخرون ، (يني ، بكل أشكاله الكالمي والجسدي والنفسي المجتمع الفلسط

قضية كـان مـن أبـرز    ) ٣٠٧٢( ١٩٩٨بلغت قضايا النشوز المسجلة في محاكم غزة للعام 
  :أسبابها ما يلي 

  .امتناع الزوج عن اإلنفاق بسبب نشوء خالفات مع زوجته أو عدم القدرة  -
  .بيت الزوجية  امتناع الزوجة عن العودة إلى -
،  ١٩٩٩الجمصـي ،  (. اعتداء أحد الزوجين على اآلخر وغالباً ما يكون الزوج هو المعتـدي   -

  )١٣٦ص
، أن هناك ازدياداً في عدد حاالت الطالق  ١٩٩٨وأفادت اإلحصائيات الصادرة لعام 

مـن  %) ١٤.٨٥(حالة أي ما يشـكل  ) ٣٤٤٩(في الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث بلغت 
  )١١٨، ص ١٩٩٨دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، (. حالة ) ٢٣٢١٣(الزواج الذي بلغ مجموع 

ونتيجة ازدياد مشكالت الحياة الزوجية وارتفاع نسبة الطالق في المجتمع الفلسطيني، 
خاضت بعض المنظمات النسائية حملة إعالمية واسعة النطاق وطالبت المجلـس التشـريعي   

سنة للذكر واألنثى على غـرار  ) ١٨(األدنى لسن زواج البنت إلى  بإصدار قانون يرفع الحد
  )١٦، ص ١٩٩٨حجازية ، (. القانون اإلسرائيلي 

ويؤكد بعض الباحثين في المجال الشرعي ، على أن الخالفـات الزوجيـة وازديـاد    
حاالت الطالق ال يمكن أن يكون الزواج المبكر سبباً مباشراً فيها بدليل أن حـاالت الطـالق   
تحدث بين الكبار الذين جاوزوا العشرين والثالثين من أعمارهم ، ويرجعون ذلك إلـى عـدم   
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التزام األزواج بآداب الدين وقواعد السلوك واألخالق التي بينهـا اإلسـالم وعـدم معرفـة     
  ) ٤٥، ص ١٩٩٨قوصى وآخرون ، (. الزوجين لما يجب على كل منهما تجاه اآلخر 

مشكالت الحياة الزوجية ومظاهر االستقرار األسـري   ومهما يكن فال يمكن أن نرجع
إلى عامٍل واحد ، في ظل واقع اجتماعي ثقافي متغير ، يصاحبه اضطراب كبيـر فـي فهـم    
  المسلمين لطبيعة الحياة الزوجية وعدم إلمامهم بآدابها وقواعدها ولعـل ذلـك يرجـع إلـى     

المسلمين ومقاييسهم لألشـياء ، خاصـة   الهجمة الثقافية الغربية التي أثرت سلباً على مفاهيم " 
في ظل انهيار األخالق وانحسار القيم االجتماعية األصيلة ، بسبب الهزيمة الروحيـة التـي   

  ) ٤، ص  ٢٠٠١بدح ، (" . مكنت الغزو الفكري أن يفسد الحياة الزوجية 

 وفي صوء ما سبق ، تولدت فكرة الدراسة ، انطالقاً من اعتقاد الباحث ، بأنه يمكـن 
مواجهة مشكالت الحياة الزوجية ومحاصرتها في المجتمع إلى حد كبير ، من خالل برنـامج  
للتربية الزواجية المستمرة ، مستمد من خالل القرآن الكريم الذي عالج قضايا الحياة الزوجية 
في كل مراحلها بوضوحٍ تام وشمول وتكامل ، يمكن أن تتجاوب معه الفطرة السـليمة بعيـداً   

كار والمذاهب المتناقضة مع شريعتنا اإلسالمية والمتصادمة مع خصوصياتنا الثقافيـة  عن األف
  .واالجتماعية 

  

  :مشكلة الدراسة 
  :في ضوء ما سبق ، يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 

  ما مالمح التربية الزواجية كما جاءت في القرآن الكريم ؟
  :ة التالية ويتفرع عنه األسئلة الفرعي

  ما مفهوم التربية الزواجية في القرآن الكريم وما أهدافها ؟ - ١
  ما أهم مقومات الحياة الزواجية المستقرة ؟ - ٢
  ما المبادئ التي توجه العالقة بين الزوجين ؟ - ٣
  ما أهم اإلرشادات الزواجية المتعلقة بإدارة الخالفات ؟ - ٤
  

  : أهداف الدراسة 
  .القرآن الكريم وبيان أهدافها تحديد مفهوم التربية الزواجية في  - ١
  .الكشف عن أهم مقومات الحياة الزواجية المستقرة  - ٢
  .الكشف عن المبادئ التي توجه العالقة بين الزوجين  - ٣
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  .إبراز أهم اإلرشادات المتعلقة بإدارة الخالفات الزواجية  - ٤
  

  :أهمية الدراسة 
  : تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي   

  .لألسرة في المجتمع باعتبارها الخلية األولى فيه األهمية الحيوية  - ١
  .الدراسة محاولة جادة لتأصيل جانب أساسي وحيوي من جوانب التربية اإلسالمية  - ٢
  :يمكن أن يستفيد من نتائج الدراسة الجهات التالية  - ٣
  .الشباب المقبلون على الزواج والمتزوجون  -
  .الحياة الزواجية  مؤسسات التعليم في بناء مفاهيم وتصورات سليمة عن -
  .المحاكم الشرعية في معالجة قضايا النشوز والشقاق بين األزواج  -
  .المؤسسات والجمعيات المهتمة بتوعية األسرة وتطويرها  -
  

  :منهج الدراسة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك بتنـاول ودراسـة اآليـات القرآنيـة     

ما فيها من مفاهيم وأسس ومبادئ وإرشادات زواجيـة ،  المتعلقة بالتربية الزواجية واستخراج 
  .ثم إدراجها تحت الجانب الخاص بها والمعبر عنه في أسئلة الدراسة 

  

  :الدراسات السابقة 
أجريت العديد من الدراسات في البيئة العربية ، حـول األسـرة ومشـكالت الحيـاة       

  : برزها على النحو التالي الزواجية قام بها باحثون شرعيون وتربويون ويمكن إجمال أ
مشكلة سوء اختيار األزواج من حيث أسبابها وعالجها في ضـوء  ) ١٩٨٣(تناول عقلة  - ١

هدفت الدراسة إلى الوقوف علـى أسـباب سـوء اختيـار األزواج     . التصور اإلسالمي 
ووصف العالج المالئم لهذه المشكلة ، أفادت الدراسة أن سوء اختيار األزواج يرجع إلى 

  :ب التالية األسبا
  .عدم وضوح التصور لمسألة الزواج بصورة خاصة والتصور اإلسالمي للحياة بشكل عام - 
وأوصـت الدراسـة باعتمـاد معـايير     . تدخل أولياء األمور واألقارب في عملية االختيار  - 

  .اإلسالم، في اختيار األزواج والعمل على إذابة النزعة العصبية 
ية األسرة المسلمة في ضوء سـورة التحـريم ،   دراسة حول ترب) ١٩٩١(أجرى مسلمي  - ٢

  :هدفت إلى إبراز السورة الكريمة بتربية األسرة وتناولت الدراسة ما يلي 
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  .أثر إفشاء سر الزوجين وعواقبه  -
  .دور الرجل في تربية أسرته  -
  ) .التربية بالقدوة ، الدعوة إلى التوبة(األساليب التربوية في السورة  -

السورة لتكوين األسرة من يوم االختيار إلى الـزواج حتـى   أظهرت الدراسة مسايرة 
  . انتهاءه طالقاً أو وفاةً 

بدراسة حول القيم األسرية في القرآن الكريم ، هدفت إلى الكشـف  ) ١٩٩٧(قامت سعيد  - ٣
عن القيم التي وردت ضمن آي الذكر الحكيم المتصـلة بالتربيـة األسـرية ، توصـلت     

  :الدراسة إلى ما يلي 
الزواج ، اإلبـاء ،  (قيمة أسرية منها على سبيل المثال ) ١٥٤(لقرآن الكريم على احتواء ا -

األلفة ، الترضية ، الطهارة ، الحب ، الحلم ، الحزم ، القوامة ، الصفح ، المتعة ، النسل، 
  ) .الوقار ، الوفاء ، كتمان السر

حاطة بها والشمول في قدم القرآن الكريم للباحثين المنهج القويم لدراسة القيم من خالل اإل -
 –في جميع المراحل -وأوصت الدراسة بإثراء مناهج التعليم . تقديمها والدقة في وضعها 

  .بقيم التربية األسرية اإلسالمية 
أسباب العزوف عن الزواج في المجتمع العماني وآثارها ، أعـد  ) ١٩٩٨(تناول القضاة  - ٤

عبارة موزعـة علـى   ) ٣٥(ت على الباحث أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة اشتمل
خمسة مجاالت ، أظهرت الدراسة إلى أن من أبرز أسباب العزوف عـن الـزواج هـو    
انخفاض دخل الفرد المادي ، مبالغة بعض اآلباء في تقدير المهر ، الغالء المعيشي الذي 

  .يعيشه المجتمع ، التعصب للتزوج من قبائل معينة ورفض تزويج قبائل أخرى 
سة بنشر الوعي الديني بين أولياء األمور للمسارعة في تزويج أبنـائهم  أوصت الدرا

من خالل تعريفهم بالمشكالت التي تنجم عن تأخير سن الزواج ، كما أكدت علـى ضـرورة   
إنشاء صندوق لمساعدة الشباب على الزواج وتيسير أمورهم المادية وتبني مشروع الـزواج  

  . الجماعي بهدف تقليل مصاريف الزواج 

ببناء مقياس عدم االستقرار األسري في المجتمع الكـويتي ، هـدفت   ) ١٩٩٩(قام رضا  - ٥
الدراسة إلى تشخيص الزوجات الالئي يعانين من عدم االستقرار األسري ، بلغت عينـة  

من العامالت اخترن عشوائياً من مختلف وزارات الدولـة والمؤسسـات   ) ٤٦٨(الدراسة 
  :ائج التالية الحكومية ، أسفرت الدراسة عن النت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

أن األسرة الكويتية المعاصرة ، لها سمات محددة تختلف عن سـمات األسـرة الكويتيـة     -
التقليدية ، فمفاهيم المشاركة في األدوار وتحمل المسئولية والمصاحبة والتقدير واالحترام 
أصبحت أساسية وال يمكن االستغناء عنها ألي زوجين ينشدان االستقرار فـي األسـرة ،   

ابل فإن عدم وجود هذه المفاهيم في الحياة الزوجية ، يعني أنهـا مهـددة بالسـقوط    وبالمق
  .واالنحالل في أي لحظة 

وجـود  (أظهرت النتائج أن مقياس عدم االستقرار األسري ، يحتـوي خمسـة عوامـل     -
اضطرابات في الزواج والرغبة في االنفصال والطالق ، االحترام واالتصال المتبـادل ،  

  .دخل األهل في شئون الزوجين ، المشاركة في األدوار بين الزوجين المصاحبة ، ت

دراسة حول العالقات اإلنسانية في بيت النبي صـلى اهللا عليـه   ) ٢٠٠٠(أجرى يوسف  - ٦
وسلم ، هدفت إلى تحديد الصفات التي يجب أن يتحلى بها الزوج في معاشرته لزوجتـه  

عليه وسلم مع زوجاته ، وأظهـرت  بالمعروف من خالل إبراز معامالت النبي صلى اهللا 
الدراسة ضرورة العناية بالتربية األسرية في البرامج التعليمية وأكـدت علـى وجـوب    
االقتداء بالنبي صلى اهللا عليه وسلم في معاملته ألزواجـه ، وأوصـت بحـث النسـاء     

  .المتزوجات على التأسي بأمهات المؤمنين رضوان اهللا عليهم 

حول األبعاد التربوية ألحكام الزواج والطالق في ضوء الكتاب  بدراسة) ٢٠٠١(قام بدح  - ٧
والسنة ، هدفت إلى الكشف عن مالمح المنهج اإلسالمي في تحقيق االستقرار األسـري  
من خالل إبراز األبعاد التربوية ألحكام الزواج والطالق في الكتاب والسـنة ، توصـلت   

  :الدراسة إلى ما يلي 
متضمنة في ) روحية ، اجتماعية ، خلقية ، نفسية ، اقتصادية( وجود أبعاد تربوية متنوعة -

  .أحكام الزواج والطالق في اإلسالم 
انقياد الحياة األسرية للمنهج التربوي اإلسالمي يعزز كثيراً من الفضائل ويسهم في تحقيق  -

  .االستقرار األسري 
ـ   - وأوصـت  . ة عالج المنهج اإلسالمي مشكلة الطالق باستخدام أساليب تربويـة متدرج

الدراسة بأن تكون عالقات الرسول صلى اهللا عليه وسلم بزوجاته موضع قدوة لـألزواج  
  .المسلمين 
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  :تعقيب على الدراسات السابقة 
  : يمكن أن نخلص من عرضنا للدراسات السابقة إلى ما يلي   

لزواج توافر مجموعة من الدراسات النظرية والسيكولوجية الميدانية التي تناولت قضايا ا - ١
  .ومشكالته 

اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بمعالجة جوانب مختلفة متعلقة بالزواج ابتـداء مـن    - ٢
  .عملية االختيار حتى نهاية الزواج بشكل أو بآخر 

االفتقار إلى الوعي بقضايا الزواج ، مما يؤكد على الحاجة الماسة إلـى بنـاء تصـور     - ٣
  .ه من خالل المناهج التعليمية بمراحلها المختلفة إسالمي لمسألة الزواج ، يمكن تغطيت

على ضرورة توافر بعض المفاهيم األساسية فـي األسـرة   ) ١٩٩٩(أكدت دراسة رضا  - ٤
كالمشاركة في األدوار وتحمل المسئولية والمصاحبة واالحترام والتقدير وهي بنفسها قـد  

  .ريم قيماً أسرية حث عليها القرآن الك) ١٩٩٧(اعتبرتها دراسة سعيد 
علـى  ) ٢٠٠١(ودراسة بـدح  ) ٢٠٠٠(ودراسة يوسف ) ١٩٩١(أكدت دراسة مسلمي  - ٥

  .أهمية توافر عنصر القدوة في الحياة الزوجية 
سـوء االختيـار ،   (اهتمت الدراسات السابقة بمعالجة بعض مشكالت الحياة الزواجيـة   - ٦

ة قضـايا  في حين عالجت الدراسات التأصيلي) العزوف عن الزواج ، االستقرار األسري
على اهتمامـات سـورة التحـريم    ) ١٩٩١(محددة بعينها ، حيث ركزت دراسة مسلمي 

، وأمـا دراسـة سـعيد    ) إفشاء سر الزوجية وعاقبته ، أساليب تربية األسـرة (باألسرة 
فقد اقتصرت على استخراج قيم األسرة من خالل القرآن الكريم ، بينما اهتمـت  ) ١٩٩٧(

ف لطبيعة العالقات اإلنسانية في بيت النبي صـلى اهللا  بتقديم وص) ٢٠٠٠(دراسة يوسف 
فقد عالجت األبعـاد التربويـة ألحكـام الـزواج     ) ٢٠٠١(عليه وسلم وأما دراسة بدح 

والطالق في الكتاب والسنة ، بينما جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوع التربية الزواجيـة  
فهـوم التربيـة الزواجيـة    م(في القرآن الكريم بمجمله من خالل جوانب عديدة أساسية 

وأهدافها ، مقومات الحياة الزواجية ، المبادئ التـي توجـه العالقـة بـين الـزوجين ،      
وهذا ما يؤكد علـى أن مشـكلة   ) اإلرشادات الزواجية المتعلقـة بالخالفات بين الزوجين

الدراسة جديرة بالبحث ، ال سيما وأن البيئة الفلسطينية تفتقـر لمثـل هـذا النـوع مـن      
  .راسات الد
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  :مفهوم التربية الزواجية في القرآن الكريم وأهدافها : أوالً 
  :مفهوم الزواج ) أ

زوج : الزواج لغة بالفتح اسم من زوج زواجاً ، مثل كلّم كالماً وسلم سـالماً يقـال   
  )٢٥٩ت ، ص . الفيومي ، ب(. األشياء تزويجاً وزواجاً ، قرن بعضها ببعض 

احشُروا الَّذين ظَلَمـوا وَأزواجهـم   : " وجاء في قوله تعالى  فالزواج بمعنى االقتران
وندبعا كَانُوا يم٢٢الصافات ، آية (" .  و(  

ويقال للرجل والمرأة زوجان ، فالرجل زوج والمرأة زوج ويطلق على كل اثنين من 
  )١٨٨، ص  ٣ت ، ج.ابن منظور ، ب(. فصيلة واحدة 

اتفاق يقصد به حل استمتاع كـل مـن الـزوجين    " فهو يعني أما الزواج اصطالحاً 
  ) ٣٣ت ، ص.حسب اهللا ، ب(" . باآلخر وإيناسه طلباً للنسل ، على الوجه المشروع 

عقد ينشأ بين الرجل والمرأة وحقوقاً شـرعية ، تقـوم علـى    " ويعرف الزواج بأنه 
  )١٥، ص  ١٩٩٣جابر ، (" . المودة والرحمة والمعروف واإلحسان 

يميل الباحث إلى تبنّي التعريف األخير للزواج ، لكونه يتالئم مع طبيعة الدراسـة ،  و
كما أنه ابتداء ينسجم مع المفهوم اإلسالمي الذي ينظر إلى الزواج على أنه عمليـة إنسـانية   

  .قائمة على الحقوق والواجبات وراءها مقاصد عديدة وال تقتصر على جانب االستمتاع 
  

  :ة الزواجية مفهوم التربي) ب
من خالل إطالع الباحث على كثير من األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة ، لم يجد 

مرعـي ،  (تعريفاً لهذا المصطلح ، علماً بأنه غير شائع عند التربويين المعاصرين وقـد ذكـره   

مـن  في دراسته حول منهاج التربية القرآنية ، معتبراً التربية الزواجية ميـداناً   )٣٩، ص ١٩٩١
  .ميادينه وقد اكتفى باإلشارة لبعض جوانبها دون أن يقدم تعريفاً لها 

ومن خالل استقراء اآليات التي تدور حول الحياة الزوجية في القرآن الكريم ومعرفة 
نوع مـن التربيـة يهـتم بتزويـد     " مدلوالتها يمكن أن يعرف الباحث التربية الزواجية بأنها 

س والمبادئ واآلداب التي تسير الحياة الزوجية وتنظم العالقـة  الزوجين بكافة المفاهيم واألس
بين الرجل والمرأة ، في ضوء القرآن الكريم ، بما يحقق مقاصد الـزواج السـامية ويـوفر    

  " .أسباب السعادة واالستقرار ويحد من مظاهر النشوز والشقاق 
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الرجـل   –لزوجين ومن خالل التعريف السابق ، يتضح أن التربية الزواجية متعلقة بـا 
الجماعة المكونـة مـن الـزوج    " للداللة على ) تربية األسرة(بينما يستخدم مصطلح  –والمرأة 

 )٢٠٢ت ، .الخـولي، ب (. والزوجة وأوالدهما غير المتزوجين الذين يقيمون معاً في مكـان واحـد   
ل هذا مع العلـم  وبذلك تكون تربية األسرة أعم وأشمل من التربية الزواجية التي هي جزء من ك

لم ترد في كتاب اهللا المبين ، بينما وردت مرادفاتها ، فقد وردت كلمـة أهـل   ) األسرة(أن كلمة 
ِإذْ قَاَل موسى َألهلـه ِإنِّـي   : " بإضافاتها المختلفة ، فمرة تدل على الزوجة كما في قوله تعالى 

وفي معرض آخر دلت علـى أقربـاء الرجـل     )١٧آية النمل ، (" .  آنَستُ نَارا سآتيكُم منْها بِخَبرٍ
كما جاءت فـي   )١٨٣األعراف ، آيـة  ("  فََأنجينَاه وَأهلَه ِإال امرَأتَه قَدرنَاها من الْغَابِرِين: " المعنيين 

 " ا مـن َأهلهـا  فَابعثُواْ حكَما من َأهله وحكَم: " القرآن الكريم لتدل على معنى أوسع من القرابة 
  . )٣٥النساء ، آية (
  

  :أهداف التربية الزواجية ) ج
ومن خالل استعراض اآليات الكريمة المتعلقة بالتربية الزواجية بكل جوانبها وحيثياتهـا  

  :استطاع الباحث اشتقاق أهداف للتربية الزواجية على النحو التالي 
  .وجية وأهميتها للفرد واألسرة والمجتمع تنمية اإلحساس لدى الزوجين بقيمة الحياة الز -١
  .تبصير الشباب المقبلين على الزواج بالمعايير األصيلة الواجب توافرها في الزوجين  -٢
  .توعية الزوجين بأهداف ومقاصد الزواج  -٣
  .مد الزوجين بالمفاهيم واألسس والمبادئ واآلداب التي تقوم عليها الحياة الزوجية الناجحة -٤
يفية التعامل والتعايش اإليجابي كلٌّ مع اآلخر واكتساب أنـواع السـلوك   تبصير الزوجين بك -٥

  .المرغوب في العالقة بينهما 
  .تدريب الزوجين على التعامل مع مشكالت الحياة الزوجية الطارئة بحكمة وفاعلية  - ٦
  

  :مقومات الحياة الزوجية المستقرة : ثانياً 
ة الناجحة والمستقرة وهـي بـدورها إذا   هناك جملة من المقومات البنائية للحياة الزوجي

توافرت ، تساعد على تحقيق أهداف التربية الزواجية التي سبق اإلشارة إليها ويمكن إجمال هذه 
  :المقومات على النحو اآلتي 

  :استشعار قيمة الزواج وإدراك أهدافه ) أ
يـامى مـنكُم   وَأنكحوا اَأل: " حث اإلسالم على الزواج ورغب فيه وجاء في قوله تعالى 

" .  موالصاِلحين من عبادكُم وِإماِئكُم ِإن يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه من فَضله واللَّـه واسـع علـي   
  )٣٢النور ، آية (
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ولَقَـد  " ويبين القرآن الكريم أن الزواج سنة ماضية في المجتمعات على مر التاريخ 
للّه رسالً من قَبلك وجعلْنَا لَهم َأزواجا وذُريةً وما كَان ِلرسوٍل َأن يْأتي بِآية ِإالَّ بِِإذْنِ ا َأرسلْنَا

تَابٍل ك٣٨الرعد ، آية ("  ِلكُلِّ َأج (.  

ـ " وقد نهى اإلسالم عن التبتل والرهبانية ويتضح ذلك من التوجيه القرآني  يانبهرةً و
انِ اللَّهوغَاء رِضتِإال اب هِملَيا عنَاها كَتَبا موهعتَد٢٧الحديد ، آية ("  اب( .  

أربع من سنن المرسلين ، الحياء والتعطّـر والسـواك   " وجاء في الحديث الشريف 
  )٣٩١، ص  ٣ت ، ج.الترمذي ، ب(. ) والنكاح

يتوقف على مستوى التوافـق بـين    وال شك في أن نجاح الحياة الزوجية أو فشلها ،
 )١٦٠، ١٥٩، ص ص  ١٩٧٩خيال ، الجـوهري ،  (الزوجين ، في القيم واألفكار الخاصة بالحياة الزوجية 

، وحتى يتكون لدى الزوجين فكرة واضحة وسليمة عن طبيعة الـزواج ومتطلبـات الحيـاة    
تى يكونـا مـؤهلين إلدارة   الزوجية ، يتعين عليهما االجتهاد في التثقيف الذاتي المتواصل ، ح

هذه الحياة بكل جوانبها ولعل أول ما يحتاج الزوجان إلى معرفته وإدراكه ، أهداف الـزواج  
  :التي تتلخص فيما يلي 

  :إشباع الغريزة الجنسية  -١
فنظراً ألن الدافع الجنسي ، من أقوى الدوافع البشرية في عمقها وأثرهـا فـي حيـاة    

لإلنسان حقه في تلبية مطالب هذا الدافع وال يقـره فـي كبتـه أو    اإلسالم يقر " اإلنسان فإن 
  )٢٧، ص  ١٩٧٩خيال ، الجوهري ، (" . يوحي إليه باستقذاره 

وإلشباع الغريزة الجنسية وتوظيفها في المحل الصحيح وتوجيهها الوجهة السـليمة ،  
رثٌ لَّكُم فَْأتُواْ حرثَكُم نسآُؤكُم ح" كان هنالك طريق واحد أقره اإلسالم وهو الزواج المشروع 

ْئتُم٢٢٣البقرة ، آية ("  َأنَّى ش( .  

المـنظّم الطبيعـي النطـالق     –ذكراً وأنثى  –ففي ظل الحياة الزوجية ، يجد الفرد 
الشهوة بالطريقة التي تحول دون دمار الجسم وعذاب اللهفة الدائمة ، كما يمنح الفرد السـوي  

  . )٢٠، ص ١٩٨٣عقله ، (. الجسدية ، ينتهي إلى الرضا واالرتواء نصيباً معقوالً من المتع 
  

  ) :اإلعفاف(تحصين الزوجين  -٢
فمن خالل الزواج ، يتم اإلشباع الجنسي ويسكن القلب عن الحرام وكذلك الجـوارح  

  ) ٢٢،  ٢١، ص ص  ١٩٨٤استانبولي ، (. عن التردي في الرذيلة 
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يـا  " طلباً شرعياً ، رغب اإلسالم في الزواج ولما كان نشر العفة وتحصين النفس ، م
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 

  ) ٢١٩ت ، ص .أبو داود ، ب(" . يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

عنهـا   وللتشجيع على قيمة العفة والترغيب فيها ، امتدح القرآن الكريم السلوك المعبر
 "   ، ـونرِضعنِ اللَّغْـوِ مع مه ينالَّذو ، ونعخَاش هِمالتي صف مه ينالَّذ ، نُونْؤمالْم َأفْلَح قَد

ـ   تْ والَّذين هم ِللزكَاة فَاعلُون ، والَّذين هم ِلفُروجِهِم حافظُون ، ِإال علَى َأزواجِهِم أو مـا ملَكَ
ونادالْع مه لَِئكفَُأو اء ذَِلكرتَغَى ونِ ابفَم ،ينلُومم رغَي مفَِإنَّه مانُهم٧-١المؤمنون، اآليات (" َأي (  

وقد نفّر القرآن الكريم من االقتران بالمنحرفين أخالقياً الذين ال يحرصون على العفّة 
 "م ةً َأويانإال ز حنكي ال يانلَـى  الزع ذَِلك مرحو شْرِكم انٍ َأوا ِإال زهحنكةُ ال ييانالزشْرِكَةً و

يننْؤم٣النور ، اآلية ("  الْم(  
  

  :تحقيق السكن النفسي لدى الزوجين  -٣
إن الحاجة إلى الزواج ، ليست حاجة لمجرد قضاء النهمة الغريزية ولكنها في الواقع 

ت ، .عتـر ، ب (تنضج في اإلنسان كلما كان سوي التكـوين والطبـع   ضرورة نفسية عاطفية ، 

، وفي جو األسرة ، يعيش الزوجان كلٌّ في رحاب اآلخر ويتحقق السـكن النفسـي ،    )٣٦ص
الذي يشعر به الرجل إزاء زوجته ويعد هذا من المطالب النفسية التي ال يسـتغني عنهـا وال   

  )٢٣٨، ص  ١٩٩٧عمر ، (. يجدها في غير الزواج 

ويذكر القرآن الكريم بهذا السكن الحاصل بين الزوجين ، معتبراً إياه نعمة من الـنعم  
ومن آياته َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُسكُم َأزواجا لِّتَسـكُنُوا  " وآية من آيات اهللا عز وجل في خلقه 

  )٢١الروم ، آية ، ("  ِإلَيها

أن يسكن كل من الزوجين إلى اآلخر ، أي " لسابقة فمن مقاصد الزواج كما في اآلية ا
يطمئن كل منهما لآلخر ، فاألجساد المتعبة تأوى إلى المساكن من أجل الراحة وكذلك النفوس 

  )١٥٥،  ١٩٩٠قاسم ، (" . القلقة المتعبة ، تأوى إلى الزواج ، طلباً للراحة النفسية 

روضت النفس باللذات فـي بعـض   ففي الزواج راحة للقلب وتقوية على العبادة وإذا 
األوقات ، قويت ونشطت وفي االستئناس بالنساء من الراحة ، ما يزيل الكرب ويـروح عـن   

  )٢٧، ص  ١٩٨٤الخشت ، (. القلب 
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فإن ذلك يـوفر لألنبـاء    –في إطار األسرة  –وحينما يتحقق السكن النفسي للزوجين 
عاية والتوجيه واإلرشاد وبذلك تتكون األسرة جواً مفعماً بالود والحنان وذلك من متطلبات الر

  )٢٤٦، ص  ١٩٩٧األسمر ، (. المستقرة ، التي تصبح دعامة متماسكة لبناء مجتمع آمن 
  

  :إنجاب الذرية  -٤
إن حب األوالد والرغبة في إنجابهم ، فطرة في النفس اإلنسانية ولدى اإلنسان ميـل  

لنَّاسِ حـب الشَّـهوات مـن النِّسـاء والْبنـين      زين ِل" غريزي في أن يكون له نسٌل وذرية 
ثرالْحامِ واَألنْعو ةموسِل الْمالْخَيو ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَريرِ الْمالْقَنَاط١٤آل عمران، آية ("و(   

: تعـالى  والزواج هو الصورة الطبيعية المشروعة التي تلبي الرغبة في النسل لقوله 
يبات واللّه جعَل لَكُم من َأنفُسكُم َأزواجا وجعَل لَكُم من َأزواجِكُم بنين وحفَدةً ورزقَكُم من الطَّ"

ونكْفُري مه اللّه تمعبِنو نُونْؤمِل ياط٧٢النحل ، آية ("  َأفَبِالْب( .  

إلى اعتبار الذرية والحفاظ على النسـل اإلنسـاني    )١٦٠، ص  ١٩٨٨الغزالي ، (وقد ذهب 
الولد هو األصل وله وضـع النكـاح   " المقصد األول من الزواج ويتضح ذلك من خالل قوله 

  " .والمقصود إبقاء النسل وأن ال يخلو العالم من جنس اإلنسان 
لتـأجيج  فاإلنجاب هو أهم أهداف الزواج، حتى وإن غاب كهدف فـي البدايـة نظـراً    

العواطف وضغط الغرائز ، إال أنه سرعان ما يظهر ، ذلك أن عاطفة األمومة تضغط لتحقيقـه  
وعاطفة األبوة ال ترضى بدونه ، لذلك فإن زواج الرجل من امرأة يعرف أنها ال تنجب أو زواج 

  )٢٤٧، ص١٩٩٧األسمر، ( .امرأة من رجٍل تعرف أنه ال ينجب ، ال يحقق حياة آمنة مستقرة
جاء رجٌل إلى النبي صـلى  : عن معقل بن يسار قال"ء في التوجيه النبوي الشريف وجا

ال ثـم  : إني أصبت امرأة ذات حسبٍ وجماٍل وإنها ال تلد أفأتزوجها قال : اهللا عليه وسلم فقال 
   " .تزوجـوا الولـود فـإني مكـاثر بكـم األمـم       : أتاه الثانية فنهاه ، ثم أتاه الثالثـة فقـال   

  )٢٢٠،ص٢ت،ج.أبو داود،ب(
ويوجه القرآن الكريم األزواج ، إلى التماس األسباب المؤدية إلى تحقيق الرغبة فـي  

فَقُلْتُ استَغْفروا ربكُم ِإنَّـه كَـان   " اإلنجاب وهذا ما جاء على لسان نبي اهللا نوح عليه السالم 
ددميا ، وارردكُم ملَياء عمِل السسرا ، يغَفَّار  ل لَّكُـمعجيو نَّاتج ل لَّكُمعجيو يننباٍل ووبَِأم كُم

  . )١٢-١٠نوح ، اآليات ("  َأنْهارا
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والعبرة في الذرية ، ليست بالكم وحده وإنما بالنوع كذلك وهذا ما عبرت عنه دعـوة  
ِلي من لَّدنْك ذُريةً طَيبةً ِإنَّك سـميع   هنَاِلك دعا زكَرِيا ربه قَاَل رب هب" زكريا عليه السالم 

  . )٣٨آل عمران ، آية ("  الدعاء

إنّي ألكـره  : " وروى ابن أبي الدنيا ، أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه كان يقول 
  )٥٧٣، ص  ١٩٨٩محمد ، (" . نفسي على الجماع ، كي تخرج مني نسمة تسبح اهللا تعالى 

كانـت  " رية طيبة ، ال بد من اجتهاد األبوين في تربية األبنـاء وإذا  وحتى تكون الذ
غاية الميل الجنسي في الحيوان ، تنتهي عند تحقيق االتصال الجنسي والتناسـل واإلكثـار ،   
فإنها في اإلنسان ، ال تنتهي عند تحقيق هذا الهدف ، إنما هي تمتد إلـى هـدف أبعـد هـو     

رأة ، ليتم إعداد الطفل اإلنساني ، لحماية نفسه وحفـظ حياتـه   االرتباط الدائم بين الرجل والم
قطب، (. وتزويده برصيد من التجارب والمعرفة اإلنسانية ، تؤهله للمساهمة في حياة المجتمع 

  )٦٢٠، ص  ٢، ج ١٩٨٠
وقد أمر اهللا عز وجل المؤمنين بتربية أوالدهم وقاية لهم من االنحـراف ومـن ثـم    

يها الَّذين آمنُوا قُوا َأنفُسكُم وَأهليكُم نَارا وقُودها النَّـاس والْحجـارةُ   يا َأ" استحقاق العذاب 
ونرْؤما يم لُونفْعيو مهرا َأمم اللَّه ونصعال ي اددالظٌ شالِئكَةٌ غا مهلَي٦التحـريم ، آيـة   ("  ع(  .

عن الشر وعلموهم وأدبوهم تقوهم بذلك النار والمـراد   أي مروهم بالخير وانهوهم" والمعنى 
   )٤١٠، ص  ٣، ج ١٩٨١الصابوني ، (" . بذلك األوالد والنساء وما ألحق بهما 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الرجـل راعٍ علـى   " وجاء في الحديث الشريف 
على مال سيده أهله وهو مسئول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة والعبد راعٍ 

   )١٩٧، ص  ٥ت ، ج.البخاري ، ب( " .وهو مسئول أال كلكم راعٍ وكلكم مسئوٌل 

أن كثيراً من اآلباء في مجتمعاتنا اإلسالمية اليوم يفهمـون الرعايـة   " ومن الملحوظ 
فهماً ضيقاً حينما يقصرونها على الجانب المادي ، المتمثل في توفير الطعام والشراب وتأمين 

الملبس والمصروفات وفي المقابل ، نجد إهماالً وتفريطاً فـي الرعايـة المعنويـة    المسكن و
لألبناء والتي تتمثل في حسن التأديب والتوجيه وكثير من اآلباء ، يلقون بهذا العـبء علـى   

". المدرسة فيثقلون كاهلها ، فضالً عن كونهم فرطوا في األمانة التي ألقيـت علـى عـاتقهم   
  )٥،  ٤ص  ، ص ١٩٩٦أبودف ، (
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فتربية األبناء وظيفة مشتركة بين الزوجين ، والقرآن الكريم يعرض نموذجـاً ألبـوين   
والَّذي قَاَل ِلواِلديه ُأفٍّ لَّكُما َأتَعدانني َأن ُأخْـرج  " يقومان بهذا الدور فينصحان ولدهما ويرشدانه 

  .)١٧األحقاف، آية( " ِإن وعد اللَّه حقٌّغيثَانِ اللَّه ويلَك آمن وقَد خَلَتْ الْقُرون من قَبلي وهما يستَ

وحتى ينجح األبوان في أداء دورهما التربوي تجاه األبناء ال بد مـن التعـاون فيمـا    
تربية األوالد في األسرة ، مهمة دقيقة ورسالة شريفة ، تحتاج إلـى صـبر   " بينهما ذلك أن 

زوجين ، وعليهما أن يدركا أبعاد هذه الرسالة وأن ال يختلفا فـي أسـاليب   وآناه وتفاهم بين ال
  )٧٩، ص  ١٩٨٥التميمي ، (" . التربية 

وحتى يكون األبوان ، نموذجاً يحتذى به من قبل األبناء ، يفترض أن يكونـا قـدوة   
بِهِم ذُريتَهم وما َألَتْنَاهم من عملهِم مـن  الَّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِِإيمانٍ َألْحقْنَا " حسنة 

ينهر با كَسرٍِئ بِمكُلُّ ام ء٢١الطور ، آية ("  شَي( .  

ومن عوامل الحفاظ على الذرية الطيبة الصالحة االستعانة باهللا عز وجل بالدعاء مـن  
رب اجعلْني مقـيم الصـالَة   " السالم قبل اآلباء وهذا ما جاء على لسان نبي اهللا إبراهيم عليه 

  . )٢٧إبراهيم ، آية ("  ومن ذُريتي ربنَا وتَقَبْل دعاء
  

  :الحفاظ على تماسك المجتمع وحمايته من عوامل اإلنهيار  -٥
يلفت القرآن الكريم االنتباه إلى العالقات الناشئة بين الناس عن طريق الـزواج مـن   

"  وهو الَّذي خَلَقَ من الْماء بشَرا فَجعلَه نَسبا وصهرا وكَان ربك قَـديرا : " ه تعالى خالل قول
فالزواج من الوسائل التي تؤدي إلى التعارف بين األفراد والجماعـات بشـكل    )٥٤الفرقان ، آية (

ها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم مـن ذَكَـرٍ   يا َأي" عام كما يعمل على توثيق الروابط بين أهل الزوجين 
  ـيملع اللَّـه ِإن َأتْقَاكُم اللَّه ندع كُممَأكْر فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجُأنثَى وو خَبِيـر   "

  . )١٣الحجرات ، آية (

ف ، ذلك أن إشباع غريـزة  وبالزواج يسلم المجتمع ، من االنحالل والتفلّت واالنحرا
الجنس باالتصال الحالل والمشروع ، يصون اآلداب ويعزز البناء الخلقي الذي هو سر قـوة  
المجتمع وتماسكه ، كما أن الزواج عامل من عوامل وقاية المجتمع من األمراض الفتاكة التي 

  )٣٦، ص ١، ج ١٩٩٣علوان ، (. تنتشر بين أفراده ، نتيجة شيوع الفاحشة 
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  :تقوى الزوجين وصالحهما ) ب
َأفَمـن  " فالبناء األسري حتى يكون قوياً متماسكاً ، ينبغي أن يقوم على أساس التقوى 

َأسس بنْيانَه علَى تَقْوى من اللّه ورِضوانٍ خَير َأم من َأسس بنْيانَه علَى شَفَا جـرف هـارٍ   
ي نَارِ جف بِه ارفَانْهينالظَّاِلم مي الْقَودهالَ ي اللّهو نَّم١٠٩التوبة ، آية ("  ه(   

وحينما يكون الزوجان طائعين هللا عز وجل خاشعين له مسارعين إلى العمل الصـالح  
يـر  وزكَرِيا ِإذْ نَادى ربه رب ال تَذَرني فَردا وَأنتَ خَ" فإن ذلك يكون سبباً قوياً في صالحهما 

الْوارِثين ، فَاستَجبنَا لَه ووهبنَا لَه يحيى وَأصلَحنَا لَه زوجه ِإنَّهـم كَـانُوا يسـارِعون فـي     
ينعكَانُوا لَنَا خَاشا وبهرا وغَبونَنَا رعديو اتر٩٠،  ٨٩األنبياء ، اآليتان ("  الْخَي(  

لج قضية الزواج وما يترتب عليها من مهام وعالقات ، يلحظ والقرآن الكريم وهو يعا
: أنه يربطها بشكل مباشر ومتكرر بتقوى اهللا عز وجل واستشعار رقابته ومن ذلك قوله تعالى

منْهما رِجاالً يا َأيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ "
  .)١النساء، آية("  كَثيرا ونساء واتَّقُواْ اللّه الَّذي تَساءلُون بِه واَألرحام ِإن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

وْأمر َأهلَـك  " وفي معرض تذكير األزواج بواجباتهم ، رغب القرآن الكريم بالتقوى 
طَبِراصو الةى بِالصةُ ِللتَّقْوباقالْعو قُكزنَر نقًا نَّحرِز َألُكا ال نَسهلَي١٣٢طه ، آية ("  ع( .  

وألهمية عنصر الصالح في الزوجين ، أكد اإلسالم على ضرورة التزام الشباب المقبلين 
ح بمعايير واضحة يجب توافرها في كال الزوجين من أجل صـال  –ذكوراً وإناثاً  –على الزواج 

  :األسرة وأمنها وسالمتها واستقرارها ويمكن إجمال هذه المعايير على النحو التالي
  :اإليمان  -١

والَ : " فال بد من توافر عنصر اإليمان في كل من الزوجين ، إمتثاالً لقولـه تعـالى   
كَة ولَـو َأعجبـتْكُم والَ تُنكحـواْ    تَنكحواْ الْمشْرِكَات حتَّى يْؤمن وَألمةٌ مْؤمنَةٌ خَير من مشْـرِ 

كُمبجَأع لَوو شْرِكن مم رخَي نْؤمم دبلَعنُواْ وْؤمتَّى يح ينرِكشفـالزواج   )٢٢١البقرة ، آية ("  الْم ،
أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين مـن بنـي اإلنسـان وتشـمل أوسـع      " بطبيعته 

التي يتبادلها فردان ، فال بد من توحيد القلوب والتقائها في عقدة ال تحـل ولكـي   االستجابات 
تتوحد القلوب ، يجب أن يتوحد ما تتفق عليه وما تتجه إليه والعقيدة الدينيـة ، هـي أعمـق    

قطـب،  (" . وأشمل ما يعمر النفوس ويؤثر فيها ويكيف مشاعرها ويحدد تأثراتها واسـتجاباتها  
   )٢٣٩، ص  ١، ج ١٩٨٠
  :االلتزام الديني والخلقي  -٢
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فاألخالق عنصر أساسي ومعيار هام من معايير صالح الزوجين ، وقد قدم القـرآن  
قَالَـتْ  " الكريم نموذجاً حياً لآلباء فيما يخص التماس السمات الواجب توافرها فـي الـزوج   

رتَْأجنِ اسم رخَي ِإن هتَْأجِراس تا َأبا يماهدِإح    ـكحُأنك َأن قَاَل ِإنِّـي ُأرِيـد ، يناَألم تَ الْقَوِي
  . )٢٧،  ٢٦القصص ، اآليتان ("  ِإحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى َأن تَْأجرني ثَماني حججٍ

وجاء في الحديث الشريف ، الربط بين الدين واألخالق كمعيـارين أسياسـيين مـن    
اكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إال تفعلوا تكن فتنة فـي  إذا أت" معاير صالح الزوج 

  )٦٣٢، ص ١ت ، ج.ابن ماجة ، ب( " .األرض وفساد عريض 

وفيما يخص الزوجة ، أكدت السنة النبوية على االنحياز لعنصر الدين فهو خير مـا  
مالها ولدينها تنكح المرأة ألربع ، لمالها ولحسبها ولج" في المرأة لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  )٢٤٢، ص  ٣البخاري ، ج(.  "، فاظفر بذات الدين ، تربت يداك 

عسـى  : " فال بد من توافر عنصر الدين في الزوجة ، وهذا ما عبر عنه قوله تعالى
بات عابِدات ساِئحات ربه ِإن طَلَّقَكُن َأن يبدلَه َأزواجا خَيرا منكُن مسلمات مْؤمنَات قَانتَات تَاِئ

  . )٥التحريم ، آية ("  ثَيبات وَأبكَارا
والمقصود باالختيار على أساس الدين، هو الفهم الحقيقي لإلسالم والتطبيق العملي آلدابه 
وااللتزام الكامل بمنهج الشريعة ومبادئها ، فعندما يكون الخطيبان على هذا المستوى من الفهـم،  

  )٣٩، ٣٨، ص ص١، ج١٩٩٣علوان، (. طلق على أحدهما، أنه ذو دين وخلق فاضليمكن أن ي
التدين عامل إيجابي في األلفة واالنسجام والتآزر والتسـاند ،  " ومما من شك في أن 

فهو إيمان يمثل وقيم في الحياة ، ليس من بينها المال والجاه وعرض الدنيا ، بل في مقـدمتها  
تهذيب في السلوك وتقدير اإلنسان لذات اإلنسان وابتغاء اإلخاء فـي  اإلنسانية في المعاملة وال

  )٢٣٦، ص  ١٩٧٣البهي ، (". اهللا

يشكل قاعدة التفاهم بين الزوجين وهو يوحـد ميولهمـا   " ويتمثل أثر الدين في كونه 
واتجاهاتهما وأهدافهما ورغباتهما وسيجدان فيه دائماً المرجع الذي يحتكمان إليـه ويطمئنـان   

" . وله السليمة ، فاالختيار على أساس الدين ، من أهم ما يحقق للزوجين سعادتهما الكاملة لحل
  )٣٧، ص  ١٩٨٥التميمي ، (

ومن جانب آخر ، يعد الدين أساساً جامعاً للعقيدة والعبادة والمعاملة والخلـق ، وهـو   
زمان ، يرضـيان  يشكل عامل وقاية من أي انحراف أو تمرد ، طالما أن الزوجين متدينان ملت

  )٢٤٦، ص  ١٩٩٧األسمر ، (. بحكم الشرع وتنفيذ أوامره الخاصة بالعالقات الزوجية 
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  :اإللمام بأحكام الزواج الفقهية ) ج
األصل في الحياة الزوجية ، أن تقوم على أساس شرعي ، يتمثل في معرفة حدود اهللا 

راق طالما أنهمـا سـيلتزمان بهـذه    وااللتزام بها ، وقد حبذ اإلسالم تراجع الزوجين بعد االفت
فَالَ جنَاح علَيهِما َأن يتَراجعا ِإن ظَنَّا َأن يقيما حدود اللّه وتلْك حدود اللّـه يبينُهـا   " الحدود 

ونلَمعمٍ ي٢٣٠البقرة ، آية ("  ِلقَو(  

ة الزوجيـة ، بأحكـام   ومن خالل القرآن الكريم ، يتضح ارتباط كثير من قضايا الحيا
فقهية يفترض أن يدركها الزوجان ومن ذلك معرفة األحكـام الفقهيـة المرتبطـة باالتصـال     

"  والَ تُباشروهن وَأنتُم عاكفُون فـي الْمسـاجِد  : " كما جاء في قوله تعالى ) الجماع(الجنسي 
  . )١٨٧البقرة ، آية (

والَّذين يظَاهرون مـن  : " زوجين أحكام الظهار وفي موقع آخر يبين القرآن الكريم لل
ـ  ه بِمـا  نِّساِئهِم ثُم يعودون ِلما قَالُوا فَتَحرِير رقَبة من قَبِل َأن يتَماسا ذَِلكُم تُوعظُون بِه واللَّ

عينِ من قَبِل َأن يتَماسا فَمـن لَّـم يسـتَطع    تَعملُون خَبِير ، فَمن لَّم يجِد فَصيام شَهرينِ متَتَابِ
"  ِلـيم فَِإطْعام ستِّين مسكينًا ذَِلك ِلتُْؤمنُوا بِاللَّه ورسوِله وتلْك حدود اللَّه وِللْكَافرِين عـذَاب أَ 

  )٤،  ٣المجادلة ، اآليتان (
الزوجين ألحكام الزواج الفقهية أمر ضروري وباإلجمال فإن التفقه في الدين ومعرفة 
.  "من يرد اهللا به خيراً يفقهه فـي الـدين   " ال بد منه وقد جاء في التوجيه النبوي الشريف 

  )٢٤، ص  ١، ج ١٩٧٨البخاري ، (
  

  :المبادئ التي توجه العالقة بين الزوجين : ثالثاً 
لكل فـرد يريـد بنـاء     من الطبيعي أن صفات اللين والرفق وحسن العشرة ، الزمة

عالقة سليمة مع اآلخرين ، وهي بالنسبة للزوجين ألزم لما لألسرة من مكانـة خاصـة فـي    
المجتمع ، وقد تضمن القرآن الكريم ، جملة المبادئ التي تحكم العالقة بين الزوجين وتوجهها 

  :وتنظمها ويمكن تلخيص هذه المبادئ فيما يلي 
  :المودة والتراحم ) أ

القرآن الكريم ، العالقة بين الزوجين وصفاً دقيقاً معبراً عن شدة التقـارب  لقد وصف 
ومن آياته َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُسكُم َأزواجـا لِّتَسـكُنُوا   : " والتالحم كما جاء في قوله تعالى 

وفي معرض  )٢١الروم ، آية ("  ت لِّقَومٍ يتَفَكَّرونِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً ِإن في ذَِلك آليا
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هن ِلباس لَّكُم وَأنتُم ِلبـاس  " آخر من كتاب اهللا المبين وصفت العالقة بين الزوجين باللباس 
ن١٨٧البقرة ، آية ("  لَّه( .  

الناحية  من استخدام كلمة اللباس للزوجين ، أن عالقة الزواج بينهما من" والمقصود 
المعنوية ، يجب أن تكون مثل ما بين اللباس والجسد من عالقة ، بمعنى أن يتصـل قلباهمـا   
وروحاهما كلٌّ باآلخر وأن يستر كالهما اآلخر ويحمي كالهما قرينه من المؤثرات التي تفسد 

  )١٩، ص١٩٧٩المودودي، (" . أخالقه وتحط من عزته وكرامته وهذا مقتضى المودة والرحمة 

ي حالة انعدام الحب والتقدير واالحترام بين الزوجية تضعف وتضطرب العالقـة  وف
  )١١١، ص ١٩٩٩رضا ، (. الزوجية ويصعب على األسرة تحقيق أهدافها 

وحتى ال يكون هنالك مبالغة وإسراف ، في عالقة الحب بين الزوجين ، كان ال بـد  
قُْل ِإن كَـان  " ميزان اإليمان من ضوابط حتى ال تطغى على جوانب أخرى متقدمة عليها في 

ةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُماٌل اقْتَروَأمو تُكُميرشعو كُماجوَأزو انُكُمِإخْوو نَآُؤكُمَأبو اُؤكُما آبهادكَس ن
يله فَتَربصواْ حتَّى يْأتي اللّـه  ومساكن تَرضونَها َأحب ِإلَيكُم من اللّه ورسوِله وجِهاد في سبِ

ينقالْفَاس مي الْقَودهالَ ي اللّهو رِه٢٤التوبة ، آية ("  بَِأم(  

يـا َأيهـا   " وكان من بين ما عاتب اهللا عز وجل به نبيه الكريم عليه الصالة والسالم 
تَب لَك لَّ اللَّها َأحم مرتُح ِلم النَّبِييمحر غَفُور اللَّهو اجِكواتَ َأزضري م١التحريم ، آية ("  تَغ(  

  

  :حسن المعاشرة بين الزوجين ) ب
" وعاشروهن بِـالْمعروف " لقد أمر اهللا عز وجل األزواج ، بحسن معاشرة زوجاتهن 

 ".هله وأنا خيركم ألهلـي خيركم خيركم أل" وجاء في التوجيه النبوي الشريف  .) ١٩النساء ، آية (
  )٦٣٦، ص  ١ت ، ج.ابن ماجة ، ب(

وحسن العشرة تكون بالرفق في المعاملة ، وأن يبتسم الرجل في وجـه زوجتـه وال   
 ١٩٦٧القرطبي ، (. يعبس بدون ذنب وأن يصبر ويتجمل لها كما تتجمل له وأن يصبر على أذاها 

  )٩٧،  ٥، ج
ولَهن "فحسب ، وإنما الزوجان على حد سواء وحسن المعاشرة ليس مطالباً به الزوج 

وفرعبِالْم هِنلَيي عثُْل الَّذ٢٢٨البقرة ، آية ("  م(  
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أن لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن ، مثل الـذي  " والمعنى 
على أزواجهن ترك مضار تهن عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن ألزواجهن وقيل إن لهن

  )١٢٤،  ١٢٣، ص ص  ٣، ج ١٩٦٧القرطبي ، (. كما كان ذلك عليهن ألزواجهن 

وما "وقد حرم القرآن الكريم الظهار في حق الزوجة واعتبره سلوكاً شائناً غير سوي 
كُماتهُأم ننْهم ونرالالِئي تُظَاه كُماجوَل َأزع٤األحزاب ، آية ("  ج(  

صريحة ، كأن يقول الرجل لزوجته ، أنت علي كظهـر أمـي    والظهار يكون بألفاظ
أنت على كأمي فهذه الصيغة تحتمل أنها كأمه فـي االحتـرام أو فـي     –ويكون بالكناية مثل 

  )١٦١،  ٣، ج ١٩٧٥الموصلي ، (. التحريم ، فإن قصد التحريم كان ظهاراً 
  

  :قوامة الرجل ) ج
الرجاُل قَوامـون  " جل من مقومات القيادة فالرجل مؤهل للقوامة ، بما وهبه اهللا عز و

اِلهِموَأم نا َأنفَقُواْ مبِمضٍ وعلَى بع مهضعب َل اللّها فَضاء بِملَى النِّس٣٤النساء ، آية ("  ع(  

فالرجل زود بخصائص ومقومات القوامة ، كبطء االنفعـال واالسـتجابة واسـتخدام    
لحركة واالستجابة وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة وأفضل في الوعي والتفكير قبل ا

مجالها ، كما أن تكليفه باإلنفاق يجعله بدوره أولى بها ، ألن تدبير المعاش للمؤسسـة ومـن   
فيها داخل في هذه القوامة واإلشراف على تصريف المال فيها ، أقرب إلى طبيعـة وظيفيتـه   

  )٦٥١، ص  ٤، ج ١٩٨٠قطب ، (. فيها 

وال تعني قوامة الرجل ، االستبداد والتسلّط والقهر ، بل هي والية النصـح والتوجيـه   
كما أنها ال تخول الرجل التدخل في مصـلحة   )١١١، ص١٩٩٩شويدح وآخرون، ( .والرعاية والحماية 

  )١١٤ت،ص.عتر،ب(. الزوجة المالية وليس للزوج على زوجه طاعة، إال في حدود الشرع
سبة للرجل ذات مضمون إنساني أخالقي ذلـك بأنهـا ال تعنـي إلغـاء     والقوامة بالن

شخصية المرأة في البيت وال في المجتمع اإلنساني ، وإنما هي وظيفة داخل كيان األسـرة ،  
إلدارة هذه المؤسسة وصيانتها ووجود القيم في مؤسسة ما ، ال يلغي وجود وال شخصـية وال  

  )٦٥٣، ص  ٢، ج ١٩٨٠قطب ، (. حقوق الشركاء فيها 

دور القوامة ال يتحقق واألثر المطلـوب فـي   " ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن  
سلوك األهل ال يبرز إال إذا كان الرجل ذا شخصية قوية جذابة محببة وخلق نبيـل وتسـامح   
وإغضاء عن الهفوات الصغيرة ووقوف حازم عند حدود اهللا وتطبيقه على أفراد أسرته جميعاً 
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، ١٩٩٩مسـلمي،  (". ارعة نحو الخير ووعي وتصور للمسئولية فـي الـدنيا واآلخـرة   وقيادة ب
  )٦٦ص

  

  :التشاور بين الزوجين ) د
فقوامة الرجل في البيت ، ال تعني مصادرة حق الزوجة في إبداء الرأي والتعبير عن   

ـ  اور بـين  موقفها حيال قضايا الحياة الزواجية المختلفة ، وقد امتدح القرآن الكريم مسلك التش
والَّذين استَجابوا ِلربهِم وَأقَاموا الصالةَ وَأمرهم شُـورى بيـنَهم   : " المسلمين في قوله تعالى 

قُوننفي مقْنَاهزا رمم٣٨الشورى ، آية (" .  و(  
ومن الطبيعي أن يتشاور الزوجان ، في كل ما يخصهما من عالقـة وأدوار يقومـان     

وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم حريصاً على التشاور مع زوجاته ومـن األمثلـة   .  بها
أقبل النبي صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه ، " على ذلك ما حصل يوم صلح الحديبية حيث 

قوموا فانحروا ثم احلقوا وكرر ذلك ثالثاً ، فوجم جميعهم وما قـام مـنهم أحـد ،    : فقال لهم 
يا رسـول اهللا أتحـب   : ه أم سلمة ، وذكر لها ما لقي من الناس ، فقالت له فدخل على زوجت

ذلك ؟ أخرج ال تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج فلم يكلـم  
" . أحداً منهم حتى فعل ذلك ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعـل بعضـهم يحلـق بعضـاً     

  )٢٤٣، ص  ١٩٧٨البوطي ، (
  

  :االلتزام بحقوق وواجبات الحياة الزوجية ) ـه
إن الحياة الزوجية وفق المنهج اإلسالمي ، حياة منضبطة ، تقوم على قواعد أخالقية 
وتحكمها جملة من التعاليم الشرعية ، وليست هي حياة سائبة ، يتصرف فيها الزوجـان كمـا   

حقوق والواجبات ، هو اهللا جل يحلو لهما ، كما أن عقد الزواج كل تجاه اآلخر ومشرع هذه ال
يترتب عليه حقوق وواجبات ، ينبغي أن  –كباقي العقود األخرى  –وعال الذي خلق الزوجين 

" َأال يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطيفُ الْخَبِير" يلتزم بها الزوجان وهو أعلم بمصلحتهما لقوله تعالى 
  . )١٤الملك ، آية (

إلى أن من أبرز األسباب المؤدية إلى ) ٤٥، ص  ١٩٩٨قوصى وآخرون ، (ويشير 
التفكك األسري وازدياد حاالت الطالق ، عدم معرفة الزوجين ، لما يجب على كـل منهمـا   

  .القيام به تجاه اآلخر 

وحينما يقوم الزوجان بأداء واجباتهما ، كل تجاه اآلخر ، فإن ذلك يوفر بيئة صـالحة  
عقد النفسية والشعور باإلحباط ، كما يجعل الزوجين قدوة حسـنة  لتربية األبناء ، بعيداً عن ال
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ربنَا هب لَنَا من َأزواجِنَا وذُرياتنَا قُـرةَ َأعـينٍ واجعلْنَـا    " ألوالدهما ولغيرهما من األزواج 
  .  )٧٤الفرقان ، آية ("  ِللْمتَّقين ِإماما

على الزوجين االلتزام بها كمـا جـاءت فـي     ويمكن إجمال الحقوق والواجبات التي
  :القرآن الكريم على النحو اآلتي 

  : حقوق الزوج 
  :وهي عبارة عن واجبات ، تقوم المرأة بها تجاه زوجها وتشمل ما يلي 

  :طاعة الزوج بالمعروف وحفظه  -١
لعل من أول واجبات المرأة نحو زوجها ، طاعته في غير معصية وقد أثنى رب العـزة  

فَالصاِلحاتُ قَانتَاتٌ حافظَاتٌ لِّلْغَيبِ بِما حفـظَ  : " النساء المطيعات ألزواجهن في قوله تعالى  على
ومعنى صالحات قانتات في اآلية السابقة، أي طائعات عـن إرادة وتوجـه   ، )٣٤النساء ، آية ("  اللّه

قطـب،  ( .رأة المؤمنـة الصـالحة  ورغبة ال عن قسرٍ وإرغام وتفلّت وهذا ما يتالئم مع طبيعة الم

أن تكون مطيعة لزوجها في غير معصية هللا وأن تتجنب كل " فعلى الزوجة ،  )٦٥٢، ص ٢، ج١٩٨٠
ما ينهى عنه وال يرضاه إال أن يكون طاعة هللا ألن الطاعة مجلبة للهنا والرضا والمخالفة تولـد  

لزوجها ، فيعني أن يحفظن أنفسهم  ، وأما حفظ المرأة )١١١، ص  ١٩٩٩شويدح وآخرون ، ( "الشحناء 
  )١٧٠، ص  ٥، ج١٩٦٧القرطبي ، (. وأموال أزواجهن وأوالدهم في غيبتهم 

ما استفاد المؤمن بعد تقـوى اهللا خيـراً مـن زوجـة     " وجاء في الحديث الشريف 
صالحة، إن أمرها طاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرتـه وإن غـاب عنهـا    

  )٥٩٦، ص  ١ت ، ج.ابن ماجة ، ب(.  "وماله نصحته في نفسه 
  

  :االستقرار في البيت وعدم الخروج منه إال بإذن الزوج  -٢
فبعد أن تنتقل الزوجة إلى بيت الزوج ، ال يحل لها أن تخرج من بيته ، إال باستئذانه 

لتبـرج  والقرآن الكريم يرشد الزوجات إلى المكوث في البيت وترك ا )٢٣، ص  ٢، ج ١٩٨٣عقله ، (
  . )٣٣األحزاب ، آية ("  وقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْجاهلية اُألولَى" 

ومن المعلوم أن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف األنوثة وثمارهـا  
  :وأن بقاءها فيه يحقق المنافع والثمار التالية 

  .نة يحصن الزوجة من أسباب الفت -
  .يساعد المرأة على أداء واجباتها الزوجية وتدبير شئون المنزل وتربية األوالد  -
  .يبعد القلق عن الزوج نتيجة االنشغال بخروجها وخوفه عليها من أن تمس بسوء  -
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  .يحول دون إرهاق ميزانية األسرة  -
  )٢٣٨-٢٣٢، ص  ١٩٩٧عمر ، (. يقي المرأة من الشبهات  -
  

  :زينتها في غير موضعها  االحتشام وعدم إبداء -٣
فمن حق الزوج على زوجته وحق اهللا عليها، أن تتأدب بآداب الدين وتلتـزم الحشـمة   

وقُل لِّلْمْؤمنَات يغْضضن من َأبصـارِهن  : "والوقار في لباسها وزينتها وسلوكها امتثاالً لقوله تعالى
هن ِإال ما ظَهر منْها ولْيضرِبن بِخُمـرِهن علَـى جيـوبِهِن وال    ويحفَظْن فُروجهن وال يبدين زِينَتَ

ـ      عنَـاء بَأب َأو نَـاِئهِنَأب َأو هِنـولَتعـاء بآب َأو اِئهِنآب َأو هِنولَتعِإال ِلب نزِينَتَه يندبي َأو هِنولَت
وانهِن َأو بني َأخَواتهِن َأو نساِئهِن َأو ما ملَكَتْ َأيمانُهن َأوِ التَّـابِعين غَيـرِ   ِإخْوانهِن َأو بني ِإخْ

  جبِـَأر نـرِبضال ياء والنِّس اترولَى عوا عرظْهي لَم يناِل َأوِ الطِّفِْل الَّذجالر نم ةبِلي اِإلرُأو هِنل
  .)٣١النور، آية ("م ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا ِإلَى اللَّه جميعا َأيها الْمْؤمنُون لَعلَّكُم تُفْلحونِليعلَ

  

  :الحداد على الزوج بعد موته  -٤
اجـا  والَّذين يتَوفَّون مـنكُم ويـذَرون َأزو  " فعلى الزوجة أن تحد على زوجها بعد موته 

ن في َأنفُسـهِن  يتَربصن بَِأنفُسهِن َأربعةَ َأشْهرٍ وعشْرا فَِإذَا بلَغْن َأجلَهن فَالَ جنَاح علَيكُم فيما فَعلْ
خَبِير لُونما تَعبِم اللّهو وفرعللنسـاء  )٢٣٤البقرة ، آية ("  بِالْم اللـواتي   ، ففي اآلية السابقة ، أمر

يموت أزواجهن ، أن يمكثن في العدة أربعة أشهر وعشرة أيام حـداداً علـى أزواجهـن ، وإذا    
انفضت عدة النساء ، فال إثم على األولياء باإلذن لهن بالزواج وفعل ، أباحه الشرع من الزينـة  

وضع الحمـل   وأما المرأة الحامل فعدتها،  )١٥١، ص  ١، ج ١٩٨١الصابوني ، (. والتعرض للخطّاب 
  .)٤الطالق، آية (" وُأوالتُ اَألحماِل َأجلُهن َأن يضعن حملَهن: "لقوله تعالى

إن المرأة " إلى البعد اإلنساني لالعتداد قائالً  )٢٥٥، ص  ٢، ج ١٩٨٠قطب ، (ويشير 
يكون فـي   في عدتها ما تزال معلقة بذكرى لم تمت وبمشاعر أسرة الميت ومرتبطة كذلك بما قد

رحمها من حمٍل لم يتبين أو حمٍل تبين وكل هذه االعتبارات ، تمنع الحديث عن حيـاة زوجيـة   
  " .جديدة ، ألن الحديث لم يحن موعده وألنه يجرح مشاعر ويخدش ذكريات 

  

  :حقوق الزوجة 
للمرأة حقوق على زوجها ، عليه أن يؤديها فهي واجبات عليه ويمكن تلخيصها علـى  

  :لي النحو التا
  :عدم تصرف الزوج في صداق زوجته إال بإذنها  -١

، إال عن طيبٍ مـن نفسـها   )مهرها(فال يجوز للرجل، أن يأخذ شيئاً من صداق زوجته 
  .)٤النساء،آية("وآتُواْ النَّساء صدقَاتهِن نحلَةً فَِإن طبن لَكُم عن شَيء منْه نَفْسا فَكُلُوه هنيًئا مرِيًئا"
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فصداق الزوجة حق واجب لها وعلى زوجها أن يؤدي لها ما اتفق عليه من مهر وال 
. يحق ألحد أن يستولي على شيء من المهر إال برضاها التام الخالي من اإلكراه والمجاملـة  

  . )١١٥، ص  ١٩٩٩شويدح وآخرون ، (

لمـولى  وقد ضمن اإلسالم للمرأة حقها في المهر ، حتى بعد الطالق ، حيث حـذر ا 
وِإن َأردتُّم استبداَل زوجٍ مكَـان زوجٍ وآتَيـتُم   " سبحانه وتعالى من االعتداء على هذا الحق 

ه وقَد َأفْضى ِإحداهن قنطَارا فَالَ تَْأخُذُواْ منْه شَيًئا َأتَْأخُذُونَه بهتَاناً وِإثْماً مبِيناً ، وكَيفَ تَْأخُذُونَ
  . )٢١،  ٢٠النساء ، اآليتان ("  بعضكُم ِإلَى بعضٍ وَأخَذْن منكُم ميثَاقًا غَليظًا

  

  :توفير السكن الشرعي المستقل للزوجة  -٢
أن يسكنها وحدها في مسـكن شـرعي مسـتقل ، ال    " فمن حق الزوجة على زوجها 

" ذلك من خالل التوجيه القرآني  ، ويتضح )١٦١، ص  ١٩٩٩كنعـان ،  (" يشاركها فيه أحد من أهله 
كُمدجن وكَنتُم مثُ سيح نم ننُوهك٦الطالق ، آية ("  َأس( .  

وما من شك في أن عدم توفر المسكن المستقل للزوجة ، يجلب العديد من المشكالت 
نتيجة االحتكاك مع أقارب الزوج وأبانت نتائج إحدى الدراسات التي أجريت فـي المجتمـع   
الفلسطيني ، أن عدم وجود البيت الشرعي المستقل ، يأتي في المقام األول ، ضمن األسـباب  

  ) ١٥٥، ص  ١٩٩٤شئون دولية ، (. المؤدية إلى الطالق 
  

  : اإلنفاق عليها من قبل الزوج  -٣
الرجاُل قَوامون علَى النِّساء بِمـا  " فإنفاق الرجل على زوجته من مستلزمات القوامة 

اِلهِموَأم نا َأنفَقُواْ مبِمضٍ وعلَى بع مهضعب َل اللّهوإنفاق الرجـل علـى    )٣٤النساء ، آية ("  فَض
فَلْينفقْ مما آتَاه اللَّه ال يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا ِإال ما آتَاها " زوجته ينبغي أن يكون في حدود طاقته 

 دعب ُل اللَّهعجياسرسرٍ يس٧الطالق ، آية ("  ع( .  

وبناء عليه يستوجب على المرأة ، تفهم ظروف زوجها وأال تبالغ في مطالبها فتحمله 
  .ما ال يطيق مما قد يثير خالفات بينهما 

  

  :حقها في معاملة عادلة  -٤
واْ في الْيتَامى وِإن خفْتُم َأالَّ تُقْسطُ: " فالزوج مطالب بالعدل بين زوجاته لقوله تعالى 

م ةً َأوداحلُواْ فَودَأالَّ تَع فْتُمخ فَِإن اعبرثُالَثَ وثْنَى واء مالنِّس نلَكُم م ا طَابواْ محلَكَتْ فَانكا م
  . )٣النساء ، آية ("  َأيمانُكُم ذَِلك َأدنَى َأالَّ تَعولُواْ
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هو العدل في المعاملة والنفقـة والمعاشـرة   " سابقة والعدل المطلوب كما في اآلية ال
والمباشرة ، أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فال يطالب بـه أحـد مـن بنـي     

، وإذا مـا غـاب العـدل بـين      )٥٨٢،  ١، ج ١٩٨٠قطب ، (" . اإلنسان ، ألنه خارج عن إرادته 
  . )٣٩٨، ص  ١٩٨٠صقر ، ( .الزوجات ، فإن ذلك يزيد من فرص اللجوء إلى الطالق 

  

  :حقها في التوجيه واإلرشاد  -٥
يا " لقد أمر اهللا تعالى المؤمنين ، بممارسة دورهم اإلرشادي والتربوي في حق أزواجهم 

وإذا كـان   )٦التحـريم ، آيـة   ("  َأيها الَّذين آمنُوا قُوا َأنفُسكُم وَأهليكُم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ
البيت المسلم ، هو نواة المجتمع ، كان واجب الرجل أن يتجه بالدعوة إلى بيته وأهله ، وأول ما 
ينبغي أن يوجه جهد اإلرشاد والتربية إلى الزوجة األم ثم األوالد ، ألن تنشئة الزوجة المسلمة ، 

  . )٣٦١٩ ، ص ٦، ج ١٩٨٠قطب ، (. تمكنها من المشاركة الفاعلة في تربية األبناء 
وقد أمر اهللا عز وجل ، نبيه صلى اهللا عليه وسلم بممارسة دوره اإلرشادي لزوجاته كما 

يا َأيها النَّبِي قُل َألزواجِك وبنَاتك ونساء الْمْؤمنين يدنين علَـيهِن  : " يفهم من خالل قوله تعالى 
نَى َأن يَأد ذَِلك البِيبِهِنن جاميمحا رغَفُور اللَّه كَانو نْؤذَيفَال ي فْنر٥٩األحزاب ، آية("  ع( .  

ويكشف القرآن الكريم ، عن دور الرجل في توجيه زوجته إلى إيثار اآلخرة والزهـد  
ا وزِينَتَهـا فَتَعـالَين   يا َأيها النَّبِي قُل َألزواجِك ِإن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ الـدنْي " في حياة الدنيا 

 ةَ فَِإنراآلخ ارالدو ولَهسرو اللَّه نتُرِد ِإن كُنتُنيالً ، وما جاحرس كُنحرُأسو كُنتِّعُأم دَأع اللَّه
  . )٢٩،  ٢٨األحزاب ، آية ("  ِللْمحسنَات منكُن َأجرا عظيما

جل نبيه زكريا عليه السالم ، لقيامه بدوره التربوي تجـاه زوجتـه   وامتدح اهللا عز و
  . )٥٥مريم ، آية ("  وكان يْأمر َأهلَه بِالصالة والزكَاة وكَان عند ربه مرضيا"
  

  :الحقوق المشتركة بين الزوجين 
ويمارسـاها   هناك حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين ، يفترض أن يدركاها جيداً

  :عن وعي وتتلخص في اآلتي 
  :حق االستمتاع  -١

والَّذين هم ِلفُروجِهِم حافظُون ، ِإال علَى َأزواجِهِم أو " فاالستمتاع حق لكال الزوجين 
ينلُومم رغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ َأيا م٦،  ٥المؤمنون ، اآليتان ("  م( .  
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السنة النبوية ، ال يحق للمرأة االمتناع عن االستجابة لنداء زوجهـا إذا  وكما جاء في 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأت فبـات غضـبان عليهـا    " ما دعاها لفراشه 

  )١٦٥، ص  ١ت ، ج.مسلم ، ب(.  "لعنتها المالئكة حتى تصبح 

" ن دائرة العبادة ذلك أن والنشاط الجنسي بين الرجل وزوجته ، ليس عمالً مستقالً ع
األكل والشرب ومباشرة الزوج لزوجته وما كان من هذا القبيل ، يدخله اإلسالم فـي دائـرة   

  )٦٣، ص  ١٩٧٥القرضاوي ، (. العبادة الفسيحة ، بشرط واحد هو النية 

وقد حرص اإلسالم على ضمان تصريف الطاقة الجنسية ، كما أكد علـى أن يكـون   
ال الحرام ، وذلك من خالل الزواج الذي يكفل حق االستمتاع المشروع  ذلك في إطار الحالل

يا رسـول اهللا أيـأتي أحـدنا    : وفي بضع أحكم صدقة قالوا "  كما جاء في الحديث الشريف
أرأيتم لو وضعها في حرامٍ كان عليه فيها وزر ، كـذلك  : شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال 
  )٦٩٨،  ٦٩٧، ص ص  ٢ت ، ج.مسلم ، ب(. " ر إذا وضعها في الحالل كان عليه أج

سلوكاً مباحاً ، فإن اإلسالم يلـزم الـزوجين ،   ) الجماع(وإذا كانت المعاشرة الجنسية 
بمجموعة من اآلداب واألحكام ، تضمن أن يكون ذلك في إطار إنساني أخالقـي يتميـز بـه    

سآُؤكُم حـرثٌ لَّكُـم فَـْأتُواْ    ن" اإلنسان عن باقي المخلوقات ومن ذلك إتيان الزوجة في القبل 
ْئتُمَأنَّى ش ثَكُمر٢٢٣البقرة ، آية ("  ح( .  

أي نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم وفي أرحامهن يتكـون الولـد ،   " والمعنى 
  )١٤٢، ص  ١، ج ١٩٨١الصابوني ، (" . فآتوهن في موضع النسل والذرية وال تتعدوه إلى غيره 

اب اهللا الحكيم ، تحذير من إتيان المرأة في المحيض ، وقاية وفي موضع آخر من كت
ويسَألُونَك عنِ الْمحيضِ قُْل هو َأذًى فَاعتَزِلُواْ النِّساء في الْمحيضِ والَ " للزوجين من األذى 

م اللّه ِإن اللّه يحب التَّوابِين ويحب تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَِإذَا تَطَهرن فَْأتُوهن من حيثُ َأمركُ
رِينتَطَه٢٢٢البقرة ، آية ، ("  الْم( .  

المباشرة في المحيض ، قد تحقق اللذة الحيوانية ، مع ما ينشأ عنها " ومن المعهود أن 
ة في من أذى وأضرار صحية ولكنها تصرف الفطرة السليمة النظيفة عن اإلنسان ، والمباشر

  )٢٤١، ص  ١، ج١٩٨٠قطب، (". حالة الطهر ، تحقق اللذة الطبيعية وتحقق معها الغاية الفطرية 
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  :المحافظة على أسرار الحياة الزواجية  -٢
فأسرار الحياة الزواجية ، يجب أن تكون محفوظة مصانة ال يصح إفشاؤها وإذا مـا  

قَالَتْ من َأنبَأك هذَا قَاَل نَبَأني الْعليم الْخَبِيـر ، ِإن  فَلَما نَبَأها بِه " وقع ذلك واستوجب التوبة 
ح تَتُوبا ِإلَى اللَّه فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما وِإن تَظَاهرا علَيه فَِإن اللَّه هو مـواله وجِبرِيـُل وصـالِ   

ظَهِير ذَِلك دعالِئكَةُ بالْمو يننْؤم٤،  ٣التحريم ، اآليتان ("  الْم( .  

المحافظة على أسرار الحياة الزوجية ، أمر مهم لتوطيـد الثقة بين "ومن الطبيعي أن 
الزوجين وكل ما يجري بينهما من أمور قولية وفعلية ، إنما هو من قبيل األمانة عند األخـر  

  )٨٠، ص ١٩٨٥التميمي ، ( " .وال يجوز له أن يفشيه إلى اآلخرين ولو كانوا من ذوي قرابتهما 

وقد حذرت السنة النبوية من كشف أسرار االستمتاع والجماع الواقـع بـين الرجـل    
إن من شر الناس عند اهللا يوم القيامة ، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، " وزوجته 

  ) ٢٥٧، ص  ٤ت ، ج.مسلم ، ب(" . ثم ينشر سرها 
  

  :حق التوارث  -٣
يرث زوجته بعد وفاتها وللزوجة كذلك حق فـي أن ترثـه بعـد    فللزوج حق في أن 

ولَكُم نصـفُ مـا تَـرك    " وفاته وقد حدد القرآن الكريم لكل واحد منهما نصيبه في الميراث 
ن بم كْنا تَرمم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه فَِإن كَان لَدو نكُن لَّهي ِإن لَّم كُماجوَأز  ـينوصي ةيصو دع

ـ   ثُّمن ممـا  بِها َأو دينٍ ولَهن الربع مما تَركْتُم ِإن لَّم يكُن لَّكُم ولَد فَِإن كَان لَكُم ولَد فَلَهـن ال
  . )١٢النساء ، أية ("  تَركْتُم من بعد وصية تُوصون بِها َأو دينٍ

  

  :إلرشادات الزواجية المتعلقة بإدارة الخالفات ا: رابعاً 
مساعدة الفرد في اختيار زوجـة واالسـتعداد للحيـاة    " يعرف اإلرشاد الزواجي بأنه 

الزواجية والدخول فيها واالستقرار والسعادة وتحقيق التوافق الزواجي وحل ما قد يطرأ مـن  
  )٣٩٠ت ، ص .زهران ، ب(" . مشكالت زواجية قبل الزواج وأثناءه وبعده 

ويهدف اإلرشاد الزواجي ، إلى تحقيق سعادة األسرة الصغيرة والمجتمع الكبير ذلـك  
بتعليم الشباب ، أصول الحياة الزواجية والعمل على الجمع بين أنسب زوجين كجانب وقائي ، 

) ٣٩٠ت ، ص .زهـران ، ب (إضافة إلى عالج ما قد يطرأ من مشكالت أو اضطرابات زواجية 
جملة النصائح والتوجيهات القرآنية المخاطب بهـا  " احث باإلرشادات الزواجية هنا ويقصد الب

الزوجان من أجل مساعدتهما على حل خالفاتهما بطرق سليمة تحفظ كيان األسرة وتقيها مـن  
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ومن البديهي أن حاجة األزواج إلى هذا النوع من اإلرشاد ، باتـت ملحـة   " التفكك واالنهيار 
الماديات على مجريات الحياة وتبدلت القيم وانحسرت الفضائل ، ولقـد  في عصرٍ طغت فيها 

حرص القرآن الكريم على تقديم إرشادات واضحة ومحـددة للـزوجين لمعالجـة الخالفـات     
  :الطارئة بينهما ، ويمكن إجمال هذه اإلرشادات فيما يلي 

  :التحلي بالصبر وضبط النفس ) أ
ن ، ينبغي أن يتفهم كٌل منهما اآلخر ويصبر فعند ظهور أول بادرة خالف بين الزوجي

،  )١٢٣ت ، ص .السـباعي ، ب (على ما يكره ويحاول كل منهما استرضاء صاحبه وإصـالحه  
: فالمعاشرة بالمعروف ، يجب أن تستمر حتى وإن كره الرجـال زوجـاتهم لقولـه تعـالى     

" ن تَكْرهواْ شَيًئا ويجعَل اللّه فيه خَيرا كَثيراوعاشروهن بِالْمعروف فَِإن كَرِهتُموهن فَعسى َأ"
  . )١٩النساء ، آية (

ومعنى اآلية ، فعسى أن يؤدي األمر إلى أن يرزقه اهللا منها أوالداً صالحين أو غيـر  
  )٩٨، ص  ٥، ج ١٩٦٧القرطبي ، (. ذلك 

  

  :المبادرة الذاتية من قبل الزوجين إلصالح حالة النشوز ) ب
نشوز الزوجة يكون بتعاليها على ما أوجب اهللا عليها من طاعة زوجها وعصـيانها  ف
، وأما نشوز الزوج ، فيكـون بـاإلعراض عـن     )٣٠٢، ص  ١ت ، ج.الزمخشري ، ب(أوامره 

  )١٧١، ص  ٥، ج ١٩٦٧القرطبي ، (. زوجته ، بأن ال يكلمها وال يأنس معها 

ك أن الجو األسري ، الـذي يسـيطر   وللنشوز آثار سلبية ، على صحة األطفال ، ذل
عليه النزاع والخالف ، على العالقة بين األبوين ، ال يساعدهما على مراقبـة نمـو األبنـاء    

  )٥٣، ص  ١٩٨٥أبو النيل ، (. ومتابعة حالتهم الصحية 

كما يؤثر النشوز على مستوى األوالد العلمي ، حيث تترك الخالفات الزوجية آثارها 
األوالد ومستقبلهم الثقافي ، حيث يصابون بالشرود الذهني وعدم التركيز السيئة على تحصيل 

ومن ناحية اجتماعية ، تلقي المشكالت الزوجية بظاللها على حياة الطفل ، فإما أن يهرب من 
الجمصـي ،  (. المشكالت مؤثراً االنطواء والهروب أو يتولد لديه كره وعدوانية ضد اآلخرين 

  )١٢٤، ص  ١٩٩٩
نشوز الزوجة ، على الزوج أن يقوم بتأديبهـا عمـالً بالتوجيـه القرآنـي      وفي حالة

والالَّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَِإن َأطَعـنَكُم فَـالَ   "
  . )٣٤النساء ، آية ("  تَبغُواْ علَيهِن سبِيالً
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ة السابقة ، يتضح ضرورة مراعاة التدرج في تأديب المرأة الناشـز ،  ومن خالل اآلي
حيث يبداً بالموعظة أي التخويف بطريقة النصح واإلرشاد ، فإن لم ينجح الوعظ والتـذكير ،  

  )٢٧٤،  ١، ج ١٩٨١الصابوني ، (. فالهجر في الفراش ، فإن لم ترتدع فالضرب غير المبرح 

جر في حق زوجته الناشز ، يجب تجنّب المسـاس  وعند استخدام الزوج ألسلوب اله
مقيـداً بفتـرة   ) اإليـالء (بكرامتها ، أو محاولة إيذاءها وإذاللها ولذلك يجعل هجران الزوجة 

إلـى   –تحت حاجتها الفطريـة   –زمنية ال تتجاوز أربعة أشهر ، كي ال تفسد المرأة فتتطلع 
: " هذا المعنى جاء قولـه تعـالى    ، وحول )٢٤٥،  ١، ج ١٩٨٠قطب ، (. غير رجلها الهاجر 

 ِإنو ، يمحر غَفُور اللّه فَآُؤوا فَِإن رٍ فَِإنَأشْه ةعبَأر صبتَر آِئهِمن نِّسم ْؤلُوني ينـواْ  لِّلَّذمزع
يملع يعمس اللّه ٢٢٧البقرة ، آية ("  الطَّالَقَ فَِإن( .  

وجة ، ليس أمراً مباحاً على إطالقه يسـتخدمه الرجـل   كما أن اللجوء إلى ضرب الز
متى شاء دون مسوغات مقنعة كالخروج من البيت بغير إذنه وتـرك التـزين لـه أو تـرك     
فرائض اهللا كالصالة أو الخروج من البيت بال حجاب ساتر العورة أو المشاجرة مـع والـدي   

ها وعدم المحافظة عليـه وعلـى   الزوج أو الجيران بالتعدي عليهم بال وجه حق أو إهمال بيت
، وأما بخصوص ضرب الزوجة بقصد التأديـب ،   )٢٨٥، ص  ٣ت ، ج.الموصـلي ، ب (أمواله 

فهو ال يتعارض مع مبدأ الرفق بها والمعاشرة بالمعروف ، حيث يشترط فيه أال يكسر عضواً 
احه اهللا له منها ، وال يؤثر فيها شيناً وإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أب

  )٣٨٦، ص  ١ت ، ج.ابن كثير ، ب(. فليس له ضربها وال هجرانها 

في تأديب الزوجات حينما خاطب اهللا  –يقتدى به  –ويعرض القرآن الكريم ، نموذجاً 
،  )٤٤ص ، آيـة  ("  وخُذْ بِيدك ضغْثًا فَاضرِب به وال تَحنَثْ" عز وجل نبين أيوب عليه السالم 

لمعنى ، أي وقلنا له خذ بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لتبر يمينـك  وا
  )٦١، ص  ٣، ج ١٩٨١الصابوني ، (. وال تحنث 

وحينما تظهر بوادر النشوز عند الرجل ، بما ينعكس سلباً على أمن المرأة وكرامتها، 
وِإنِ " إلـى األسـلوب األمثـل    فبإمكانها المساهمة في عالج المشكلة والقرآن الكريم يرشدها 

الصا ولْحا صمنَهيا بحلصا َأن يهِملَيع نَاْحا فَالَ جاضرِإع ا َأوا نُشُوزهلعن بَأةٌ خَافَتْ مرام لْح
رعلى المرأة وال على زوجها ، أن تتنـازل   )١٢٨النساء ، آية ("  خَي والمعنى ليس هنالك حرج

من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية ، كأن تترك له جزءاً أو كالً من نفقتها له عن شيء 
الواجبة عليه ، أو أن تترك له قسمتها وليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها وكانت هي قد 
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فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها ، على أن يكون ذلك بكامل اختيارهـا وتقـديرها   
قطـب ،  (. فذلك خير لها وأكرم من طالقها أو أن يتركها زوجها كالمعلقـة   لجميع ظروفها ،

  )٧٦٩، ص  ٢، ج ١٩٨٠
  

  :تدخل أقارب الزوجين لإلصالح بينهما حالة الشقاق ) ج
فحينما يخفق الزوجان ، في إصالح ما بينهما في مرحلة النشـوز ، تُعطـى الفرصـة    

ن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُواْ حكَما مـن َأهلـه   وِإ" لألقارب لرأب الصدع وإنقاذ الحياة الزوجية 
  . )٣٥النساء، آية( " وحكَما من َأهلها ِإن يرِيدا ِإصالَحا يوفِّق اللّه بينَهما ِإن اللّه كَان عليما خَبِيرا

القات نشـوز الـزوجين   والشقاق هنا على وجهين ، قوٌل وفعل وكالهما مزيد من ع
وذلك بأن يدوم التساب والتشاجر بينهما ، بمعنى أن يكون الشقاق ، قد أخرجهما إلـى قبـيح   

   )٢٤٦، ص  ١٢، ج ١٩٩٤الماوردي ، (. الفعل والقول 

فالمنهج اإلسالمي ال يدعو إلى اإلستسالم لبوادر الكراهة والنشوز ، فيبادر قبل وقوع 
ترتضيه وحكم من أهلـه يرتضـيه ، يجتمعـان بعيـداً عـن      الشقاق ، ببعث حكم من أهلها 

االنفعاالت النفسية والرواسب الشعورية ، التي كدرت صفو العالقات بين الزوجين ، فيجتمـع  
   )٦٥٦، ص  ٢، ج ١٩٨٠قطب ، (. الحكمان لمحاولة اإلصالح 
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  النتائج والتوصيات
  

  :النتائج : أوالً 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

، فالتربية الزواجيـة متعلقـة   ) تربية األسرة(اختالف مفهوم التربية الزواجية ، عن مفهوم  -١
بينما يستخدم مصطلح تربية األسرة للداللة علـى الـزوجين    –الرجل والمرأة  –بالزوجين 

 واألوالد غير المتزوجين الذين يقيمون معاً في مسكن واحد ، وبذلك تكون تربية األسرة أعم
التربية الزواجية ، علماً بأن كلمة األسرة لم ترد في كتاب اهللا المبـين ، بينمـا    وأشمل من

  .وردت مرادفاتها 
اهتمام القرآن الكريم بمعالجة موضوع الزواج بكل جوانبه وأبعاده ابتداء من مرحلة االختيار  -٢

  واستمراراً حتى انتهاء الحيـاة الزوجيـة بالوفـاة أو الطـالق ، ممـا يشـكل  منهاجـاً        
  .واضح المعالم ومتكامل للتربية الزواجية 

على ربطها بالعقيدة واألخالق  –وهو يعالج قضايا الزواج المختلفة  –حرص القرآن الكريم  -٣
  .واألحكام الشرعية وهي بدورها مقومات بنائية للحياة الزواجية الناجحة والمستقرة 

وين بتربية األبناء وتأديبهم وفق إنجاب الذرية الصالحة ، ارتبط بشكل مباشرة بمدى قيام األب -٤
  .المنهاج اإلسالمي مع ضرورة تمثل عنصر القدوة الحسنة في الزوجين 

قائمة على الحـب والتـراحم والتشـاور     -وفق التصور القرآني  -العالقة بين الزوجين  -٥
واستشعار المسئولية المشتركة ، وهذا ما يؤكد على أن قوامة الرجل ال تعني إلغاء شخصية 

  .رأة أو مصادرة دورها الفاعل الم
في طبيعة العالقة بين الزوجين وإنما تجاوز ذلك إلى جميع  –فقط  –لم يتجَل البعد اإلنساني  -٦

  ) .أهدافها ، مقوماتها ، مشكالتها(جوانب الحياة الزواجية 
للقرآن منهج متميز في عالج المشكالت الزواجية المختلفة وتحقيق االسـتقرار األسـري ،    - ٧

لى الجانب الوقائي ، المتمثل في حسن اختيار األزواج وقيام الرجل بدوره التربـوي  يقوم ع
تجاه زوجته ، كما اهتم هذا المنهج بالجانب البنائي ، المتمثل في تبصير الزوجين بمفهـوم  
الحياة الزواجية وأهدافها والمبادئ التي تقوم عليها ، كما اشتمل على إرشـادات واضـحة   

وجين على عالج المشكالت الطارئة بينهما ، كما أكد علـى ضـرورة   محددة لمساعدة الز
تحمل الزوجين مسئولية كبيرة في عالج المشكالت العالقة بينهما وذلك من خالل مبادرة كل 
منهما إلى اإلصالح الذاتي ، في إطار األسرة دون تدخل اآلخرين من أول ولهة ، فإذا لـم  

  .صلحين إلنقاذ الحياة الزواجية ينجحا ، فال حرج بعد ذلك في تدخل الم
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  :التوصيات : ثانياً 
  : في ضوء نتائج الدراسة ، يوصي الباحث بما يلي   

االهتمام بتدريس التربية الزواجية في المراحل التعليمية المختلفة ، ابتداء مـن المرحلـة    - ١
اجهـا فـي   الثانوية من خالل المواد ذات الصلة كالمواد االجتماعية والتربية الدينية وإدر

المرحلة الجامعية ، ضمن مفردات ما يسمى بالتربية النوعية التي تتعامل مع موضوعات 
  .جديدة ومتنوعة 

تخصيص برامج تلفازية جادة تعرض لمناهج ومبادئ التربية الزواجية وال تقتصر علـى   - ٢
  .التعامل مع المشكالت األسرية فقط من حين آلخر 

  .اة الزواجية األصيلة ، لدى األبناء البالغين تفعيل دور األسرة في غرس قيم الحي - ٣
إنشاء مراكز عديدة في المجتمع ، تقوم بدورها في اإلرشاد الزواجي للشباب قبل الزواج  - ٤

  .وبعده بطريقة مستمرة 
تفعيل دور الصحافة في معالجة قضايا الزواج ، من خـالل إتاحـة الفـرص للعلمـاء      - ٥

  .عنوان بارز له مساحة مخصصة والباحثين للكتابة حول هذا الموضوع تحت 
تنقية التلفاز من المسلسالت واألفالم الهابطة ، التي تهدم قيم الحيـاة الزواجيـة وتبـث     - ٦

  .العادات والتقاليد والمفاهيم المنحرفة والمفسدة لكال الزوجين 
تشجيع األساتذة في المعاهد والجامعات على إجراء دراسات عديدة تتناول قضايا الحيـاة   - ٧

ة ، على أن تهتم بتأصيل مفاهيمها وقيمها ومبادئها وكذلك معالجة مشكالتها بعـد  الزواجي
  .إجراء دراسات مسحية حولها 

  :يوصي الباحث بإجراء الدراسات التالية  - ٨
  .أصول التربية الزواجية في السنة النبوية المطهرة  -
  .القيم الزواجية المتضمنة في صحيحي البخاري ومسلم  -
  .ية على األبناء أثر الخالفات الزواج -
  .اتجاه الطلبة الجامعيين ، نحو قيم الحياة الزواجية اإلسالمية  -
  .صورة العالقة بين الزوجين ، كما تعكسها األمثال الشعبية الفلسطينية  -
  .مدى اكتساب طلبة الجامعة ، لمفاهيم الحياة الزواجية كما جاءت في الكتاب والسنة  -
  . بناء برنامج مقترح لإلرشاد الزواجي -
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  المــراجـــع
  

  .القرآن الكريم 
تفسـير ابـن كثيـر ، اختصـار     ) : ت. ب (ابن كثير ، أبي الفداء إسماعيل بن عمر  - ١

  .دار الصابوني ، القاهرة ) محمد علي الصابوني(وتحقيق 
محمد فـؤاد عبـد   (سنن ابن ماجة ، تحقيق ) : ت.ب(ابن ماجة ، الحافظ أبي عبد اهللا  - ٢

  .ب العربية ، دار إحياء الكت) الباقي
عبـد  (لسان العرب ، تحقيق ) : ١٨٨٥(ابن منظور ، الفضل محمد بن مكرم بن علي  - ٣

  .، دار المعرفة ) اهللا علي الكبير وآخرون
  .علم النفس االجتماعي، دار النهضة العربية ، مصر ): ١٩٨٥(أبو النيل، محمد السيد  - ٤
  .، بيروت  سنن أبي داود ، دار الفكر) ت.ب(أبو داود ، األشعث األزدي  - ٥
" رعاية األبناء قراءة تربوية من منظور إسالمي ) : " ١٩٩٦(أبو دف ، محمود خليل  - ٦

  .صوت العاملين ، الجامعة اإلسالمية ، غزة 
  .تحفة العروس ، المكتب اإلسالمي ، بيروت ) : ١٩٨٤(استانبولي ، محمود  - ٧
  .، دار الفرقان، عمان)انتماء وارتقاء(فلسفة التربية في اإلسالم ): ١٩٩٧(األسمر، أحمد  -٨
صحيح البخاري بحاشـية السـندى ، دار   ) : ١٩٧٨(البخاري ، عبد اهللا بن إسماعيل  - ٩

  .المعرفة ، بيروت 
  .اإلسالم في حياة المسلم ، مكتبة وهبة ،القاهرة ) : ١٩٧٣(البهي ، محمد  -١٠
  .فقه السيرة ، دار الفكر ، دمشق ) : ١٩٧٨(البوطي ، محمد سعيد رمضان  -١١
، ) أحمد شـاكر (سنة الترمذي ، تحقيق ) ت.ب(أبو عيسى محمد بن عيسى  الترمذي ، -١٢

  .دار إحياء التراث العربي ، بيروت 
فقه األسرة في اإلسـالم ، المركـز الثقـافي    ) : ١٩٨٥(التميمي ، عز الدين الخطيب  -١٣

  .اإلسالمي ، عمان 
تطبيقاتـه  أحكام النشوز في الشريعة اإلسالمية و) : " ١٩٩٩(الجماصي ، ياسين داود  -١٤

  .رسالة ماجستير ، كلية الشريعة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة " في قطاع غزة 
المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء الكتاب والسنة ، مكتبة ) : ١٩٨٤(الخشت ، محمد  -١٥

  .القرآن للطباعة والنشر ، القاهرة 
  .رية علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكند) : ت.ب(الخولي ، سناء  -١٦
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الكشاف عن حقائق التنزيل ) : ت.ب(الزمخشري ، أبو القاسم جاد اهللا محمود بن عمر  -١٧
  .وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، دار المعرفة 

  .المرأة بين الفقه والقانون ، المكتب اإلسالمي ، دمشق ) : ت.ب(السباعي ، مصطفى  -١٨
  .لقرآن الكريم ، بيروت صفوة التفاسير ، دار ا) : ١٩٨١(الصابوني ، محمد علي  -١٩
مؤسسة ) عبد السالم هارون(تهذيب إحياء علوم الدين ) : ١٩٨٨(الغزالي ، أبي حامد  -٢٠

  .الكتب الثقافية ، بيروت 
  .المصباح المنير ، المطبعة األميرية ، القاهرة ) : ١٩٢٦(الفيومي ، أحمد بن محمد  -٢١
  .رسالة ، بيروت العبادة في اإلسالم ، مؤسسة ال) : ١٩٧٥(القرضاوي ، يوسف  -٢٢
الجامع ألحكام القـرآن ،  ) : ١٩٦٧(القرطبي ، أبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري  -٢٣

  .دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 
أسباب العزوف عن الـزواج فـي المجتمـع    ) : " ١٩٩٨(القضاة ، محمد أحمد حسن  -٢٤

االستشاري للخـدمات التربويـة ،    ، مجلة التربية والتنمية ، المكتب" العماني وآثارها 
  ) .١٣(القاهرة ، العدد 

ياسـين  (الحاوي ، تحقيق ) : ١٩٩٤(الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  -٢٥
  .، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ) الخطيب وآخرون

  .حقوق الزوجين ، المختار اإلسالمي للطبع والنشر) : ١٩٧٩(المودودي ، أبو األعلى  -٢٦
  .االختيار لتعليل المختار، دار المعرفة، بيروت): ١٩٧٥(موصلي، عبد اهللا بن محمود ال - ٢٧
األبعاد التربوية ألحكام الزواج والطالق في ضوء الكتـاب  ) : " ٢٠٠١(بدح ، مجدي  -٢٨

  .، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة " والسنة 
حوليـة كليـة الشـريعة والدراسـات     " إلسالم الطالق في ا) : " ١٩٩٣(جابر ، أمينة  -٢٩

  ) .١٥(اإلسالمية ، جامعة قطر ، العدد 
أعمال وتوصيات ندوة حول عالقـة  " الزواج المبكر والطالق): "١٩٩٨(حجازية، فيصل  - ٣٠

  ).١١(طردية بين الزواج المبكر والطالق،مجلة التنسيق السنوي الفلسطيني، رام اهللا، العدد
األخوات المسـلمات وبنـاء األسـرة    ) : ١٩٩٣(محمود  خيال ، محمد ، الجوهري ، -٣١

  .القرآنية ، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية 
الـزواج والطـالق فـي األراضـي     ) : ١٩٩٨(دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية  -٣٢

  .الفلسطينية ، رام اهللا 
سري فـي المجتمـع   بناء مقياس عدم االستقرار األ) : " ١٩٩٩(رضا ، هادي مختار  -٣٣

  ) .٦٨(، المجلة العربية للعلوم التربوية ، جامعة الكويت ، العدد " الكويتي 
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  .التوجيه واإلرشاد النفسي ، عالم الكتب ، القاهرة) : ت.ب(زهران ، حامد عبد السالم  -٣٤
مجلة التربية والتنميـة ،  " القيم األسرية في القرآن الكريم ) : " ١٩٩٧(سعيد ، عفاف  -٣٥

  ) .١٢(الستشاري للخدمات التربوية ، القاهرة ، العدد المكتب ا
  .، مركز الدراسات المعاصرة ، أم الفحم ، العدد األول ) ١٩٩٤(شئون دولية  -٣٦
  .اإلسالم عقيدة ، دار الشروق ، بيروت ) : ١٩٩٢(شلتوت ، محمد  -٣٧
  .النظم اإلسالمية ، غزة ) : ١٩٩٧(شويدح ، أحمد ذياب وآخرون  -٣٨
، ) مشـكالت األسـرة  (موسوعة األسرة تحت رعاية اإلسالم ) ١٩٩٠(صقر ، عطية  -٣٩

  .الدار المصرية للكتاب ، القاهرة 
  .، ماذا عن المرأة ، دار الفكر ، دمشق ) ت.ب(عتر ، نور الدين  -٤٠
  .نظام األسرة في اإلسالم ، مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان ) : ١٩٨٣(عقلة ، محمد  -٤١
ألوالد في اإلسـالم ، دار السـالم للطباعـة    تربية ا) : ١٩٩٣(علوان، عبد اهللا ناصع -٤٢

  .والنشر ، مصر 
عوامل استقرار األسرة فـي الكتـاب والسنــة ، دار    ) : ١٩٩٧(عمر ، كوثر محمد  -٤٣

  .خضر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
رسـالة  " اإلحسان فـي ضـوء القـرآن الكـريم     ) : " ١٩٩٠(قاسم ، رياض محمود  -٤٤

  .امعة أم درمان اإلسالمية ، السودان ماجستير، كلية أصول الدين ، ج
  .في ظالل القرآن ، دار الشروق ، بيروت ) : ١٩٨٠(قطب ، سيد  -٤٥
  .سلسلة فتاوى شرعية، الجامعة اإلسالمية، غزة ): ١٩٩٨(قوصى، محمد ذيب وآخرون  - ٤٦
  .أصول المعاشرة الزوجية، دار البشائر اإلسالمية، بيروت ): ١٩٩٩(كنعان، محمد أحمد  - ٤٧
  .دار ابن القيم ، الدمام ) خلف(العيال ، تحقيق ) : ١٩٨٩(بكر عبد اهللا عمر ، أبي  -٤٨
العلـوم  (مجلـة الملـك سـعود    " منهاج التربية القرآنية (      ) : " مرعي ، توفيق  -٤٩

  ) .١(، جامعة الملك سعود ، الرياض ، العدد ) التربوية
  .، صحيح مسلم ) ت.ب(مسلم ، اإلمام أبي الحسن النيسابوري  -٥٠
تربية األسرة الملحة في ضوء سـورة التحـريم ، دار   ) : ١٩٩١(، مصطفى مسلمي  -٥١

  .المنارة ، مكة المكرمة 
، "المرأة الفلسطينية وبعض قضايا العنف األسري) : " ١٩٩٥(يحيى ، محمد وآخرون  -٥٢

  .مركز بيسان للبحوث واإلنماء 
عليـه   العالقات اإلنسانية في بيت النبـي صـلى اهللا  ) : ٢٠٠٠(يوسف ، حسين محمد  -٥٣

 .وسلم، مكتبة القرآن ، الرياض 
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