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 احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم التنزيل: زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  

ڱ ں رب )1(.

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ، وال ند له وال زوجة له ، وال ولد 
له ، وأشهد أن حممدا عبد اهلل ورسوله ،نبي الرمحة ورسول اإلنسانية صىل اهلل عليه 

وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا.

 أما بعد ؛

يتكون  التي  األوىل  اللبنة  ألهنا   ، عظيام  اهتامما  باألرسة  اإلسالم  اهتم  فلقد   
املسلمة  األرسة  عليه  تقوم  الذي  الصحيح  التعامل  أسلوب  فوضع   ، املجتمع  منها 
، ألن قوة املجتمع وبناءه السليم يرتبط ارتباطا وثيقا بقوة الرتابط بني أفراد األرسة 

وتضعف إذا ضعفت .

إن الزواج هو السبيل الوحيد إىل احلياة التي تكفل للرجل واملرأة عىل السواء 
حياة يسودها سكن النفوس واطمئنان القلوب .

الدين والسرية  القائم عىل  الزوجني  ولذلك أرشد اإلسالم إىل ُحسن اختيار 
الذي  اهلل  رشع  عىل  القائم  املسلم  البيت  استقرار  لضامن   ، الصاحلة  والبيئة  الطيبة 
 ، والعاطفي  الروحي  واالنسجام   ، احلسنة  واألخالق  والسكينة  الطمأنينة  تسوده 

والتوافق النفيس بني الزوجني ، فتقل أو تنعدم بينهام اخلالفات واملشكالت.

)1( سورة الروم من اآلية : 21.
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إن ما تعانيه األرسة املسلمة اليوم من تصدع يف العالقات وفساد كبري يف التعامل 
وانعدام الثقة وزوال املودة والرمحة واأللفة وعدم التوافق النفيس والعاطفي والفشل 
يف احلياة الزوجية الذي ينتهي بالطالق غالبا ، من أهم أسباب ذلك فساد االختيار، 

والبعد عن منهج اهلل يف الزواج، والنظرة املادية البحتة بعيدا عن اخللق والدين .

ه اهلللْهَّ إاِلاَ  ِزدلْ ا لاَ ياَ هاَ أاَة لِِعزِّ راَ ج املْ وهَّ ن تاَزاَ فعن أنس  قال : قال رسول اهلل ^ : )ماَ
ة  ناَاءاَ ه اهلللْهَّ إاِلاَ داَ ِزدلْ ا حلسنها لاَ ياَ هاَ جاَ وهَّ ن تاَزاَ ماَ را ، واَ قلْ ه اهلللْهَّ إاِلاَ فاَ ِزدلْ ا ملِاَاِلاَا لاَ ياَ هاَ جاَ وهَّ ن تاَزاَ ماَ ُذالاّ ، واَ
ك  مِحاَه باَاراَ ه ، أاَو ياَِصل راَ جاَ ن فاَرلْ صِّ ه أاَو لُِيحاَ اَ ا إاِلاَ لِياَُغض باَصاَ هاَ جلْ وهَّ تاَزاَ أاَة لاَ ياَ راَ ج املْ وهَّ ن تاَزاَ ماَ ، واَ

اَا فِيلْه()1(. اِرك لاَ باَ ا ، واَ ه فِيلْهاَ اهلللْهَّ لاَ

ُه  ناَ ُخُلقاَ ولْ ضاَ نلْ تاَرلْ اُكملْ ماَ ا أاَتاَ وعن أيب هريرة  قال : قال رسول اهلل ^ : ) إِذاَ
ِريلٌْض ( )2(. اٌد عاَ فاَساَ ِض واَ اَرلْ ا تاَُكنلْ فِتلْناٌَة يِفلْ األلْ ُلواَ عاَ فلْ ُجوُه ، إاِلاَ تاَ وِّ زاَ ناَُه فاَ ِديلْ واَ

والراحة  والطمأنينة  بالسعادة  الزوجية  بيت  متأل  الصاحلة  املرأة  وكذلك 
 ُ ريلْ خاَ تاَاٌع ، واَ ياَا ماَ نلْ دُّ واالستقرار ، فعن عبد اهلل بن عمرو  قال : قال رسول اهلل ^ " اللْ

احِلاَُة«)3(. أاَُة اللْصهَّ ياَا امللْاَرلْ نلْ دُّ تاَاِع اللْ ماَ

لقد اعتنى اإلسالم بتأسيس األرسة ، وتوثيق رباط الزوجية عىل دعائم السكن 
واملودة والرمحة ، ووضع الضوابط التي يلتزم هبا الزوجان دون اعتداء أحدمها عىل 
حق اآلخر ، ويف ظل هذا املنهج احلكيم، عاش سلف األمة الصالح ، وطبقوا هذا 

املنهج األخالقي ، وتلك القيم اإلسالمية قوال وسلوكا .

)1(  املعجم الكبري للطرباين ، اإلمام / سليامن بن أمحد الطرباين ، طبع دار احلرمني بالقاهرة سنة 
1995م، باب األلف ، باب من اسمه إبراهيم ، حديث رقم 2382 .ضعيف جداًّ ، السلسلة 

الضعيفة ، حممد نارص الدين األلباين ، رقم احلديث )1055( .
)2(  سنن ابن ماجة : كتاب النكاح ، باب األكفاء ، حديث رقم 1963 . حسن لغريه ، السلسلة 

الصحيحة ، حممد نارص الدين األلباين ، رقم احلديث )1022( .
)3(  صحيح مسلم : اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوي ، حتقيق أ/ حممد 
فؤاد عبدالباقي ، طبع دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ط أوىل 1954 م ، كتاب الرضاع ، 

باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة ، حديث رقم 2746.



385

التعامل األسري بني الزوجني يف اإلسالم

 ويف العص احلارض تبدل هذا املنهج وأصبحت املجتمعات اإلسالمية تعاين 
احلقوق  فضاعت   ، األرسة  رصح  اهتزاز  إىل  أدت  التي  والتهديدات  املخاطر  من 
وأن ظروف   ، السبب  بأنه  اآلخر  واهتم كل طرف   ، األبناء  ، وترشد  القيم  وتاهت 
احلياة االجتامعية وطغيان العامل املادي هو السبب يف ذلك أيضا ، وإذا نظرنا بعني 
التعايش  وثقافة  التعامل  غياب  يف  يتمثل  إنه  وجدنا   ، احلقيقي  السبب  إىل  البصرية 

األرسي التي أمرنا هبا اإلسالم .

ونتيجة ملا سبق حتصل اخلالفات بني الزوجني ويبدأ الرشخ الكبرية يف العالقة 
الزوجية التي تصل إىل الطالق ، وهي اآلفة التي تساهم يف تدمري املجتمع ،وألمهية 
األرسة قامت وزارة العدل بدولة الكويت بإنشاء إدارة خاصة لألرسة ، وسميت إدارة 

االستشارات األرسية للحفاظ عىل متاسك األرسة وتقليل نسبة الطالق يف املجتمع.

لرد   ، البني  ذات  إصالح  يف  بارز  بدور  تقوم  األرسية  االستشارات  إدارة  إن 
ترتاكم  ال  حتى   ، الزوجني  بني  اخلالفات  بعض  حتدث  حني   ، صواهبا  إىل  العقول 
وتتطور هذه اخلالفات ، وتوجد رشخا كبريا يف العالقة بني الزوجني ، وبذلك تقوم 
 ، األرسي  الوعي  تنمية  يف  كاملة  بمسئوليتها  وفروعها  مراكزها  طريق  عن  اإلدارة 
هذه  بآثار  والتوعية   ، وقوعها  قبل  املخاطر  من  الوقاية  يف  أهدافها  تتحقق  وبذلك 

اخلالفات إذا حدث انفصال أو طالق بني الزوجني.

أسباب اختيار البحث :

لقد كان من أهم أسباب اختيار هذا املوضوع بيان الرتدي يف املعاملة األرسية 
بني الزوجني، والبعد عن منهج اهلل تعاىل يف تكوين األرسة والعالقة بني الزوجني، 
الشامخ وحول احلياة إىل جحيم ال يطاق ، وضاع  بنيان األرسة  اهنيار  مما أدى إىل 
الكثري من املبادئ والقيم واألخالق ، وظهور األجيال منقطعة الصلة باهلل تعاىل إال 

من رحم اهلل . 
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أهمية البحث :

إبراز العوامل التي تعود باألرسة إىل مسارها الصحيح .1 ))

بيان 1 )) و   ، احلارض  العص  يف  واهنيارها  األرسة  فساد  من  اخلطر  ناقوس  دق 
أسباهبا وكيفية عالج أمراضها من خالل منهج اإلسالم .

البيئة 1 )) يف  نشأت  التي  الصاحلة  األجيال  إىل  اإلسالمية  األمة  حاجة  شدة   
الصاحلة للقيام باملسئولية نحو دينها وجمتمعها .

بيان أسس املعاملة الطيبة بني الزوجني ، وأن ذلك يعود عىل األبناء باألمن 1 ))
واالستقرار.

اخلالفات 1 )) وإصالح  عالج  يف  األرسية  االستشارات  إدارة  دور  إبراز 
واملشكالت التي تعرتض األرسة .

أهداف البحث :

تصحيح األوضاع املرتدية التي وصل إليها حال األرسة املسلمة يف العص 1 )
احلارض 

االطالع عىل األسباب التي أدت إىل اهنيار األرسة املسلمة يف الواقع املعارص 1 )
.

االستفادة من معاملة النبي ^ ألزواجه وأبنائه وأصحابه الكرام ، ليكون 1 )
فيها العرب والعظات للتطبيق العميل لألرسة املسلمة .

وسرية 1 ) املطهرة،  والسنة  الكريم،  القرآن  ضوء  عىل  الناجع  العالج  وضع 
السلف الصالح إلنقاذ األرسة واملجتمع اإلسالمي .
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االستفادة من الدور الذي تقوم به إدارة االستشارات األرسية يف جمال إنقاذ 1 )
األرسة من املشكالت التي غرقت فيها بسبب املدنية املعارصة ، وتعميمها يف شتى 

البلدان العربية واإلسالمية .

منهج البحث :

وصياغته   ، املوضوع  بقراءة  وذلك   ، االستقرائي  املنهج  استخدمت  لقد 
بأسلوب سهل مبسط ، واستخالص العرب والعظات لألرسة املسلمة بصفة خاصة 

ولألمة اإلسالمية بصفة عامة .

وختريج   ، العثامين  بالرسم  القرآنية  اآليات  كتابة  البحث  يف  التزمت  كام 
ألمانة  املراجع  إىل  وعزوها  املعلومات  وتوثيق   ، األصلية  مصادرها  من  األحاديث 

النقل واالقتباس .

خطة البحث :

 وقد جاءت هذه الدراسة بفضل اهلل تعاىل حتت عنوان:

التعامل األرسي بني الزوجني يف اإلسالم 

ودور إدارة االستشارات األرسية يف استقراره

وقد اشتملت هذه الدراسة عىل مقدمة وفصلني وخامتة وذلك عىل النحو التايل 
 – – أهداف البحث  – أمهية البحث  :املقدمة : وتشتمل عىل أسباب اختيار البحث 

منهج البحث – خطة البحث :

الفصل األول : البناء األرسي يف اإلسالم .
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ويشتمل عىل ثالثة مباحث :

املبحث األول : أسس اختيار الزوجني يف اإلسالم .

املبحث الثاين : أهداف األرسة يف اإلسالم .

املبحث الثالث : الرسول ^ حيقق القدوة يف التعامل األرسي .

يف  األرسية  االستشارات  إدارة  ودور  الزوجني  بني  املعاملة  الفصل الثاين :  مبادئ 
تعميقها .

ويشتمل عىل ثالثة مباحث : 

املبحث األول : معاملة الزوج لزوجته ودورها يف استقرار األرسة .

لتعميق  الزوجني  توجيه  يف  األرسية  االستشارات  إدارة  دور   املبحث الثاين :  
االستقرار األرسي .

املطلب األول : األهداف العامة إلدارة االستشارات األرسية.

املطلب الثاين : اختصاصات إدارة االستشارات األرسية.

املطلب الثالث : أهم أعمل إدارة االستشارات األرسية.

اخلامتة : وتشتمل عىل أهم نتائج البحث .



389

التعامل األسري بني الزوجني يف اإلسالم

الفصل األول 
البناء األسري يف اإلسالم 

گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  :زب  تعاىل  قال 
گ گ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں رب )1(.

السكن إىل كل من  الزواج من أساسيات احلياة ، وجعل  لقد جعل اإلسالم 
الزوج والزوجة آية من آياته  الدالة عىل وجوده ووحدانيته ، كام أن اهلل تعاىل قد 
أعطى لإلنسان حق االختيار يف هذا السكن ، وحث عليه وأن مراد اهلل من اختيار 
 ، اهلل ويوحده  يعبد  الذي  املسلم  البيت  بناء  لزوجها هو  والزوجة   ، لزوجته  الزوج 
فللرجل حق االختيار لزوجته ، وهو مدعو الختيار الزوجة الصاحلة التي تعينه عىل 
الزوج  املرأة لا نفس احلق يف اختيار  نفسه ، وتعينه عىل تربية أوالده وبناته ، وكذلك 

الصالح الذي يعينها عىل نفسها ، ويعينها عىل تربية أوالدها وبناهتا )2(.

وقد وضع اهلل عز وجل األسس واملعايري التي يتم هبا االختيار املوفق.

ا  بِهاَ حِلاَساَ ملِاَاِلاَا واَ ٍع :  باَ أاَُة ألاَرلْ امللْاَرلْ ُح  ُتنلْكاَ النبي ^ قال : )   عن   فعن أيب هريرة 
اكاَ ( )3(. داَ ِرباَتلْ ياَ ِن ، تاَ يلْ دِّ اِت اللْ رلْ بِذاَ ا ، فاَاظلْفاَ نِهاَ لِِديلْ اَاِلاَا واَ جاَ واَ

فالزواج رابطة مقدسة ، تقوم عىل املعان الروحية والعاطفية أكثر مما تقوم عىل 
أي معنى آخر، وهو عقد ال تراد به صفقة عابرة وال أمر وقتي رسيع الزوال ، بل هو 

)1( سورة الروم من اآلية : 21.
)2( املرأة املسلمة املعارصة : د. أمحد حممد أبابطني ، ص223 بتصف ، طبع دار عال الكتاب 

بالرياض – السعودية ، طبعة ثالثة سنة 1993م.
اإلسالمية  املكتبة  ، طبع  البخاري  إسامعيل  بن  أبو عبداهلل حممد  اإلمام   ، البخاري  )3( صحيح 

باستنابول تركيا 1983م ، كتاب النكاح ، باب األكفاء يف الدين ، حديث رقم : 4803.
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عقد يرد عىل اشرتاك طرفيه يف احلياة رشكة يراد هبا الدوام واالستقرار ، رشكة تامة يف 
شئون احلياة، ما خفي منها وما ظهر ، ما عظم منها وما صغر ، رابطة متشعبة النواحي 

متشابكة األطراف ، ثقيلة األعباء كثرية التبعات )1(.

ولقد كان سيدنا حممد̂  هو النموذج واملثل يف حتقيق األرسة املثالية ، واملعاملة 
الطيبة بني زوجاته وأبنائه وأحفاده .

وسوف يتضح ذلك من خالل املباحث التالية :

املبحث األول
أسس اختيار الزوجني يف اإلسالم

1- االختيار على أساس الدين :

إن ُحسن اختيار الزوجة يف اإلسالم البد أن يقوم عىل أساس الدين واألخالق 
لتحقيق السعادة الزوجية واالستقرار األرسي املنشود .

ٍع : ملِاَاِلاَا  باَ أاَُة ألاَرلْ ُح امللْاَرلْ عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ، عن النبي ^ قال : ) ُتنلْكاَ
اكاَ ( )2(. داَ ِرباَتلْ ياَ ِن ، تاَ يلْ دِّ اِت اللْ رلْ بِذاَ ا ، فاَاظلْفاَ نِهاَ لِِديلْ اَاِلاَا واَ جاَ ا واَ بِهاَ حِلاَساَ واَ

عىل  املقبلني  إىل  عاما  نداء  الرشيف  النبوي  احلديث  هذا  يف   ^ النبي  يوجه 
الزواج خاصة الشباب وحيثهم عىل االختيار السليم للزوجة ، فيبدأ باملرغبات التي 
املال واجلامل واحلسب والدين ، ويؤكد عىل أن  الظاهر ، وهي  يرغبها كل زوج يف 
يظفر الزوج بذات الدين، وجيعله األساس يف االختيار ، وال مانع من وجود املرغبات 

)1( - األرسة يف الترشيع اإلسالمي : األستاذ / حممد أمحد فرح السنهوري ، ص11 ، طبع دار 
اجلمهورية للطبع والنرش ، إصدار وزارة اإلرشاد القومي مراقبة الشئون الثقافية بالقاهرة ، 

بدون . 
)2( - صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب األكفاء يف الدين ، حديث رقم 4803، مرجع 

سابق.
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يف الدرجة الثانية إن وجدت، وذلك ألن عامل الدين دون سواه من جال وحسب 
ونسب هو الركن احلصني اآلمن يف الزواج ، والدين يدعوا إىل التآلف بني الزوجني 
، والزوجة الصاحلة التي تعرف رهبا حتفظ لزوجها ماله وعرضه ، وال تدعوه ملأكل 

أو مرشب حرام .

ولقد جعل الرسول̂  وصف الدين أساسا لطيب العيش ، وحصول املقصود 
من الزواج، وهو وصف تتالشى أمامه قيمة كل األوصاف ، وتتضاءل أمام أمهيته 
 البنه عاصم  الدين اختار عمر  الناس ، وعىل أساس  التي وضعها  املقاييس  كل 
اهلل  باملاء ألن  اللبن  أمها من خلط  التي سمعها حتذر  البنت  اهلل ،وهي  زوجة ختاف 
يراها وهي تفعل ذلك إن ل يرها أمري املؤمنني ، وهذا الزواج املبارك كان من نتيجته 

اإلمام الورع عمر بن عبد العزيز أمري املؤمنني يف الدولة األموية )1(.

تبارك  إىل رهبا  ، وإنابتها  دينها وصالحها وتقواها  املرآة  تنكح عليه  ما  وخري 
وتربية   ، زوجها  مال  وعىل  نفسها  عىل  وتؤمتن   ، هبا  العني  تقر  هذه  مثل   ، وتعاىل 
أوالدها ، كي تغذهيم باإليامن مع الطعام ، وتصب فيهم أحسن املبادئ مع اللبن ، 
وتسمعهم من ذكر اهلل تعاىل ومن الصالة عىل نبيه ^ ما يرشهبم التقوى ويركز فيهم 
حب اإلسالم إىل أن يموتوا ، واملرء يشيب عىل ما شب عليه ، وإن صفات الوالدين 

تنحدر إىل األوالد )2(.

والرمحة،  والعطف،  التآلف،  إىل  يدعوا  الذي  احلصني  الركن  هو  الدين  إن 
واملودة بني الزوجني 

تنكح  ال  املرأة  وأن   ، الدين  عىل  احلث  من  نقلناه  وما   : الغزايل  اإلمام  يقول 
جلاملا، ليس زجرا عن رعاية اجلامل ، بل هو زجر عن النكاح ألجل اجلامل املحض مع 

)1( - موسوعة األرسة حتت رعاية اإلسالم : فضيلة الشيخ / عطية صقر ، ج1 ص173، طبع 
الدار املصية للكتاب ، طبعة ثالثة سنة1991م .

)2( - منهج الرتبية النبوية للطفل / األستاذ / حممد نور بن عبد احلفيظ سويد ، ص36 ، طبع دار 
بن كثري دمشق سوريا ، الطبعة الثانية سنة 1999م.
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الفساد يف الدين ، فإن اجلامل يف غالب األمر حيصل املودة واأللفة ، وقد ندب الشارع 
التحصن ، والطابع البرشي ال  إىل مراعاة أسباب األلفة ، فهو مطلوب وبه حيصل 
يكتفي بالدميمة غالبا ، كيف والغالب أن ُحسن اخلُلق وُحسن اخللق ال يفرتقان )1(.

2- االختيار على أساس األصل والبيئة الصاحلة :

 : قال   ،^ اهلل  رسول  عن    هريرة  أيب  فعن  األمر  هذا  عىل   ^ النبي  نوه 
ناَ  ُِدولْ تاَ ِقُهوا ، واَ ا فاَ ِم ، إِذاَ الاَ سلْ ِ اَاِهِليهَِّة ِخياَاُرُهملْ يِفلْ اإللْ اِدناَ ، ِخياَاُرُهملْ يِفلْ اجللْ عاَ نهَّاساَ ماَ ناَ اللْ ُِدولْ )تاَ
ِذيلْ  ِ الهَّ نيلْ هاَ جلْ واَ ا اللْ نهَّاِس ذاَ هَّ اللْ ناَ رشاَ ُِدولْ تاَ اِهياًَة ، واَ راَ ُه كاَ ُهملْ لاَ دهَّ ألِْن أاَشاَ ا الشهَّ ذاَ نهَّاِس يِفلْ هاَ اَ اللْ ريلْ خاَ

ٍه ()2(. جلْ ِء بِواَ ُؤالاَ ألِْتاَ هاَ ياَ ٍه ، واَ جلْ ِء بِواَ ُؤالاَ ألِْتاَ هاَ ياَ

كام أرشد النبي ^ راغبي الزواج إىل أن خيتاروا زوجات نشأن يف بيئة صاحلة 
وترعرعن يف بيت عريق ُعرف بالطيب والرشف وانحدرن من أصل كريم ، فاإلنسان 
ابن البيئة التي تربى ونشأ فيها ، وقد حذر رسول اهلل ^ من املرأة احلسناء يف املنبت 
السوء، حتى ال ينخدع الشباب بربيق املال أو اجلامل وخالفه ، لكن علينا أن نحسن 

االختيار من البيئة الصاحلة ، وذلك ألن أثر البيئة عىل الفرد أمر معروف .

نلْ » ،  ماَ دِّ اءاَ اللْ اَ ضلْ خاَ اُكُم واَ  فعن أيب سعيد اخلدري  ، أن النبي ^ قال : ) إِيهَّ
ِء ()3(. ولْ ناَاُء يِفلْ امللْاَنلْباَِت اللْسُّ اَسلْ أاَُة احللْ الاَ : » امللْاَرلْ ِن ؟ قاَ ماَ دِّ اُء اللْ اَ ضلْ ا خاَ ماَ لاَ اهلللْهَِّ ، واَ ُسولْ ا راَ ِقيلْلاَ : ياَ فاَ

ويف هذا توجيه كريم حتى ال نأخذ باملظاهر كام يفعل املقبلني عىل الزواج يف 
العص احلارض،فإهنم يركزون عىل اجلامل واللباقة وخالفة دون النظر إىل جوهر ونشأة 

هذه الفتاة فيحدث اخلداع ، ولكن علينا أن ُنحسن االختيار من البيئة الصاحلة .

)1( إحياء علوم الدين : اإلمام / أبو حامد الغزايل ، ج2 ص38 بتصف، طبع دار الكتب العلمية 
– بريوت – سنة 1986م.

)2(  صحيح البخاري ، كتاب املناقب ، باب قول اهلل تعاىل : يا أهيا الناس إنا خلقناكم من ، حديث 
رقم : 3325.

)3(  مسند الشهاب القضاعي : باب : إياكم وخضاء املن ، حديث رقم : 888. ضعيف جدا ، 
السلسلة الضعيفة ، حممد نارص الدين األلباين ، رقم احلديث )14( .
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ا  وعن ابن عمر قال : سمعت رسول اهلل ^ يقول وهو يويص رجال :) ياَ
انلُْظرلْ يِفلْ أاَيِّ  ُت ، واَ يلْكاَ امللْاَولْ لاَ ُنلْ عاَ ُنوِب هياَ ذُّ أاَِقلهَّ ِمناَ اللْ ا ، واَ ِن تاَُكنلْ ُحراّ يلْ ُفالُن أاَِقلهَّ ِمنلْ الدهَّ

اٌس ()1(. قاَ داَسهَّ رلْ عاَ إِنهَّ اللْ كاَ فاَ داَ لاَ ُع واَ اُب تاَضاَ ُنصاَ

 ، النسب  االغرتاب يف  إىل  يدعوا  ، كام  النشء  الوراثة عىل  بأثر  اعرتافا  وهذا 
حتى ال يضعف النسل وحتى تتسع دائرة العالقات االجتامعية ورابطة القربى)2(.

، يف ختري  أوالده  الثقفي  العاص  أيب  بن  املبدأ أوىص عثامن  وانطالقا من هذا 
امرؤ حيث  فلينظر  النكاح مغرتس  بني  يا   (  : السوء فقال لم  النطف وتنب عرق 

يضع غرسه ، والعرق السوء قلام يتجنب، فتخريوا ولو بعد حني )3(.

وعىل ضوء توجيه النبي ^ بالتحري يف ُحسن اختيار الزوجة لضامن النسل 
العص احلديث إىل  الرتبوية يف  العلمية والنظريات  ، فقد توصلت احلقائق  الصالح 
أن هذا التوجيه من اإلعجاز العلمي يف السنة املطهرة ، فعلم الوراثة أثبت أن الطفل 

يكسب صفات أبويه اخللقية واجلسمية والعقلية منذ الوالدة.

والرشف  األصل  أساس  عىل  الزوجة  اختيار  أو  الزوج  انتقاء  يكون  فعندما 
والطهر  العفة  من  ينشأون  ما  خري  عىل  ينشأون  األوالد  أن  شك  فال   ، والصالح 
واالستقامة، وعندما جيتمع يف الولد عامل الوراثة الصاحلة وعامل الرتبية الفاضلة ، 
يصل الولد إىل القمة يف الدين واألخالق ، ويكون مضب املثل يف التقوى والفضيلة، 

وُحسن املعاملة ومكارم األخالق)4(.

)1( مسند الشهاب القضاعي : باب : أقل من الدين تكن حرا ، حديث رقم 599. ضعيف جدا ، 
السلسلة الضعيفة ، حممد نارص الدين األلباين ، رقم احلديث ) 2023( .

)2( األرسة والطفولة : د . زيدان عبد الباقي ، ص73 ، طبع مكتبة النهضة املصية بالقاهرة ، 
طبعة أوىل سنة 1980م .

)3( األرسة يف اإلسالم : األستاذ / أمني إبراهيم أملسلمي ص79 ، طبع دار الصابوين بالقاهرة ، 
الطبعة األوىل سنة 2005م.

)4( تربية األوالد يف اإلسالم : د . عبد اهلل ناصح علوان ، ج2 ص42 ، طبع دار السالم بالقاهرة 
، طبعة سابعة سنة 1984م .
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فام عىل راغبي الزواج إال أن حيسنوا االختيار ، وينتقوا رفيق احلياة إذا أرادوا 
الذرية الصاحلة ، والساللة الطاهرة ، والسعادة يف الدارين .

3- االغرتاب يف الزواج :

البعيدة  املرأة  تفضيل  الزوجة  اختيار  يف  احلكيمة  اإلسالم  توجيهات  ومن 
الولد وضامنا لسالمة جسمه من األمراض  النسب والقرابة ، حرصا عىل نجابة  يف 

والعاهات الوراثية ، وتوسيعا لدائرة التعارف األرسية وتقوية الروابط االجتامعية .

 4- تفضيل ذوات األبكار:

وقد وجه اإلسالم يف اختيار الزوجة بتفضيل املرأة البكر عىل املرأة الثيب ، حلكم 
بالغة وفوائد عظيمة ، منها محاية األرسة مما ينغص عيشها ، ويعرضها للخصومات 
وينرش يف أجواها املشكالت ، وكذلك تقوية أوارص املحبة الزوجية ، ألن البكر مفطورة 

عىل األلفة واألنس بأول إنسان تكون يف عصمته بعكس املرأة الثيب .

اِر ،  يلُْكملْ بِاألاَبلْكاَ لاَ  وقد أكد النبي ^ عىل مزايا الزواج باألبكار فقال^ : )عاَ
.)1( )ِ ِ ياَِسريلْ اَ بِاللْ ضاَ أاَرلْ اما ، واَ حاَ تاَُق أاَرلْ نلْ أاَ اها ، واَ ُب أاَفلْواَ ذاَ ُنهَّ أاَعلْ إهِنهَّ فاَ

والزواج بالبكر يولد املحبة ويقوي جانب اإلحصان والعفة )2(.

5- تفضيل الزواج باملرأة الودود الولود :

إن املرأة سليمة اجلسم جيدة الصحة غالبا ما تكون من النوع الولود الودود ، 
وبذلك تنهض املرأة بأعبائها العائلية واملنزلية وحقوقها الزوجية ، وواجباهتا الرتبوية 

عىل أكمل وجه .

)1(   سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب تزويج األبكار ، حديث رقم : 1857. حسن ، السلسلة 
الصحيحة ، حممد نارص الدين األلباين ، رقم احلديث ) 623 ( .

)2( - تربية األوالد يف اإلسالم : د . عبد اهلل ناصح علوان ، ج1 ص45 ، مرجع سابق .
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 عن معقل بن يسار ، قال : جاء رجل إىل النبي ^ ، فقال : إين أصبت امرأة 
ذات حسب ومنصب إال أهنا ال تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثانية ، فنهاه ثم أتاه 

اثٌِر بُِكملْ ()1(. اَ ُمكاَ إيِنِّ ، فاَ داَ ُدولْ واَ ُلوداَ اللْ واَ ا اللْ ُجولْ وهَّ زاَ الثالثة ، فقال ^: ) تاَ

تفضيل املرأة املثقفة الفامهة ألمور دينها وحقوق زوجها عىل غريها :- 1

ولقد حرص اإلسالم عىل أن حتتفظ املرأة مع العلم والثقافة بحيائها وعفتها 
وطهرها ونقائها ورسالتها يف احلياة كأم وربة منزل ، وأن تكون ثقافتها وخوضها يف 

أنواع العلوم ما يصلح منها للمرأة )2(.

ومن حق الزوج أن يبتغي الثقافة يف زوجته ، ألن الثقافة تعينها عىل تدبري املنزل 
، وتربية الولد تربية صاحلة ، وللمرأة أن تتعلم ما تشاء من العلوم بالطريقة التي تالئم 
كاملا ، ومما صدر من اخلواطر : أن الرجل واملرأة كبيت من الشعر ، وال حُيسن يف 

البيت من الشعر أن يكون شطره حمكام والشطر األخر متخاذال )3(.

ثانياً  : أسس اختيار الزوج يف اإلسالم :

وجه النبي̂  أولياء أمور املخطوبة بأن يبحثوا عن اخلاطب ذي الدين واخلُلق 
، ليقوم بالواجب األكمل يف رعاية األرسة ، وأداء احلقوق الزوجية ، وتربية األوالد 
والقوامة الصحيحة يف الغرية عىل الرشف ، وتأمني حاجات البيت بالبذل واإلنفاق 
ُه  ُخُلقاَ ناَُه واَ ناَ ِديلْ ولْ ضاَ نلْ تاَرلْ ُكملْ ماَ اءاَ ا جاَ ، فعن أيب حاتم املزين قال : قال رسول اهلل ^: )إِذاَ

ألباين  مصطفى  طبع   ، النسائي  عبدالرمحن  أبو  احلافظ  اإلمام   : للنسائي  الكربى  السنن   -  )1(
احللبي - مص - ط )1( 1964. كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج املرأة التي ال تلد ، 
حديث رقم : 5198.حديث حسن صحيح ، صحيح وضعيف سنن النسائي ، حممد نارص 

الدين األلباين ، رقم احلديث ) 3227 ( .
)2( - السعادة الزوجية يف ضوء الكتاب والسنة : د . موسى شاهني الشني ص50 ، طبع مكتبة 

اإليامن للطباعة والنرش بالقاهرة ، طبعة أوىل 2007م 
طبع   ، ص98   . حسني  اخلض  حممد   / الشيخ  اإلمام   : اإلسالمية  الرشيعة  يف  دراسات   -  )3(

املطبعة السلفية بالقاهرة ، طبعة أوىل سنة 1936م.
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إِنلْ  لاَ اهلللْهَِّ ، واَ ُسولْ ا راَ ياَ  : ا  اُلولْ قاَ اٌد » » ،  فاَساَ ِض واَ يِفلْ األاَرلْ فِتلْناٌَة  تاَُكنلْ  ا  ُلواَ عاَ فلْ تاَ إاِل  ُه ،  انلِْكُحولْ فاَ
ُه » ، ثالث مرات ()1(.  انلِْكُحولْ ُه فاَ ُخُلقاَ ناَُه واَ ناَ ِديلْ ولْ ضاَ نلْ تاَرلْ ُكملْ ماَ اءاَ ا جاَ الاَ : » إِذاَ اناَ فِيلِْه ؟ قاَ كاَ
ويف هذا احلديث يؤكد النبي ^ هذا املعنى يف نفوس أصحابه ، وهو اختيار الزوج 
قياس  من  حيولم  وأن   ، بناهتم  زواج  يف  غريه  عىل  واخللق  الدين  صاحب  الصالح 
الرجال بمقياس الغنى واجلاه إىل مقياس الدين واألخالق ، فعن سهل  قال :) مر 
رجل عىل رسول اهلل ^ ، فقال : ما تقولون يف هذا ؟ » قالوا : حري إن خطب أن 
ينكح ،-أي إن خطب بنت أحد أن جياب وال يرد - وإن شفع أن يشفع ، وإن قال 
أن يستمع ، قال : ثم سكت ، فمر رجل من فقراء املسلمني ، فقال : » ما تقولون يف 
هذا؟ » قالوا : حري إن خطب أن ال ينكح ، وإن شفع أن ال يشفع ، وإن قال أن ال 
يستمع ، فقال رسول اهلل^: " هذا –أي الفقري - خري من ملء األرض مثل هذا – 

أي الغني-( )2(.

الكاملة  الدين واألخالق من أهم ما حيقق للزوجني سعادهتم  واالختيار عىل أساس 
املؤمنة ، و لألوالد تربيتهم اإلسالمية الفاضلة ، ولألرسة رشفها الثابت واستقرارها املنشود 

.)3(

فاملعيار األفضل يف اختيار الزوج هو التدين ، وكرم األخالق ورشف األصل.

)1( - سنن الرتمذي ، أبواب النكاح ، باب : ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه ، حديث رقم : 
1041. وقال : حديث حسن 

)2( - صحيح البخاري ،كتاب: النكاح ، باب: األكفاء يف الدين ، حديث رقم : 4804.
)3( - تربية األوالد يف اإلسالم : د. عبد اهلل ناصح علوان ، ج1 ص41 ، مرجع سابق .
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املبحث الثاني
 أهداف األسرة يف اإلسالم 

للزواج  اإلسالم  تعظيم  من  بلغ  وقد   ، عظيمة  أهداف  اإلسالم  يف  للزواج 
الرشعي وتكوين األرسة املسلمة أن اعتربها معادلة لنصف اإليامن ، وقد وضح النبي 
ُه  قاَ زاَ ^ ذلك يف احلديث الذي رواه أنس بن مالك  ،أن رسول اهلل ^ قال : )ِمنلْ راَ

.)1( ) ثهَّايِناَ ِر اللْ طاَ ياَتهَِّق اهلللْهَّاَ يِفلْ اللْشهَّ للْ نِِه ، فاَ ِر ِديلْ طلْ اَ شاَ ىلاَ ُه عاَ اناَ دلْ أاَعاَ قاَ احِلاًَة ، فاَ أاًَة صاَ راَ اهلللْهَُّ املْ

والزواج يف اإلسالم ليس غاية جنسية بني الزوجني ، وإن كان هذا هدفا ثانويا 
تلبية لدوافع اجلسد ، وإنام له أهداف سامية يمكن الوقوف عليها فيام ييل)2( : 

حتقيق التماسك والرتابط االجتماعي : 

وتوثيق روابط األخوة باملصاهرة والنسب دون تفرقة بسبب اجلنس أو اللون 
بالتقوى  إال  عجمي  عىل  لعريب  فضل  ال  املسلم  أخو  فاملسلم   ، األصل  أو  اللغة  أو 

والعمل الصالح ، فالكل سواسية كأسنان املشط .

عىل  اإلسالم  حث  الواحد  الدين  أبناء  بني  األخوة  روابط  توثيق  أجل  ومن   
الزواج من الغرائب ، ألنه يتحقق هبن ما ال يتحقق بزواج ذوي القربى بعضهم من 
املرأة  أن  ، يف حني  لتعاوهنم وتضامنهم  يكفي  ما  الرحم  الذين لم من صلة  بعض 
بني  قبل  من  قائمة  تكن  ل  جديدة  صالت  إجياد  يف  سببا  هبا  الزواج  يكون  الغريبة 

)1( - املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ، كتاب النكاح ، حديث رقم : 2613.
)2( - أهداف األرسة يف اإلسالم : األستاذ / حسني حممد يوسف ، ص81 وما بعدها بتصف 

واختصار ، طبع دار االعتصام بالقاهرة ، طبعة أوىل سنة 1977م .
الزواج  يف  واالختيار   ،  )34-19( ص  شاكر  فؤاد  حممد  د.   ، واحلياة  اإلسالم   : وانظر   

واألخطار – ط دار القمر للنرش والتوزيع – القاهرة ط أوىل 2009م.
دار  بعدها ط  – ص )118( وما  العوا  – د حممد سليم  الدين واخللق  : أرستنا بني  وانظر   

املعرفة بريوت ط أوىل 2008م.
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يزداد املجتمع اإلسالمي  ، وبذلك  العائالت والقبائل ، وبني الشعوب واألجناس 
قوة عىل قوة وأخوة عىل أخوة .

ولقد كان النبي ^ خري قدوة يف حتقيق الدف االجتامعي من تكوين األرسة 
، فقد تزوج بالسيدة عائشة ريض اهلل عنها بنت أيب بكر الصديق  ، كام تزوج من 
السيدة حفصة بنت عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهم أجعني ، وبذلك ارتبط بصاحبيه 

الكبريين برباط املصاهرة معززا إخوته لم يف اهلل.

 ، املصاهرة  برباط  بينهم  فيام  فارتبطوا  نبيهم  حزو  الصحابة  حزى  وهكذا 
فكان ذلك من أقوى أسباب متاسك بنياهنم وتساند صفوفهم ، وتآلف أرواحهم كام 

وصفهم رسول اهلل ^ كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا .

حتقيق اهلدف السياسي من الزواج :

كام يعترب اإلسالم تكوين األرسة وسيلة إىل أهداف سياسية هامة ، لا أثرها يف 
عزة األمة وسيادهتا .

فقد بدأت اجلامعة اإلسالمية بعدد قليل ، وواجهت الرشك واملرشكني وهم 
بني  وكان عددهم  األعىل  بالرفيق  النبي^  فقد حلق  وماال،  وقوة  وعدة  عددا  أكثر 
والفرس   ، واليهود  املرشكني  ضد  ومعارك  شتى  حروبا  واجهت   ، ألف   120:60
والروم ، وغريهم إلعالء كلمة اهلل ، وقد استشهد الكثري من املؤمنني ، ولوال العدد 
القليل الصالح الذي تركه املسلمون األوائل والذين أثروا األمة اإلسالمية بالبطولة 
وحققوا لا النص لواجهها اإلنتهاء ، وقد فني كثري منهم كذلك يف حروب الردة ، 
ولكن اهلل تعاىل سلم ، وعوض األمة اإلسالمية بالذرية املباركة - عن طريق الزواج 
- التي خلفها هؤالء الصحابة رضوان اهلل عليهم أجعني ، والذين ورثوا عن آبائهم 

البطولة واإليامن .
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رجالا  من  تفقده  عام  لألمة  وتعويضا   ، املسلمني  لعدد  تكثري  الزواج  ويف 
خاصة يف العص احلارض الذي كثرت فيه احلروب وتكالب فيه أعداء اإلسالم عىل 
وهن  بسبب  والنساء  واألطفال  الرجال  ويأرسون  ويعتقلون  يقتلون  املسلمني  بالد 

املسلمني .

وهكذا كان التكاثر يف النسل من أهم العوامل التي حفظت للقلة املؤمنة كياهنا 
، وعاونتها عىل البقاء ، رغم ما قدمته من تضحيات يف سبيل اهلل ، فقد عوضها التكاثر 
أكثر مما فقدته ، فاستطاعت اإلبقاء عىل لواء احلق عاليا ، وأن تقوض عروش الباطل 

، وهتزم جيوشه رغم تفوقها يف العدة والعدد .

حتقيق اهلدف اخُللقي من الزواج :

ووقاية   ، الفساد  من  الشباب  فعالة حلامية  بناء األرسة وسيلة  اإلسالم  يعترب   
املجتمع من الفوض واالنحراف ، وضياع األنساب والتوتر وعدم االستقرار ، حيث 
تشبع الغريزة اجلنسية يف إطار يقره الدين واملجتمع ، ومن هنا كان توجيه النبي ^ 
للشباب ، فقد قال عبد اهلل : كنا مع النبي ^ شبابا ال نجد شيئا ، فقال لنا رسول 
ُن  صاَ أاَحلْ ِ واَ ضُّ لِللْباَصاَ ُه أاَغاَ إِنهَّ جلْ ، فاَ وهَّ ياَتاَزاَ للْ ةاَ فاَ باَاءاَ تاَطاَاعاَ اللْ باَاِب، ِمنلْ اسلْ شهَّ اَ اللْ رشاَ علْ ا ماَ اهلل ^: ( ياَ

اٌء( )1(. ُه ِوجاَ ُه لاَ إِنهَّ ِم فاَ ولْ يلِْه بِاللْصهَّ لاَ عاَ تاَطِعلْ فاَ سلْ لْ ياَ نلْ لاَ ماَ ِج ، واَ رلْ لِللْفاَ

إن ما تعانيه الدول الغربية من آثار سلبية للتحرر والفوض التي تسود بالدهم 
ليس ببعيد عنا ، حيث اهنارت األرسة وضعف كياهنا ، وسادت األنانية وانترشت 
املوثقة  غري  العالقات  وانترشت   ، الرشعيني  غري  األبناء  وكثر  التناسلية،  األمراض 
هتربا من املسئولية ، بل تفشى الشذوذ والفوض اجلنسية يف بعض املجتمعات الغربية 

، وكثرت حاالت اإلجهاض .

)1( - صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب : من ل يستطع الباءة فليصم ، حديث رقم : 4781.



400

التعامل األسري بني الزوجني يف اإلسالم

إلقامة  وحيدة  كوسيلة  األرسة  تكوين  عىل  اإلسالم  حرص  كان  هنا  ومن 
العالقات الزوجية املقدسة بني اجلنسني حلامية املجتمع اإلسالمي من البالء والفوض 
والتفكك األرسي ، وتفيش الرذائل التي تعاين منها الدول غري اإلسالمية ، ولذلك 

انترشت الفضائل، وازدهرت القيم، وتم حتصني األعراض ، وصيانة احلرمات .

حتقيق اهلدف الصحي من الزواج :

وهيدف اإلسالم من تكوين األرسة املسلمة إىل صيانة صحة الشباب وقوهتم 
بصفة خاصة واملسلمني بصفة عامة ، حتى ال تفتك هبم األمراض اخلبيثة واألوبئة 
اجلنسية من جراء عادات ضارة وخطرية ، وحلامية املجتمع والبيت وحفظ طهارته 
ُة  اِحشاَ فاَ تلْ اللْ راَ ا ظاَهاَ وتقواه ، ولذلك روى ابن عمر  عن رسول اهلل ^ أنه قال:) ماَ
لْ تاَُكنلْ يِفلْ  تِيلْ لاَ اُع الهَّ جاَ اَولْ األلْ طهَّاُعوُن واَ راَ فِيلِْهملْ اللْ نِياًَة ، إاِلاَ ظاَهاَ الاَ ُل هِباَا فِيلِْهملْ عاَ ماَ علْ ٍم قاَطُّ ياَ ولْ يِفلْ قاَ

)1( )....... فِِهملْ الاَ أاَسلْ

ونتيجة العالقات اجلنسية خارج األرسة انترشت األمراض اجلنسية يف الغرب 
لشيوع  طبيعية  نتيجة  وذلك   ، والطبية  العلمية  الوسائل  تقدم  رغم   ، وبائية  بصورة 
العالقات غري الرشعية السيام بني الشباب والفتيات غري املتزوجات ، ويؤكد ذلك 

تقارير منظمة الصحة العاملية )2(.

حتقيق اهلدف الروحي من الزواج :

الفضائل  وتنمية  النفوس  لتهذيب  وسيلة  خري  األرسة  بناء  اإلسالم  يعترب 
اإلنسانية ، حيث تقوم احلياة يف حميطها عىل التعاطف والرتاحم والتضحية واإليثار ، 

)1( - شعب اإليامن للبيهقي ،اإلمام أبوبكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ، طبع دار الكتب 
العلمية ، بريوت سنة 1990م. باب : التشديد عىل منع الزكاة ، حديث رقم : 3158. صحيح 

لغريه ، صحيح الرتغيب والرتهيب ، حممد نارص الدين األلباين ، رقم احلديث )2187( . 
، طبع  بتصف  بعدها  وما  إلي ص )60(  . فضل  د   : الزنا  من  الواقية  التدابري   : راجع   -  )2(

مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع بريوت – لبنان ، طبعة سادسة سنة 2001م.
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واحلب واملودة بني أفرادها ، حيث يتعود أفرادها حتمل املسئوليات والتعاون يف أداء 
الواجبات ، فعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ، أنه : سمع رسول اهلل ^ يقول : ) 
ِلِه  ُجُل يِفلْ أاَهلْ رهَّ اللْ ِعيهَّتِِه ، واَ نلْ راَ ٌل عاَ ُئولْ سلْ ُهواَ ماَ اٍع واَ اُم راَ ماَ ِ ِعيهَّتِِه ، فاَاإلهَّ نلْ راَ ٌل عاَ ُئولْ سلْ ماَ اٍع واَ ُكلُُّكملْ راَ
ا ،  ِعيهَّتِهاَ نلْ راَ ٌة عاَ لاَ ُئولْ سلْ ِهياَ ماَ اِعياٌَة واَ ا راَ ِجهاَ ولْ يلِْت زاَ أاَُة يِفلْ باَ امللْاَرلْ ِعيهَّتِِه ، واَ نلْ راَ ٌل عاَ ُئولْ سلْ ُهواَ ماَ اٍع واَ راَ

ِعيهَّتِِه( )1(. نلْ راَ ٌل عاَ ُئولْ سلْ ُهواَ ماَ اٍع واَ يِِّدِه راَ اِل ساَ اَاِدُم يِفلْ ماَ اخللْ واَ

يف  الصعاب  وحتمل   ، صاحلة  تنشئة  وتنشئتهم  األبناء  برتبية  اآلباء  قيام  إن 
سبيل عيشهم ، كل ذلك من موجبات رمحة اهلل تعاىل وعفوه ، فضال عام فيه من ثقٍل 
لألرواح ، وتصفية للقلوب ، ورفٍع للدرجات ، ويف هذا املعنى يقول النبي ^ فيام 
ُة  الاَ ا اللْصهَّ ُرهاَ فِّ ا الاَ ُتكاَ باَ ُنوِب ُذُنولْ ذُّ رواه أبو هريرة  قال : قال رسول اهلل^ :) إِنهَّ ِمناَ اللْ
ُُموِم  الاَ : » اللْ لاَ اهلللْهَِّ ؟ قاَ ُسولْ ا راَ ا ياَ ُرهاَ فِّ اماَ ُيكاَ ا : فاَ اُلولْ ةاَ » قاَ راَ ُعملْ الاَ اللْ اَجهَّ واَ الاَ احللْ ياَاماَ واَ الاَ الصِّ واَ

ِة( )2(. يِفلْ طاَلاَِب امللْاَِعيشاَ

ويف احلث عىل التفاين وبذل املزيد من اجلهد يف تربية البنات وإكرامهن ما رواه 
ناَ  ساَ أاَحلْ اَا فاَ هباَ أاَدهَّ ُه بِنلٌْت ، فاَ اناَتلْ لاَ نلْ كاَ عبد اهلل بن مسعود  قال : قال رسول اهلل ^: )ماَ
اناَتلْ  يلِْه ، كاَ لاَ بِِغ عاَ تِيلْ أاَسلْ ِم اهلللْهَِّ الهَّ ا ِمنلْ نِعاَ يلْهاَ لاَ باَغاَ عاَ أاَسلْ ا ، واَ هاَ ِليلْماَ علْ ناَ تاَ ساَ أاَحلْ ا فاَ هاَ لهَّماَ عاَ ا ، واَ ألِْدِيباَهاَ تاَ

نهَّاِر( )3(. نلْ اللْ ابا ماَ ِحجاَ ا واَ ُه ِسرتلْ لاَ

لآلباء  برشى  خري  ذلك  يف  فإن   ، آبائهم  حياة  يف  األبناء  بعض  مات  إذا  أما 
واألمهات بنجاهتم من النار، وبوجه عام فإن حياة الرجل يف أرسته كلها من أعظم 
املاء  ، وسقيه  ومؤانسته لم صدقة   ، فرعايته ألبنائه صدقة   ، تعاىل  اهلل  إىل  القربات 
لزوجته صدقة ، ووضعه اللقمة يف فمها صدقة ، بل إن يف اتصاله هبا صدقة وقربة إىل 
)1( - صحيح البخاري ، كتاب : االستقراض وأداء الديون ، باب : العبد راع يف مال سيده ، 

حديث رقم : 2300.
)2( - املعجم األوسط للطرباين ، حديث رقم 101 . حديث موضوع ، السلسلة الضعيفة 

لأللباين ، رقم احلديث ) 924( .
)3( - حلية األولياء ، أمحد بن عبداهلل األصبهاين ، طبع دار الكتاب العربية بريوت ط )4( 

1985م حديث رقم : 6529 ، وقال حديث غريب.
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يِفلْ  اهلل تعاىل وإعفافا للنفس ، فمن حديث أيب ذر الغفاري  أن النبي ^ قال :( واَ
ٌر ؟  ا أاَجلْ ُه فِيلْهاَ ُن لاَ ُكولْ ياَ ُه واَ تاَ واَ هلْ ُدناَا شاَ ألِْتاَ أاَحاَ لاَ اهلللْهَِّ ، أاَياَ ُسولْ ا راَ ا : ياَ اُلولْ ٌة ، قاَ قاَ داَ ِدُكملْ صاَ ِع أاَحاَ ُبضلْ
ِل  اَالاَ ا يِفلْ احللْ هاَ عاَ ضاَ ا واَ لِكاَ إِذاَ ذاَ ٌر ؟ فاَكاَ ا ِوزلْ يلِْه فِيلْهاَ لاَ اناَ عاَ اٍم أاَكاَ راَ ا يِفلْ حاَ هاَ عاَ ضاَ ولْ واَ ُتملْ لاَ أاَيلْ الاَ : » أاَراَ قاَ

ٌر( )1(. ُه أاَجلْ اناَ لاَ كاَ

يف هذا دليل عىل أن املبيحات تصري طاعات بالنيات الصادقات ، فاجلامع يكون 
عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ، ومعارشهتا باملعروف الذي أمر اهلل تعاىل به ، أو 
طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه ، أو إعفاف زوجه ، ومنعهام جيعا من النظر إىل 

احلرام ، أو الفكر فيه أو الم به ، أو غري ذلك من املقاصد الصاحلة )2(.

وما يقوله الزوج عند جاع زوجته : وأن ينوي يف ذلك كله نية الولد وأن يتعوذ 
باهلل من الشيطان الرجيم ، وينوي يف الولد أن اهلل لعله يرزقه من يعبد اهلل ويوحده ، 
وجيري عىل يديه صالح اخللق ، وإقامة احلق وتأييد الصدق ، ومنفعة العباد وعامرة 

البالد )3(.

ومما سبق يتضح لنا أهداف األرسة يف اإلسالم وفوائدها للرجل.

 ومن ناحية أخرى، فإن اإلسالم يف عدله وسامحته جعل للنساء من األجر يف 
تكوين األرسة ما ال يقل عن أجر الرجال ، وذلك عوضا عىل ما يتحملن من مشقة 

احلمل والوالدة والرضاعة والسهر عىل الولد وغري ذلك .

)1( - صحيح مسلم ، كناب : الزكاة ، باب : بيان أن أسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف 
، حديث رقم : 1736.

)2( - صحيح مسلم برشح النووي ، ج4 ص101.
)3( - نصيحة امللوك : اإلمام / أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البصي املاورد ي ، ص66 
، حتقيق : الشيخ / خض حممد خض ، طبع اليئة املصية العامة للكتاب ، سلسلة الرتاث ، 

مكتبة األرسة ، طبعة أوىل سنة 2008م. .
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املبحث الثالث 
الرسول ^ حيقق القدوة يف التعامل اأُلسري 

رضب النبي ^ أروع األمثلة يف ُحسن التعامل األرسي مع زوجاته وأبنائه 
وكل من يعارشه أو يتعامل معه ... فكان يف القمة حلام وكرما ورمحة ورعاية وصربا . 

قال تعاىل :زب وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ 
ی                ی ی ی         جئ  رب )1(.

لقد أرسى النبي ^ املنهج الكامل الشايف الوايف التطبيقي يف التعامل األرسي 
للمسلمني جيعا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ، وذلك لتحقيق السعادة وتربية 

األجيال الصاحلة وترغيب النشء يف اإلسالم .

الواقعي  األرسي  التعامل  فن  يف  التطبيقية  األمثلة  بعض  نضب  وسوف 
النموذجي مطبقا عىل النبي ^ وذلك من خالل ما ييل : 

أوالً  : معاملة النيب ^ وخلقه مع أزواجه :

العالج  يقدم  وكان   ، أزواجه  من  املواقف  من  الكثري   ^ النبي  واجه  لقد 
الناجع والدواء الشايف لكل موقف من هذه املواقف ليعطي القدوة احلسنة للمسلمني 
 ، األرسة  وسعادة  استقرار  عىل  للحفاظ  العصور  مر  عىل  أزواجهم  مع  تعاملهم  يف 

وصيانتها من كل ما ينال منها ، أو يعرضها إىل الدمار والشقاء .

معاملته ^ باملزاح واملالطفة مع أزواجه :1 ))

وقد تكون املالطفة بالقول كام قد تكون بالفعل . عن عائشة ريض اهلل عنها 
، قالت : خرجت مع النبي ^ يف بعض أسفاره وأنا جارية ل أمحل اللحم ول أبدن 

)1( - سورة األحزاب اآلية : 21. 
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ُته  قلْ اباَ فاَساَ ك »  ابِقاَ ُأساَ تهَّى  ايلاَ حاَ تاَعاَ  «  : يِل  قاَال  ُثم   ، ا  ُمولْ دهَّ تاَقاَ فاَ موا«  دهَّ قاَ تاَ ، فقال للناس : )» 
يِف  ه  عاَ ماَ ت  جلْ راَ خاَ  ، ناَِسيلْت  واَ ُدنلْت  باَ واَ م  لهَّحلْ اللْ اَللْت  محاَ ا  إِذاَ تهَّى  حاَ  ، نِّي  عاَ ت  كاَ فاَساَ  ، ُته  باَقلْ فاَساَ
ك »  ابِقاَ تهَّى ُأساَ ايلاَ حاَ موا ، ُثم قاَال : » تاَعاَ دهَّ موا » فتاَقاَ دهَّ قاَ نهَّاس : » تاَ ال لِللْ قاَ اِره ، فاَ فاَ باَعلْض أاَسلْ
ِذه بِتِللْك( )1(. وسئلت السيدة  ل : » هاَ ُقولْ ُهو ياَ ك ، واَ حاَ ل ياَضلْ عاَ نِي ، فاَجاَ باَقاَ ُته ، فاَساَ قلْ اباَ فاَساَ
ان أاَللْنياَ  عائشة ريض اهلل عنها كيف كان رسول اهلل ^ إذا خال يف بيته ؟ فقالت :) كاَ
ا( )2( ، فحسبه  اماَ ا بِسهَّ اكاَ حهَّ ان ضاَ ُكم إاِلهَّ أاَنهَّه كاَ اللْ ُجال ِمن ِرجاَ ان راَ كاَ نهَّاس واَ م اللْ راَ أاَكلْ نهَّاس واَ اللْ
ُجل باَاطِل ، إاِلهَّ  رهَّ للُْهو بِه اللْ ء ياَ لْ هذا الضامن اإللي الذي بينه النبي ^ يف قوله : )ُكل شاَ
ن ناَيِس  ماَ اَق . واَ ُن ِمن احللْ إهِنهَّ أاَتاَه ، فاَ راَ باَتاَه املْ عاَ ُمالاَ ه ، واَ ساَ ألِْديباَه فاَراَ تاَ ِسه ، واَ ولْ ُجل بِقاَ رهَّ ياَة اللْ ملْ راَ

ه( )3()4(. ِذي ُعلِّماَ ر الهَّ فاَ د كاَ قاَ ه ، فاَ ِلماَ ا عاَ ماَ داَ ي باَعلْ ملْ رهَّ اللْ

تعامل النبي ^ مع تنافس وغرية أزواجه :1 ))

التنافس بني زوجات النبي ^ دافع طبيعي قدره الرسول ^ ، واعتربه أمرا 
 : بقوله ^  السيدة عائشة ريض اهلل عنها  خارجا عن اإلرادة حني عقب عىل غرية 

لاَت( )5(. عاَ ا فاَ ت ماَ تاَطاَاعاَ و اسلْ ا لاَ اَهاَ حيلْ )واَ

ومن مثله أدرى بنفوس البرش ، يقدر ويعذر ويرحم ، وإهنا حاالت قليلة التي 
اشتد فيها اخلصام واخلالف بني زوجات النبي ^ ، وما ضاق هبا إال عندما جاوزن 
املدى ، فغضب وزجر وهجر ، تأديبا لن ليستقمن عىل الصواب الذي يليق هبن ، 
أما الغرية والشوق واللفة والرغبة يف االستئثار بالزوج فهي من مقتضيات تصف 
البرش ، وما كان أحلمه ^ وأرق وجدانه وألطف مزاجه حني سمع قصة ائتامر نسائه 
بعروس له غرن من جالا فقدمن لا وصية مقلوبة بأن تستعيذ باهلل حني يدخل عليها 

)1( - مسند اإلمام / أمحد بن حنبل ، طبع املكتب اإلسالمي بريوت ، طبعة خامسة 1985م ، 
حديث رقم : 2573. حديث صحيح ، السلسلة الصحيحة لأللباين ، رقم احلديث ) 131( 

)2( - الطبقات الكربى البن سعد ، باب : ذكر صفة أخالق رسول اهلل e ، حديث رقم 711.
)3( - مسند اإلمام / أمحد بن حنبل ، حديث رقم : 16986.

)4( - موسوعة األرسة حتت رعاية اإلسالم : الشيخ / عطية صقر ج3 ص121مرجع سابق .
)5( - مسند اإلمام / أمحد بن حنبل ، حديث رقم : 23948. حديث ضعيف .
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رسول اهلل ^ استجالبا ملحبته ورضاه ، ففعلت ورسحها النبي ^ قبل أن يدخل هبا 
، وقال عن نسائه إهنن صواحبات يوسف وإن كيدهن عظيم )1(.

معاملة النبي ^ مع أزواجه بالوفاء وُحسن العرشة :1 ))

النبي ^ حسن العرشة وفيا لزوجاته ، ال يشغله حب واحدة مهام  لقد كان 
كانت عن األخرى يف احلياة أو املامت ، ول يتنكر قط للجميل الذي أسدته أي واحدة 
منهن ، وهذا دليل عىل كرم العرشة وُحسن األخالق والقدوة احلسنة يف جمال التعامل 

األرسي.

النبي ^ بعد وفاة السيدة خدجية ريض اهلل عنها أزواج أخريات  وقد تزوج 
أن  نستطيع  لن  منهن  واحدة  ولكن   ، واجلاه  واحلسب  واجلامل  الصبا  ذوات  فيهن 
تزحزح السيدة خدجية ريض اهلل عنها عن مكاهنا يف قلب النبي ^ ، فحينام انتص يف 
غزوة بدر ، وكان يتلقى فداء األرسى من قريش ، فال يكاد يلمح قالدة السيدة خدجية 
الربيع ،  العاص بن  ، أيب  ابنتها زينب فداء زوجها األسري  ريض اهلل عنها بعثت هبا 
حتى يرق قلب البطل الرسول ^ من شجو وشجن ويسأل أتباعه الظافرين يف أن 

يردوا عىل زينب قالدهتا ويفكوا أسريها )2(.

ُحسن معاملة النبي ^ بالرتويح عن أزواجه :1 ))

ومن أدب املعاملة أن جيعل الزوج ألهل بيته فرصة للمرح واللهو املباح خاصة 
يف أيام العيد ، وأن يتبسط الزوج مع زوجته ويشعرها بذلك دون إفراط وال تفريط، 
ومن األمور التي يغفلها الزوج حق زوجته يف الرتفيه واللهو الربيء املباح لسعادة 
األرسة ورعاية مشاعر الزوجة ، والرتويح عن نفسها بعيدا عن املحاذير الرشعية،ألن 

اإلسالم دين احلب والصفاء .

)1(   تراجم بيت النبوة : د . عائشة عبد الرمحن ، ص209 بتصف ، طبع دار الريان للرتاث – ط 
)1( 1987م .

)2( - تراجم سيدات بيت النبوة : د . عائشة عبد الرمحن ص233 ، مرجع سابق .
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وكان   ، العرشة  وُحسن  والرتاحم  الود  يسودها  أن  جيب  الزوجية  احلياة  إن   
النبي ^ قدوة حسنة يف هذا اجلانب ، وإدخال الرسور والفرح عىل أهله والتلطف 
هبم ومضاحكتهم ، فكان يسابق السيدة عائشة ريض اهلل عنها ، ويعود إليها بذلك 

ويروح عن نفسها)1(.

فتفسد  حدودها  تتجاوز  أن  يصح  ال  واملالطفة  املداعبة  أن  مالحظة  وينبغي 
ُخلق املرأة وتسقط هيبة الرجل ، فاالعتدال هو املطلوب ، فكام أنه ال يصلح للرجل 

أن يقسو عىل املرأة ، ال جيوز له كذلك أن ينقاد لا يف أهوائها انقيادا تاما )2(.

إن النبي ^ قد رضب أروع األمثلة يف معاملة نسائه معاملة كريمة ، قائمة عىل 
ُحسن العرشة ومكارم األخالق ورفعة السلوك وعلو الشأن ، ول يفرق الرسول ^ 
يف ُحسن املعاملة بني زوجاته أبدا ، فكان يرتفق هبن يف احلديث ويداعبهن ويالعبهن 
 ، زوجاهتم  مع  يتعاملون  كيف  األزواج  ليعلم  نفوسهن  عن  ويروح  هبن  ويرتفق   ،
وكيف يقتدون يف معامالهتم برسول اهلل ^ الذي أخرب األمة اإلسالمية بقوله فيام 

يِل( )3(. ُكم ألاَهلْ ُ ريلْ أاَناَا خاَ ِله ، واَ ُكم خريكم ألاَهلْ ُ ريلْ رواه ابن عباس  )خاَ

فتقوم املعاملة عىل الود والتيسري والرمحة والعاطفة ، وليس عىل القوة والعنف 
واإلفراط والتفريط ، فتنعدم روح املودة واحلب والوئام يف األرسة ، وتنقلب األمور 

واملوازين إىل حياة جافة ألهنا بعيدة يف معاملتها عن الفطرة وعن هدي النبي ^ .

وألمهية األرسة يف املجتمع اإلسالمي ومتاسكها أقامت وزارة العدل الكويتية 
الناجحة  احللول  وإجياد  ومشاكلها  باألرسة  لتعتني  األرسية  االستشارات  إدارة 

الستمرارها وعدم الطالق.

)1( - سبق خترجيه ص 23.
)2( - املرأة يف التصور اإلسالمي : األستاذ / عبد املتعال حممد اجلربي ، ص151 ، طبع مكتبة 

وهبة بالقاهرة ، طبعة ثانية سنة 1994م .
)3(   سنن ابن ماجة ، كتاب : النكاح ، باب : ُحسن معارشة النساء ، حديث رقم : 1973. 

حديث صحيح ، السلسلة الصحيحة لأللباين ، رقم احلديث ) 285( .
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الفصل الثاني
دور إدارة االستشارات األسرية بوزارة العدل الكويتية 

اهتمام الدستور الكوييت باألسرة :

األمومة  ومحاية  كياهنا،  حفظ  وأوجب  باألرسة،  الكويتي  الدستور  اهتم  قد 
والطفولة ، وتنبه املرشع الكويتي يف قانون األحوال الشخصية إىل خطورة الشقاق 
بني الزوجني واخلالفات التي تقوم يف حميط األرسة ، فأخذ بنظام التحكيم يف دعاوي 
الطالق للضر استهداء منه بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف هذا الشأن ، والتي توجب 
األخذ هبذا النظام سبيال لإلصالح بني الزوجني درءا ملضار التفريق وحتسبا من إيقاع 

الطالق ، قال تعاىل: زب ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ        ژ ژ   ڑ ڑ کک ک   ک گ          گ گ   گ رب1(.

إدارة  بإنشاء  العدل  وزارة  عنيت  فقد  السامية  املبادئ  هذه  من  وانطالقا 
االستشارات األرسية ، وعملت عىل تطويرها لتصبح قادرة عىل أداء رسالة الوزارة 
آثارها  ومن   ، املجتمع  متاسك  عىل  خطورهتا  من  واحلد  الطالق،  ظاهرة  ملواجهة 

السلبية عىل بناء النشء واستقامة أحواله .

عن  ملموسة  انجازات  األرسية  االستشارات  إدارة  حققت  فقد  اهلل  وبحمد 
طريق كوادرها املتخصصة يف الصلح بني األزواج ، وإحالل الوفاق بينهم بديال عن 
الشقاق يف األغلب واألعم من احلاالت التي عرضت عليها ، والتي ترتفع معدالت 

الصلح فيها ارتفاعا مضطردا يف كل عام .

ويف ذات الوقت تقوم إدارة االستشارات األرسية بالتعاون مع اجلهات األخرى 
املعنية بحامية األرسة واحلد من حاالت الطالق ، ولعل أوضح مثال عىل هذا التعاون 

)1( - سورة النساء اآلية )35(.
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إنشاء مركز إصالح ذات البني ، الذي قامت بتوفريه األمانة العامة لألوقاف يف مقرها 
، وكذلك إبرامها اتفاق تعاون مع مكتب اإلنامء االجتامعي للتنسيق املشرتك بينهام يف 
جمال أنشطة محاية األرسة ، وقد أنجزت اإلدارة ومركز إصالح ذات البني منذ إنشائها 
عام 1996م حتى عام 2006م خالل عرش سنوات )10527( حالة صلح إىل غري 

ذلك من اإلنجازات العديدة التي ال تقف عند حد يف جمال األرسة )1(.

وأخريا فإن إدارة االستشارات األرسية تقدم نموذجا كويتيا للعمل االجتامعي 
الناجح يف جمال إصالح األرسة واحلفاظ عىل كياهنا ، وهو نموذج جدير بالتشجيع 

والتقدير واالقتداء به يف دول املنطقة العربية .

نشأة وتطور إدارة االستشارات األسرية بالكويت :

قوامها   ، املجتمع  أساس  »األرسة  أن  عىل  الدستور  من  التاسعة  املادة  تنص 
الدين واألخالق وحب الوطن ، حيفظ القانون قوامها ويقوي أوارصها ، وحيمي يف 

ظلها األمومة والطفولة« .

ختص   1979/1/7 بتاريخ  شأهنا  يف  الصادر  للمرسوم  طبقا  العدل  وزارة 
ضمن املسئوليات امللقاة عىل عاتقها باملحافظة عىل النظام االجتامعي يف الكويت .

فقد  لذا   ، للمجتمع  األوىل  األساسية  اخللية  هي  الكويتية  األرسة  كانت  وملا 
أولتها وزارة العدل وافر اهتاممها وعنايتها ، ومن ثم فقد أنشأت إدارة االستشارات 
األرسية حتقيقا لذا الدف ، وجندت لا كافة طاقات الوزارة من كوادر فنية متخصصة 
متثل  وأصبحت  نطاقها  اتسع  التي  الطالق  ظاهرة  مواجهة  لتتوىل  مادية  وإمكانات 
 ، املجتمع  بنيان  بالضورة  وهيدد   ، مبارشة  األرسة  كيان  هيدد  الذي  األكرب  اخلطر 

ويعصف باستقرار أبنائه الذين هم عدة الوطن وركائز مستقبله .

)1(   إدارة االستشارات األرسية – إنجازات وطموحات من عام 2006:1996 م ص11،10 ، 
إصدار وزارة العدل الكويتية مؤمتر اإلرشاد األرسي .
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 كانت االنطالقة األوىل إلدارة االستشارات األرسية بصدور القرار الوزاري 
رقم )96/147( بإنشاء قسم االستشارات األرسية إلبداء املشورة فيام يعرض عليه من 
منازعات أرسية ، وقد وجدت هذه اخلطوة استحسانا كبريا من املسئولني واملراجعني 
مكتب  مستوى  إىل  القسم  رفع  إىل  العدل  بوزارة  حدا  مما   ، إجيابية  نتائج  ظهور  إثر 
بالقرار الوزاري رقم ) 98/107( ، ثم رفعه إىل مستوى إدارة بالقرار الوزاري رقم 
)2001/286( ، ثم إعادة تنظيمه بالقرار الوزاري رقم )2005/92( ، وأسندت 
إليها اختصاصات إبداء املشورة والرأي لذي الشأن فيام يعرض من منازعات أرسية 
النصح  وتقديم  ودراستها  ومتابعتها   ، الطالق  يف  الراغبة  احلاالت  بحث  وأيضا   ،
ألطرافها ، باإلضافة إىل احلاالت التي تتقدم لإلدارة بطلب االستشارة قبل الزواج ، 
هذا وتتوىل اإلدارة تبليغ الزوجة قبل وقوع الطالق لضامن علمها به ، وتقديم تقرير 
مفصل عن كل حالة طالق ، لبيان ما يتخذ حيالا من إجراءات وما انتهت إليه ، كام 
تقوم اإلدارة بالنظر يف قضايا الطالق للضر واملحالة لإلدارة من قبل إدارة الكتاب 
باملحكمة الكلية واالستئناف يف حماولة لتحقيق الصلح بني أطرافها ، أو رفع تقرير 
يفيد بتحديد الطرف امليسء منهام ، إىل جانب ما سبق فإن اإلدارة تقوم كذلك بتقديم 

االستشارة القانونية وتوثيق االتفاقات الرضائية .

وانطلقت اإلدارة منذ ذلك احلني مؤدية رسالتها اإلنسانية تاه إصالح ذات 
البني ، وإهناء أسباب الشقاق بني الزوجني ، وتنمية دوافعهام يف الرغبة يف استمرار 
بالكوادر  األرسية  االستشارات  إدارة  العدل  وزارة  دعمت  وقد   ، الزوجية  احلياة 
واملستشارين  النفسيني  واالستشاريني   ، والنفسية  االجتامعية  العلوم  يف  املتخصصة 
توسيع  إىل  اإلدارة  سعت  كام   ، كاملة  السامية  رسالتها  اإلدارة  لتؤدي  الرشعيني 
أنشطتها وتعاوهنا مع اجلهات املعنية باألرسة لتفعيل هذه الرسالة ونرشها ، ولتبادل 

اخلربات وتنسيق العمل معها من أجل حتقيق األهداف املشرتكة حلامية األرسة .
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وقد تطورت إدارة االستشارات األرسية بوزارة العدل خالل العرش سنوات 
إدارة  أقسام  من  1996م  عام  يف  صغري  كقسم  إنشائها  منذ  ملحوظا  تطورا  املاضية 
التوثيقات الرشعية، ثم رفعا إىل مستوى مكتب استشارات أرسية يف عام 1998م، 
عام  تنظيمها يف  وإعادة  متكاملة  إدارة  إىل مستوى  برفعها   – آخرا  وليس   – وأخريا 

2001م.

بدور  للقيام  االستشاريني  قسم  أبرزها  من  لعل  أقسام  عدة  تضم  وأصبحت 
 ، الطالق  بعد  ما  أوضاع األرسة  املرجح وإنجاز حاالت اإلصالح وتسوية  احلكم 
وقسم االستقبال والبحث االجتامعي ملتابعة معامالت الطالق منذ بدايتها ، والقيام 
بالصلح وتقديم املشورة املناسبة ، إضافة إىل قسم البحوث واإلعالم الذي يتوىل نرش 
الوعي األرسي بني رشائح املجتمع ، وتبصريها بمخاطر ومضار الطالق ، كام قامت 
العامة لألوقاف  األمانة  بمساعدة  البني  ذات  بإعداد مركز خاص إلصالح  اإلدارة 
التي قامت مشكورة بتوفريه يف مقرها يف منطقة الدسمة ، حيث يتم العمل به مساءا 

حتقيقا ألهداف هذه اإلدارة .)1(

وسوف نوضح ذلك من خالل املباحث التالية :

املبحث األول
معاملة الزوج لزوجته ودوره يف استقرار األسرة 

ويمكن أن نستخلص بعض احلقوق التي أكدها اإلسالم للزوجة عىل زوجها 
، والتي تعمق املعاملة احلسنة والعرشة الطيبة ، لكي تدوم احلياة يف هبجة ورسور بني 

الزوجني )2( .

)1( - إدارة االستشارات األرسية ص14، مرجع سابق .
)2( - أخالقنا االجتامعية : د . مصطفى السباعي ص110 وما بعدها بتصف واختصار ، طبع 

دار السالم بالقاهرة ، طبعة رابعة سنة 2010م . 
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معاملتها بالرفق واللني وُحسن املعاشرة :

من حق الزوجة عىل زوجها أن حُيسن معارشهتا ، وأن يرتفق يف معامالهتا ملتزما 
بأمر اهلل تعاىل :زب ھ ھ     ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ   ۇ   
ۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ     ۅۅ ۉ ۉې ې 

ې          ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  رب)1(.

ۉ  ۅ   زب   : ربنا  فقال   ، الزوجية  بعالقتنا  نتلطف  أن  أمر  فاإلسالم 
ۉ ې ې ې ېى ى ائائ  ەئ ەئ رب )2(. والتقديم للنفس هنا معناه 
: املالطفة ، والكلمة الطيبة ، واللمسة احلانية ، واإلشعار بأن هناك فرقا بني العالقة 
يأت  الذي  اإلنساين  الشعور  وبني   ، واحليوان  اإلنسان  فيها  يشرتك  التي  احليوانية 

بالصحبة واأللفة التي تنشأ بني املرء وزوجه .

فاملرأة عاطفيه رسيعة االنفعال ، كثرية النسيان جلميل الزوج كام قال النبي ^ 
: ) ... لو أحسنت إىل إحداهن الدهر كله ، ثم رأت منك شيئا ، قالت : ما رأيت منك 

خريا قط ()3(.

وهي طبيعة غالبة يف النساء ، فال يغضب الزوج ألقل خطيئة تبدو من زوجته 
، حني تنكر يف حالة الغضب فضله أو ُحسن معاملته ، وعليه ضبط األعصاب حني 

تقع اخلصومة ليدفع عن األرسة كثريا من الرش والشقاء.

معاملة الزوج لزوجته على أنها مصدر السكن والطمأنينة :

ومن ُحسن معارشة الزوج لزوجته أن ينظر إليها عىل أهنا سكن له تركن إليه 
نفسه ، وتكمن يف جوارها طمأنينته ، وترتبط باحلياة الكريمة معها سعادته أو شقاوته 

)1( - سورة النساء من اآلية : 19.
من اآلية )223(. )2( - سورة البقرة  

)3( - صحيح البخاري : كتاب اجلمعة ، باب : صالة الكسوف ، حديث رقم : 1019.
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، فهي ليست أداة للزينة وال مطية للشهوة ، وال غرضا للنسل فحسب ، بل إهنا تكملة 
روحية للزوج ، يكون بدوهنا عاريا من الفضائل النفسية فقريا من بواعث االستقرار 

والطمأنينة، قال تعاىل :زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ 
گ گ گ ڳ رب )1(.

معاملة الزوج لزوجته برعاية مشاعرها وإيناسها .

وعىل الزوج أن يعامل زوجته معاملة طيبة مراعيا ملشاعرها ، ويدخل السعادة 
 ، لقلبها  تطييبا  ويداعبها  ويامزحها  حديثها  إىل  ويستمع   ، للقائها  وهيش  نفسها  إىل 
وإيناسا لا يف وحدهتا ، وإشعارا لا بمكانتها من نفسه وقرهبا من قلبه ، وقد يظن 
بعض اجلاهلني املتزمتني أن مداعبة الزوجة وممازحتها مما يتناىف مع الورع أو الوقار 
أو اليبة التي تستشعرها الزوجة نحو زوجها ، وهذا خطأ فاحش ، ودليل عىل غلظة 
الطبع وقسوة القلب وجهل بالرشيعة ، ولذلك كان النبي ^ وهو العابد اخلاشع ، 
والقائد احلاكم من أفكه الناس مع زوجاته ، وأحسنهم خلقا ، كان يمزح معهن بام 
يدخل الرسور إىل قلوهبن ، ويقصص لن القصص ، ويستمع إىل قصصهن ، وكان 
يرفه عليهن ويسابقهن، ويتلطف هبن ،ولذا كان للزوجة حقها من األنس والرتويح 

واالستمتاع مع زوجها .

حق الزوجة على زوجها يف صيانتها مع الغرية واحملافظة عليها من 
السوء :

السوء  من  ويصوهنا   ، وحيصنها   ، زوجته  عىل  حيافظ  أن  الزوج  عىل  جيب 
والرذائل ، وأن حيافظ عليها من كل ما يعرضها لألذى أو يمسها بسوء ، ألهنا أمانة 

لدى الزوج ، يقيها من اآلثام والرشور ، مصداقا لقوله تعاىل:  زب ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې رب)2(.

)1( - سورة الروم من اآلية : 21. 
)2( - سورة التحريم اآلية : 6. 
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ولذلك جيب عىل الزوج أن يقي زوجته من كل ما يعرضها للنار ألهنا أمانة يف 
عنقه يسأل عنها أمام اهلل يوم القيامة .

كام عىل الزوج أن يغار عىل زوجته فال يعرضها للشبه ، وال يتساهل معها يف 
كل ما يؤذي رشفها، أو رشف األرسة ، أو يعرضها أللسنة السوء ، ألن التساهل يف 
هذا األمر قبيح ، وال يعد من مكارم األخالق ، بل هو إهانة للمرأة ألن هذا التسامح 
جير إىل شقاء الزوج والزوجة واألبناء ، وال أدل عىل ذلك من البيئات التي تتساهل 
يف األمور ، ُتعرض الزوجة للشبهات ، فتتأثر سمعتهم وكرامتهم بسلوك زوجاهتم 
، فمن غض الطرف عن زوجته وهو يرى أو يسمع عنها السوء ول حيافظ عليها فقد 
أخرج نفسه من زمرة الرجال الذين لم ُحرمة يف النفوس ومنزلة عند اهلل تعاىل ، ، 

وكفى به حتقريا أن يسمى بالديوث .

 فعن املغرية بن شعبة  قال : قال سعد بن عبادة  :) لو رأيت رجال مع 
امرأت لضبته بالسيف غري مصفح ، فبلغ ذلك النبي ^ فقال : » أتعجبون من غرية 

سعد ، ألنا أغري منه ، واهلل أغري مني ( )1(.

والغرية املحمودة هي ما كانت يف حملها ويف حدود االعتدال ،وهي أن حيرص 
وأن   ، غريبا  وأال تالس   ، اإلسالم  الذي حدده  باللباس  التزام زوجته  الزوج عىل 
تلتزم بحدود اهلل وأن حتافظ عىل العبادات ، أن نبي اهلل ^ كان يقول : ) من الغرية ما 
حيب اهلل ومنها ما يبغض اهلل ، فأما التي حيبها اهلل فالغرية يف الريبة ، وأما الغرية التي 

يبغضها اهلل فالغرية يف غري ريبة ()2(.

 : فقتله ، حديث رقم  امرأته رجل  ، باب : من رأى مع  ، كتاب احلدود  البخاري  )1(   صحيح 
.6468

)2( - سنن أيب داود ، العالمة أبو داود سلميان بن األشعث األردي ، طبع دار احلديث سوريا 
- ط )1( 1974كتاب اجلهاد ، باب : يف اخليالء يف احلرب ، حديث رقم :2300. حديث 

حسن ، صحيح أيب داود ، حممد نارص الدين االلباين ، رقم احلديث ) 2388( .
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النبي ^ عىل أن يأت املسافر أهله فجأة ، ويطرق باهبم ليال مما  ولذلك هنى 
يوقع الشك، ويزرع الظنون اخلبيثة ليطلب عثراهتم ويتخوهنم )1(.

حق الزوجة على زوجها يف تعلم أمور الدين :

ما  إىل  ويرشدها   ، الدينية  واجباهتا  يعلمها  أن  الزوجة عىل زوجها  ومن حق 
حتتاج إىل معرفته من دين ، أو ثقافة ، أو ُخلق كريم ، وإن كان ذلك حقا من حقوقها 

، فإنه يف الواقع مصلحة الزوج نفسه.

 وعىل األزواج أن يتقوا اهلل يف دين زوجاهتن وأخالقهن وحشمتهن ، فإهنم 
مسئولون عن ذلك بني يدي اهلل ، يوم ال ينفع املفرطني يف مثل ذلك ندم وال اعتذار .

العبادات  وأحكام   ، واإليامن  العقيدة  أمور  زوجته  يعلم  أن  زوج  كل  فعىل 
واألخالق ، واحلالل واحلرام، ألنه مسئول عنهم ، مأمور أن يقيهم عذاب النار ، قال 

تعاىل : زب ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې 
ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ رب )2(.

قال اإلمام عيل  : أدبوهم وعلموهم ، وقال ابن عباس  :اعملوا بطاعة 
 : قتادة  النار ، وقال  بالذكر ينجيكم اهلل من  اهلل واتقوا معايص اهلل، وأمروا أهليكم 
تأمرهم بطاعة اهلل ، وتنهاهم عن معصية اهلل ، وأن تقوم عليهم بأمر اهلل ، وتأمرهم به 

وتساعدهم عليه ، فإذا رأيت هلل معصية قذعتهم عنها و زجرهتم عنها )3(. 

، فتعطي كل ذي  أبنائها  املرأة حق رهبا ، وحق زوجها وحق  فبالعلم تعرف 
حق حقه ، وعىل الزوج أن يتذاكر مع زوجته أبواب العلم ، وإن ل يكن يعلم سأل 

)1( - زاد املسلم فيام اتفق عليه البخاري ومسلم ، ج5 ص ط45طبع املجلس األعيل للشؤون 
اإلسالمية بالقاهرة طبعة اويل سنة 1996.

)2( - سورة التحريم من اآلية : 6. 
دار  ، طبع  الصابوين  الشيخ / حممد عيل  ، حتقيق  ابن كثري : ج3 ص522  )3( - خمتص تفسري 

القرآن الكريم بريوت ، طبعة سابعة سنة 1981م .
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لا وأفتاها ، وأن يوفر املكتبة اإلسالمية يف بيته لتكون عونا للزوجني واألبناء عىل أن 
ينهلوا من نور العلم ، ويتفقهوا يف دينهم .

حق الزوجة على زوجها يف النفقة :

ومما يدعم املعاملة احلسنة بني الزوج وزوجته ، أن ينفق عليها باملعروف ، وأن 
يتحرى احلالل يف رزقه ، وأن يوفر بقدر استطاعته وسعته كل ما يلزم الزوجة من 
طعام ، وكسوة ، ومسكن ، وال يكون شحيحا بخيال إن كان ذو ميرسة ، ألن اإلسالم 

قسم املسئوليات بني الزوجني ، فالزوجة لتدبري شئون البيت ورعاية األرسة .

وعىل الزوجة أن ال تطلب من زوجها من النفقة أكثر مما حتتاج ، وفوق ما ال 
يطيق الزوج ، فإن يف هذا عنت وإرهاق ال تلجأ إليه زوجة عاقلة ، تريد أن تعيش يف 
بيت الزوجية مكرمة هانئة مطمئنة ، وعىل الزوج أن ال يقص يف اإلنفاق عىل زوجته 
 ، اهلل  يمقته  فهذا بخل   ، قادر عىل ذلك  الزوجية وسعادة األرسة وهو  حلفظ كرامة 
وسبب من أسباب شقاء الزوجية ، وأشد من هذا مقتا وكرها ، أن يضن الزوج عىل 
والليايل احلمراء  واملوائد اخلضاء   ، السوء  بامله عىل رفاق  بينام جيود  بالنفقة  زوجته 
أمثال هؤالء  بيوت  ، ولذلك خييم عىل  مروءة  ، وال  يقع ممن ال خالق لم  ، وهذا 
األزواج البؤس والشقاء ، ومن ابتليت بمثل هذا الزوج فصربت وعفت ، كانت من 
املجاهدين عند اهلل أجرا وثوابا ، وقد حافظت عىل سمعتها ورشفها ، وحسب هذا 
الزوج قول النبي ^ فيام يرويه عبد اهلل بن عمرو  قال : سمعت رسول اهلل ^ 

يقول : ) كفى باملرء إثام أن يضيع من يقوت()1(.

حق الزوجة على زوجها يف معاملتها بالعدل والبعد عن الظلم :

لقد أمر اإلسالم األزواج بُحسن التعامل مع زوجاهتم ، وعدم إساءة استخدام 
املميزات واحلقوق التي ُفضل هبا عىل املرأة ، بقصد ظلمها واالعتداء عىل حقوقها ، 

)1(   السنن الكربى للنسائي ، كتاب : عرشة النساء ، باب : إثم من ضيع عياله ، حديث رقم : 
8896. حديث حسن ، صحيح اجلامع ، حممد نارص الدين األلباين ، رقم احلديث )4481( 
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ألن هذا ُيعد ضعف يف الرجولة واضطراب يف الشخصية ، فمن الظلم للمرأة عىل- 
سبيل املثال – املعاملة السيئة والضب والشتم مما هنى عنه النبي ^ ، وهو ماال يتفق 
مع حدوث املودة والرمحة والسكن بني الزوجني ، فعن حكيم بن معاوية القشريي 
، عن أبيه، قال : قلت : يا رسول اهلل ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ ، قال ^ : ) أن 
وال  تقبح،  وال   ، الوجه  تضب  وال  اكتسيت،  إذا  وتكسوها   ، طعمت  إذا  تطعمها 
هتجر إال يف البيت ( )1( ، وقد يسئ الرجل استخدام حقوقه كربا وعنادا فعىل سبيل 
املثال ، يف مسألة اإليالء ، وهو اإلعراض عن إشباع غريزة املرأة دون عذر رشعي ، 
بقصد عقاهبا واإلرضار هبا ، ومن هنا حدد اإلسالم حدا أقىص ملدة اإلعراض بأربعة 

أشهر ، وإال أجرب عىل تطليقها تطبيقا لقوله تعاىل : زب ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ 
ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ رب)2(.

ويعد ذلك مراعاة ملشاعر املرأة وردعا للرجل ، للرجوع إىل الفطرة السليمة ، 
وباإلضافة إىل عدم اإلرضار فإن هدف اإلسالم من حتديد املدة هو صون األخالق 

والعفاف للمرأة والرجل عىل السواء.

استقرار  يف  املعاملة  هذه  ودور  لزوجته  الزوج  معاملة  لنا  يتضح  سبق  ومما 
األرسة. حيث كانت هذه احلقوق كفيلة باستمرار احلياة الزوجية واالستقرار لألرسة.

املبحث الثاني
دور إدارة االستشارات األسرية

يف توجيه الزوجني لتعميق االستقرار األسري
الطباع  تقاربت  فمهام   ، الزوجني  بني  وخالفات  مشاكل  بال  زواج  يوجد  ال 

والشخصيات تبقى هناك خالفات بحكم التنشئة والبيئة التي عاش فيها كل زوج .

)1(   سنن ايب داود ، كتاب : النكاح ، باب : يف حق املرأة عىل زوجها ، حديث رقم : 1843. 
حديث حسن صحيح ، صحيح وضعيف سنن أيب داود ، رقم احلديث ) 2142(

)2( - سورة البقرة من اآلية : 226.
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إن األرسة التي نشأت فيها الزوجة وتعودت عىل عادات وتقاليد معينة ، ختتلف 
عن األرسة التي نشأ فيها الزوج ، ومن هنا كان عىل الزوج والزوجة معرفة كال منهام 
الطباع والعواطف  االنسجام يف  إىل  يؤدي  الذي  التدرجيي  والتوافق   ، لطباع اآلخر 

والعادات والتقاليد.

فقد يكون الزوج حاد املزاج ، شديد اإلحساس يتأثر ألقل األشياء التي يراها 
 ، فيه هذا  تراع زوجته  ، فال  فيثور ألقل سبب ويغضب ألقل كلمة   ، خمالفة لذوقه 
الكلمة  ويتكلم   ، اخلطاب  إليها  يوجه  وهو  عنه  وتعرض   ، غضبان  وهو  فتضحك 
فتجيبه عليها بعرش ألهنا سليطة اللسان رشسة اخللق ، فام هي إال أن تثور العاصفة 
 ، الصدر وسوء اخللق  البيوت مشاكل من ضيق  ، وكم سارت يف  الربكان  وينفجر 
وكم اهنارت بيوت حلمق الزوج أو الزوجة فتزيد املشكالت تعقيدا ، ولكن الزوجة 
احلصيفة الفامهة لدينها ، الواعية هي التي تشعر وحتس بعاطفتها ما يرغبه الزوج قبل 
أن يتحدث ، فتسري عىل هواه ،فإذا كانت هناك عادات مباحة تأقلمت عليها وأحبتها ، 
وإذا كانت هناك عادات وأخالق مذمومة سايرهتا حتى يرتكها الزوج دون أن يشعر.

فتتربم   ، يكتب  أن  أو  يقرأ  أن  واجبه  من  أستاذا  أو  عاملا  الزوج  يكون  وقد 
يكتب  زرعا حني  ، وتضيق  يده  كتابا يف  إذا وجدت  وتتأفف   ، القراءة  من  الزوجة 
، وإن كان من حق  بالنسبة لا كأهنا رضائرها  الكتب  ، وتصبح  ينكب عىل كتبه  أو 
الزوجة أن خيصص لا الزوج وقتا لتأنس به ويأنس هبا ، فليس من حقها أن تنكر عليه 
تفرغه لواجبه العلمي ، أو أن تظهر السخط من عمل يرتاح إليه ضمريه وتطمئن إليه 

نفسه)1(.

ومن هنا تقوم إدارة االستشارات األرسية بدور بارز لتصحيح املسار وزوال 
أغلب اخلالفات ، وإعادة الثقة واالستقرار بني الزوجني .

)1(   أخالقنا االجتامعية : د . مصطفى السباعي ، ص92 طبع دار السالم للطباعة والنرش بالقاهرة 
، الطبعة الرابعة 2010م .
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– فإن اإلدارة تسعى جاهدة  – ال قدر اهلل  إذا حدثت خالفات أو مشكالت 
إىل مساعدة الزوجني عىل حتسني ظروفهم األرسية التي لا عالقة باخلالفات ، فتقوم 

باألمور التالية : 

1- إبداء املشورة للزوجني فيام يعرض عليهم من منازعات أرسية .

2- ختفيف حدة التوتر والقلق عند الطرفني ، وذلك بمعرفة أسباب اخلالفات 
وتبصريهم هبا ، وتوعيتهام بام يرتتب عليه من آثار سلبية عىل األرسة واألبناء .

الزوجية ، وحماولة  الرغبة باستمرار احلياة  الدافع لدى الطرفني يف  تنمية   -3
التوصل حللول مناسبة لتسوية اخلالفات .

4- تعديل اتاهات وأفكار ومشاعر كل منهام تاه الطرف اآلخر ، وختفيف 
مشاعر العداء والنفور .

5- يف حالة تعذر الصلح تسعى اإلدارة أن يكون الطالق ناجحا ، وذلك عن 
طريق حتقيق الرضا النفيس الذات والقبول االجتامعي عند املطلقني .

6- حتقيق التعامل اإلجيايب بني املطلقني .

7- املعاجلة الفعالة للطالق النفيس عند بعض األزواج )1(.

املطلب األول
األهداف العامة إلدارة االستشارات األسرية

السعي نحو تعزيز أوارص القرابة داخل األرسة واملجتمع.- )

دراسة املشكالت والظواهر التي تواجه األرسة واإلسهام يف وضع احللول - )
املناسبة.

)1( - كتيب تعريفي –إصدار إدارة االستشارات األرسية – مركز االستشارات األرسية – فرع 
الروضة – وزارة العدل بالكويت .
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جديدة - ) ترشيعات  واقرتاح  باألرسة  اخلاصة  الترشيعات  وتطوير  مراجعة 
بالتعاون مع اجلهات املعينة داخل وخارج دولة الكويت.

تفعيل دور الفئات العمرية املختلفة من أطفال ومراهقني وشباب ومسنني - )
لإلسهام يف حتقيق االستقرار األرسي.

تفعيل دور املرأة يف األرسة واحلياة االجتامعية.- )

اإلسهام يف نرش التوعية يف املجاالت والقضايا املتعلقة باألرسة.- 6

فيام - 7 املجتمع  يف  الرسمية  وغري  الرسمية  املؤسسات  مع  والتنسيق  التعاون 
يتعلق بالتنمية األرسية.

االهتامم بذوي االحتياجات اخلاصة مما حيق التكيف والتوافق األرسي.- 8

سياسة إدارة االستشارات األسرية الداخلية واخلارجية : 

التنسيق مع اجلهات املعنية بشئون األرسة:- 1

توقيع  طريق  عن  اإلدارة  تواجه  التي  الصعوبات  كل  لتذليل  وذلك 
الوقفي  بالصندوق  ممثلة  لألوقاف  العامة  األمانة  وبني  بينها  تعاون  بروتوكوالت 
لرعاية األرسة للحصول عىل الدعم املادي يف 1998/02/17م ومع مكتب اإلنامء 
االجتامعي التابع للديوان األمريي يف 1999/02/07م ، ومع بيت الزكاة الكويتي 
؛  2006/12/10م  يف  التعاونية  وحويل  الروضة  وجعية   ، 2005/01/08م  يف 

لتوفري اإلمكانات التي حتتاجها يف خططها التوعوية.

البعد الوقائي :- 2

باملهارات  الوسائل اإلعالمية وتزويدهم  أفراد املجتمع من خالل  من توعية 
الداخلية واخلارجية وإعداد  والندوات  اللقاءات  الالزمة حلل مشاكلهم من خالل 
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والنرشات  املعلومات  لنرش   ) اإلنرتنت   ( املعلومات  شبكة  عىل  خاصة  صفحة 
التوعوية ، واملشاركة يف اللقاءات والربامج اإلذاعية واملرئية.

 البعد الديني : - 3

نفوس  يف  البالغ  ألثرها  األرسية  العالقات  يف  الدينية  اجلوانب  عىل  التأكيد 
األفراد وتقديم االستشارات الرشعية واآلداب االجتامعية لتوجيه عالقات األفراد 
هبدف حتقيق االستقرار األرسي عىل أيدي متخصصني يف اجلوانب الرشعية والدينية.

املتابعة : - 4

مهمتها  يف  اإلدارة  نجاح  بعد  املستقرة  األرسية  احلياة  بقاء  استمرارية  ضامن 
اإلصالحية ومتابعة احلالة عن طريق الاتف أو اللقاءات املبارشة إن أمكن لتجاوز 

األرسة حمنتها وعدم تدد اخلالفات.

الرسية يف التعامل :- 5

نظرًا خلصوصية املشكالت األرسية ورسيتها راعت اإلدارة الرسية املطلقة يف 
التعامل مع احلاالت التي تردها سواء تنفيذ مرشوع تقنني البيانات واألجواء الكفيلة 

بتوفري الوقت واجلهد املناسب واإلداريني والباحثني املؤهلني تأهياًل كبريًا.

األرسية  االستشارات  إلدارة  العامة  األهداف  حتقيق  أن  لنا  يتضح  سبق  مما 
بتعاون جيع املؤسسات الرسمية والغري رسمية يف املجتمع لزوال العوائق والتنمية 

األرسية.

املطلب الثاني
اختصاصات إدارة االستشارات األسرية

األرسة  بشؤون  املتعلقة  اختصاصاهتا  األرسية  االستشارات  إدارة  تبارش 
وفقًا ملا نص عليه القرار الوزارة رقم )2005/92( الذي حدد ضمن إطاره العام 
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الدورة  وكذلك   ، السابق  بالقرار  املبينة  اإلدارة  أقسام  من  قسم  كل  اختصاصات 
املستندية يف كل من هذه األقسام ، والتي روعي فيها تبسيط وتسهيل كافة اإلجراءات 
ييل  وفيام   ، عامة  بصفة  فيها  والباحثني  اإلدارة  وتوجيهات  سياسات  يف  واملصداقية 

الدورة املستندية يف كل قسم من األقسام التي تقدم خدمات للجمهور: 

قسم االستشارات القانونية :

اخلاصة - ) بالبيانات  القانونية«  االستامرة   « نموذج  وتعبئة  املراجعني  استقبال 
هبم ، ومن خالل عقد زواج ، طالق ، املراجعة ( واألخري للمراجع.

للرد عىل - ) املختص  القانوين  الباحث   / القانوين  االستشاري  املراجع  حتويل 
استفساراته.

توضيح احلقوق والواجبات الرشعية والقانونية املرتتبة عىل عقدي الزواج - )
والطالق لكل طرف تاه الطرف األخر وتاه األبناء ، وفقًا ألحكام قانون األحوال 

الشخصية.

وإدخالا يف - ) الغرض  لذا  املعد  السجل  ( يف  االستامرات   ( النامذج  تسجيل 
النظام اآليل.

الناحية - ) من  اإلدارة  ترهيا  التي  االتفاق  عقود  ومتابعة  صياغة  يف  املسامهة 
القانونية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التوثيق.

التعاون مع أقسام اإلدارة املختلفة وتزويدها بالرأي القانوين الذي يساعدها - 6
عىل أداء مهامها بكفاءة.

إبداء الرأي القانوين فيام يعرض عىل اإلدارة من أمور من قبل املراجعني.- 7

قانون - 8 تقديم دورات لصالح موظفي اإلدارة واملراجعني حول  املسامهة يف 
األحوال الشخصية الكويتي بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
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املسامهة يف عمل اإلصدارات اإلعالمية.- 9

التنسيق مع قسم التنسيق واملتابعة بشأن آلية التعاون مع اإلدارة العامة للتنفيذ - 0)
فيام يتعلق بتحويل واستقبال احلاالت املحولة منها وتقديم تقارير هبا.

متابعة تنفيذ طريف العالقة الزوجية لبنود العقد الرضائي.- ))

تقديم إحصائية دورية ملدير اإلدارة باألعامل التي تم إنجازها.- ))

قسم السكرتارية : يقوم مبتابعة مجيع األعمال اإلدارية. 

• مراقبة املنازعات األرسية والبحث االجتامعي : 	

إجياد - ) الاتفية ومساعدهتم عىل  استفساراهتم  والرد عىل  املراجعني،  استقبال 
احللول الودية ملشاكلهم.

إعداد تقرير مفصل عن كل حالة تم بحثها ، مشفوعًا بتوصية الباحث الذي - )
قام ببحثها.

متابعة حاالت الصلح وتقديم املشورة الالزمة لا.- )

أو - ) النفيس  أو  االجتامعي  الباحث  ملقابلة  احلضور  بمواعيد  املراجعني  تبليغ 
استشاري.

إبداء الرأي القانوين فيام يعرض عىل اإلدارة من أمور.- )

كام أنه ينقسم إىل عدة أقسام : - 6

أوالً : قسم االستقبال والبحث االجتامعي : 

اخلاصة - ) االجتامعية  املشكلة  ببيانات  االستامرات  ومأل  املراجعني  استقبال 
هبم.
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فتح ملف لكل حالة وتسجيلها يف السجالت املعدة لذلك وإدخال بياناهتا - )
بجهاز احلاسب اآليل وإحالته إىل الباحث االجتامعي املختص.

تنسيق وتنظيم عملية دخول املراجعني.- )

استقبال االستفسارات الاتفية املتعلقة باختصاصات اإلدارة الرد عليها.- )

إعداد خطة يومية تشمل إجراءات العمل مع اجلمهور واالستشاريني.- )

إعطاء وصف أويل بكل مشكلة تم إحالتها إىل املستشار أو الباحث االجتامعي - 6
املختص.

مساعدة املراجعني عىل إجياد احللول الودية ملشاكلهم األرسية.- 7

متابعة احلاالت التي بدأت بإجراء معاملة الطالق ، ول تكمل اإلجراءات ، - 8
وحاالت ما بعد الطالق.

متابعة حاالت الصلح عن طريق تقديم املشورة املناسبة لم ، وذلك إلزالة - 9
ما تبقى من خالفات أو ترسبات حول فكرة الطالق.

إعداد التقارير الالزمة عن كل حالة ، وما أسفر عنه بحثها من نتائج ، - 0)
وإخطار اجلهات املعنية هبا.

إحالة امللف إىل قسم البحوث واإلعالم بعد االنتهاء من بحث املشكلة - ))
املعروضة إلدخال ما انتهى إليه البحث من نتيجة يف جهاز الكمبيوتر وحفظه.

تقديم إحصائية وتقارير دورية للمراقب بأعامل القسم.- ))

ثانيًا : قسم التوعية واإلرشاد الزواجي : 

مقابلة طريف العالقة الزوجية وتعريفهم بأمهية الزواج وغايته من الناحية - )
الرشعية واالجتامعية ، وكيفية التفاعل الزواجي املبني عىل املودة والتفاهم واالحرتام 
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وتوزيع  واألوالد  البيت  وتاه  األخر  تاه  طرف  كل  وواجبات  وحقوق   ، املتبادل 
املسئوليات.

العمل عىل إكساب الطرفني املعلومات الكافية حول أمهية اختيار رشيك - )
حياته ، وما هي الرشوط التي ينبغي أن تتوافر يف كل طرف.

تعريف طريف العالقة الزوجية بخطوات الزواج ابتداء من اخلطبة وحتى - )
إمتام الزواج وأهداف ورشوط كل خطوة.

يف - ) حدوثها  املتوقع  الزوجية  باخلالفات  الزوجية  العالقة  طريف  توعية 
أنواع وأسس عالجها  بيان  الوقاية منها وعالجها يف حينه مع  بداية حياهتم وكيفية 

وكيفية التوافق الزواجي بينهام.

العمل عىل مساعدة الطرفني عىل إكساب مهارات التعامل مع بعضهام - )
العمل  الدافع نحو  تنمية  البعض وحل مشكالهتام وحتمل مسئولياهتام باإلضافة إىل 

والتضحية من أجل األهل واألوالد .... إلخ.

أطراف - 6 إدخال  عىل  العمل  بشأن  واإلعالم  البحوث  قسم  مع  التعاون 
الزواج يف دورات تدريبية من أجل تدريبهم عىل مهارات  الزوجية حديثي  العالقة 

التعامل بعد الزواج ، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة.

تقديم إحصائية وتقارير دورية للمراقب بأعامل القسم.- 7

ثالثًا : قسم خرباء املنازعات األرسية : 

التنسيق مع إدارة الكتاب باملحكمة الكلية واالستئناف واملحاكم اجلزئية.- 1

استالم امللفات اخلاصة باحلاالت املحالة لإلدارة من إدارة كتاب املحكمة - 2
الكلية واجلزئية واالستئناف ، وحتدد موعد لا لتحويلها للخبري املختص.
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إنشاء جدول بأسامء اخلرباء واليوم املخصص لكل منهم.- 3

مواعيد - 4 للقسم حلصها وحتديد  املحالة  باحلاالت  إعداد سجل خاص 
لكل منها ملقابلة اخلبري األرسي.

 إعداد تقرير خاص عن كل حالة تم بحثها ، واالحتفاظ بنسخة منه ثم - 5
تسجيله يف السجل اخلاص بذلك.

التنسيق مع قسم التباليغ حول آلية تسليم واستالم التباليغ.- 6

حتديد املواعيد ألطراف العالقة ملقابلة اخلبري املختص.- 7

الحتساب - 8 اخلرباء  حضور  بكشف  باإلدارة  السكرتارية  قسم  تزويد 
األجر املخصص لكل منهم إرساله للجهة املعنية بالوزارة.

عمل تقارير دورية وإحصائيات حول القسم ورفعها للمراقب.- 9

تزويد قسم البحوث واإلعالم بإحصائية دورية حول إنجازات القسم - 10
إلدراجها ضمن التقرير العام لإلدارة ) الربع سنوي ، النصف سنوي ، السنوي (.

املسامهة ببعض إصدارات اإلدارة ) منشورات ، كتيبات تعريفية ( فيام - 11
يتعلق بأعامل القسم.

رابعًا : قسم التباليغ : 

إعداد جدول بأسامء مندويب التباليغ واملنطقة اخلاصة لكل منهم.- )

خرباء - ) وقسم  االجتامعي  والبحث  االستقبال  قسم  من  التباليغ  استالم 
املنازعات األرسية لتسليمها ألصحاب العالقة.

لم - ) اإلرشاد  مواعيد  وحتديد  املراجعني  من  اإلرشاد  تباليغ  استالم 
وتسليمها ألصحاب العالقة.
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التأكد من قيام مندويب التباليغ بتسليم التباليغ ملخفر املنطقة يف حال عدم - )
وجود أحد يف منزل املعلن إليه مع ذكر األسباب.

املسجل - ) بالربيد  إخطار  إعداد  متام  من  التباليغ  مندويب  قيام  من  التأكد 
ألصحاب الشأن فيام يتعلق بالتباليغ املعلنة عن طريق املخفر واستكامل بياناهتا.

تسليم األقسام املختصة للتباليغ التي تم تسليمها ألصحاب الشأن بعد - 6
تسجيلها يف سجل خاص وإدخال بياناهتا بالنظام اآليل.

وتقديمها - 7 التباليغ  مندويب  هبا  قام  التي  باألعامل  يومية  إحصائية  إعداد 
للمراقب.

تسليمها - 8 يتم  ل  التي  التباليغ  بإرجاع  التباليغ  مندويب  قيام  من  التأكد 
ألصحاب الشأن للقسم املختص يف حال عدم صحة العنوان مع ذكر األسباب.

• مراقبة الفروع اخلارجية : 	

 وتتكون من قسمني ومخسة مكاتب ) كل منها بمستوى قسم ( :

أوالً : قسم البحوث واإلعالم : 

إعداد البحوث والدراسات املتعلقة بحاالت الطالق والصلح.- )

ترتيبًا - ) امللفات وترتيبها  تنظيم   ، املستندات اخلاصة بكل ملف  استكامل 
مسلساًل وحفظها.

متابعة امللفات لدي االستشاريني.- )

حلالة - ) بتلك  واخلاصة  الالزمة  بالبيانات  اآليل  احلاسب  أجهزة  تغذية 
وحتديث البيانات للحاالت التي حتت املتابعة.
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وذلك - )  ، وإنجازاهتا  وأهدافها  اإلدارة  دور  إلبراز  إعالمية  خطة  وضع 
بالتعاون مع إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالوزارة.

 متابعة وحتديث مواضيع الصفحة اخلاصة باإلدارة عىل شبكة املعلومات - 6
، وكذلك كل ما يصدر يف وسائل اإلعالم من أمور تتعلق بعمل اإلدارة.

التنسيق مع اجلهات املعنية عىل خمتلف مستويات الدولة ، وذلك إلعداد - 7
الندوات واللقاءات واإلرشاف عىل تنفيذها والعمل عىل تبادل اخلربات.

إصدار نرشات دورية وغري دورية عن كافة أنشطة اإلدارة ، لنرش الوعي - 8
عىل   – الطالق  ومضار  بمخاطر  وتبصريها  املختلفة  املجتمع  رشائح  بني  األرسي 
اإلعالم  إدارة  مع  بالتنسيق  وقانونيًا  ونفسيًا  واقتصاديًا  اجتامعيًا   – اخلصوص  وجه 

والعالقات العامة.

والقيام - 9 بعملها  العالقة  ذات  بالكتب  اإلدارة  مكتبة  تزويد  عىل  العمل 
بخدمات اإلطالع وإعارة الكتب للمهتمني بشئون األرسة.

ثانيًا : قسم التنسيق واملتابعة : 

استالم امللفات اخلاصة باحلاالت املحالة من إدارة التنفيذ وحتديد موعد - )
لا لتحويلها للفرتة املسائية وحتويلها لالستشاري املختص لبحث احلالة.

التنسيق مع قسم البحث االجتامعي باملكتب الرئييس واألفرع اخلارجية - )
لإلدارة لتزويدهم باالستامرات اخلاصة بمراجعي اإلدارة أوالً بأول.

حتويل مراجعي اإلدارة خالل الفرتة الصباحية عىل مركز إصالح ذات - )
حال  يف  سواء   ) والقانونية  واالجتامعية  النفسية   ( للمتابعة  املسائية  الفرتة  يف  البني 
العقود  ،توثيق  املطلوبة  القانونية  االستشارات  عىل  واحلصول   ، الطالق  أو  الصلح 
واالتفاقات الرضائية التي تتم بينهم بعد تعريفهم باألمور التي يمكن توثيقها وكيفية 

تنفيذها ، من خالل املوثق املختص بإدارة التوثيق.
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املسائية ، وذلك - ) الفرتة  الفرتة الصباحية إىل  متابعة احلاالت املحالة من 
للتأكد من الوصول للهدف املنشود.

( - ، التنفيذ  إدارة  من  لإلدارة  املحالة  باحلاالت  اخلاص  التقرير  استالم 
واملقدم من االستشاري املختص ببحث احلالة ، وأخذ نسخة من التقرير وتسجيلها 
التنفيذ الختاذ  يف السجل اخلاص بذلك ومن ثم حتويلها للمراقب لتحويلها إلدارة 

الالزم.

التنسيق مع مركز نظم املعلومات بالوزارة لتوفري النظام اآليل للربط بني - 6
مركز اإلدارة الرئييس بمجمع حماكم الرقعية واألفرع اخلارجية باملحافظات وكذلك 

مركز إصالح ذات البني ) الفرتة املسائية.

عمل تقارير دورية وإحصائيات حول أعامل القسم وعن الفروع التابعة - 7
لإلدارة يف املحافظات ومركز إصالح ذات البني ورفعها للمراقب.

التنسيق مع كافة أقسام اإلدارة لتزويد القسم بالبيانات واإلحصائيات - 8
الالزمة.

ثالثًا : املكاتب اخلاصة باملحافظات :

مكتب استشارات حمافظة حويل.- )

مكتب استشارات حمافظة الفرانية.- )

مكتب استشارات حمافظة اجلهراء.- )

مكتب استشارات حمافظة األمحدي.- )

مكتب استشارات حمافظة مبارك الكبرية- )

 وخيتص كل مكتب باملهام املوكلة لإلدارة الرئيسية بمجمع حماكم الرقعي.
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املطلب الثالث 
أهم أعمال إدارة االستشارات األسرية يف الكويت

األرسة هي اخللية احلية يف كيان املجتمع البرشي ، وحييط هبا تيارات خمتلفة من 
فساد وانحالل واهنيار يف بناء املجتمع ، وأهم أركاهنا الزوج والزوجة واألبناء.

وحني حتدث بعض اخلالفات بني الزوجني فإن هذه اخلالفات تدل عىل وجود 
تفاعل بينهام إال أن تاهلها أو التعامل معها بشكل خاطئ يؤدي إىل تراكمها وتطورها 
ن رشخًا كبريًا يف العالقة بني الزوجني التي تصل إىل الطالق ، وقد يمتد هذا  مما يكواّ

الرشخ ليصل إىل األبناء.

فالطالق هو أبغض احلالل عند اهلل، وهو ظاهرة قد تكون أقرب إىل اآلفة التي 
تساهم يف تدمري املجتمع وتشكل حاجزًا أمام تقدم وتطور األرسة فأسبابه قد تكون 

ظاهرة أو عميقة .

ومن أهم أعامل إدارة االستشارات األرسية بوزارة العدل الكويتية ، ما ييل : 

أواًل : االستشارة االجتماعية والنفسية :

يتعاون مع املركز عدد من االستشاريني من ذوي اخلربة يف جمال علم النفس 
أو يومني يف األسبوع،  املركز بواقع يوم  واخلدمة االجتامعية واملنتدبني للعمل لدى 
باإلضافة إىل عدد من الباحثني االجتامعيني والنفسيني العاملني بإدارة االستشارات 
األرسية بوزارة العدل إلصالح ذات البني، ومتابعة أطراف العالقة الزوجية يف حماولة 

للتوجيه، وتقديم اإلرشاد األرسي، والنصح للطرفني وحتقيقًا لألهداف التالية : 

1- متابعة األزواج الذين يعانون من مشاكل قد تؤدي هبم إىل الطالق.

2- متابعة احلاالت التي يتم بينها الصلح وذلك لضامن عدم تدد اخلالفات 
وحلها بشكل جذري.
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3- متابعة احلاالت بعد وقوع الطالق حلل مشاكل النفقات والرؤية واحلضانة.

4- استقبال احلاالت املحولة من قبل إدارة التنفيذ

5- استقبال احلاالت التي يتعذر عليها احلضور خالل الفرتة الصباحية إلدارة 
االستشارات األرسية بمجمع حماكم الرقعي واألمحدي أو التي ترفض اللجوء.

ثانيًا : االستشارة القانونية : 

تقوم اإلدارة وفروعها بتقديم االستشارة القانونية ملراجعي املركز، حيث يقوم 
بواقع  املركز  لدي  للعمل  منتدب  العدل  بوزارة  أحوال شخصية  قايض  املهمة  هبذه 
والقانونية  الرشعية  والواجبات  احلقوق  بتوضيح  يقوم  حيث  األسبوع  يف  يومني 
املرتتبة عىل عقدي الزواج والطالق لكل طرف تاه اآلخر وتاه األبناء باإلضافة إىل 
تعريف الزوجني بقانون اإلجراءات لقضايا األخوال الشخصية يف حال عدم اتفاق 

األطراف وديًا.

ثالثا : التوثيق : 

يقوم املركز بتوثيق االتفاقات التي تتم بني أطراف العالقة الزوجية سواء التي 
انتهت بالصلح أو الطالق حول عدد من املواضيع املختلفة املرتتبة عىل عقدي الزواج 
أو الطالق مثل الرؤية والنفقات بأنواعها ) نفقة األبناء ، نفقة الزوجة ، النفقة املتجمدة 
، نفقة العدة واملتعة ، املؤخر ، أجرة سكن وخادمة .... إلخ من حقوق بني الطرفني 
، حيث يتم إقناع الطرفني من قبل االستشاريني أو الباحثني بضورة االتفاق حول 
مواعيد رؤية الطرف الثاين ) غري احلاضن ( لألبناء واحلقوق املادية لم ، من حيث 
حتديد قيمة املبالغ املستحقة وطريقة الدفع » وديًا » بعد استشارة االستشاري القانوين 
باملركز وحترير عقد اتفاق رضائي بحضور الطرفني موثق من قبل موثق منتدب من 

وزرة العدل ودون اللجوء للقضاء.
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رابعًا : احلاالت احملولة من إدارة التنفيذ : 

تقوم إدارة التنفيذ بوزارة العدل بتحويل عدد من احلاالت التي تعرض عليها 
تقع  التي  اخلالفات  حول  املحالة  احلاالت  وترتكز   ، البني  ذات  إصالح  مركز  إىل 
بني املطلقني بشأن الرؤية واحلضانة ، كأن يص أحد الطرفني ) احلاضن ( عىل منع 
املتضر  بالطرف  الذي يؤدي  أبنائه األمر  الطرف اآلخر ) غري احلاضن ( من رؤية 
بطلب تنفيذ حكم الرؤية بالقوة أو عن طريق تسليم األبناء للمخفر األمر الذي يؤثر 
سلبًا عىل نفسية األبناء ، وكذلك بالنسبة للحضانة ، وعليه فإن املركز يقوم باستقبال 
هذه احلاالت وعرضها عىل االستشاري النفيس / االجتامعي ملحاولة إقناع الطرفني 
بضورة تنفيذ هذه األحكام وديًا وليس بقوة القانون مع إظهار األثار السلبية التي 
ترتسب يف نفسية األبناء يف أغلب املعاملة السيئة القائمة بني الطرفني ، بعد ذلك يقوم 
االستشاري بكتابة تقرير باحلالة والنتائج التي تم التوصل لا وحتويله إلدارة التنفيذ 

الختاذ اإلجراءات الالزمة.

خامسًا : تنظيم دورات توعية : 

فقد  املجتمع  أفراد  بني  األرسية  والتوعية  الثقافة  بنرش  املركز  إدارة  من  سعيًا 
قام املركز بتنظيم عدد من الدورات التوعوية اإلرشادية يف جمال العالقات األرسية 
التعامل مع  ، وكيفية  الزوجية  العالقة  أطراف  التعامل بني  متضمنة بعض مهارات 

املشاكل التي تتعرض لا األرسة.

سادسًا : االجنازات اإلدارية : 

 ، تاريخ 2002/01/06م  األمحدي يف  اإلدارة يف حمافظة  فرعي  افتتاح   -1
وحمافظة اجلهراء يف تاريخ 2006/04/02م الستقبال املراجعني قاطني املحافظتني.

2- توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من املؤسسات واليئات املهتمة 
بشئون األرسة ، وهم : األمانة العامة لألوقاف - الصندوق الوقفي للتنمية العلمية 
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واالجتامعية - مرشوع إصالح ذات البني - مكتب اإلنامء االجتامعي - بيت الزكاة 
- جعية الروضة وحويل التعاونية.

3- العمل يف مراكز إصالح ذات البني ) الفرتة املسائية ( بمقر األمانة العامة 
بالصندوق  املتمثل  لألوقاف  العامة  األمانة  من  مادي  بدعم   ) الدسمة   ( لألوقاف 
الوقفي للتنمية العلمية واالجتامعية ،ومتابعة إدارية من وزارة العدل متمثلة يف إدارة 

االستشارات األرسية.

4- عمل مكتب االستشارات األرسية - فرع الروضة - بالتعاون مع جيعة 
الروضة وحويل التعاونية.

5- املشاركة يف اجتامعات فريق العمل اخلاص بوضع أسس وأساليب تشغيل 
مرشوع مركز الرؤية ، واملشكل بموجب القرار الوزارة 2006/24 والقرار الوزاري 

2006/29م.

واالقرتاحات  الدراسات  لوضع  املكلف  العمل  فريق  ضمن  املشاركة   -6
يف  الصادر  )2008/77م  رقم  الوزاري  للقرار  وفقًا  األرسة  حماكم  إلنشاء 

2008/03/18م.(.

العنف األرسي يف  لبحث ظاهرة  املشكلة  اللجنة  اجتامعات  املشاركة يف   -7
لسنة   )3614( رقم  والعمل  االجتامعية  الشئون  لوزارة  التابعة  الكويتي  املجتمع 

2008م.

سابعًا : إنجازات اجتامعية وإعالمية : 

من  اعتبارًا  متتالية  سنوات  لعدة  باإلدارة  اخلاص  اخلريي  السوق  تنظيم   -1
عام 2001 هبدف التعريف باإلدارة باإلضافة إىل استفادة من ريع السوق يف توفري 

احتياجات اإلدارة امللحة.
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اإلدارة  بأعامل  اخلاصة  التوعوية  اإلعالمية  املطبوعات  من  عدد  إصدار   -2
إلدارة  األوىل  العلمية  الدراسة  إصدار   : مثل   ، 2001م  عام  من  ابتداء  واملراكز 
العهد  حديثي  الكويتيني  عند  الطالق  أسباب   « عنوان  حتت  األرسية  االستشارات 
ذات  والبحوث  الدراسات  بعض  لعمل  اإلعداد  يتم  كام   ، 2004م  عام  بالزواج 
بأعامل اإلدارة ، وعمل كتيبات  التوثيقي اخلاص  العالقة باألرسة ، وعمل السجل 

وتوزيعها عىل اإلدارة والفروع.

البحث  دور   « حول  العلمية  الندوة  اجتامعات  يف  اإلدارة  مشاركة   -3
القانونية  للبحوث  العريب  املركز  من  املقدمة  الدعوة  عىل  بناء  وذلك   « االجتامعي 
يوليو   25-23 من  بالفرتة  أقيمت  التي  الندوة  يف  اإلدارة  ملشاركة  والقضائية 

2002م يف بريوت - لبنان.

4- املشاركة يف االجتامع الثاين للجنة اخلرباء املختصني املكلفة بإعداد مرشوع 
نظام ) قانون ( موحد للتوفيق واملصاحلة بدول جملس التعاون يف مايو 2003م.

بمهاراته  لالرتقاء  2004م  من  ابتداء  للموظفني  خاصة  دورات  تنظيم   -5
وزيادة خرباهتم للوصول إىل أصل مستويات اإلدارة مثل : دورة اإلرشاد األرسي 
 - اآلخرين  مع  التعامل  مهارات   _ األبناء  عىل  الطالق  أثر   - الطالق  وقوع  قبل 
العالج األرسي - مهارات التعامل مع الضغوط النفسية _ إعداد التقارير ودورات 
أخرى يف احلاسب اآليل ، وقانون األحوال الشخصية ... إلخ ( وذلك بالتنسيق مع : 
معهد إدارة التطوير اإلداري والتفتيش والتدريب ) ديوان اخلدمة املدنية ( ، ومعهد 

الكويت للدراسات القضائية والقانونية ، واألمانة العامة لألوقاف. 

6- تنظيم أنشطة يوم األرسة بتاريخ 2005/03/21م يف منطقة املارينا مول، 
بدور  املواطنني  تعريف  وأيضًا يف 2007/03/21ك يف سوق رشق وذلك هبدف 

اإلدارة واخلدمات التي تقدمها.
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ملن  العامة  التوعية  جانب  عىل  تركز  للجمهور  توعوية  حمارضات  تنظيم   -7
يعانون من مشاكل قد تعيق تكيفهم يف حياهتم األرسية وإكساهبم املهارات الالزمة 
لألوقاف  العامة  األمانة  مع  بالتعاون  ا|ألرسية  والسعادة  االستقرار  عىل  للحصول 

جعية الروضة التعاونية .

8- تقديم العديد من املحارضات لعدد من اجلهات مثل ) جامعة الكويت ، 
مركز خدمة املجتمع ، مركز الطفولة واألمومة..... إلخ(.

9- عمل موسم ثقايف لوزارة الرتبية بالتعاون مع إدارة اخلدمات االجتامعية 
والنفسية بوزارة الرتبية يف املدارس الثانوية ) بنني - بنات (.

10- مشاركة وزارة ما تنظمه من دورات وندوات يف املدارس الثانوية للطلبة 
والطالبات من برامج توعية أرسية.

11- املشاركة ضمن العديد من األنشطة اإلعالمية املختلفة هبدف التعريف 
الزفاف ، ومهرجان  أيام  بعمل اإلدارة مثل ) مؤمتر ماذا بعد الطالق ؟ ، ومعرض 
أحىل صيف ، واملؤمتر الدويل الرابع احلاجات النفسية واالجتامعية والرتبوية للشباب 
والصحية  االجتامعية  العلوم  ومؤمتر   ، اخلليجي  التعاون  جملس  دول  جمتمعات  يف 
ودورها يف خدمة املجتمع ، املهرجان االجتامعي األول : أمي وبوي وسناد أخوي – 

املركز العلمي .... إلخ.(.

12- املشاركة يف عدد من اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية والصحافية بقصد 
نرش الثقافة األرسية والقانونية جلميع فئات املجتمع ولضامن استمرار التواصل بني 
اإلدارة وجهور املراجعني لتوصيل أكرب قدر من املعلومات حول القضايا التي تالقي 

اهتامم ومتابعة من املواطنني واملقيمني واملتعلقة بصورة مبارشة باحلياة األرسية.

13- املشاركة يف احللقة النقاشية ) إساءة معاملة الطفل ( التي نظمها مكتب 
اإلنامء االجتامعي بتقديم ورقة عمل حول حق الرؤية من اجلانبني القانوين والنفيس.
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الطالق  إحصائيات  بدراسة  اخلاصة  اللجنة  أعامل  يف  اإلدارة  مشاركة   -14
واعتامد طرق ومقاييس لتلك اإلحصائيات وصوالً ملعدالت الطالق بطرق علمية 

سليمة حتى تتم عملية تقييم فعيل وصحيح ملعدالت الطالق يف املجتمع الكويتي.

15- استقبال اإلدارة واملراكز لعدد من الوفود الداخلية من املؤسسات املعنية 
باألرسة وخارجية مثل ) دولة قطر ، البحرين ، اإلمارات ، السعودية ، األردن ، مص 

، اجلزائر ، ووفود من معهد كريس النور من دول أجنبية خمتلفة ... إلخ (.

 – الداخلية  وزارة  يف   – العام  األمن  قطاع  موظفي  من  عدد  تدريب   -16
وإرشاكهم بدورات تدريبية ملدة ثالث شهور هبدف تطوير العمل واالرتقاء بمستوى 

املوظفني يف جمال اإلرشاد النفيس واالجتامعي.

خالل  اخلليجي  التعاون  جملس  لدول  األرسي  اإلرشاد  مؤمتر  تنظيم   -17
الفرتة من 4-6 مارس 2007م.

علم  قسم   – االجتامعية  اخلدمة  قسم   ( امليداين  التدريب  طلبة  تدريب   -18
النفس » كلية العلوم االجتامعية » طلبة دبلوم اإلرشاد األرسى » كلية الرتبية » جامعة 
والتقارير  البحوث  إعداد  كيفية  عىل  ومساعدهتم  االجتامعي  العمل  عىل  الكويت 
دبلوم   ( امليداين  التدريب  بتدريب طلبة  اإلدارة  تقوم  والطالق كام  باألرسة  اخلاصة 

اليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (.

19 تقديم العديد من املحارضات لعدد من اجلهات مثل ) جامعة الكويت ، 
مركز خدمة املجتمع ، مركز الطفولة واألمومة .... إلخ(.

مؤمتر  توصيات  بدراسة  املختصني  اخلرباء  جلنة  اجتامع  يف  املشاركة   -20
لدول  اخلليجي  التعاون  ملجلس  العامة  األمانة  مقر  يف  األرسي  لإلرشاد  الكويت 
اخلليج العريب يف الرياض ) اململكة العربية السعودية ( خالل الفرتة 15-18 يونيو 

2008م.
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21- املشاركة يف مؤمتر » املرأة الواقع واملستقبل » الذي تنظمه مؤسسة رشوق 
لتنظيم املؤمترات ومؤسسة أداء برملاين متميز خالل الفرتة من 26-2008/10/28م 

بورقة عمل حتت عنوان » املرأة والقضاء يف الكويت .. واقع ، وطموح .. ».

ملكافحة  القانوين  باملؤمتر  األرسية  االستشارات  إدارة  مدير  مشاركة   -22
العنف األرسي ،والذي يركز عىل التعريف باألوجه املتعددة للعنف األرسي الذي 

أقيم يف مملكة البحرين من 2-2008/12/4م.

بعض إجنازات إدارة االستشارات األسرية الكويتية : 

االستشارات  إدارة  دور  عن   – اخلارجية  الفروع  مراقبة  الفضيل  حياة  قالت 
عام  نشأهتا  بداية  منذ  لإلدارة  املراجعني  عدد  إجايل  إن   : باألرسة  العناية  األرسية 
املراجعني  عدد  بلغ  حني  يف  مراجع   26797 بلغ   2003 منتصف  وحتى   1996
2765 مراجع يف عام 1996 ويف عام 2002 بلغ 4358 مراجع . وان إجايل عدد 
وقد   2003 منتصف  إىل  اإلدارة  إنشاء  منذ  حاالت   5505 بلغت  الصلح  حاالت 
بلغت عدد حاالت الصلح 1350 حالة يف عام 2002 مقارنة بالعام األول لإلدارة 
1996 والذي بلغ 95 حالة. وأن إجايل عدد حاالت الطالق بلغت 21292 حالة 
منذ عام 1996 حتى منتصف 2003 يف حني كانت عدد حاالت الطالق 3008 
حالة يف عام 2002 مقارنة بعام 1996 والتي بلغت 2670 حالة. وإن طبيعة عمل 
معاناهتم من  بعد  الطالق  قبل وقوع  األزواج  مع  التعامل  أساس  تقوم عىل  اإلدارة 
مشاكل أرسية أدت هبم إىل طلب االستشارة باإلضافة إىل متابعة احلاالت بعد الصلح 
أو بعد الطالق ملساعدهتم عىل التكيف مع األوضاع اجلديدة. وإن اإلدارة تقوم عىل 
املادية  األمور  بعض  حول  الزوجية  العالقة  أطراف  بني  تتم  التي  االتفاقات  توثيق 
ملزما  العقد  يكون  بحيث  ودي  بشكل  الطالق  إشهار  أو  الزواج  عقد  عىل  املرتتبة 
للطرفني كام تبحث اإلدارة احلاالت املحولة لا من إدارة التنفيذ. وإن هناك جمموعة 
من االستشاريني والباحثني االجتامعيني والنفسيني يقومون بتقديم اإلرشاد النفيس 
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والزواجي لألزواج هبدف إكساهبم مهارات جديدة يف التعامل مع املشاكل الزوجية 
وتقديم احللول اجلذرية لا )1(.

الوزارة املساعد األستاذ / نارص النص اهلل أن إنشاء  إفادة وكيل  * وحسب 
إدارة االستشارات األرسية تعترب التجربة األويل ليس عيل مستوي اخلليج وإنام عيل 
مستوي الدول العربية كلها ) ندوة يف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 

. )2005/44

إدارة  رئيس  العبيدان  هشام  أبو   / لألستاذ  ميدانية  بزيارة  الباحث  *قام 
به  تقوم  الذي  املهم  الدور  ووضح  2014/8/5م  بتاريخ  االرسية  االستشارات 
إدارة االستشارات األرسية وزودين بالبيانات اإلحصائية )كتيب( عن مراجعة إدارة 
االستشارات االرسية لعام 2013م ، إصدار وزارة العدل ، وهو االصدار اخلامس 
مشكلة  حجم  االصدار  هذا  ويوضح  للطالق  طلبًا  اإلدارة  مراجعي  لعدد  عرش 

الطالق يف الكويت ، واألسباب احلقيقية ورائها .

وذكر يف الكتيب نتائج اجلهود التي يبذلا العاملون يف اإلدارة لتحقيق الدف 
الذي أنشأت من أجله وهو إصالح ذات البني بني األزواج .

 ( بلغ  اإلدارة  راجعوا  الذين  الكويتيني  األزواج  عدد  أن  الكتيب  ووضح 
4509( أي بنسبة 78% وبلغ عدد األزواج غري الكويتيني )1203( أي بنسبته %21 
يف عام 2013 من جمموع املراجعني وتتابع النسب واجلدول بالنسبة جلنسية الزوجة 
املستوي  وجدول بحسب  والزوجة  للزوج  املهنة  حسب  املراجعني  توزيع  وجدول 

العلمي للزوج والزوجة وغريها من احصائيات .

ومن النتائج التي توصل لا فريق الكتيب اإلحصائي ما ييل بالنسبة للخالفات 
حسب أولويتها للزوج والزوجة

)1( - كتيب تعريفي –إصدار إدارة االستشارات األرسية – مركز االستشارات األرسية – فرع 
الروضة – وزارة العدل بالكويت .
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يستدل عيل أن األزواج والزوجات اتفقوا عيل أول ثالثة أسباب وهي )عدم 
 ) السلوك والتصفات  التغري يف  املودة / ضعف احلوار/  انعدام  النفور/  التقبل / 

بعدها اختلفت األسباب فكانت األسباب التي أبداها األزواج كالتايل :

التساهل يف الطالق – ترك املنزل – تدخل أهل الزوجة – عدم الطاعة – اختالف 
املستوي االجتامعي والثقايف والتعليمي – العناد – االمهال بينام ذكرت الزوجات أهم 
اخلالفات هي عدم حتمل املسئولية – االمهال – التساهل يف الطالق – العنف- البخل 

– الشك – رسعة الغضب – تدخل أهل الزوج كأهم اسباب الطالق .

*املشاريع املستقبلية املتوقعة إلدارة االستشارات األرسية الكويتية :

للمؤمترات  والدراسات  لألبحاث  ثقافيًا  مرجعًا  لتكون  مكتبة  إنشاء   -1
اخلاصة باألرسة والطالق.

2- تقديم بعض إصدارات اإلدارة كهدايا تذكارية حلاالت الصلح.

3-إعداد خط ساخن للمكاملات اخلاصة باالستشارات األرسية لتقديم خدمة 
االستشارات النفسية والقانونية والرشعية عرب الاتف.

األرسة  بموضوع  العالقة  ذات  والبحوث  الدراسات  من  بعدد  القيام   -4
والطالق للوقوف عىل األسباب احلقيقية املؤدية إىل الطالق ، وما هي أفضل السبل 

لعالجها والوقاية منها.

5- السعي إىل نرش التوعية األرسية ودور اإلدارة إعالميًا عن طريق املشاركة 
بعدد من الربامج اإلذاعية واملرئية ، واملشاركة يف املؤمتر والندوات ذات العالقة بعمل 

اإلدارة.

جامعة  من  متخصص  مع  بالتعاون  املركز  بعمل  عالقة  دراسة  عمل   -6
الكويت.
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مع  بالتعاون   « األرسي  اإلرشاد  يف  دبلوم   « برنامج  تنظيم  عىل  العمل   -7
كلية الرتبية – جامعة الكويت لرفع مستوى الكفاءة لدى الباحثني يف جمال اإلرشاد 

األرسي.

من  عدد  أكرب  بني  الفائدة  لتعميم  املركز  ينظمها  التي  الدورات  تصوير   -8
اجلمهور.

9- عمل جملة دورية خاصة بأعامل املركز.

بالفرتة  اإلدارة  بنظام  املراجعني وربطه  لبيانات  آيل  نظام حاسب  توفري   -10
الصباحية ) املكتب الرئيس واألفرع (.

األعامل  االستشارات األرسية وضخامة  إدارة  أعامل  أهم  لنا  يتضح  مما سبق 
التي تقوم هبا ، واملنهجية الرشعية والدعوية والثقافية للزوجني.

 ، للمحكمني  والزوجة  الزوج  حضور  متابعة  بعد  الطالق  آثار  وتوضح 
واالستشاريني القانونيني واالستشاريني النفسيني .

ولنجاح التجربة حرصت وزارة العدل عىل افتتاح أفرع يف املحافظات ، وللميض 
قدمًا يف خدمة األرسة وتقديم مشاريع مستقبلية خلدمة األرسة واستقرارها. 
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اخلامتــــــة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم عىل أرشف اخللق ، 
وإمام احلق ، ورسول الصدق سيدنا حممد ^ وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 

إىل يوم الدين .

وبعد ؛؛؛؛؛

فقد طوفنا حول موضوع هام ، حيث إنه هيم كل أرسة مسلمة أن حتيا يف ظالله ، 
وأن تعرف عنه الكثري خاصة يف العص احلارض ، الذي اختلطت فيه املفاهيم والرؤى 
، وتاهت القيم واألخالق وضاعت احلقوق والواجبات يف خضم هذه احلياة ، فكان 
الواقع  ضوء  يف  وذلك   ، اإلسالم  يف  األرسي  التعامل  فن  يف  النظر  إعادة  من  البد 
واألمان  األمن  وننرش   ، أبنائنا  نحصن  أن  أردنا  إذا   ، الناس  يعيشه  الذي  املعارص 
 ، املجتمع  وختدم  الوالدين  بحق  تعرتف  صاحلة  ذرية  وننشئ   ، بيوتنا  يف  والسعادة 

وتعمل عىل رقيه وازدهاره وتقدمه .

وسوف نذكر بعض النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث ، وذلك 
يف النقاط التالية : 

لذلك - 1 ووضع   ، والزوجة  الزوج  اختيار  ُحسن  عىل  اإلسالم  حث  لقد 
الوخيمة  العواقب  من  وحذر   ، االختيار  هذا  عليها  يقوم  التي  واألسس  الضوابط 
ملخالفة منهج اإلسالم يف هذا الشأن ، كام رغب يف الزواج املبكر، وحث عىل التيسري 

يف الزواج ، ألن الزواج أساس األرسة ، واألرسة أساس املجتمع.

للزواج يف اإلسالم أهداف متعددة ، ألنه يعمل عىل الرتابط األرسي والعائيل - 2
واالجتامعي ، وحيفظ كيان املجتمع اإلسالمي ، ويعمل عىل طهارته ونقائه ، كام إنه 
ينشئ الذرية ويعمل عىل التكافل والتكامل والتعاون عىل الرب والتقوى ، وهو سنة 

فطرية إنسانية ربانية ، ويكفي إنه سنة األنبياء واملرسلني .
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لقد حقق النبي ^ القدوة احلسنة يف فن التعامل األرسي ورضب النموذج - 3
احلي يف معاملته مع زوجاته باحلسنى واملالطفة والوفاء وحسن العرشة ، كام كانت 
فيه  ليكون   ،  ^ معه  تعامل  من  وكل  وأصحابه  وأحفاده  أبنائه  مع  الطيبة  معاملته 

األسوة والقدوة لكل أرسة مسلمة تريد االستقرار والسعادة يف الدنيا واآلخرة.

حتدث الكثري من املحن واالبتالءات واخلالفات داخل األرس اإلسالمية ، - 4
والثبات   ، والتأين  بالصرب  وغريه  هذا  كل  مع  التعامل  حسن  إىل  حيتاج  األمر  وهذا 

وعدم العجلة وضيق الصدر.

يف - 5 الزوجني  بني  املعاملة  يف  والشقاق  الفجوة  وحدثت  القلوب  قست  لقد 
الواقع املعارص ، وذلك بسبب خمالفة منهج اإلسالم وتعاليمه وأخالقه ، مما كان له أثر 
كبري يف زعزعة البيوت واألرس ، ولذلك كان البد من معرفة كل من الزوجني حقوقه 
وواجباته التي حددها اإلسالم لضامن استقرار وسعادة األرس، وتوفري السكن واملودة 

والطمأنينة ، واحلفاظ عىل البناء النفيس والرتبوي لألبناء .

إن الزوجة التي تبغي رضا اهلل وجنته ، وتسعى إىل السعادة واالستقرار عليها - 6
أن حترص عىل معاملة زوجها باحلسنى واألدب والطاعة ، وحسن اخللق واحلرص 
عىل راحته ، ومراعاة شعوره والبعد عام يؤذيه ، وتلبية رغبته وتوفري سكن النفس ، 

بضبط اللسان ونظافة البيت واجلسد ، وتوفري متطلبات املعيشة . 

حترص إدارة االستشارات األرسية عىل توعية الزوجني من األخطار واآلثار - 7
النفسية التي يعانون منها إذا حدث الطالق ، وكذلك األثر السلبي عىل األبناء من 
بني  حتدث  قد  التي  األزمة  فتيل  لنزع  جاهدة  اإلدارة  فتسعى   ، واالنحراف  الترشد 

الزوجني من جراء اخلالف والشقاق بينهام وذلك من باب الوقاية خري من العالج.

8  تعمل إدارة االستشارات عىل توجيه الزوجني لتعميق املودة بينهام وعودة 	-
األمور إىل نصاهبا لتحقيق االستقرار والسعادة بينهام ، وإذا حدث بعد هذه التوعية 
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الزوجني فإن اإلدارة ال ترتك  والتوجيه واألخذ باألسباب االنفصال والطالق بني 
الطرفان ، بل تكمل مسريهتا يف اإلصالح والعالج ، وذلك بتخفيف اآلثار السلبية 

والنفسية عليهام ، وإقناعهام بالرضا لقول اهلل تعاىل :زب ژ ڑ   ڑ ک ک  ک 
کگ گ گ گ ڳ ڳ رب)1(.

استدعى - 9 مما   ، الطالق  نسبة  احلد من  االستشارات األرسية يف  إدارة  نجاح 
افتتاح أفرع لا يف حمافظات الكويت.

إنشاء حمكمة خاصة باألرسة.- 10

)1( - سورة النساء من اآلية : 130 . 
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أهم املراجع
 القرآن الكريم .

 إحياء علوم الدين : اإلمام/ أبو حامد الغزايل طبع دار الكتب العلمية بريوت - )
1986م .

 أخالقنا االجتامعية : د . مصطفى السباعي ، طبع دار السالم للطباعة والنرش - )
بالقاهرة ، الطبعة الرابعة 2010م.

 إدارة االستشارات األرسية - إنجازات وطموحات - وزارة العدل الكويتية - )
من عام 2006م عىل 2009 ، الكويت .

 أرستنا بني الدين واخللق : د . حممد سليم العوا ، طبع دار املعرفة بريوت ، - )
طبعة أوىل سنة 2008م. 

 األرسة يف الترشيع اإلسالمي : األستاذ / حممد أمحد السنهوري ، طبع دار - )
اجلمهورية للطبع والنرش ، إصدار وزارة اإلرشاد القومي ، مراقبة الشئون 

الثقافية بالقاهرة ، بدون .

 األرسة يف اإلسالم : األستاذ / أمني إبراهيم املسلمي ، طبع دار الصابوين - 6
بالقاهرة ، طبعة أوىل سنة 2005م .

 األرسة والطفولة: د . زيدان عبد الباقي ، طبع مكتبة النهضة املصية بالقاهرة - 7
، طبعة أوىل سنة 1980م.

 اإلسالم واألرسة : د . حممود بن الرشيف ، طبع جممع البحوث اإلسالمية - 8
سنة 1972م .
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والتوزيع - 9 للنرش  القمر  دار  طبع   ، شاكر  فؤاد  حممد   . د   : واحلياة   اإلسالم 
بالقاهرة طبعة أوىل سنة 2009م.

مطبعة - 0) ط  البصي  منيع  بن  سعد  بن  حممد   ، سعد  البن  الكربى   الطبقات 
اخلانجي ، مص 2002م.

دار - )) طبع   ، يوسف  حممد  حسني   / األستاذ   : اإلسالم  يف  األرسة   أهداف 
االعتصام بالقاهرة ، طبعة أوىل سنة 1977م.

 حترير املرأة يف عص الرسالة : األستاذ / عبد احلليم حممد أبو شقة ، طبعة دار - ))
القلم للنرش والتوزيع بالقاهرة ، طبعة سادسة سنة 2002م.

 التدابري الواقية من الزنا : د . فضل إلي ، طبع مؤسسة الريان بريوت – لبنان - ))
، طبعة سادسة سنة 2001م . 

 تراجم سيدات بيت النبوة : د . عائشة عبد الرمحن ، طبع دار الريان للرتاث - ))
، طبعة أوىل سنة 1987م.

السالم - )) دار  طبع   ، علوان  ناصح  اهلل  عبد   . د   : اإلسالم  يف  األوالد   تربية 
بالقاهرة ، طبعة سابعة سنة 1984م.

الكتاب - 6) دار  طبع   ، األصبهاين  اهلل  عبد  بن  أمحد   / العالمة  األولياء:   حلية 
العريب بريوت ، طبعة رابعة سنة 1985م.

 دراسات يف الرشيعة اإلسالمية : اإلمام / حممد اخلض حسني ،طبع املطبعة - 7)
السلفية بالقاهرة ، طبعة أوىل سنة 1936م. 

للشئون - 8) األعىل  املجلس  ط   ، ومسلم  البخاري  عليه  اتفق  فيام  املسلم   زاد 
اإلسالمية ، القاهرة ط أوىل.
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 السعادة الزوجية يف ضوء الكتاب والسنة : د . موسى شاهني الشني ، طبع - 9)
مكتبة اإليامن للطباعة والنرش بالقاهرة ، طبعة أوىل سنة 2007م.

 سنن ابن ماجة : احلافظ / أبو عبد اهلل بن يزيد القز ويني ، حتقيق األستاذ/ - 0)
، طبعة أوىل  العريب بريوت  الرتاث  ، طبع دار إحياء  الباقي  حممد فؤاد عبد 

سنة 1975م.

 سنن أيب داود : العالمة / أبو داود سليامن بن األشعث األردي ، طبع دار - ))
احلديث سوريا ، الطبعة األوىل سنة 1974م.

 سنن الرتمذي :اإلمام احلافظ / أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ، حتقيق - ))
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 صحيح البخاري: اإلمام / أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ، طبع - 6)
املكتبة اإلسالمية باستانبول سنة 1983م.

 صحيح مسلم : اإلمام / أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري - 7)
العريب  الرتاث  إحياء  دار  طبع   ، الباقي  عبد  فؤاد  حممد   / األستاذ  حتقيق   ،

بريوت ، طبعة أوىل سنة 1954م. 
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دار القرآن الكريم – بريوت – الطبعة السابعة سنة 1981م.

 املرأة يف التصور اإلسالمي : األستاذ/ عبد املتعال اجلربي ، طبع دار الرتاث - 9)
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 موسوعة األرسة حتت رعاية اإلسالم : فضيلة الشيخ / عطية صقر ، طبع - 7)
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العامة  املصية  اليئة  طبع   ، خض  حممد  خض   / الشيخ  حتقيق   ، املاوردي 
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