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  اإلھــداء
ذلل الصـعاب لـكـي أكـمـل و ، لـي الكـثـري  ذلـالذي ب ؛ مـيدي الكرـإىل وال         

  .مسـريتـي العلـمـية 

وأضفت عىل ، وشجعت ،  وربت ، وأرضعت، التي محلت  ، إىل والديت العزيزة         

 .ذلك حناهنا وعطفها 

 ، وحتملت العناء طيلة أيام البحثت يل األجواء أالتي هي ؛ إىل زوجتي الغالية         

 .وساعدت ، وضحت ، فصربت 

 ، شجيع تارةً ـومن الت ، ارةً ـاء تـن الدعـئوا مـالذين ما فت ؛ إىل اإلخوة واألخوات         

 .أخرى  ومن مد يد العون تارةً 

تـقـف فـي وجـه التـحـديات ، ، مـن يـريـد بـناء أسـرة مـسلـمـة  ى كلـإل         

 .وتـقوم بدورهـا الـتـربوي  

          ً ً ليكون  ؛ ا أهدي هذا العمل الرتبويإليكم مجيع  ، رسة  املسلمةيف جدار األ بناء

ا هلا يف جماوزة الصعاب والتحديات التي تعرتض مسريهتا الرتبوية ً أسأل اهللا أن  ، ومساعد

ا لوجهه  ً   .وأن يـتـقبله ، إنه جواد كريم ، يـجعـله خالص
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  



 

 

 

  الشكر
ا وباطـنًا ـحانه وتعـبر اهللا سـأشك         ً ا ، ظاهر ً ً وأخر ، الذي وفـقـني وأعانـني ، اىل أوال

ّ ال تعد وال تـحىص  وآالئـه تـتـرى ، وما من أمر تيرس ؛ وال هداية ، فنعمه عـلـي

فاللهم لك الشكر العظيم ، . ت ؛ إال بفضله سبحانه ـمـت تـعمـحصلت ؛ وال ن

  .   ك واحلمد الكثري ، والثـناء الطيب املبار
أتقـدم  - الميةـية اإلســربــت عليـه التـالـذي حثـ - دأ الشـكرـا من مبالقً ـنطوا         

فـتحـت أبواهبـا لـمــن أراد التي  ؛ رمةـكـامعة أم القرى بمكة املـج : إىل كل من بالشكر

: لة يف مـديرها ـثــمتـم ،أن ينـهل من العلم ، وأتـاحت يل الفـرصة إلكمـال دراسـتـي 

  . وليد  أبو الفرج : الدكتور  معايل

 : سعادة  الـدكتور ارنة ـقـة اإلسالمية واملـيـسم الرتبـلرئيس ق دم بالشكرـقـأتكام          

، الذي سهل ويرس يل السبل إلخراج هذه الرسالة بعد قـدرة اهللا نايف بن حامد الرشيف 

 . وتوفيقه ، فجزاه اهللا عني وعن زمالئي خري اجلزاء 

نـايف بـن حامـد : سـعادة األسـتاذ الـدكتور :  كام أشكر املحكمـني للخطـة ومهـا         

ين  قامــا مشـكورين : الرشيف ، وسعادة الدكتور  َ عبد النـارص بـن سـعيد عطايـا ، الـذ

باالطالع عىل خطة الرسالة ، وبـذال قـصـارى جهدهـمـا فـي إحكام خـطـة الرسـالة ، 

 . اهللا هلمـا التوفيق والسداد  سألاها ، أحتى خرجت بالصورة التي رسمـ

          َ ين تـفـضال بقبول مناقشة هذه وأتقدم بالشكر الوافر للمناقـشـني الكريـمـني اللـذ

مـحمــود بـن حممـد كسـناوي ، وسـعادة : سـعـادة األسـتاذ الـدكتور : الرسالة ، ومها 

 . عبد النارص بن سعيد عطايا : الدكتور 

ر ســعادة ـديــقـاذ الـتــوتقـديري إىل املـريب الفاضـل واألس أتقـدم بشـكري كام         

فــكان نـعــم ، ي الذي أشـرف عـىل دراسـتــ، عـلـي بن مصلح املـطـريف : ور ـتـالدك



 

 

 

بارك له يف علمـه أسأل اهللا أن يـ، فقد استفدت من علمه وأدبه وخلقه  املوجه والناصح ،

 . وعمله وذريته 

ا           ً َّ  :وختام يف إبـراز هـذه الدراسـة ورة ـصح واملشـالنالعون ون قدم يل ـم أشكر كل

 . وإخوة زمـالء ، خ فضالء ومشاي، باء هبذا الشكل ؛ من أساتـذة نجـ
  

 . وصىل اللهم وسلم وبارك عىل نبـينا حمـمـد وعىل آله وصحبه وسلم 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  



 

 

 

  ملخص الدراسة
 .  دراسة ناقدة يف ضوء الرتبية اإلسالمية - يف املؤمترات الدولية تواجه األرسة املسلمةالتحديات التي   : عنوان الدراسة

 . يعادل بن شاهر عودة الدعد : بـالـإعداد الط
توضيح أهم التحديات  -٢. األمم املتحدة ،  األرسة  :التعرف عىل مفهوم كل من - ١:هتدف الدراسة إىل  : أھداف الدراسة

بيان دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة حتديات األرسة املسلمة  - ٣. ملسلمة من خالل املؤمترات الدوليةالتي تواجه األرسة ا
   .املتضمنة يف املؤمترات الدولية

 .املنهج التارخيي واملنهج الوصفي:  منھج الدراسة
 :قسم الباحث الدراسة إىل مخسة فصول وخامتة وبياهنا كالتايل  : الدراسة فصول

وحدود ومصطلحات ، واملنهج ، واألمهية ، واألهداف ، واألسئلة ، واملوضوع ، املقدمة  : شتمل عىلوي : الفصل األول         
وسائل ، األرسة ومكانـتها مفهوم  :ويشمل )  يف اإلسالم األرسة ومكانتها( : الفصل الثاين. والدراسات السابقة ، الدراسة 

هيئة األمم املتحدة ومظاهر ( :  الفصل الثالث.  المـاإلس رادها يفـني أفـاعية بـجتمات االـالعالق،  اـاصدهـمق، تكويـنها 
ومالمح مؤمتر  ،أجهزهتا ومؤمتراهتا املعنية باألرسة ، ملحة عن األمم املتحدة  : ويشتمل عىل) اهتاممها بمؤسسة األرسة 

التحديات التي تواجه األرسة يف (  : الفصل الرابع. باألرسة يف مؤمتراهتا املعنية  واملخاطر اإلجيابيات أهم السكان والتنمية ،
غري عوة إلباحة العالقـات اجلنسـية الد  ،االعرتاف بأشكال متعددة لألرسة : وهي )  مؤمتر السكان والتنمية بالقاهرة

اء قوامة الرجال عىل ـإلغ،  اتباـباب والشزواج املبكر للشـاربة الـحم، ل ـديد النســعي إىل حتـالســ، ـني ـرشعية بني اجلنسال
دور الرتبية : (  الفصل اخلامس .قليل من شأنه ـهتميش عمل املرأة املنزيل والت، نزع والية اآلباء عىل أبنائهم ، النساء 

مواجهة التحديات من خارج ، ة التحديات من داخل األرسة مواجه: ويشتمل عىل ) اإلسالمية يف مواجهة حتديات األرسة 
  . األرسة

   :النتائج والتوصیات والمقترحات : خاتمة الدراسة وتشمل 
 : النتائجأھم  

املؤمترات الدولية تسعى لفرض نمط حضاري عاملي موحد تلتزم به مجيع الدول ، وواضح أن هذا الـنمط ال يراعـي  - ١
  . تباين الثقافة بني املجتمعات

أهـدافها ، وذلـك مـن خـالل تــتابع هـذه املـؤمترات ، تـتخـذ املؤمترات الدولية سياسة النفس الطويل يف حتقيـق  - ٢
  .وخروجها بنتائج وتوصيات متقاربة 

ً متعددة ، ويمكن إقامتها بدون الزواج الرشعي  - ٣   .األرسة يف املؤمترات الدولية تأخذ أشكاال
بـني الرجـل واملـرأة ،  املؤمترات الدولية تدعو إىل إلغاء قوامة الرجال عىل النساء من خالل مطالبتها باملساواة التامـة - ٤

 . وإزالة مجيع أشكال التميـيز عىل أساس اجلنس ، واملطالبة بتشارك الرجل واملرأة املشاركة الكاملة بينهام 
تسعى األمم املتحدة من خالل أجهزهتا املختلفة إىل عوملة النموذج األرسي الغـريب ؛ وخاصـة فـيام يتعلـق بجانـب  - ٥

 . املرأة والطفل والشباب 
 : وصیاتم التھأ

القيام برصد إعالمي لوقائع املؤمترات الدولية ، وتوثيق ما يصدر عنها من تقارير وأبحـاث وتوصـيات ؛ لكـي يـتم  - ١
َّ تبـيـينها ألفراد املجتمع   حتليلها ومعرفة ما فيها من التحديات ، ومن ثم

س لألبناء والبنات يف "األرسة يف الرتبية اإلسالمية  ": وضع منهج درايس عن  - ٢ ّ   . املرحلتني املتوسطة والثانويةيدر
 . كل منهام ـبـية عن احلياة الزوجية ، وأداء حقوقزوج والزوجة املقدمني عىل الزواج بدورات تدريإلزام كل من ال - ٣
قديم القـروض امليرسـة ، والوحـدات السـكنية املناسـبة ، وتـذليل ـني يف الزواج بتــتسهيل الزواج للشباب الراغب - ٤

 . و تؤخر من زواجهمالعقبات التي حتد أ
 : م المقترحاتھأ

عن وسائل األمم املـتحـدة يف تـفعيل بنود مؤتـمـراتـهـا الدولية ، وموقـف الرتبـية اإلسالمية مـن هـذه إجراء دراسـة          
قيــة عـن اآلثــار السلبــية لتطبــيق بنـود املـؤمترات الدوليــة عـىل النـواحي االجتامعيـة واألخال وإجـراء دراسـة.  الوسـائل

 .  واالقـتصادية والصحية والسياسية



 

 

 

Abstract 
Thesis Tile : Challenges that Confront Muslim Family : Critical Study According to Islamic 
Education .  
Prepared By : Adel Bin Shaher Audah Al-Dadi 
Objectives of the Study : The study aims at   1. Familiarizing with the concepts : Family , The 
United Nations .   2. Showing the most important challenges that confront the Muslim Family 
through international conferences .   3. Clarifying the role of Islamic Education in confronting 
the challenges of the Muslim Family included in the international conferences.  
Methodology of the Study :  Historical and descriptive methodology. 
Study Sections : The researcher divided the study into five sections and conclusion set as 
follow :   
First Chapter : ( Study Methodology ) which included introduction , topic , questions , 
importance , approach , study terms and limits , previous studies . Second Chapter : ( Family 
and its Position in Islamic Education ) and it includes the concept of the family and its position , 
methods of formation and its destination , as well as interpersonal relations according to Islamic 
Education . Third Chapter : ( The United Nations Organization and Its Interest with the Family 
Institution ) which includes a brief introduction about the U.N  as well as its organs and 
conferences that are responsible for  family , the most important  advantages and disadvantages  
in these conferences . Chapter Four ( Challenges that confront the Family in the International 
Conferences ) which are represented in recognition of multi forms , call for not legal sexual 
relationships among sexes , birth control , fighting early marriage for both sexes , cancellation 
of  men's superiority over women , cancellation of parent's responsibility  over their children , 
marginalization of women's domestic  work  . Chapter Five : ( The Role of Islamic Education 
in Confronting the Challenges of The Family ) which includes : Confronting both internal and 
external challenges among the family.  
Conclusion of the Study :  
It includes results , recommendations and suggestions : 
The most important results : 
1. Diversity of mocking techniques that are used by Islam opponents to disintegrate the family 
institution .   
2. The international conferences focus on imposing a uniform cultural trend on all countries 
regardless the cultural diversity . 
3. The women work according to Islam is in her home , otherwise it is only exception to the  
rule .  
4. Women physical difference form men necessitates variation in the mental , psychological and 
functional aspects .   
5. The dangers of international conferences are not confined to Islamic Education alone , but 
they are extended to the whole human society .  
The most important recommendations : 
1. Following up the  proceedings of international conferences and document their findings or 
recommendations so as to analyze them   and absorb their challenges . Then reflecting them to 
the society's members .  
2. Crafting an educational syllabus or curriculum on " Family in the Islamic Education " to be 
taught to students at intermediate and high secondary schools. 
3. Teaching marrying couples courses on their marital life and the exercise of mutual rights . 
Such course should be mandatory .  
4. Facilitating marriage for those interested in terms of loans ,  suitable residential flats and 
solving problems that impede or obstruct their  marriag.  
The most important suggestions : 
Performing study about the U.N methods in application of its international conferences terms 
and the stance of the Islamic education form these methods . Also , conducting study about the 
negative consequences of application of international conferences terms on social , ethical , 
economic , health and political aspects . 
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  :المقدمة 
 صىل اهللا عليه دـمـحـينا مـه نبـقـرف خلـى أشـالم علـالة والسـاحلمد هللا والص         

 : بعد أما                                                                                         ،،،وعىل آله وصحبه وسلم 

مبني عىل أسس وقواعد حمكمة  ، ية اإلسالمية منهج دقيق وحمكمـفإن منهج الرتب         

ن املنهج يستمد قوته من مصادره األصيلة التي هي رشع رب أوما ذاك أال  ، وقوية

عرض عنه وأخذ أومن ، الدنيا واآلخرة  واهتدى يفالذي من أخذ به رشد ، العاملني 

ً  بغريه فإن له معيشةً  ً  تعيسة      : ((   كام قال سبحانه ، بائسة

            

          

   ( . ()  ١٢٦ - ١٢٤ : اآليات ،سورة طه ( .  

وده ـنـوب ؛ ن من معامله األساسيةأد ـجـة نـيـية اإلسالمـالعة منهج الرتبـطـوبم         

  . رةـام األسـظـن ، ةـسـالرئي

ة ـقـوأولته عناية فائ، ظام األرسة أيام اهتامم ـية اإلسالمية بنـفقد اهتمت الرتب         

أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل  :ومن ذلك  ، تجىل معامل ذلك النهج يف القرآن والسنةـت

القرآن  بل جعل هلا سورة من أطول سور ، هاؤقراـلقضية األرسة آيات كثرية يصعب است

 ؛ ورـسـريها من الـيف هذه السورة ويف غ " : تفسريهايف  يلالتي ق ؛ سورة النساء : يـوه

 ،هـ  ١٤٠٠ ،قطب  (.  "ظام اإلسالمي ـرة يف النـناية باألسـلك العـاهر تـد من مظـحش

  . ) ٥٧٥ : ص،  ١: ج 

ا ـكم ؛ ريةً ـطـف يةً ـقضام هبا ـتمـرة واالهـناء األسـحانه وتعاىل بـوجعل اهللا سب         

جعل هلم  - صىل اهللا عليه وسلم - ينا حممدـياء قبل نبـحانه يف كتابة أن األنبـح سبـأوض



 

 

 

 ً ُرس         (( : قال تعاىل. يأوون إليها  اأ

             

 ( . ()  ٣٨ : اآلية ،سورة الرعد ( .  

ً أبك ـال يعي " : واملعنى          كام كان إلخوانك  ؛ وذرية عداؤك بأن يكون لك أزواج

ِ ـف، ني ـاملرسل ِّ أل ٍ يقيش ي .  " ن الرسل قبلك كذلكأ م يعلمونـك بذلك وهـدحون فيـء

  . ) ٤١٩ : ص ،هـ  ١٤٢٣ ،السعدي  (

 ، هتمت السنة النبوية باألرسةا ؛ ظامهاـبناء األرسة ونـوكام أن القرآن اهتم ب         

يا معرش  (( : -  صىل اهللا عليه وسلم - وحثت عىل بنائها بالزواج املبكر وذلك يف قوله

ومن ، وأحصن للفرج  ، فإنه أغض للبرص ، زوجـتمن أستطاع منكم الباءة فلي ! الشباب

  . ) ٥٣٩: ص ،  ١٢: ج ،  هـ ١٤٢٢،  البخاري ( ) .) اءـوجه له ـمل يستطع فعليه بالصوم فإن

:  هاـيـاىل فـال اهللا تعـي قـمة التـلـناء األمة املسـسة يف بـعة الرئيـرة هي القلـواألس         

))          

           

   ((  .)  ١١٠ : اآلية ،سورة آل عمران ( .  

وهي احلصن ، ي املجتمع ـح فـالـل الصـاس إلخراج الرجـوهي اللبنة األس         

ويف العرص احلايل عرص . ورعاية سلوكهم  اية فطرة األطفال والشبابـصني حلماحل

يشتد ، وتسويق املفاهيم عرب وسائل االتصال الرسيعة واملتعددة  ، قافاتـة الثـعومل

الثقافية واالجتامعية واألخالقية  دياتـحـثر التـكـوت ، نا اإلسالميةـيتـاخلطر عىل ترب

قافات العاملية ـية اإلسالمية جزء بسيط من الثـة الرتبـقافـأن ثوالتي ترى  ؛ حول األرسة

 . زامحها يف امليدان ـالتي ت



 

 

 

التي تعقد  ؛ ومن هنا رأى الباحث دراسة بعض التحديات يف هذه املؤمترات العاملية         

  .يان بعض مظاهر التحدي فيها ـوب ، حدةـتـت لواء األمم املـحـت
  

   :موضوع الدراسة 
املجتمعات  تفرض عىل ةً ـيـمـعال ةً ـمـظـمثل موضوع الدراسة يف أن هناك أنـتـي         

ذة من املؤمترات ـخـتـحدة مـتـم املـئات األمـزة وهيـهـالل أجـن خـم اإلسالمية

ً هلا ـطـفة غـتلـرارات الدولية املخـقـالنات والـق واإلعـيـواثـوامل والقضية تكمن ، اء

وب ـعـشـافات الـقـمل تراع ث -  دةـتحـم املـة األمـئـهي : ومنها - ي أن  هذه األجهزةـف

ت ـرجـا خـهـث أنـيـح. ا ـهـنـة مـالميـعات اإلسـتمـاصة املجـوخ ؛ معاتـتـواملج

ض بنودها ـادمة يف بعـصـة ومـفـالـخـرات مـمـؤتـومقارير ـائق وتـبصكوك ووث

ً ـل تـثـمـوت ، ية اإلسالميةـظام الرتبـلن ً حدي ً ـا ورصيا واضح جلميع مؤسسات  اح

التي هلا  راهتاـمـري من مؤتـثـولكن من خالل النظر واالطالع عىل ك،  ية اإلسالميةـالرتب

ٌ ـتحديات منذه الـر هـثـباحث أن أكوجد ال عالقة باألرسة والسكان عىل مؤسسة  صب

  .ظامها اإلسالمي ـاألرسة ون

ني بعض التحديات والعقبات التي تواجه ـرغب الباحث يف القيام بدراسة تب لذا         

التي تعقد حتت لواء األمم ، نواة املجتمع املسلم وهي األرسة من خالل هذه املؤمترات 

يان موقف ـمع ب، ية اإلسالمية ـالرتبوجه التحدي من خالل عرضه عىل  اينًـاملتحدة مب

 : نوانـي هي بعـتـة والـدراسـذه الـاءت هـوج . ية اإلسالمية من هذه التحدياتـالرتب

دراسة ناقدة يف ضوء  -  يف املؤمترات الدولية التحديات التي تواجه األرسة املسلمة "

  . " ية اإلسالميةـالرتب

  



 

 

 

   :أسئلة  الدراسة 
ً  عىل           :  عىل السؤال الرئيس التايل جتيبما سبق فإن الدراسة  بناء

 مرات الدولية ؟ ـؤتـل املن خالـم املسلمة رسةالتحديات التي تواجه األ ما         

 : عن هذا السؤال عدد من األسئلة وهي  عفرـويت         

  .؟ سالمما مفهوم األرسة يف اإل -              

  .رات الدولية ؟ـمـؤتـاألمم املتحدة وامل مالمحما  -              

ر ـمـؤتـمالل ـن خـة مـمـلـسـواجه األرسة املـت يـتـات الـديـحـتـا الـم -              

  .؟ سكان والتنمية بالقاهرةال

ة ـنـضمـية اإلسالمية يف مواجهة حتديات األرسة املسلمة املتـف الرتبـما موق -              

  .ة ؟ـيـات الدولرـمـؤتـامليف 
  

   :أھداف الدراسة 
 : يـلـا يـى مـدف الدراسة إلـهـت         

  .ية اإلسالمية ـالتعرف عىل مفهوم األرسة يف الرتب .١

 .  ية عملهاـفـوكي ، أهتاـشـون ، التعرف عىل مفهوم األمم املتحدة .٢

 ة من خاللـمـسلـرة املـه األسـواجـي تـتـات الـديـحـتـم الـح أهـيـوضـت .٣

 .  ةـيـدولـرات الـمـؤتـامل

نة ـضمـديات األرسة املسلمة املتـحـة يف مواجهة تـيـة اإلسالمـيـيان دور الرتبـب .٤

 .  ةـرات الدوليـمـاملؤت يـف

  
  : أھمیة الدراسة 



 

 

 

 : يـا يلـيمـن إمجاله فـكـية الدراسة يمـمـلعل مما يظهر أه         

ن أهم املؤسسات الرتبوية لتي تعد ما ؛ تم بمؤسسة األرسةـهـن هذه الدراسة تأ .١

  .تهام وقي أكثر ـي واملربـرتبـيض فيها املـحيث يق ؛تكن أمهها  إن مل

كشف خمططات أعداء األرسة املسلمة التي تريد تفكيك دراسة تـذه الـأن ه .٢

 .  ها ، وتقويض أركاهنا ، وهدم مبادئهاـكيان

 قوانني األرسة يف النظام نيـة بـفادة من هذه الدراسة يف املقارنـيمكن االست .٣

 . ة ـيـة اإلسالمـيـظام الرتبـويف ن عامليال

ً ـصـدم تـقـة تـدراسـذه الـأن ه .٤ ة ـيـربـتـه الـوم بـقـن تأكن ـا يمـمـا لور

واجه األرسة املسلمة ـي تـتـديات الـحـتـاه الـجـا تـهـاتـسـؤسـالمية ومـاإلس

  . راتـمـؤتـذه املـمن خالل ه

أن ـشـي الـون فـصـتـمخـاحثون والـبـة الـدراسـذه الـن هـفيد مـتـسـي .٥

واجهة هذه التحديات ـط ملـطـرامج واخلـبـم الـرسـالمي لـاعي اإلسـتمـاالج

 . مع ـتـجـهوض باملـنـوال
  

  : منھج الدراسة
هج املعني بوصف ـاملن " : ي الذي هوـخـاريـج التـهـخدام املنـث باستـام الباحـق         

ها ـيلـحلـناول رصد عنارصها وتـيت اي ـفـكي اي املايض وصفً ـت فـوقعتي ـاث الدـاألح

وذلك حينام يعرض  . ) ١٢٨: ، ص  هـ ١٤٢٥ ،النوح  (.  " ريهاـفسـتها وتـشـومناق

قها ـائـووث ، راهتاـمـوجممل مؤت ، والقائمني عليها ، وأهدافها ، دةـتحـشأة األمم املـلن

 . سة األرسة ة بمؤسـا عالقـهـالتي ل



 

 

 

ه ـوعـوضـم " : ي الذيـفـوصـج الـهـنـمـدام الـخـتـام الباحث باسـا قـمـك         

ية ـاعـتمـة واجـيـنـة من ديـيـوم اإلنسانـلـعـل يف الـيـحلـر والتـيـسـفـف والتـوصـال

ها ـفـا ووصـتهـظـمالحـت لـعـن من األحداث التي وقـائـو كـا هـمـول ، ةـيـافـقـوث

ً ـم أيـتـهـا يـمـك ، هاـلـيـحلـا وتـلهـليـعـوت اء ـيـن أشـيـة بـقارنـمـالـا بض

  . ) ٣٣ : ص ،هـ  ١٤٢٦ ،أبو سليمان  (.  " ةـسـانـجـتـة أو مـفـتلـخـم

ة ـي حتليل مضمون وثيقـفو، ة ـالميـية اإلسـة األرسة يف الرتبـيان ماهيـوذلك يف ب         

يان موقف ـوكذلك يف ب ، تخراج التحديات األرسية منهاواس ، مؤمتر السكان بالقاهرة

 .  ية اإلسالمية من هذه ا لتحدياتـالرتب
  

  : حدود الدراسة 
 . ط ـقـترصت الدراسة عىل التحديات التي تواجه األرسة املسلمة فـاق -         

 ، تصاديةـواالق ، قافيةـالث : هاـعددة منـديات التي تواجه األرسة متـوبام أن التح -         

اعية ـتمـديات االجـحـيان التـرت الدراسة عىل بـتصـقد اقـف، واالجتامعية  ، والصحية

 . قط ـة فـيـواألخالق

ي ـتـدة الـحـتـادرة عن األمم املـصـدولية الـرات الـمـؤتـمـث أن الـيـوح -         

ترص ـاق، ملها ـجـماربة يف ـقـتـائج مـتـنـرج بـخـوت ؛ رةـيـثـتركز عىل األرسة ك

مؤمتر السكان  ( : وذج وهوـمـؤمترات كنـامل ذهـه دـحأة ـى دراسـلـث عـاحـالب

  . ) م ١٩٩٤ ، اهرةـقـي الـد فـقـعـنـامل ، نميةـوالت

  

   : مصطلحات الدراسة
  :هي  يانـىل بإتاج ـحـمصطلحات الدراسة التي ت         



 

 

 

 ً  : التحديات : أوال

 . ءاملتعمد لليش : احلادي: دي يف اللغة بمعنى ـحـوالت، دي ـحـمجع ت دياتـوالتح         

اه بمـحـداه وتـحـحداه وت : يقال ّ حداهم ـيت : أي ؛ اسـنـا الـو حديـوه .ى واحد ـنعـر

. لبة ـه الغـتـونازع ، ذا باريته يف فعلإ : اديت فالنً ـحـت : جوهريـقال ال . مدهمـتعـوي

 . باراه ونازعه الغلبة: داه ـحـوت . دهـمـعـت : لـدى الرجـحـت : دهـيـن سـال ابـوق

 ،م  ١٩٨٦ ،ابن منظور  ( . ابرز يل فيه : أي ؛ ذا األمرـي هـا حدياك فـوأن. ديا ـحـال : وهي

  . ) ٩٠ : ص،  ٣: ج 

 :ي ـا يلـوبالتايل يمكن القول بأن املعنى اللغوي ينحرص فيم         

  .ليشء التعمد ل. أ               

  . املباراة ومنازعة الغلبة. ب               

  .الربوز والظهور . ج               

 ،خرج عنه ـي صطالحي الإن املعنى االـف ؛ ي املعنى اللغويـف ظرـالل النـن خـمو         

ة ـيـرز  لألرسة يف الرتبـبـالعقبات واملصاعب التي ت :نا القول بأن التحديات هي ـويمكن

  .ات األخرى ـقافـبة مع الثـازعة الغلـالل املباراة ومنـن خـية مـاإلسالم

ا  ً   :رة ـاألس: ثاني

 ،الرازي  (.  "م ـهـوى بـقـتـه يـه ألنـطـل رهـرجـرة الـأس ": وي ـغـاها اللـنـومع         

  . ) ١٨ : ص ،هـ  ١٤١٧

          ً وأرسة .  القوة واحلبس : األرسو. ة ـنـدرع احلصيـال: اها ـنـيف مع اوقيل أيض

 .يته ـعشرية الرجل وأهل ب : واألرسة. عشريته ورهطه األدنون ألنه يتقوى هبم  : الرجل

  . ) ١٤١ - ١٤٠ : ص،  ١: ج  ،م  ١٩٨٦ ،ابن منظور  (



 

 

 

 ، اعة التي ارتبط ركناها بالزواج الرشعيـي اجلمـه " : الحـصطي االـرة فـواألس         

وما اتصل  ، هام من ذريةـتج عنـوما ن ، هاـيـني طرفـبات  بـوق والواجـقـزمت باحلـوالت

  . ) ١٣ : ص ،هـ  ١٤٢٨ ،شيخ  (.  " هام من أقاربـب

تصار عىل ـقفإنه تم اال ؛ هلا معان عدة رتبويصطالح الوحيث أن األرسة يف اال         

  .اء ـنـة وأبـزوج وزوج من ـةوهي األرسة املكون ، املعنى املراد يف التعريف السابق

ا  ً   : املؤمترات الدولية: ثالث

 ، دةـتحـمـم الـواء األمـت لـحـد تـقـي تعـدورية التـاعات الـتمـجي االـوه         

ة ـيـافـقـثـة والـيـالقــة واألخـيـاعـمـتـجا االـايـضـقـن الـدد مـها عـيـش فـاقـنـوت

ني ـثلـمـرات مـمـؤتـذه املـهـاء لـضـون األعـويك. ريها من القضايا ـة وغـيـياسـوالس

رون بوثائق وقرارات ـمـرج املؤتـخـم يـث، دة ـتحـة لألمم املـيع الدول التابعـن مجـم

  . تكون ملزمة للدول املوقعة عليها

قد ـعـاملن ، يةـنمـؤمتر السكان والتـم : رات يف هذه الدراسة هوـمـؤتـواملقصود بامل         

  .  م ١٩٩٤ : عام ، رةيف القاه
  

   :الدراسات السابقة 
ية ـالدكتوراه يف قسم الرتبري وـبعد االطالع والبحث يف دليل رسائل املاجست         

م أوإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة  الصادر عن معهد البحوث العلمية ؛ اإلسالمية

شبكة صة عن طريق التبات العامة واخلاوبعد الرجوع إىل فهارس عدد من املك ، القرى

ومكتبة امللك عبد اهللا بجامعة  ، مكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض : ومنها - العنكبوتية

ديات التي ـناولت التحـدراسة علمية أكاديمية ت أي د الباحثـجـي مل ؛ - أم القرى

 .  تواجه ألرسة املسلمة يف املؤمترات الدولية



 

 

 

ً اك نـني للباحث أن هـوإنام تب          للتحديات التي ت ـرقـطـت التي من الدراسات اعدد

  :تواجه األرسة أو أحد أفرادها وبياهنا كالتايل 

           ً  وانـنـبع . ) هـ ١٤٢٢ ( )١( الكريم ريم العبدـالك دـبـن عـؤاد بــف دراســة: أوال

ة اإلمام ـعـمن جام ، توراهـدكرسالة  ؛ " ةـيـدولـرات الـمـؤتـي املـرأة فـايا املـضـق "

  .حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض 

 : منها  اهلدف         

 . ضايا املرأة يف املؤمترات الدولية ـيان األسس العامة لقـب -         

مي لقضايا املرأة يف املؤمترات الدولية يف املجال ـت العقد األماجراءإيان ـب -         

 .  والسيايس ، تصاديـاالقو ، الصحيو ، يالتعليمو ، اخللقي واالجتامعي

  .ف الرشعي من املشاركة يف هذه املؤمترات ـيان املوقـب -         

  . استخدم الباحث املنهج الوصفي واملنهج التارخيي واملنهج التحلييل النقديوقد          

 : منها  تائجـالنىل جمموعة من إوتوصل          

 . رأة ـيع املؤمترات الدولية هو املـني مجـملشرتك بن القاسم اأ -         

ية ـتامعـاة االجـيـة احلـمـولـهو ع راتـمـؤتـمـذه الـهـائي لـهـدف النـهـن الأ -         

  .ي ـاحـي اإلبـربـغـهوم الـفـبامل

  .العلامنية واحلرية والعاملية  : ن هذه املؤمترات قامت عىل أسس عامة منهاأ -         

 .  هـشـهميـرة وتـتدعو هذه املؤمترات إىل إمهال دور األس -         

                                                             

دراسة نقدية يف  ،يا املرأة يف املؤمترات الدولية قضا ، ) هـ ١٤٢٢ ( ، عبد الكرميفؤاد بن ،  العبد الكرمي )١(
   . غري منشورة دكتوراهرسالة ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، ضوء اإلسالم 



 

 

 

مرات ـؤتـذه املـى هـلـائمني عـر القـظـرب يف نـزهلا يعتـرأة داخل منـل املـأن عم -         

  .زل ـترب خارج املنـوعملها املع ، قر املرأةـبل هو من أسباب ف،  هل ال اعتبار

 :  ةـحلالية من الدراسة السابقف الدراسة اـموق *         

ت الدولية اذ املؤمتراـخـات : يـق الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة فـفـتـت -         

ن ـدد مـدراسة عـامت بـة قـقـابـسـة الـدراسـإال أن ال.  ةـث والدراسـحـبـلل اميدانً 

 ،تم باملرأة ـهـي تـتـال دةـتحـألمم املن اـع ةق الدولية الصادرـائـرات والوثـمـؤتـامل

 ، يةـمـنـمر السكان والتـؤتـم ( : ةـة عىل دراسـيـة احلالـدراسـرصت الـتـا اقـمـينـب

 ) .  م ١٩٩٤ ( : عام ، رةـاهـقـقد يف الـعـنـامل

ني ـتـدراسـال الـة يف أن كـق الدراسة احلالية مع الدراسة السابقـفـتـكام ت -         

ذا ـخدمت هـتـلكن الدراسة السابقة اس، قدي ـيل النـيـحلـلتج اـهـنـذت املـخـات

ضية ـيان احلكم الرشعي يف كل قـوب ؛ يةـقهـر الرشعية الفـظـج من وجهة النـنهـامل

بات من ـقـديات والعـحـقد التـما الدراسة احلالية فركزت عىل نأ ؛ة ـللرشيع ةفـخالـم

 . ية اإلسالمية ـظور الرتبـمن

ة ـدراسـأن ال : يـن الدراسة السابقة فـة عـيـدراسة احلالـف الـلـتـخـوت -         

ي ـالم فـإلسـل ـةفـالـخـمـرأة الـمـا الـايـضـة قـى  دراسـلـرت عـصـتـة اقـقـابـسـال

حديات ـتـرزت الـة أبـيـالـحـة الـدراسـا الـمـنـيـب ؛ ةـيـدولـرات الـمـؤتـمـال

ن ـم مـي أعـهـف ، اءـنـة وأبـن زوج وزوجـا مـدهراـوم أفـمـمة بعـلـمسـلألرسة ال

  .ب ـانـجـذا الـي هـة فـقـدراسة السابـال



 

 

 

ًا           : بعنوان .  ) هـ ١٤٢٣(  )١(دراسـة مـحـمـد بن أحـمـد غـرم اهللا الغـامدي : ثانـي

 رسالة ماجستري ، من "التحديات االجتامعية للعوملة وموقف الرتبية اإلسالمية منها  "

 . جامعة أم القرى بمكة املكرمة 

 : اهلدف منها          

 . التعرف عىل أبرز التحديات االجتامعية للعوملة  -         

 . إبراز أهم اآلثار التي حتدثها التحديات االجتامعية للعوملة يف الفرد واملجتمع  -         

 . المية تلك التحديات معرفة أهم الطرق التي تعالج هبا الرتبية اإلس -         

 : منها  تائجـالن، وتوصل إىل عدد من  استخدم الباحث املنهج الوصفيوقد          

أن البناء األرسي يف معظم الدول وبخاصة اإلسالمية يواجه جمموعة من  -         

 . التحديات التي تستهدف هدم كيان األرسة ، وإبعادها عن دورها الرتبوي 

 . العوملة أسهمت يف نرش ثقافة االستهالك يف املجتمع أن  -         

 :  ةـف الدراسة احلالية من الدراسة السابقـموق *         

الرتكيز عىل التحديات  : ق الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يفـفـتـت -         

ا للدراسة وا ً  دراسة السابقةال أن : يف هاتلف عنـخـوت. لبحث االجتامعية ، وجعلها ميدان

أبرزت التحديات التي تواجه عموم أفراد املجتمع ، بينام الدراسة احلالية ركزت عىل 

 . التحديات التي تواجه األرسة أو أحد أفرادها فقط 

ة ، ـمـولـعـاعية للـحديات االجتمـتـم الـهرزت أـأب: ة ـقـكام أن الدراسة الساب -         

جتامعية واألخالقية يف مؤمتر السكان ت أهم التحديات االاحلالية أبرزا الدراسة ـينمـب

 ) . م  ١٩٩٤( ية بالقاهرة ـمـنـوالت
                                                             

التحديات االجتماعية وموقف التربية اإلسـالمية  ،  ) هـ ١٤٢٣(  الغامدي ، حممد بن أمحد غرم اهللا ، )١(
  . منها ، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستري غري منشورة 



 

 

 

ًا           : بعنوان .  ) هـ ١٤٢٥(  )١( فـهـد بن غـرم اهللا حـسـن الـزهــرانـيدراسـة : ثالـث

ة من وجهة دراسة ناقد: حقوق اإلنسان الرتبوية والتعليمية والثقافية يف املواثيق الدولية  "

 . رسالة ماجستري ، من جامعة أم القرى بمكة املكرمة  " نظر إسالمية

 : اهلدف منها          

التعرف عىل مكانة حقوق اإلنسان يف املواثيق الدولية عامة ، وحقوقه الرتبوية  -         

والتعليمية عىل وجه اخلصوص ، وعىل موقف اإلسالم من تلك احلقوق ، ثم 

اإلنسان الرتبوية والتعليمية يف اململكة التطبيقات العلمية حلقوق توضيح أهم 

 . العربية السعودية 

ي واملنهج ـفـنهج الوصـقي واملـائـخي الوثـتاريهج الـاحث املنـبـخدم الـتـاسوقد          

 : منها  النـتائجمن  جمموعة ، وتوصل إىل االستنباطي

ق الدولية جمرد شعارات ليس هلا صفة إلزام ، كام أهنا حقوق اإلنسان يف املواثيأن  -         

ا هي يف حقيقتها عدوان ، وذلك ألن مصدرها الفكر البرشي ،  ً تتضمن حقوق

 . وألهنا مل تستند عىل قواعد راسخة حتدد مفهوم الشعارات املعلنة 

أن حقوق اإلنسان يف اإلسالم أشمل وأدق من حقوق اإلنسان يف الوثائق  -         

 . لوضعية ا

 :  ةـف الدراسة احلالية من الدراسة السابقـموق *         

أن كال الدراستني تدرس وثائق  : ق الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يفـفـتـت -         

صادرة عن األمم املتحدة ، وتقدم هلا نقدا من وجهة نظر إسالمية ؛ مع اختالف 

د يف الدراستني الوثيقتني يف كل دراسة ، وكذلك ا َ   . ختالف اجلانب املنـتَـق
                                                             

، حقوق اإلنسان التربوية والتعليمية والثقافيـة يف  )  هـ ١٤٢٥( زهراين ، فهد بن غرم اهللا حسن ، ال )١(
  . ية ، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستري غري منشورة دراسة ناقدة من وجهة نظر إسالم: املواثيق الدولية 



 

 

 

ا           ً دور  ": بعنوان .  ) هـ ١٤٢٢(  )١(دراسـة صالح بن ردود حامد احلارثي : رابـع

رسالة ماجستري ، من جامعة أم  " الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحديات الثقافية للعوملة

 . القرى بمكة املكرمة 

 : اهلدف منها          

العوملة واسترشاف آثار الظاهرة عىل املجالني ؛ بحقيقة ظاهرة حماولة الوعي  -         

 . الثقايف والرتبوي 

، وتوصل إىل  وصفي واملنهج التحلييل النقديهج الـاحث املنـبـخدم الـتـاسوقد          

 : منها  النـتائججمموعة من 

 .  تـتجسد يف املنظومة الثقافيةاملحصلة النهائية آلثار العوملة أن  -         

 .  أن الظاهرة العوملة آثار إجيابية وآثار سلبية -         

 :  ةـف الدراسة احلالية من الدراسة السابقـموق *         

كال الدراستني تبحث يف أن  : ق الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يفـفـتـت -         

ا من ً وختتلف الدراسة احلالية عن السابقة وجهة نظر إسالمية ،  التحديات وتقدم هلا نقد

يف أن الدراسة السابقة ركزت عىل حتديات العوملة الثقافية ، بينام الدراسة احلالية ركزت 

 . عىل التحديات االجتامعية واألخالقية 
  
  

  
  

  
  

                                                             

، دور التربية اإلسالمية يف مواجهة التحديات الثقافية للعوملة )  هـ ١٤٢٢( ارثي ، صالح بن ردود ، احل )١(
  . ، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستري غري منشورة 



 

 

 

  

  ثاينالفصل ال
  ي اِإلسالمِف اُألسرةُ

 : املبحث األول 

 .  هاـتـناألرسة ومكا فهومم
  

 : املبحث الثاين 

 .  وين األرسة يف اإلسالمـوسيلة تك
  

 : املبحث الثالث 

 .  مقاصد األرسة يف اإلسالم
  

 : املبحث الرابع 

 .  ني أفراد األرسة يف اإلسالمـتامعية بـالعالقات االج
  

 : املبحث اخلامس 

 . وظائف األرسة يف اإلسالم 
  



 

 

 

   :د ـیـھـمـت
املكانة  ها اإلسالم، حيث أوال ىامية ال تضاهـة سـمكان اإلسالم يـرة فـلألس         

ً ـا هائـملت نصوص الكتاب والسنة وجدت كم رشيع ، وإذا تأـالعالية من الت من  ال

فكيف بالكليات  ؛ ة ملسائل األرسةـيقـني األحكام الدقـفريعات تبـرشيعات والتـالت

ُ . ؟ والقواعد العامة  ؛ يـية اإلسالمية مصدرها ربانـذ إن الرتبغرب ذلك إـستـولكن ال ي

  .يق ـطبـواملثالية القابلة للت ، زانـتميز بالشمول واالتـت

يم ، حيث أن ـظـالم العـام اإلسـظـجزء مهم من ن رة يف اإلسالمـام األسـظـإن ن         

م إىل أرس ّ تي ال ؛ل كل أرسة قلعة من قالع اإلسالم مثـت،  املجتمع املسلم عامة مقس

كام أن األرسة يف . رشيعاته ـثلت قواعد اإلسالم وتـف كالطود الشامخ إذا امتـقـت

ً  تبني أفرادها ، مؤسسة تربوية اإلسالم يكونوا أعضاء فاعلني ل ؛ا ا قوي وتعدهم إعداد

  .ويدافعون عنها  ، وحيافظون عليها ، زازـتهم بفخر واعتـقافـحيملون ث

نوا غاراهتم عليها لكي يضعفوا ـفش ، الم أمهية األرسةاء اإلسلذلك أدرك أعد         

بعض الدراسات يف هذا  تؤكده وهذا ما .ويسهل عليهم التأثري عىل املجتمع  ، دورها

ظام بالعيب ـرشقون هذا النـيون واملستـناول الغربـلقد ت " : حيث جاء فيها ، الشأن

ْ  والغمز ، ثم ما وا أفكارهم ـحيث بث ؛ اإلسالميلة داخل املجتمع لبثوا أن نقلوا احلم

قوا آراءهم ، ـنـالذين اعت فنيـقـثـري من املـوا زمام كثـتملكـ، ف تهم يف بالدناـقافـوث

ً ويقاتلون د ، وراحوا يدافعون عنها مع ـتـي املجـف وهنا ، وحياولون أن يطبقوها فعال

نع عىل ـذا يشظام اإلسالم لألرسة ، هـنات من كل صوب عىل نـتالت الطعـوت. املسلم 

وهذه ترصخ ، ظع الطالق ويستهوله ـفـوآخر يست ،نكره ـإباحة تعدد الزوجات ويست

  . ) ٤: ت ، ص .عبد الواحد ، د (.  "زع ـفـقرير قوامة الرجل وتـمن ت



 

 

 

.  هدافهم هلا بالقصفة واستـلمـى األرسة املسـلـداء عـوم األعـجـه والغريب هو         

مني ـلـرورة إدراك املسـالمي إال ضـذا احلقد عىل النهج اإلسـهـفسري لـس من تـولي "

ً ـاه تلقائـنـمة معـلـهيار األرسة املسـداء أدركوا أن انـأن األع اهنيار املجتمع :  اي

  . ) ٢١ : ص ،هـ  ١٤٢٨ ،طعيمه  (.  "اإلسالمي بكامله 
  

  :  تھاـاألسرة ومكان فھومم:  المبحث األول
 * ً   : األرسة فهومم:  أوال

 : ةـقال أهل اللغ ، ونـربـه األقـطـته ورهـمجاع : أرسة الرجل : األسـرة فـي اللغة         

  . ) ١٨ : ص ،هـ  ١٤١٧ ،الرازي  (.  "وى هبم ـقـه ألنه يتـطـره : أرسة الرجل "

 : رةـواألس. هم ـقوى بـون ألنه يتـه األدنـطـه ورهـريتـعش : رة الرجلـوأس         

،  ١: ج  ،م  ١٩٨٦ ،ابن منظور  ( . ةـالدرع احلصين : وقيل . هـتـيـالرجل وأهل برية ـشـع

  . ) ١٤٠ : ص

ه ـولـت حـوعـنــددت وتـعـد تـقـف : رةـألسـي لـالحـطـى االصـنـعـمـأما ال         

ف مـانب الـجـتالف يف الـوع واالخـنـتـوذلك لل ، ريفاتـالتع ّ  .ه ـاللـن خـذي تعر

ف بأـف ّ  ، اـمـهـالـفـن زوج وزوجة وأطـون مـتكـة تـاعيـمـتـة اجـرابط " : هناتعر

ي ـني فـرتكـشـونوا مـكـى أن يـعل ؛ اربـض األقـعـدة وبـفـدود واحلـجـشمل الـوت

: وهذا تعريف لألرسة بأعضائها وهم  . ) ٨ : ص ،م  ١٩٨٣ ،عقله  (.  "معيشة واحدة 

وقد يكرب هؤالء األطفال  ، عنهام أطفال تجـثم قد ين ، الزوج والزوجة يف األصل

  .بقون يف مسكن واحد ـبون ويـجـزوجون وينـيتـف

          ً رف أيض ّ  ، ظام اجتامعي ورئييسـون ، مجاعة اجتامعية أساسية ودائمة " : بأهنا اكام تع

ى لضبط ـامة األولـالق والدعـبل األخ ؛مع فحسب ـتـست أساس وجود املجـهي ليو



 

 

 

.  "ة ـيـتامعـاة االجـيـسان أول دروس احلـه اإلنـنـقى مـلـذي يتـار الـإلطلوك واـسـال

  . ) ١ : ص ،م  ١٩٧٢ ،ويل ـاخل (

          ً  ، والبنية األساسية التي ترعى نمو الطفل ، الوحدة االجتامعية األوىل " : اوهي أيض

 ،صاحل  (.  " لمـسو الـه نحـرات التي توجـوى املؤثـتملت عىل أقـبب اشـذا السـوهي هل

  . ) ٦٢ : ص ،م  ١٩٨٤

حيث أهنا وحدة اجتامعية  ؛ رسة باعتبار الدور املناط هبالأل التعريفات وهذه         

وهي املؤسسة التي  ، قوم بضبط السلوك ألفرادهاـوت ، أساسية ترعى نمو األخالق

  .به قدم العمر ـعنها بعد ت ـينـغـوال يست ، ترعى اإلنسان يف أول حياته

ّ ـكام تع          ً ر اء ، ـنـني واألبـة من الزوجـرية واملكونـموعة الصغـاملج " : بأهنا اف أيض

أساس هذه األرسة الزوجان املكونان من رجل وامرأة ، ومها اللذان يقومان بالدور 

أيوب ،  ( . " والرقابة من البداية إىل النهاية ، ظيمـنـاألساس والفعال يف التكوين والت

  . ) ١٧٩: هـ ، ص  ١٤١٧

 ، سامت األرسة يف اإلسالم بعضخلص ـة يمكن أن نستـومن التعريفات السابق         

وهذه السامت  .اعية عن غريها من اجلامعات األخرى ـتمـاعة اجـميزها كجمـوالتي ت

  :هي 

  .أساسها الزوج والزوجة  ، تامعية رشعيةـقوم عىل رابطة اجـأهنا ت .١

 ، دةـفـدود وحـم  جـهـون لـكـد يـوق ، ناءـة أبـطـرابـذه الـن هـج عـتـنـد يـق .٢

  .د ـن واحـكـجمعهم مسـوي

إذ املجتمع هو عبارة  ؛ هي أساس املجتمع املسلم ونواته إن األرسة يف اإلسالم .٣

  .قائمة فيه ال األرس جمموععن 



 

 

 

 ، هموكـط سلـبـوض ، رادهاـات أفـهـوجـن تـويـكـي تـال فـعـرة دور فـلألس .٤

  .م ـهـالقـورعاية أخ

 * ً  : يف اإلسالم ة األرسةـمكان:  اثاني

ويأنس  ، بفطرته يميل إىل اآلخرين ، ويشـعر باحلاجة إىل من يعيش معهاإلنسان          

وال يكون ذلك إال يف ظالل ، نه بحاجة إىل املودة والرمحة أرتب منه ، كام ـويق ، إليه

طيع كل من الزوج ـالذي عن طريقه يست ؛زواج الرشعي قي طرفاها بالـاألرسة التي يلت

قرار ـتـنة واالسـيـكـة والسـراحـه الـم لـتـوت، اصده ـقـه ومـدافـيام بأهـة القـوالزوج

         : ((  كام قال اهللا تعاىل

            . ((

      : (( وقال تعاىل  . ) ٢١ : اآلية ،سورة الروم  (

          

           

  . (( )  ١٨٩ : اآلية ،سورة األعراف ( .  

وعه ـقي عىل نـبـوت ، ظ عىل ذكر اإلنسانـحافـهي التي ت اإلسالمأن األرسة يف كام          

حال يف هذه ـرف أن ذلك مـوهو يع ، قاءـود والبـحب اخللـواإلنسان ي " . هـتـوذري

هو  افالزواج إذً  ، رهـوذك مهـهم بعد موته باسـيش فيـعـلب األوالد ليـفهو يط ، الدار

 : ص ،هـ  ١٤٢٨ ،طعيمه  (.  "ه ـوعـاء نـياة اإلنسانية وبقالطريق الرشعي الستمرار احل

٢٨ ( .  

يعة ـة لطبـواستجاب، زة التي أودعها اهللا يف بني آدم ـية للغريـويف األرسة تلب         

ظم ـواألرسة هي املن " . تمعـة أو رضر بالفرد أو املجـقـالزوجني دون عنت ومش



 

 

 

ية ـيعـابة الطبـذ الذي يضمن االستجـظام الفـنوهي ال ، يةـسـيعي للغريزة اجلنـالطب

ويف ظالهلا جتد الغريزة عالجها  ، ني الزوجني دون إعنات للفرد وتدمري للمجتمعـب

  . ) ٢٨ : ص ،هـ  ١٤٢٨ ،طعيمه  (.  " فسها الطري بال منازعـنـومت

 ، العفافظ عىل ـقوم عىل تعديل السلوك ، وحتافـوت ، زرع األخالقـها تـكام أن         

  ((  :تعاىل اهللا قال  ، وهلذا عرب القرآن عن الزواج بلفظ اإلحصان

        

   . (()  اني حصنًـبـزوج يـتـوكأن امل . ) ٢٥ : اآلية ،سورة النساء 

  .يصون به عفافه 

اذ ـخـظور اإلسالمي أن تؤسس األرسة وتؤدى الغريزة باتـوز يف املنـجـوال ي "         

ً ـية قديـيئات اجلاهلـد البـهور عنـشـقات كام هو مـيـاألخدان والعش  ، اثً ـا وحديـم

ة عىل النوع البرشي عن ـظـرغبة يف املحاففاإلسالم حيث الناس عىل تكوين األرسة 

ق استمرار ـالذي حيق ؛ - الذي ال حيصل إال بالزواج الرشعي - ناسل والتكاثرـطريق الت

البقاء البرشي ، كام يدعو إىل تكوينها رغبة يف سالمة املجتمع من االنحالل اخللقي 

حتى أردهتم  ؛ والدمار تهم الويلـوأورث ، ية التي أدت إىل هالك أقوامـسـوالفوىض اجلن

  . ) ٢١ : ص ،هـ  ١٤٢٨ ،شيخ  (.  "هون الكرامات أو ، إىل أرذل األحوال

ويسمو إىل بلوغ غايات  ، ق مطالب عديدةـيـواإلنسان يف هذه احلياة يسعى لتحق         

قها بمفرده ، لكن مطالبه تلك قد تكون ميرسة إذا كان ـيـحقـوأهداف ال يستطيع ت

يسعى اإلنسان  " : )هـ  ١٤٢٨ (يقول طعيمة  ، شد من أزرهـنه وتـأرسة تعيتمي إىل ـين

وما األرسة إال  ، يق ذلكـقـفسه بتحـقل بنـال يست ؛ مةـيـرية ومطالب جسـإىل آمال كب

زل االرتباط ـم يـول ، ريةـالب الكبـيق املطـقـحـعاون يف تـاهر التـاملظهر العميل من مظ



 

 

 

 ، ب املصالحـلـهم جلـينـني الناس والتعاون بـباط بـالرتاهر اـوى مظـاألرسي من أق

ي الزواج يتحمل كل فرد املسؤولية ـفـف اإذً  ، وغ اآلمال الكبارـوبل ، ودفع املضار

  . ) ٢٨: ص  (.  "املحددة عن كل ترصفاته 

ا ة تصان فيهـقيـيئة نـية اإلسالمية تسعى ألن يعيش أفرادها يف بـوملا كانت الرتب         

، األرسة  : ومنها ذلك يقـمهمة لتحقكانت هلا وسائط  ؛ ظ فيها الفضائلـوحتف ، احلقوق

نمية ـوت ، يعي الذي يتوىل محاية الفراخ الناشئة ورعايتهاـضن الطبـهي املح " : حيث

نطبع بالطابع ـقى مشاعر احلب والرمحة والتكافل ، وتـتلـأجسادها وعقوهلا ، ويف ظله ت

.  " هاـعـتعامل مـوت ، اةـيـتح للحـفـتـوره تـدى احلياة ، وعىل هديه ونالزمها مـالذي ي

  . ) ٢٣٥ : ص،  ١: ج  ،هـ  ١٤٠٠ ،قطب  (
  

  :  اإلسالموسائل تكوین األسرة في : ثاني المبحث ال
يامها إال بالزواج ، وقد وضع اإلسالم هلذا الزواج ـال يمكن ق اإلسالماألرسة يف          

ي ـلـرتان اجلاهـ وضوابط ال يمكن قيامه إال هبا ، وألغى كل أشكال االقريـوسائل ومعاي

من ويل  ؛ ويف لضوابط الرشعـالتي كانت من قبل ، وأبقى الزواج الواضح اجليل املست

من  اة نوعً ـنـنـة املقـة خارج هذه العالقـوأصبحت أي عالق ، وشاهدين وإعالن ودوام

  .ه ـهي عنـنـاحلرام امل

ٌ ة اـحتى أن العالق          يعاقب  ، من حدود اهللا خلارجة عن شكل الزواج الرشعي حد

  ((  :قال اهللا تعاىل  .ة قبل العقوبة األخروية ـصاحبها عقوبة دنيوي

            

           

 ((  .)  ٢ : اآلية ،سورة النور ( .  



 

 

 

عىل اسـتـمـتاع كل مـن الـزوجـني بـاآلخـر  يد حلـفـد يـقـع ": زواج ـوال         

  . ) ١١: ، ص  م ١٩٩٧زيدان ،  (.  " الوجه املرشوع

قاضاه ـق ما يتـحقـني الرجل واملرأة بام يـيد حل العرشة بـعقد يف ":  كام يعرف بأنه         

وما عليه من  ، هام من حقوقـيـحدد ما لكلـوي ، وتعاوهنام مدى احلياة ، الطبع اإلنساين

  . ) ٢٦:  هـ ، ص ١٤٢١مرسي ،  (.  " باتـواج

ّ عليه          ب اإلسالم يف الزواج وحض ّ    ((  :فقال سبحانه  ، ولقد رغ

            

            

  . (()  ٣ : اآلية ،سورة النساء ( .  

ن الفطرة ـة من سنـنـن املرسلني ، وكذلك سـة من سنـوالزواج يف اإلسالم سن         

  .فاسد واألمراض ا أنه محاية للمجتمع من املـالسوية الطاهرة ، كم

 ، ةـيـسـيـودوافع رئ ، ريةـة كبـميـالم أهـة اإلسـعـريـي شـزواج فـولل "         

اده ـبـيل الوحيد الذي رشعه اهللا لعـبـسـه الـإن ، روريةـانية ضـسـح إنـصالـوم

رشي عىل ـس البـظ اجلنـق حفـيـقـولتح ، يةـفـية وعاطـاجات نفسـق حـيـقـحـلت

يم ـلـئ السـدافـن الـضـوفري احلـولت ، همـتـاء ورعايـنـإنجاب األبـب المةـر وسـهـط

د ـيـكان الوحـمـي الـرة هـفة ، فاألسـلـتـوها املخـمـراحل نـولة يف مـفـة الطـايـلرع

ى الرجل ـرة إذا أوفـاهـطـل هذه األجواء الـثـي مـوف. ا ـلهـق هذه األمور كـيـقـلتح

رة التي فطر اهللا ـطـظ الفـفـحـت ؛ها ـتـؤوليـسـبم زوجةـه وأوفت الـولياتؤـسـبم

  . ) ٣٢ : ص ،هـ  ١٤٢٩ ،النحوي  (.  "راف ـحـان من االنـصـوت ، الناس عليها

  



 

 

 

  :أركان الزواج ورشوطه * 

 ، حتى سامه اهللا عز وجل يف كتابه بامليثاق الغليظ ، لقد عظم اإلسالم عقد النكاح         

        ((  :قال اهللا تعاىل 

          

         

   . (()  ٢١ - ٢٠ : اآلية ،سورة النساء ( .  

ولعل من  " . ن من مظاهر اهتامم اإلسالم بالزواج أن جعل له ضوابط وقواننيأكام          

يد ـشيـلكي يتم ت مهمةً  اورشوطً  ، ددةً حم اه العناية أنه وضع للزواج أركانً مظاهر هذ

 . "لروح اإلسالم ومبادئه  اقً ـوف ، ةـيقـوقواعد دق ، س سليمةـيان األرسي عىل أسـالك

فهي  اإلسالمظور ـوين األرسة من منـكـا وسائل تـأم . ) ٣٧ : ص ،هـ  ١٤٢٩ ،القوسي  (

  :ي ـلـا يـكم

 ً  :  أركان الزواج:  أوال

  : ا وهيـهـة ال يتم إال بـالثـان ثللزواج أرك         

بأن ال تكون  ، منع صحة النكاحـني من املوانع التي تـني اخلاليـوجود الزوج .١

ً ـثـاملرأة م َ ـن اللـم ال ْ ـوايت ي ُ ـح ة أو دـب أو عـسـل بنـذا الرجـن عىل هـمر

ً ـرض ً ـ كافاع ، وال يكون الرجل مثال وغري ذلك من املوانع  ، واملرأة مسلمة ار

  .عية الرش

اللفظ الصادر من الويل أو من يقوم مقامه ، بأن يقول : جاب وهو ـحصول اإلي .٢

َ : للزوج  َّ ز ْ و   .ك فالنة ـتُـج



 

 

 

بأن يقول  ، اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه : حصول القبول وهو .٣

  . ) ٥٢٠ : ص ،هـ  ١٤٢٥ ،الفوزان  ( .زويج ـقبلت هذا النكاح أو الت

ً ـثان  :  الزواجرشوط : ا ي

  : ا وهيـهـزواج أربعة رشوط ال يصح إال بـولل         

 ، تهـيـزوج أو تسمـتـني باإلشارة إىل املـوحيصل التعي ، ني كل من الزوجنيـتعي .١

  .ري إليها ـشـة أو يـتي فالنـتك بنـكأن يقال زوج

  .فال يصح إن أكره أحدمها عىل اآلخر  ؛ كل من الزوجني باآلخر ارض .٢

نكاحها باطل ، ـفسها بدون وليها فـعىل املرأة وليها ، فلو زوجت املرأة ن أن يعقد .٣

  .ا ـزنـة للـعـألن ذلك ذري

 . نيـني عدلـهادة رجلـزواج إال بشـصح الـكاح ، فال يـد النـقـادة عىل عـهـالش .٤

  . ) ٢٥٢ : ص،  ٦: ج  ،هـ  ١٤١٩ ،النجدي  (
ف هبذه األرسة عرتياإلسالم لكي ها تي حددهلذه الضوابط والوسائل ال والشك أن         

حيث ، كام أهنا بعيدة املغزى ، يدركها العقل البرشي ألول وهلة  جابية عظيمة الـيإ آثار

ا وإىل املجتمع ـهمـتعدى إىل أهلـبل وت، ظر إىل مصلحة كل من الزوج والزوجة ـنـت

 :ييل  ومن هذه اآلثار ما. املسلم بعمومه 

واهللا سبحانه وتعاىل حينام رشع ، وجل يف كيفية بناء األرسة  زثال أمر اهللا عـمتا .١

، به يف حياهتم  نوما يسعدو ،هذه الرشوط والضوابط أعلم بام يصلح للناس 

بعيد عن االجتهادات املنهج الرباين  ألن ؛ نانـيق منهجه فيه سعادة واطمئـفتطب

بنيها ليشكل منها ـي ،بني األرسة ـإن القرآن ي ". البرشية والنزعات الشهوانية 

 ً ، ونظامه يف الناس ، ومنهجه يف احلياة ، يقوم عىل أمانة دين اهللا يف األرض  اجمتمع

ً ـبني نـومل يكن بد أن ي ً بنيها عـوي،  بنيها مجاعةً ـوي افوسها أفراد كلها  ؛ا ي ـ واقعمال

ً ـي فاملسلم ال. يف آن واحد  ً ـائوال يتصور اإلسالم ق، إال يف مجاعة  ابني فرد إال يف  ام



 

 

 

وذات هدف اجتامعي منوط يف ، وذات نظام ، ظمة ذات ارتباط ـحميط مجاعة من

 ، ة هذا املنهج اإلهلي يف الضمري ويف العملـامـهو إق. الوقت ذاته بكل فرد فيها 

ولو مل يكن يف وسائل  . ) ٢٢٥:  ص، هـ  ١٤٢٥، العك  ( . "مع إقامته يف األرض 

ن الغاية التي خلق من إإذ ، ثال أمر اهللا لكفى ـإال امتتكوين األرسة من اآلثار 

  . ثال أمرهـأجلها اإلنسان هي عبادة اهللا وامت

، ة ـوات العارضـهـاب الشـحـوبة ألصـون ألعـرأة من أن تكـظ كرامة املـحف .٢

ّ الزوجةفي ـف ـي ِ ل َ ، قدم هلا ـبالزوج املت هارضا اشـرتاطو،  اشـتـراط وجـود و

ويكون ، تها ـويعيل من مكان، ما حيفظ للمرأة حقها ،  ذلك رجلني عىل وإشهاد

فكك ـن التـد له عـعـبأو، زوجي ـاط الـمرار هذا الربـتـواس قاءـبـأدوم ل

ني الزواج وفق هذه الضـوإذا م .فصام ـواالن ُ قها يف ـظ حـه حيفـوابط فإنـا ب

  .ائها يف ظالل الزوجية ـدوام بق

ذه ـي هـفـف، ة ـمـيـظـه العـتـكانـيان مـوبة ـيـزوجـد الـقـم عـيـظـعـت .٣

اق ـثـومي، رم ـتـحـد مـقـزواج عـأن الـوضيح بـوابط تـضـروط والـشـال

  .ل ـز وجـاه اهللا عـا سمـظ كمـيـلـغ

ً ـهـذ الزواج يف اإلسالم مفـد أخـقـول          ده اإلنسانية من قبل ـهـمل تع اي ـانـسـإن اوم

ً ـذ هنـدية تأخـة جسـه عالقـفي سـليزواج ـالف ،ديد ـا املـخهـيف تاري ى ـها األدنـومثل اج

ب ـسـال والنـن اجلمـيء مـها شـيـرتي فـارية يشـجـة تـقـوال صف، وانية ـيـمن احل

حتى إذا ما ، ة ـيـتـرورة الوقـليها الضإئ ـلجـة تُ ـوليس عالق. ن املال ـبيشء م

ة ـفالزواج عالق !ال ـك، ن ـيـزوجـلراع أحد اـت بشـعصفرورة ـضـضت تلك الـقـان

  . ) ٤٣٦ :ص ، ت .د، أبو النور  (. نسانية دائمة إ

  



 

 

 

  :  اإلسالممقاصد األسرة في :  المبحث الثالث
 باتـي رغـبـرة التي تلـقـية للحياة املستـيعـهي الصورة الطب اإلسالماألرسة يف          

ضاه اهللا للناس ، ويف ـالذي ارت طريـي بحاجاته ، وهي الوضع الفـفـان وتـسـاإلن

 ، تها تربز لنا عدد من املقاصد الساميةـبه يف إقامـدعوة اإلسالم إىل تكوين األرسة وترغي

  :واألهداف ذات األثر الفعال يف حياة الفرد واملجتمع ، ويمكن إمجاهلا فيام ييل 

 * ً  : بناء األرسة عبادة هللا :  أوال

   ((  :ألمر اهللا كام قال اهللا تعاىل  ثالـامت وذلك ألن يف إقامتها         

             

       . (()  ال ـثـوامت . ) ٣ : اآلية ،سورة النساء

فمن  ، تيـالنكاح من سن : ((يقول  - ه وسلمـيـصىل اهللا عل - يـبـوالن ،ادة ـبـأمر اهللا ع

  . ) ٥٩٢: ، ص  ١: ت ، ج .، د ابن ماجه ( )) . يـتي فليس منـمل يعمل بسن

وعبادة هللا رب  ، فهو من الدين - صىل اهللا عليه وسلم -  وما كان من سنة النبي         

ً ولقد حث الشارع عىل الزواج  " ، العاملني ،  احتى لقد اعتربه بعض الفقهاء فرض

ناء عن ـغـإال إذا كان ال يستطيع االست ؛ واألكثرون عىل أنه سنة ما دام يعدل مع زوجه

ً ـا فإنـالنساء ويقع يف الزن   . ) ١٦ : ص ،م  ١٩٩٩ ،أبو زهرة  (.  " اه يكون فرض

 : اىلـعـ تال اهللاـا قـمـل كـوج زـادة هللا عـبـها عـلم كلـسـاة املـيـت حـانـوإذا ك         

) )          (. ( ) ورةـس 

جري ـالتي ي، مة ـت العظيفالزواج وبناء األرسة من العبادا  . ) ١٦٢ :، اآلية األنعام 

 : - صىل اهللا عليه وسلم  -ويف احلديث قال النبي  ، رها عىل املسلم يف الدنيا واآلخرةـأج

يا رسول اهللا أيايت أحدنا شهوته ويكون له فيها  : قالوا )) . ويف بضع أحدكم صدقة ((



 

 

 

ها ـك إذا وضعذلـها وزر ؟ فكـيه فيـان علـأرأيتم لو وضعها يف حرام أك : (( أجر ؟ قال

ً يف احلالل    . ) ٦٩٧:  ص،  ٢ : ج، ت .د، مسلم  ( )) . اكان له أجر

ٍ نبـيل ، ومن أهم ما يميز األرسة يف           وحينام نـتأمل هذا املقصد نجد أنه مقصد سام

 . عن غريها من األرس  اإلسالم

ً ـثان*    :ة ـينـفيس والطمأنـق السكون النـيـحقـت: ا ي

     ((  :وعال يف قوله  ه اهللا جلملا أخرب ب اك مصداقً وذل         

           

    ((  .)  ٢١ : اآلية ،سورة الروم ( .  

ينكم مودة ورمحة بام رتب عىل الزواج ـوجعل ب" : فسري يف هذه اآليةـقال أهل الت         

فعة ـواملن ، تاع واللذةـمـستفحصل بالزوجة اال ، من األسباب اجلالبة للمودة والرمحة

ني ـمثل ما ب -   الغالبيف -  ني أحدـوالسكون إليها ، فال ب ، يتهمـبوجود األوالد وترب

  . ) ٦٣٩ : ص ،هـ  ١٤٢١ ،السعدي  (.  "ة ـمـني من املودة والرحـالزوج

         "  ً ً والوحدة األرسية تلعب دور إذ توفر  ، ظ عىل قوهتاـوحتاف ، يف نمو الذات اا بارز

ً ـنـب ً حمدد  وك يفـلـبؤ بالسـنـوالت ، مح هلا بإدراك الواقعـومن ثم تس ، ذاتـلل ااء

  . ) ٢٥ : ص ،م  ١٩٧٧ ،حسن  (.  "ة ـتلفـف املخـاملواق

لتوفري  يوعىل األرسة السع ، فيس مطلب مهم يف حياة اإلنسانـقرار النـواالست         

د كل من الزوجان مشاعر ـجـذلك أنه يف جو األرسة ي " ، قرار والراحة ألفرادهاـاالست

 فس ملولـفسية ، إذ النـار والراحة النقرـواهلدوء واالست ، األلفة واألنس والبهجة

ويطرد عنها الوحدة والوحشة ، وهذه  ، ويرسي عنها ، وبحاجة ماسة إىل من يؤنسها



 

 

 

نة ـيـقها إال عن طريق الزواج الذي هو سكن وطمأنـقيـحـتم تـاملطالب الرضورية لن ي

  . ) ٤٤ : ص ،هـ  ١٤٢٩ ،القوسي  (.  "للرجل واملرأة عىل السواء 

فيس يعني عىل أداء حق اهللا من العبادة ـقرار النـوال شك أن توفر السكن واالست         

 .والسعي يف معايل األمور  ، قيق األهدافـشاط واإلبداع وحتـبعث عىل النـوي ، والطاعة

ظامها ـتعمل األرسة من خالل ن ، ىل جانب ما لإلنسان من حاجات جسيمةإو "         

لة يف املودة والرتاحم ـمثـيتها ، هناك احلاجة العاطفية مـ تلبيف الزواج املرشوع عىل

ً ـوالسكن الروحي والن ً فيس ، واألرسة هنا تلعب دور  . "قيق هذه احلاجات ـيف حت اا بارز

  . ) ٢٢ : ص ،م  ١٩٨٣ ،عقله  (

  :زية ـريـيعة اإلنسانية الغـق حاجات الطبـقيـحـت: ا ثً ـثال* 

مثل حاجته إىل  ؛ حانه وتعاىل خلق اإلنسان وأودع فيه حاجات كثريةإذا كان اهللا سب         

وغريها من  ، وحاجته إىل اجلنس ، ضـواحلب والبغ ، الطعام والرشاب وامللبس

ناء فيها ـغـتأمل هذه احلاجات جتد أنه ليس من املمكن االستـاحلاجات ، وإنك حينام ت

ة ، وهناك حاجات ـقـها بمفرده من املشـب يامـان يف القـد اإلنسـجـا يـمل ؛ رةـن  األسـع

كحاجته إىل اجلنس  ؛ ال يمكن أن يقوم هبا الفرد بطريقة سليمة إال يف ظالل األرسة

 . والدافع اجلنيس 

 ، يعة اإلنسانية السويةـمع الفطرة السليمة والطب اقً ـيأيت متواف اإلسالمظام ـون         

ل ـعـل الغريزي إىل الطرف اآلخر ، جـيـهذا امل عاىلـه وتـل اهللا سبحانـعـا جـنمـيـفح

ً ـفـنـه متـل ً ـيـا صحقً ـريـا وطس به من خالله ـلـبي مطـلـسان أن يـكن لإلنـمـي اح

ى ـلـث عـن احلـدف مـهـالم يـذلك أن اإلس ".  رةـوين األسـكـوت ، زواجـبال

، رأة ـل واملـرجـدى الـة لرـقـتـة املسـعيـيـية الطبـسـريزة اجلنـداء الغـية نـاح تلبـكـالن

اس ـر النـطـي فـتـرة الـطـع الفـتالءم مـطة تـضبـة منـمـة سليـقـباعها بطريـوإش



 

 

 

ي ـذاتـظ له كيانه الـفـة ، وحتـيـان من االنحدار إىل درك احليوانـون اإلنسـصـعليها ، وت

ت مرض ، ه العضوية ، فال كبـاتـرف طاقـي صـوازن فـق له التـقـحـ، وت واالجتامعي

  .) ٤٤ : ص ، هـ ١٤٢٩ ،القوسي  (.  "وال إطالق هلا بال ضابط 

طرية ـاجة الفــذه احلــاء هــضــطيع قـتــيس اإلسالمري ـي غـرد فـفـان الـوإذا ك         

ت عىل نإف ؛ خارج نطاق األرسة ّ ً  االسعادة الدنيوية واألخروية شيئً فسه من ـنه فو   . عظيام

ني الرجل واملرأة يتم فيه اتصال اجلسد ـاالتصال غري الرشعي ب "كان ومن هنا          

ِ  ية تعطـيـألن الزان وال يتم فيه اتصال الروح بالروح ، ، باجلسد ْ ب َ ض َ ع طي ـوال تع ، اه

ً تم السعادة البـقلبها وروحها ، ولت ، وهلذا  اد من االتصال اجلسمي والروحي مع

وف ـن اخلـم ورهـتـما يعة إىل ـباإلضاف ؛ صـاقـرعي اتصال نـر الشـيـال غـصـفاالت

َ ـن عـوم ، ارـن العـم .  "ب ـلـقـب الـأنيـوت ، ذنبـالـور بـعـشـوال ، راضـى األمدو

  . ) ٣٨ : ص ،م  ١٩٩٨ ،العك  (

ً ـنـمت اإلسالمظام األرسة يف ـلذلك كان ن          فال كبت  ، يتوافق مع الفطرة البرشية افس

ؤدي إىل التحلل من ـحتى ال تصبح رهبانية  ، وال إباحية ت ؛ منع هلذه الغريزة وال

  .ضيلة ـالف

  : ثري النسلـإنجاب الذرية الصاحلة وتك: ا رابعً * 

ً وهذا امل          أن يف إنجاب الذرية بقاء للنوع  ، إذ اقصد من أهم املقاصد وأعمقها أثر

ستخالف ق معنى االـقيـحـوت ، اإلنساين واستمراره عىل األرض للقيام بأمر اهللا وعبادته

       ((  :كام قال اهللا تعاىل  . يف األرض

            

      . (()  ٣٩ : اآلية ،سورة فاطر ( .  



 

 

 

ذه األرض ـى هـلـحانه عـبـل اهللا سـبـخلف من قـتـسـان مـسـفاإلن "         

ا ، فاألرض وما فيها ـيهـم اهللا فـكـامة حـوإق اد أهلها ،ـعـوإس ، تهاـميـنـها وتـارتـلعم

أن ـزم بـة ملتـفـليـه ، واخلـي أرضـة اهللا فـليفـهو خان ـسـده ، واإلنـملك هللا وح

ً ـون أهـكـي يـلك ؛ لفـخـستـر املـأوامـوكه بـلـي سـيد فـقـتـي ة ، ذلك ـالفـخـلل ال

.  "ل ـيـوكـه الـزم بـتـلـد يـيـة قـالـة ، والوكـالـى الوكـنـيد معـفـة تـلمة اخلالفـأن ك

  . ) ٤٣ : ص ،هـ  ١٤٢٩ ،القوسي  (

فس ومرغوب إليها ، إذ اإلنسان حيب أن يرى ـوإنجاب الذرية أمر حمبب إىل الن         

فه بعد موته ، كام أن اهللا سبحانه قرن األبناء باملال ، ـخلـته يف الدنيا يـؤاده ورحيانـثمرة ف

 . ناءـة باألبـفكذلك حبه للزين ؛ زين باملال ويسعى يف طلبهـفكام أن اإلنسان حيب أن يت

       ((  :هللا تعاىل قال ا

       . (()  ٤٦ : اآلية ،سورة الكهف ( .  

ى اهللا ـصل -ي ـنبـال الـكام ق ، هـوتـذرية نفع لإلنسان حتى بعد مـثري الـكـويف ت         

ة ، ـاريـة جـدقـص: ع عمله إال من ثالث ـطـقـإذا مات اإلنسان ان ((:  -  ه وسلمـيـعل

  . ) ١٢٥٥: ، ص  ٣: ج  ، ت.مسلم ، د ()) . ه ـو لـدعـفع به ، أو ولد صالح يـتـينأو علم 

 * ً   :ني أفراد املجتمع ـاعية بـتمـتكوين الروابط االج: ا خامس

ناسبه ـة تـن زوجـحث عـبـرة يـوين األسـكـى لتـسعـا يـينمـرد حـفـوذلك أن ال         

ودها ـسـة التي تـالقـعـا الـينهمـامت بـاحلة قـصـزوجة الـوإذا وجد ال ، وتالئمه

وة ـة األبـوالدهيم عالقـم بـطهـاء تربـنـأب رةـتجت هذه األسـثم أن ، اءـقـنـة والـبـاملح

أمر وهذا ما  ، ر وإحسان وتلطفـنوة من بـة البـالقـوع ، ةـايـنان ورعـمن عطف وح

مع ـتـمن أن املج -  صىل اهللا عليه وسلم - ق فيها ما أخرب به النبيـقـويتح ، به اإلسالم

  .وروابط وشيجة  ، قوية عالقات ينهمـبا ـتربطهم فيم ، د الواحدـسـاملسلم كاجل



 

 

 

ذلك  ". رب الزوج وأقارب الزوجة رس أخرى من أقابط كل أرسة بأـوكذلك ترت         

ً ـأنه عن طريق الزواج ت  ، ني األرسـتكون الروابط بـت : اتكون األرسة ، وعن طريقه أيض

.  " ةـفـلـتـبائل املخـمع واألجناس والشعوب والقـتـني املجـم بـمع ، ثـتـني املجـثم ب

قيام عالقات جديدة بطريق  ؛ ألرسةويرتتب عىل تكوين ا . ) ٣٥ : ص ،م  ١٩٩٨ ،العك  (

 ، رتابط العائالتـوت ، ني الناسـارف بـتسع دائرة املعـتـف ، ب واملصاهرةـسـالن

  .اسك ـمـتـقارب العشائر وتـتـوت

 * ً   :ة ـيلــبالن اإلسالمية اعيةـتمـالقيم االج بعض قـقيـحـت: ا سادس

ِ ـذه الـم هـن أهـوم          َ ـق   :م ـي

ظ ـحفـبت نسبه ، فاألرسة تـفالفرد بدون أرسة ال يستطيع أن يث: ظ النسب ـحف  . أ

ِ يه من أن يكون جمهول األصل ـحمـوت ، لإلنسان نسبه   .ا ي ـدع

 ؛ رةـق األسـيرـن طـية عـسـق رغباته اجلنـقـحـا يـنمـه حيـوذلك أن: ة ـفـالع  . ب

غري  الك طرقً ـسـأو ي ، ايً ـسـي أن يضطرب جنـف ةـه ال يكون لديه حاجـإنـف

ة من ـايـوالوق ،ية ـنسـالمة من األمراض اجلـرتب عىل ذلك السـتـوي ، مرشوعة

 .  رافات السلوكيةـنحاال

ً  ة بقاء الفردـرتتب عىل العفـكام ي       .ا ي ـقـن اطيب السمعة ، حسن الذكر ، طاهر

ً ئفالزوج يكون مس: مل املسؤولية  حت  . ت  ؛ يف أرسته عن توفري العيش الكريم هلم وال

ً ـتجده مهتـف ، يةـوترب ، وصحة ، وملبس، ومرشب  ، ومأكل ، من مسكن ا ـم

  .يسعى ويكدح من أجل أن يوفر هلم طيب املعاش  ، لذلك

ية ـوترب ، يتها عن القيام بحق زوجها وخدمتهـرأة كذلك مسئولة يف بـوامل    

ً  ، ظة عىل مالهـواملحاف ، نائهـأب   . افهي مسئولة أيض



 

 

 

ً تُ  فاألرسة     َ ـإذا ِّ ح من الزوج والزوجة مسؤوليات وواجبات مل تكن  ل كال م

ن فلقد أراد اإلسالم ألبنائه الذي " .إىل رحاب األرسة  ئايـأن يفقبل  امعليهواجبة 

أن يكونوا جادين ،  ؛ واخلالفة يف األرض عهد إليهم برسالة عامرة الكون

ُ  يف أي موقع من مواقع احلياة -ينهضون بمسؤولياهتم  ِ و ُ ج بكل حرص  - واد

 . "ذه املعاين ـرد هـن إلكساب الفـوطـري مـي أول وخـرة هـوإخالص ، واألس

  . ) ٢٥ : ص ،م  ١٩٨٣ ،عقله  (

يتوقع منه أن يتحمل  ق يف القيام بمسؤوليته األرسية الـفـخـمن هنا كان من ي    

  . هـإلي اهـمسؤولية جتاه دينه أو وطنه أو أي تبعة يعهد ب

اإلحسان إىل  : نمو عن طريق األرسةـق وتـتحقـيلة التي تـومن القيم النب    

الوالدين ، واملعارشة باملعروف ، واحرتام األوالد ، والوفاء بالعهود ، واألمانة ، 

والرتاحم املتبادل ، والعفو ، ورد التحية ، والصرب ، واحلياء ، واإليثار ، وغريها 

   . ) ٧ : ص ،هـ  ١٤٢٢ ،الفرج  ( . من القيم
  

ن ـیـة بـیـاعـمـتـجالقات االـعـال:  عـرابـث الـحـبـمـال
  :  اإلسالمرة في ــراد األســأف

قوم عىل أسس ـعالقة متميزة فريدة ، ت اإلسالمني أفراد األرسة يف ـة بـالعالق         

األرسة ة مع الفطرة البرشية ، يأخذ كل فرد من أفراد ـقـنة ، وقواعد حكيمة متوافـيـمت

عىل أداء احلقوق والواجبات ويؤدي احلق الذي عليه ، ومع هذا فهي ليست قائمة  ، حقه

ائمة عىل بذل قصارى اجلهد يف ـة قـفاهم ، وعالقـة حمبة وتـوإنام هي عالق ؛فحسب 

  .ني أفراد األرسة ـة واملودة بـفاء جو األلفـيل إضـسب

ّم هذه العالقـإن اإلسالم ن "          حتى ال تكون خاضعة  ؛ ةـينـىل أسس متة عـظ

وجاءت سرية . ني حني وآخر ـثور بـد تـزعات التي قـبات اخلاصة ، والنـلألهواء والرغ



 

 

 

وحياته مع أزواجه النموذج األعىل للحياة الزوجية ،  - صىل اهللا عليه وسلم - الرسول

م املـة تـمـوجاءت حياة املسلمني يف عهد النبوءة اخلات ّ ي عىل هذه ـيقـطبل التـثـقد

  . ) ٦٩ : ص ،هـ  ١٤٢٩ ،النحوي  (.  "األسس والقواعد كذلك 

 ، حقوق الزوجة عىل زوجها : ني أفراد األرسةـاعية بـشمل العالقات االجتمـوت         

وحقوق اآلباء عىل األبناء ، ، ته ، وحقوق األبناء عىل اآلباء ـوحقوق الزوج عىل زوج

  :حو التايل ـنفصيل ذلك عىل الـويمكن ت

 * ً   :حقوق الزوجة عىل زوجها :  أوال

  :رية من أمههام ـوق كثـللزوجة عىل زوجها حق         

:  لقوله اهللا تعاىل ، ند عقد النكاحـته عـنه وتسميـيـب تعيـجـالذي ي: حق املهر  .١

 ))           

    . (()  املهر : والصداق هو  . ) ٤ : اآلية ،سورة النساء . 

     ً ً بالنبي ـفكلام قل وتيرس كان أفضل ، اق ، واملرشوع يف املهر أن يكون قليال تداء

ً  - صىل اهللا عليه وسلم - ً ـيـهر إنام رشع تطيللربكة ، وألن امل وحتصيال فس ـلن اب

ً  ، املرأة املخطوبة ب ـسـحـون بـكـغي أن يـبـلذا ين ؛ عىل جدية اخلاطب ودليال

  . ةـالوسع والطاق

ً  ويكون بحسب حالة الزوج املادية إ: املسكن الرشعي  .٢ ً  ايسار ،  اا وتوسطً وإعسار

ً ـجهـب أن يكون مـجـوي ،  اها عرفً ـبـناسـا وما ية غالبً ـوجتاجه الزـحـبام ت از

حلالته املادية  غي للزوجة أن ال تطلب من زوجها ماال يطيقه مراعاةً ـبـكذلك ين

       : ((  لقول اهللا عز وجل

          



 

 

 

          

       . (()  ٦ : اآلية ،سورة الطالق (.  

ستدامة فسها للزوج ، الـوتكون يف مقابل حبس املرأة ن: ة عليها ـقـفـالن .٣

والقيام بأعبائه ، وتوليها شؤون األوالد  ، يتـتاعه هبا ، وإرشافها عىل البـمـاست

ىل بيت إقاهلا ـتـة من عقد النكاح الصحيح وانـقـفـتحق النـسـورعايتهم ، وت

     : ((  لقول اهللا تعاىل ، الزوجية

  . (()  ق عىل زوجته ـفـفعىل الزوج أن ين . ) ٢٣٣ : اآلية ،سورة البقرة

ليه إتاج ـحـتها بكل ما تـوأن يقوم بكفاي ، تريـقـباملعروف من غري إرساف وال ت

  . ةٌ ـمـة قائـيـبحسب قدرته املالية ، وما دامت الزوج

؛  )١( والعالج واخلادم ، تاعـمـوالكسوة وال ، تشمل الطعام والرشاب قةـفـوالن    

 ً   .عليه وهي يف حاجته  اإن كان قادر

فيجب عىل الزوج أن يعدل مع زوجته ، و ذلك بأن : العدل واإلنصاف معها  .٤

   ((  :لقوله تعاىل  . امله هي بهـعـا حيب أن تـها بمـاملـيع

         . (()  سورة

  . ) ٢٢٨ : اآلية ،البقرة 

   ((  :لقوله تعاىل  ، وأن ال يؤذهيا بالقول أو الفعل    

        

                                                             

م ،  ١٩٨٦ ، العبد على حد سواء ، ابن منظورالذكر واألنثى واألمة و كلمة تطلق يف اللغة على: اخلادم  )١(
 .  ٤١، ص   ٤: ج 



 

 

 

           

         . (()  ٢ : اآلية ،سورة الطالق ( .  

ً ـإن ك - هـاتـني زوجـدل بـب عليه أن يعـجـا يـكم      ، يف كل يشء - اان معدد

  .عامل ـكن والتـوة واملسـة والكسـقـفـيت والنـبـيف امل

 حارم من األقارب ،ـمـوال ، وةـخإها من أم وأب وـارة أهلـزيـاح هلا بـالسم .٥

نهم صلة الرحم التي أمر ـيـقطع بـنـتها لكي ال تـيـها يف بـوأن يسمح هلم بزيارت

  .ا ـهـاهللا بصلتها وأوىص ب

 ، ةـيس يف حدود الوسع والطاقـنـباع اجلـفاف باإلشـقها يف اإلعـيام بحـالق .٦

صىل اهللا عليه  - بيـا إليه النـملا دع اقً ـقيـحـألمر اهللا تعاىل ، وت ةً ـابـوذلك إج

  . ه يوم القيامةـباهاة بـمن طلب الولد للم - وسلم

ة يف ـواحلرية املطلق ، صيةـها الشخـوقـتع بكامل حقـمـاح هلا بالتـالسم .٧

،  - دون رقابة من الزوج أو تدخل منه - ا اخلاصةـهـرصف بأمواهلا وأمالكـالت

ثامر بام يعود ـة واالستـمـجارة والزراعة واملساهـفيد من أمواهلا بالتـتـفلها أن تس

 ،أبو زهرة  (،  ) ١٦٦ : ص ،م  ٢٠٠٢ ، الدسوقي ( .دة ـائـفـع والـفـها بالنـيـلـع

  . ) ٧٩ : ص ،م  ١٩٩٩
ً ـثان*   :ه ـتـحقوق الزوج عىل زوج: ا ي

  :ي ـلـا يـوللزوج عىل زوجته عدد من احلقوق يمكن إمجاهلا فيم         

إن للزوج عىل زوجته حق  : واملقصود ، فيام أمرها به باملعروف : لطاعة لها .١

يطة أال يكون يف هذا األمر أو النهي معصية هللا تبارك الطاعة يف كل أمر وهني رش

جوز هلا طاعته ، ألنه ال طاعة ملخلوق ـوتعاىل ، فإذا أمرها بام خيالف أمر اهللا فال ي

   ((  :ودليل ذلك قوله تعاىل  .يف معصية اخلالق 



 

 

 

           

         

       

          . (( 

  . ) ٣٤ : اآلية ،سورة النساء  (
فإن أذن هلا  ، منه إال عند احلاجة وبإذن زوجهاخرج ـوال ت : تهاـيـقر يف بـأن ت .٢

 ، بة مزامحة الرجال يف األسواقـنـتـجـة ، مـياب سابغـشمة بثـحتـخرجت م

    ((  :ة وال متعطرة ، يقول اهللا تعاىل ـزينـغري مت

        

           

   . (()  ٣٣ : اآلية ،سورة األحزاب ( .  

نعت بغري عذر رشعي كانت ـفإذا امت: أن تطيع زوجها كلام دعاها إىل فراشه  .٣

رجل امرأته إىل إذا دعا ال ((:  - وسلمصىل اهللا عليه  - لقول النبي ، عاصية لرهبا

 هـ ، ١٤٢٢البخاري ،  ()) . الئكة حتى تصبح ـتها املـلعن ، ـيءه فأبت أن جتـشفرا

  . ) ١٤٦: ص  ، ١٣: ج 
وذلك بأن ال تأذن لغريب وال ألحد يكرهه : فسها وماله ـأن حتفظ زوجها يف ن .٤

جب ـا وذي حمرم ، وكذلك يه إال أبوهيـوال أن يطأ فراشه بغري إذن ، يتهـبدخول ب

 .ترصف يف ماله الذي وضعه حتت يدها إال بإذنه ـفال ت ؛ ظه يف مالهـعليها أن حتف

ألهنا لو صامت : ه ـأال تصوم صيام التطوع وزوجها حارض مقيم عندها إال بإذن .٥

 روع هبا ،ـشـتاع املـمـها واالستـنعه من حقه يف معارشتـمـهذا الصيام تـب هاـفإن

ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد  ((:  -  صىل اهللا عليه وسلم - نبييقول ال



 

 

 

ام ـان الصيـذا كإا ـمأ . ) ١٤٩: ص  ، ١٣: ج  هـ ، ١٤٢٢البخاري ،  ()) .  هـإال بإذن

 .زوج ـق الـى حـلـدم عــقـق اهللا مــألن ح، ه ـذنإرط ـتـشـي ه الــإنـف اـبً ـواج

  . ) ٢٨٥ - ٢٨٠ : ص ،م  ١٩٩٧ ، زيدان (

 : املرتتبة عىل أداء احلقوق الزوجية  الرتبوية اآلثار* 

الرتبية اإلسالمية تربية متوافقة مع الفطرة التي فطر الناس عليها ، فالفرد حيتاج إىل          

قالله بشخصيته ، وحفظ حقوقه وكرامته ، ـحتقيق ذاته ، واالعرتاف بكيانه ، واست

زامات كل طرف ـن خالل حتديد حقوق والتـلك ، فمية اإلسالمية تسعى إىل ذـوالرتب

ا عىل مؤسـعكس إيـني وقيامه هبا ؛ ال شك أن ذلك ينـمن الزوج ً ة األرسة ، ـسـجاب

فيثمر الطمأنينة والسعادة عىل أفرادها ، كام يثمر األنس والسكن لكل من الزوج 

 . والزوجة ، وهو هدف من أهداف تكوين األرسة 

ا عىل العالقة بـهذه احلقوق يؤثر إي كام أن أداء          ً ِ ـجاب ُـنـت ج املحبة ني أفراد األرسة ؛ في

ضاء عنها ، ـواإلغ ، ضحية يف حتمل أخطاء الطرف اآلخرـواأللفة ، والتعاون والت

زول ، وذلك ـتكون أرسةً بعيدةً عن املشاكل ، وإذا حدثت هذه املشاكل فرسعان ما تـف

 . ني أفرادها ـة بـة وقوة هذه العالقـانـتـمل

ني هلذه احلقوق أثر إيـجابـي ينعكس عىل األبناء ، ـزوجـن الـكام أن ألداء كل م         

يؤدي كل طرف فيها ما عليه ؛ تربى االبن عىل ذلك فكان أبعد شأ االبن يف أرسة ـفإذا ن

 . ا األرسة ذرية صاحلة نافعة ملجتمعه تـنـشأ عن هذهـما يكون من االنحراف ، ف

ً ألمر ويف أداء هذه احلقوق الزوجية أثر عىل املجتمع           ؛ حيث أهنا تـنـتج أرسةً ممتـثلة

ً ـئـاهللا ، وحمقـقـة ملنهجه يف األرض ، فهي سعيدة وهان ً صاحلة ة هبذا األمر ، ومتثل قدوة

  . لبقية األرس يف املجتمع 

  :حقوق األبناء عىل آبائهم : ا ثً ـثال* 



 

 

 

 ؛ر من آية باإلحسان إىل الوالدين لقرآن الكريم قد أمر األبناء يف أكثإذا كان ا         

ُطر عليه  ، ومل يأمر اآلباء بنحو ما أمر به األبناء ، عند الكرب خاصةً و فلعل مرد هذا ما ف

يا بكل يشء ـأن يضحبنائهم ، حب حيمل الوالدين ـنات من حب ألبـاآلباء يف كل الكائ

  .يل أبنائهم ـيف سب

ويمكن  ،  )ت .د (ذكرها العفيفي  عىل آبائهم اقد حدد هلم الرشع حقوقً ـومع هذا ف         

 : ي ـلـإمجاهلا فيام ي

 ، بن حقه من الضياعظم احلقوق وأمهها ، ألنه حيفظ لالوهو من أع: حق النسب  .١

 ، والرضاع، ة ـرتبة عليه كحق احلضانـرشد ، وبقية احلقوق متـوحيميه من الت

        ((  :قال تعاىل  .ة ـقـفـوالن

        

          

   . (()  ٥ : اآلية ،سورة األحزاب ( .  

ً : حق الرضاع  .٢ وهو ما حيتاجه  ، من أهم احلقوق ، ألنه غذاء الطفل اوهو أيض

وال غنى له عنه ،  ، قوم عليه حياتهـوت ، فهو الذي ينمو به ، الوليد من املطالب

  ((  :كام قال اهللا تعاىل  . ومدة الرضاع حولني كاملني

         . (() قرة بورة الـس، 

  . ) ٢٣٣ : اآلية
 ، بحفظهوالقيام  ، ة الطفل ورعايتهـيـزام برتبـااللت : هـراد بـوامل: ة ـحق احلضان .٣

  .ري شؤونه ـوتدب

تيار األسامء احلسنة ـوقد حث اإلسالم اآلباء عىل اخ: حق التسمية احلسنة  .٤

ائكم إىل اهللا ـب أسمـإن أح ((:  - صىل اهللا عليه وسلم - بيـقال الن . نائهمـألب



 

 

 

 النبي وكان . ) ١٦٨٢: ص  ، ٣: ج  ، ت.مسلم ، د ()) . ن ـالرمح دـبـاهللا وع دـبـع

ً  -  هللا عليه وسلمصىل ا - ً ـيـقب اـإذا وجد يف املسلمني اسم َّ ـغ اح   .ره ـي

عه عند حلق باذبح عن املولود يوم سـيحة التي تـالذب : وهي ؛ة ـيقـحق العق .٥

ُ ـف ؛ يحة فدية للطفل يفدى هباـشعره ، وهذه الذب ت ـنـوللب شاتـان للغالمذبح ـي

ا ـرنـأم ((: ت ـها قالـأن - نهاـي اهللا عـرض - شةـث عائـديـحـل ، دةـاة واحـش

 وعن نيـالم شاتـغـن الـق عـأن نع -  مـه وسلـيـصىل اهللا عل - ول اهللاـرس

  . ) ١٠٥٦: ص  ، ٢: ج  ، ت.ابن ماجه ، د ()) . اجلارية شاة 

د والدته ، ـنـفل عـر الطـة التي تكون عىل ذكـلفـوهو قطع الق: تان ـق اخلـح .٦

واستمر  ، تنـتـخافهو أول من  ؛ -  ه السالمعلي - تان من ملة إبراهيمـواخل

صىل اهللا عليه  - ينا حممدـحتى بعث نب ، تان من بعده يف الرسل وأتباعهمـاخل

َ ـف -  وسلم َ ـش َ ر : الفطرة ، حيث روي عنه أنه قال له من خصال ـوجع ، تانـاخل ع

 ، قليم األظافرـوت ، وقص الشارب ، ستحدادواال ، تانـاخل: الفطرة مخس  ((

  . ) ١٥: ص  ، ١٥: ج  هـ ، ١٤٢٢البخاري ،  ()) . ط ــف اإلبـتـنو

وموا باإلنفاق عىل أوالدهم قد أوجب اإلسالم عىل اآلباء أن يقـف: ة ـقـفـحق الن .٧

 ً ً طعام  ، بلغ مبلغ الرجالـتد عود الذكر ويـ، حتى يش ااثً ـا وإنا وكسوةً ذكور

  .زوج ـتـثى وتـفسه ، وحتى تكرب األنـتطيع أن يعول نـويس

 ، ةـقـفـني أوالدهم يف النـووا بـفعىل اآلباء أن يس: ني األوالد ـوية بـسـحق الت .٨

ً ـامت ؛ ينهم يف كل األمورـويف اهلبة ويف العطية ، وأن يعدلوا ب صىل اهللا  -  لقوله ثاال

 ، ٣: ج  ، ت.مسلم ، د ()) . أوالدكم  يفوا ـدلـوا اهللا واعـقـات ((  : - عليه وسلم

  . ) ١٢٤١: ص 
 - صىل اهللا عليه وسلم - قد كانـف: ق واللني ـحق الرمحة والرأفة واملعاملة بالرف .٩

قهم هبم ، واألمثلة عىل ذلك كثرية يف السنة املطهرة ـأرحم الناس بأوالده وأرف



 

 

 

أن األقرع بن حابس التميمي  -  ريض اهللا عنه - ما روي عن أيب هريرة : منها

رسول  يا: قال ـوهو يقبل ولده احلسن ، ف - ه وسلميـصىل اهللا عل - بيـرأى الن

ً ـهم أحـبلت منـد ما قـولـن الـرة مـشـعي ـإن ل ! اهللا  يـبـه النـيـر إلـظـنـ، ف اد

َ ـم (( : الـثم ق - وسلمصىل اهللا عليه  - رحم ن ال ي ُ البخاري ،  ()) . رحم ال ي

  . ) ١٧: ص  ، ١٥: ج  هـ ، ١٤٢٢
بعد وفاة الوالدين  اتًـنـان أو بـك انًـد ابـولـبت للـثـق يـو حـوه: حق اإلرث  .١٠

      ((  :لقوله عز وجل  ، أو أحدمها

            . (()  سورة

وليس ، وجل يف كتابه بمقادير حمددة  وهذا احلق فصله اهللا عز . ) ١١ : اآلية ،النساء 

  . ) ٨٥ - ٧٥: ص  ( . هذا جمال بسطها

  :حقوق اآلباء عىل األبناء : ا رابعً * 

وللوالدين  ،ين من آباء وأمهات وأجداد وجدات عموم الوالد : واملراد باآلباء هنا         

ة ، ـا أشد عنايـهمـوقـبحق اإلسالم يـرية وأمهية عظيمة ، ولذا عنـة كبـمكانيف اإلسالم 

ً ـا بحق اهللا عز وجل ، وجعلت اإلحسان إليهمـوقرنت حقهم ً وإلزام كام قال اهللا  اا قضاء

          ((  :تعاىل 

            

    . (()  ٢٣ : اآلية ،سورة اإلسراء ( .  

 : ي  ـلـا يـوق فيمـقـذه احلـويمكن إمجال ه         

ب لآلباء عىل األبناء ، وأكرم خصال الرب ـجـفهو أعظم احلقوق التي ت: حق الرب  .١

ا يف غري معصية اهللا ، ـتهمـصيحـواألخذ بن ، اـواحرتام رأهيم ، ثال أمرمهاـامت



 

 

 

ا خاصة وقت ـورعاية مصاحلهم ، اـض اجلناح هلمـفـخ : ومن خصال الرب

 :كام قال اهللا  تعاىل  ؛ اـمـرهـن أمـضجر مـناب رفع الصوت والتـتـكربمها ، واج

 ))          

           

     . (()  ٢٣ : اآلية ،سورة اإلسراء ( .  

ُ  ، قوا عىل آبائهمـفـجب عىل األبناء أن ينـفي: ة ـقـفـحق الن .٢ َ ـوأن ي ِّ ؤ ا ـوا هلمـنـم

مهام طال  - اـيق هبمـكن واألكل والرشب والعالج ما يلـمن الكسوة والس

، يه ـا إليه ، ألن الولد وما يملك ألبـتياجهموخاصة عند كربمها واح ، -  بقاؤمها

ً ، وإن والدي : فقال  - صىل اهللا عليه وسلم -  فقد جاء رجل إىل النبي إن يل ماال

إن أوالدكم من أطيب كسبكم . والدك أنت ومالك ل : (( الـق . حيتاج إىل مايل

  . ) ٣١٢: ص  ، ٣: ج  ، ت.دأبو داوود ،  ()) .  والدكمأ كسب كلوا من

ً ـذك - ويف الولدـإن تـف: حق اإلرث  .٣ ِ  - ثىـا كان أم أنر ه الوالدان بأنصبة ثَ ور

ةً ـوف ، ةـتلفـخـم ّ   .يف كتب علم الفرائض  ق ضوابط مقرر

 ، اـهمـنـيـفـوتك ، اـلهمـان غسـوذلك بإحس: ا ـهمـا بعد مماتـهمـة حقـايـرع .٤

  .فرة والرمحة ـا بالعفو واملغـوالدعاء هلم ، اـنهمـودف

قرب ـوالت ، اـوصلة أرحامهم : اـا بعد موهتمـا ومعارفهمـإكرام أصدقائهم .٥

  . ) ٧٣ : ص ،هـ  ١٤٢٩ ،القوسي  ( .ودد إليهم ـوالت
  

   : وظائف األسرة في اإلسالم:  خامسالمبحث ال
لألسـرة فـي اإلسالم وظائف عديدة تدل عىل مكانتها العظيمة ، وعىل سمو          

حتقيق وظائف السكن واألمن واملودة والرمحة ،  ": الوظائف أهدافها ، ومن هذه 



 

 

 

 ، ً ً صاحلة وإشباع احلاجات العاطفية واجلنسية ، ووظائف إنجاب األبناء وتنشئتهم تنشئة

وإشباع حاجات النشء االقتصادية واالجتامعية والنفسية حتى يصلوا إىل مرحلة 

  . ) ٣٤ : ص ،ت .د ،موسى  (.  "االستقالل واالعتامد عىل النفس 

 : أن وظائف األرسة تتلخص فيام ييل  )م  ١٩٧٨ (ويرى رسحان          

 . تزويد املجتمع بأعضائه الصغار  .١

 . هتيئة فرص احلياة هلم ، وإعدادهم للمشاركة يف املجتمع  .٢

 . تزويدهم بوسائل وأساليب تكيفهم مع املجتمع  .٣

  . ) ١٨٤ : ص (. ا تقديم الدعم االقتصادي واالجتامعي والنفيس ألفراده .٤

القيام بالرتبية والتنشئة ألفرادها ، واالهتامم : ومن أهم وظائف األرسة يف اإلسالم          

 . بشخصياهتم من مجيع جوانبها اجلسدية واإليامنية واألخالقية والنفسية واالجتامعية 

 * ً  :  رتبية اجلسديةال:  أوال

مقدمة جماالت الرتبية التي هتتم هبا األرسة يف  إن تربية اجلسم واالهتامم به يف         

اإلسالم ، ويأيت اهتامم اإلسالم باجلسد يف إطار نظرته املتكاملة لإلنسان ؛ حيث اهتم 

، كام بإشباع احلاجات اجلسمية كاحلاجة للنوم واحلاجة لإلخراج واحلاجة إىل الغذاء 

 ،مرسي  (. ة وخاصة اجلسمية اهتم باللعب كـوسـيلة تـربوية فـي كافة جماالت الرتبي

  . ) ١٤٣ : ص ،هـ  ١٤٢١

أما عن دور األرسة يف الرتبية اجلسدية فيتجىل من خالل املنهج الذي رسمه          

، وسالمة البدن ، واملحافظة عىل مظاهر الصحة اإلسالم لكل ما يتعلق بقوة اجلسم 

 : واحليوية ، ومن معامل هذا املنهج ما ييل 

 . عىل األهل واألوالد  وجوب النفقة  . أ



 

 

 

 . اتباع القواعد الصحيحة يف املأكل واملرشب والنوم   . ب

 . التحرز من األمراض املعدية   . ت

 . معاجلة املرض بالتداوي   . ث

 . تعويد األفراد عىل التقشف وعدم اإلغراق يف التنعم   . ج

، واالبتعاد عن الرتاخي د والرجولة ـجـاة الـيـى حـلـد عـولـويد الـعـت  . ح

  . ) ٩٨ : ص ،هـ  ١٤٢١ ،اخلداش  (. االنحالل وامليوعة و

مر           ُ ونـجـد اهتامم األرسة يف اإلسالم بالرتبية اجلسدية منذ املراحل املبكرة يف ع

الطفل ، ومن ذلك االهتامم بالرضاعة وحتديدها بعامني كاملني ، وطريقة الفطام ، 

قة األكل والرشب واإلخراج واإلنفاق عىل الطفل ، وكثري من األحكام املتعلقة بطري

 . والنظافة العامة وامللبس 

كام يوجه الطفل يف ظالل األرسة إىل األلعاب الرياضية التي تنمي الصحة ،          

 . وتكسبه املهارات اجلسدية العالية 

ا*  ً  :  إليامنيةرتبية اال:  ثانـي

ألن الغاية من خلق هي األساس الذي ينبغي أن ينطلق منه كل مسلم ، وذلك          

الفرد يف هذه احلياة هي التوجه إىل اهللا بالعبادة ، وهو مفطور عىل هذا األمر منذ والدته 

ما من مولود إال يولد عىل الفطرة ، فأبواه : (( حيث قال النبي صىل اهللا عليه وسلم 

  . ) ٢٤٧: ص  ، ٤: ج  ، ت.مسلم ، د ()) . هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه 

فكل مـولـود يولد عـلـى فطرة اإليامن والتوجه إىل اهللا ، لكنه يتأثر بأرسته فإما أن          

ز هذا الـتـوجه إذا كـانـت األرسة مسـلـمة ، وإما أن يـنـحرف إىل توجه آخر  َّ يعز

 . حسب توجه األرسة 



 

 

 

 . ر املولود لذلك كانت مهمة األرسة يف الرتبية اإليامنية منذ الفرتة األوىل لعم         

 : أما عن دور األرسة يف تنمية اجلانب اإليامين فيتمثل فيام ييل          

اإلرشاد إىل اإليامن باهللا تعاىل وقدرته املعجزة وإبداعه الرائع عن طريق التأمل  .١

 . والتفكر يف خلق الساموات واألرض وما فيها من خملوقات 

: لعاملني ؛ ومن وسائل ذلك غرس روح اخلشوع والتقوى والعبودية هللا رب ا .٢

تربيته عىل الصالة وبيان قدرها وتشجيعه عليها يف سن مبكرة ، وتعليمه القرآن ، 

 . وإشاعة اجلو اإليامين داخل حميط األرسة 

 ،اخلداش  (. تنمية روح املراقبة هللا سبحانه وتعاىل يف مجيع الترصفات واحلركات  .٣

  . ) ٧٠ - ٦٦ : ص ،هـ  ١٤٢١

إلسالم حيدد وظيفة األرسة يف تربية أفرادها عىل اإليامن يف صور عديدة تشمل وا         

 : مجيع املراحل التي يمر هبا الفرد يف هذه احلياة ، ومنها 

 . االهتامم باألذان يف أذن املولود حني والدته  .١

 . دعاء اهللا باملأثور وشكره عىل النعمة اجلديدة  .٢

 . الدعاء للمولود بالربكة  .٣

ً  حلق شعره .٤  . والتصدق بوزنه فضة

 . تسمية املولود باسم حمبوب عند اهللا  .٥

ثم بعد ذلك تربيته بالقدوة احلسنة ، وتعليمه القرآن ، واألذكار الرشعية ، وتعليمه          

ا  ً العبادات من وضوء وصالة وصوم وصدقة ، وإذا بلغ سن الرشد مخسة عرش عام

إيامنه ؛ فيسهل عليه امتثاهلا لتلقيه جرعات  توضح له مجيع التكاليف الرشعية التي تزيد

  . ) ٢٣ - ١٨ : ص ،هـ  ١٤١٥ ،الشنتوت  (. إيامنية يف حميط األرسة منذ والدته 



 

 

 

فاألرسة يف اإلسالم عليها واجب عظيم يف الرتبية عىل اإليامن ، وتعزيز فطرة الطفل          

وجه األبناء نحو فلسفات تريض وإذا قرص البيت يف غرس الرتبية اإليامنية ؛ فسوف يت "

فالواجب زرع الوازع الديني يف نفوس الفتيان والفتيات ، . عواطفهم ، وتشبع نزواهتم 

.  "ابعة احلكيمة والتوجه احلسن ـتـولة ، باملـئـة املسـمـاآلباء بالقدوة الطيـبة ، بالكل يبثه

  . ) ٨٢ : ص ،هـ  ١٤٢٢ ،الناصر ودرويش  (

ًا*   :  ة األخالقيةرتبيال:  ثالـث

صىل  -األخالق هي جوهر اإلسالم وغاية من غايات إرسال الرسل كام قال النبي          

هـ ،  ١٤١١احلاكم ، ( )) . الق ـكارم األخـم مـمـت ألتـثـا بعـإنم: ((  -اهللا عليه وسلم 

  ) . ٦٧٠: ، ص  ٢: ج 

؛ فالعقيدة هي املحرك والدافع  واألخالق يف اإلسالم تقوم عىل الرتبية اإليامنية         

ما عالقة العقيدة باألخالق ؟ أال يمكن : قد يتساءل البعض  "الذي ينتج عنه اخللق و 

فام دامت العقيدة . أن يكون للناس أخالق طيبة بال عقيدة ؟ الواقع أن هذا وهم خادع 

يدة ؛ انحرفت ؛ فالبد أن تنحرف األخالق ، وما دامت األخالق قد انفصلت عن العق

  . ) ٩٤ : هـ ، ص ١٤٢٢، قطب  (.  "فالبد أن متوت 

: وله تعاىل ـكثرية منها ق ارتباط األخالق بالعقيدةى ـلـدل عـي تـتـصوص الـوالن         

 ))         . (()  سورة

  . ) ٤٥: اآلية  ،العنكبوت 

وإذا كان هذا االرتباط الوثيق بني األخالق واإليامن فإن الرتبية اإليامنية الصحيحة          

ً وسجايا محيدةً  ا فاضلة ً  . ستـثمر أخالق

األسـرة مـحضـن طبـيعي ، ومناخ مالئم ؛ تنمو فيه وتـتأصل القيم اخللقية ،  "و          

  . ) ٢٧ : ص ،م  ١٩٨٣ ،ه عقل (.  "واملعاين النبـيلة 



 

 

 

من خالل تطبـيقها يف الواقع ،  ساميةوهتدف الرتبية األخالقية يف اإلسالم إىل مرام          

 : ومن هذه األهداف 

 . إرضاء اهللا عز وجل والتزام أمره  .١

 . احرتام اإلنسان لذاته وشخصيته  .٢

 . هتذيب الغرائز وتنمية العواطف الرشيفة واحلسنة  .٣

 . ارة الصاحلة القوية إجياد اإلد .٤

 . اكتساب العادات النافعة الطيبة  .٥

 ،أبو العينني  (. انتزاع روح الرش عند اإلنسان ، واستبداهلا بروح اخلري والفضيلة  .٦

  . ) ١٨٨ : ص ،م  ١٩٨٥

رية ـاالت كبـجـاركة مـبـاليمه املـعـي تـالم فـام اإلسـظـد نـد أوجـوق "         

ه ـيـوجـتـترص الـقـي هلذه األخالق ، فال يـعـيل الواقـمـعيق الـطبـة للتـعـوواس

، ل يف املواعظ واخلطب ـمثـظري املتـى اجلانب النـلـالق عـذه األخـى هـاإلسالمي إل

يق وممارسة كل هذه ـبل أوجد من املجاالت والعالقات البرشية املتـنوعة ؛ ما يسع تطب

اء ـسان بـربه عز وجل ، وعالقـة اآلبة اإلنـالقـفع. فة ـتلـاألخالق واآلداب املخ

باألبناء ، وعالقـة الرجل بأهله ، وعالقـته بأقربائه وجـريانه ، والرجل فـي الطريق ؛ 

كل تـلك مـجاالت واسعة يـجدها املسلم وينطلق من خـالهلا لـيـمـارس تـلك 

  . ) ٩٤ : ص ،هـ  ١٤٢٣ ،باحارث  (.  "اآلداب واألخالق اإلسالمية العظيمة 

فوظيفة األسـرة يف الرتبـية األخالقية ألفرادها عظيمة وشاقة ، وذلك لسمو          

 . أهدافها ، وكثرة جماالهتا ، وعدم اقتصارها عىل زمان أو عمر حمدد 

ا*  ً  :  رتبية االجتامعيةال:  رابع



 

 

 

عية تـأديب الولد منذ نعومة أظفاره عىل التزام اآلداب االجتام: املقصود هبا          

الفاضلة ، واألصول النـفسية النبـيلة ، والتي تنبع من العقيدة اإلسالمية اخلالدة 

والشعور اإليامين العمـيق ، ليظهر الولد يف املجتمع عىل خري ما يظهر به من حسن 

 ،اخلداش  (. التعامل ، واألدب ، واالتـزان ، والعـقل الـنـاضـج ، والترصف احلكيم 

  . ) ١٧٢ : ص ،هـ  ١٤٢١

 . الرتبية الشك أهنا نتيجة من نتائج الرتبية اإليامنية واألخالقية السابق ذكرها وهذه          

 : وتتلخص أهداف الرتبية االجتامعية فيام ييل          

بناء العالقات االجتامعية احلميمة بني أفراد األرسة املسلمة عىل أساس من تقوى  .١

 . التضحية والتسامح والرب اهللا ، ومن احلب واملودة والعطف و

 . احلث عىل بر الوالدين واإلحسان إليهام  .٢

الـحـث عىل العمل ، واإلسـهـام فـي تـطـويـر الـفـرد واملجتمع من خالل  .٣

 . العمل الرشيف 

 . تنمية اإلحساس بروح املسئولية الفردية واجلامعية والتأكيد عليهام يف بناء األمة  .٤

ا متوازنًا ، يشمل كل جوانب حياته العمل عىل إعداد اإلنسان إع .٥ ً الناصر  (. داد

  . ) ١٣٨ : ص ،هـ  ١٤٢٢ ،ودرويش 

 : ومن الوسائل التي تساعد األرسة يف القيام بوظيفتها االجتامعية ما ييل          

 . القدوة احلسنة  .١

 . تعويد الفرد عىل االستقالل وحتمل املسئولية  .٢

 . بناء التدرج يف تعليم األ .٣

 . األبناء وحسن اخللق  اللطف مع .٤

 . إعطاء االبن مساحة من الثقة واحلرية واحرتام الرأي  .٥



 

 

 

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 

  ثالث الفصل ال
 ةدحـتـمِ الْمـئَةُ اُألميه  



 

 

 

  ةراُألس ةسسؤا بِمهاممتاه رظَاهمو  
 : املبحث األول 

 .  دةـحـمتـم الـن األمـة عـمحـل

 : بحث الثاين امل

 .  ة باألرسةـينمعـأجهزة هيئة األمم املتحدة ال

 : املبحث الثالث 

 .  ية باألرسةـرات األمم املتحدة املعنـمـأهم مؤت

 : املبحث الرابع 

 . م  ١٩٩٤مالمح مؤمتر السكان والتنمية بالقاهرة 

 : املبحث اخلامس 

 .  املعنية باألرسة املخاطر  يف مؤمترات األمم املتحدةيات وـأهم اإلجياب
 

   :ة عن األمم المتحدة ـحـمـل:  المبحث األول
 * ً  : أة ـشـالن:  أوال

 : يةـكـدة األمريـتحـات املـيس الواليـدة إىل رئـتحـم املـشاء األمـرة إنـود فكـتع         

وذلك يف إعالن األمم ،  م ١٩٤٢ : ناير يف عامـوذلك يف أول ي، )  فرانكلني روزفلت( 

َ ، ) يطاليا واليابان إملانيا وأ(  : دة  ضد دول املحورـتحـامل َ ووض ثاق األمم املتحدة ـمي  ع

. م  ١٩٤٥ : يف عام ، وـسكـيـة سان فرانسـنـي مديـمعوا فـتـة اجـني دولـلو مخسـمثـم

كان الرئيس  ".  دة إىل حيز الوجودـتحـفسه برزت األمم املـأكتوبر من  العام ن ٢٤ : ويف



 

 

 

وقد استخدم هذا االسم  ، رتح اسم األمم املتحدةـفرانكلني روزفلت هو الذي اقالسابق 

تمع ـحني اج، م  ١٩٤٢ : ألول مرة يف إعالن األمم املتحدة الصادر يف أول يناير عام

وتعاهدوا باسم حكوماهتم عىل االستمرار يف حماربة دول  ، ممثلو ست وعرشين أمة

ظمة ـمخسني دولة اجتمعوا يف مؤمتر املن ثلوـدة ممثاق األمم املتحـووضع مي. ور ـاملح

بريل أ ٢٥ : نيـة بـدة الواقعـيف امل ، سكوـيـة سان فرانسـد يف مدينـقـالذي ع ؛ ةـالدولي

رتحات التي سبق أن وضعها ـثهم املقـوجعلوا أساس بح. م  ١٩٤٥ : عام ؛ يونيو ٢٦ و

.  يةـحدة األمريكـدة والواليات املتكة املتحـتي واململـيثلو الصني واالحتاد السوفيـمم

 . " م ١٩٤٥:  أكتوبر عام ٢٤ : وبرزت األمم املتحدة إىل حيز الوجود بصفة رسمية يوم

  . ) ٨ : ص ،م  ١٩٧٢ ،مكتب األمم املتحدة لإلعالم  (

دة ـتحـثاق األمم املـمر أعامله بإقرار ميـأهنى املؤت ؛ م ١٩٤٥يونيو  ٢٦ : ويف "         

ظام األسايس ـمر النـكام أقر املؤت ، مادةً )  ١١١ ( : ثاقـضمن  هذا امليـوت ، اعباإلمج

فاذ إال يف ـثاق حيز النـومل يدخل املي، مادة )  ٧٠ ( : ملحكمة العدل الدولية املكون من

ت عليه الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن ـحيث صادق ، م ١٩٤٥أكتوبر 

 والذي يظهر أن . ) ٨: م ، ص  ٢٠٠٦حياوي ،  (.  " مةـظـنية األعضاء يف املـوغالب

، شاء األمم املتحدة كان ذلك خيدم مصاحلها ـا نادت بفكرة إنـدة حينمـتحـالواليات امل

وخاصة ، ة ـيـارجـخـامالهتا الـقرار يف تعـن واالستـا من األمق هلا ذلك نوعً ـحقـوي

  .مع الدول العظمى 

ً ـثان*    :بادئ امل:  اي

ت نصوص الفصل األول من ميثاق األمم املتحدة املبادئ التي يتعني عىل ـضمنـت         

قيق ـوهي بمثابة الركيزة األساسية لتح ؛ زام هباـااللتظمة والدول األعضاء ـاملن

 ُ   :ثاق ـانية من امليـوهي كام جاءت يف املادة الث ، ظمة من أجلهاـت املنئَ شـناألهداف التي أ



 

 

 

  .ظمة عىل مبدأ املساواة يف السيادة جلميع أعضائها ـنقوم املـت " .١

زامات التي ـبوعي وحسن نية االلت اوظمة أن يؤدـيع أعضاء املنـب عىل مجـجـي .٢

َ ، ثاق ـأحكام هذا املي ىضـتـارتبطوا هبا بمق تع ـمـيع التـمـمنوا للجوذلك ليؤ

  . ظمةـ املنيفتهم ـخوهلم إياها عضويـنافع التي تـقوق واملـباحل

وة ـقـديد بالـهـالت ة عنـيـهم الدولـاتـظمة يف عالقـنع عىل أعضاء املنـيمت .٣

ً  ؛ خدامهاـواست ، قالل ألية دولة ـأو االست ، يادة احلدودـكان ذلك ضد س سواء

  .دة ـتحـناىف وأهداف األمم املـتـة أخرى تـأو بأية طريق

شاطاهتم التي ـن دة كل العون يفـتحـعىل كل األعضاء أن يقدموا لألمم امل .٤

ناع  عن مؤازرة أية ـواالمت ، ثاقـطابق مع هذا  امليـفسهم بالتـبوها عىل أنـأوج

  .خاذ عقوبة زجرية أو رادعة ضدها ـدة باتـتحـقوم األمم املـدولة ت

اء ـضـت أعـسـي ليـاه الدول التـجـري الالزمة تـدابـخاذ التـظمة باتـتعهد املنـت .٥

ضيه حفظ السالم ـتـوبام يق ، هلذه املبادئ اقً ـسلكوا وفأن ي ؛يف األمم املتحدة 

  .ني ـواألمن الدولي

تدخل يف الشؤون الداخلية ـدة أن تـتحـيز لألمم املـجـثاق ما يـليس يف هذا املي .٦

  وليس فيها ما حيمل لألعضاء، ة ـيـباهتا الوطنـللدول التي تدخل  يف إطار واج

ذا املبدأ ـثاق عىل أن هـصوص هذا امليـلن  اقً ـتها وفـعىل طرح هذه املسائل لتسوي

 ،حياوي  ( . "ابع ــصل السـواردة يف الفـرية الـيق القواعد الزجـتطبـل بـخـال ي

  . ) ٣٤ : ص ، م ٢٠٠٦

 : هداف األ:  اثً ـثال* 

 ويف مادته األوىل ؛ دةـتحـثاق األمم املـوردت يف نصوص الفصل األول من مي         

  :ايل ـتـدة كالـتحـملأهداف األمم ا



 

 

 

 : ي ـدة هـحـتـمـم الـداف األمـأه "         

ذ التدابري ـتخـهلذه الغاية ت اقً ـقيـحـوت، محاية السالم العاملي واألمن الدويل  .١

والقضاء عىل كل  ، ارتكة الفعالة لدرء األخطار التي هتدد السالم وإبعادهـاملش

ازعات ـنـوالتمسك يف حل امل، الم خل بالسـعدوان أو غريه من األعامل التي ت

والقانون الدويل  ؛ لقواعد العدل اقً ـة وفـيـرق السلمـدويل بالطـابع الـذات الط

ؤدي إىل ـها أن تـة التي من شأنـيـاع الدولـأو األوض ، زاعاتـذه النـيف حل ه

  .فصم عرى السالم 

ني ـساواة بني األمم عىل أساس احرتام مبدأ املـة عالقات الصداقة بـنميـت .٢

  .ري لتوطيد السالم العام ـخاذ سائر التدابـوات ، قرير املصريـوحق ت ، الشعوب

 ، تصاديـق التعاون الدويل يف حل املشكالت الدولية ذات الطباع االقـقيـحـت .٣

وإشاعة وتطوير احرتام حق اإلنسان ، واإلنساين  ، يـقافـوالث ، واالجتامعي

 ، سـنـن العرق واجلـظر عـض النـبغ، رش ـع البيـمـة جلـيـريات األساسـحـوال

  .أو الدين  ، ةـأو اللغ

داف ـذه األهـق هـيـقـحـية لتـانـسـيق اجلهود اإلنـنسـكني من أجل تـمـالت .٤

  . ) ٣٣ : ص ،م  ٢٠٠٦ ،حياوي  (.  " ةـركـتـشـامل

  :ة ـيـسـيـفروع الرئال:  اعً ـراب* 

 ، ددةـلكل فرع منها أعامل حم ، يةـسـة فروع رئيـىل ستإة دئة األمم املتحـهي عفرـتـت         

ظمة األمم املتحدة مؤسسات ـيف من أشـنـت " : )م  ٢٠٠٦ ( ا ذكر ذلك حياويـكم

، وصاية لس جم، تصادي واجتامعي ـجملس اق، جملس األمن ، اجلمعية العامة : ية ـسـرئي

  . ) ٣٦ : ص ( ."ة وسكرتاري ، حمكمة عدل دولية



 

 

 

قع مقار مخسة منها يف املقر الرئييس لألمم املتحدة ـت " : أما عن مواقع هذه الفروع         

ادي ـصـتـس االقـلـواملج، وجملس األمن  ، ة العامةـيـعـي اجلمـوه، يويورك ـبن

 : وـادس وهـأما مقر اجلهاز الس، ة العامة ـواألمان ، وجملس الوصاية ، واالجتامعي

،  http://www.un.org (.  "هولندا ـاي بـاله : يـع فـقـيـف، ة ـيـدولـحمكمة العدل ال

  . )هـ  ١٤٣٠/  ٨/  ١٥: بتاريخ 

الل ــن خـم نيـبـتـو ما سيـهـف ، روعـذه الفـرع من هـصص كل فـخـوأما عن ت         

  :ة ـسـعرض عن كل مؤسـيـما س

  :ة ـة العامـيـاجلمع)  أ  (  

 ، وهي جهاز التداول واملشاورة يف األمم املتحدة، ظمة ـوهي اجلهاز العام للمن "    

حلل  اي ـدول اـبارها برملانً ـلذلك يصح اعت ، دةـتحـحيث يضم مجيع أعضاء األمم امل

ً ـحـر إلـثـاملشكالت العاملية األك   . ) ١٠٨ : ص ،م  ٢٠٠٦ ،القاطرجي  (.  "ا اح

  :از ـهـذا اجلـف هـائـومن وظ

  .واألمن  السلمة ـوصيان ، لتي يقوم عليها التعاون الدويلظر يف األسس اـالن -

  .ته أو تؤثر يف سلط ، ثاقـدخل يف نطاق امليـة تـة أية مسألـشـمناق -

عاون ـزيز التـعـها تـأنـن شـي مـتـيات الـوصـتـدار الـإجراء البحوث وإص -

  .يـياسـالدويل الس

ان ـسـوق اإلنـقـعمل عىل كفالة حوال ، هـنـدويـون الدويل وتـانـر القـويـتط -

  . ) ١٢ : ص ،م  ١٩٧٢ ،مكتب األمم املتحدة لإلعالم  ( . ةـيـاسـوحرياته األس

 : ن ـس األمـلـجـم) ب ( 



 

 

 

د وصف جملس األمن بأنه وق " ، ة الدول الكربى عليهـيمنـهـتاز جملس األمن بـيم    

ُ ـد امليـد قلـوق. ظمة ـقراطي للمنـستاجلهاز اال َ  ثاق  يةً ـسـرئي ةً ـاألمن مسؤولي جملس

ِّ ة عىلـظـللمحاف   . ) ٤٠ : ص ،م  ١٩٨٧ ،اجلندي  (.  " دويللم ال الس

ً ـر عـشـة عـسـمـن خـن مـس األمـلـون جمـكـتـوي      ، ونـة منهم دائمـسـمخ،  اضو

 . ني ـتـخاب كل سنـتـجديدهم باالنـتم تـرشة الباقون فيـوأما الع

واالحتاد  ، وفرنسا ، الصني ممثلو : األمن من مخسة أعضاء هملس تألف جمـي "    

بهم ـتخـنـومن عرشة أعضاء غري دائمني ت، دة ـتحـوالواليات امل ، تيـيالسوفي

خاب أحد من هؤالء األعضاء ـتـجوز إعادة انـوال ي ، اجلمعية العامة ملدة عامني

  . ) ١٤ : ص ،م  ١٩٧٢ ، مكتب األمم املتحدة لإلعالم (.  "ة ـيـانـمبارشة ملدة ث

 : ي ـلـن ما يـس األمـجلـات مـطـف وسلـائـومن وظ    

م ـراض األمـألغ اقً ـوف ، نيـن الدوليـالم واألمـى السـة علـظـافـحـامل - "

  .ها ـادئـدة ومبـتحـامل

  .ي ـتكاك دولـد يؤدي إىل  احـف قـزاع أو موقـق يف أي نـقيـحـالت -

روط ـأو بالش ، ازعاتـنـض أمثال هذه املـبع لفـتـلتي تالتوصية بالوسائل ا -

  .ها ـلـالتي توضع حل

  .يم التسلح ـظـنـظام يكفل تـشاء نـرسم اخلطوط إلن -

غي ـبـا ينـأو التوجيه بم، عتداء اأو حالة  ، هدد السالمـقرير وجود حالة تـت -

 . ا ـددهـخاذه من إجراءات بصـات

اذ إجراءات أخرى ـخـأو إىل ات ، صاديةـتـعقوبات اق عـيـدعوة األعضاء إىل توق -

  .فه ـنع وقوع االعتداء أو لوقـوة ملـخدام القـضمن استـتـال ت



 

 

 

 ،م  ١٩٧٢ ،مكتب األمم املتحدة لإلعالم  (.  " ديـتـعـد املـي ضـراء حربـجإاذ ـخـات -

  . ) ١٥ : ص

ذة ـافـوقرارات ن ، ةـعـسالحيات واـتع بصـمـن يتـس األمـجلـظ أن  مـالحـوامل    

  . اقوى دول العامل مادي رصة عىل أـتـنة والسلطة فيه مقـمـحيث أن اهلي ة ،وقوي

 : اعي ـتصادي واالجتمـاملجلس االق) ج ( 

ً  ٥٤س ـلـيضم املج     الث ـرتة ثـعية العامة لفـخبون من قبل اجلمـتـين ، اعضو

 ، تمع عىل مدار العامـجـوهو ي، لبسيطة ية اـذ القرارات فيه باألغلبـخـتـسنوات ، وت

ا جتامعً اضمن الدورة ـتـوت، يع ـدة مخسة أسابـة ملـربى كل سنـد دورة كـقـويع

.  ةـاعية اهلامـصادية واالجتمـتـائل االقـة املسـشـاقـنـتوى الوزراء ملـعىل مس اخاص 

) http://www.un.org  هـ ١٤٣٠/  ٨/  ١٥: ، بتاريخ ( . 

  :س ـلـجـمـل الاـمـن أعـم

ي توصيات ـبنـوت ، اعي بإجراء دراساتـصادي واالجتمـتـيقوم املجلس االق "    

عل من املجلس ـجـصاص يـتـوهذا االخ، اعية ـصادية واالجتمـتـحول األمور االق

نع ـقـالتي ت ؛ ي لصناعة التوصياتـيسـاعي املحفل الرئـصادي واالجتمـتـاالق

صادي ـتـويصدر املجلس االق ، دةـتحـئة األمم املـيهو ياسة العامة للدولـالس

ً ـاعي تـواالجتم  ،امل ـي العـاعي فـع االجتمـول الوضـوات حـالث سنـكل ث اقرير

 ؛ م ١٩٨٣ : ذ عامـومن، دة ـتحـني أجهزة األمم املـيق العام بـنسـوم بالتـكام يق

ئة ـيـدانية هلـيـشاطات املـوات عن النـرة كل ثالث سنـة مـس دراسـلـيصدر املج

  . ) ٥٠ : ص ،م  ١٩٨٧ ،اجلندي  (.  " األمم

  .ة صـخصـؤونه بواسطة جلان متـوترصيف ش هامهـا يقوم املجلس بمـكم    



 

 

 

ف املجلس شؤونه بواسطة جلان أساس "     ِّ وهيئات فرعية  ، ية وجلان فرعيةـويرص

 : ة ـيـوله اآلن جلان العمل التال ، نوعةـأخرى مت

  .اء ـصـإلحة اـنـجل -

  .اعية ـتمـة االجـنميـة التـنـجل -

  .رأة ـز املـركـة مـنـجل -

  .ان ـكـة السـنـجل -

  .ان ـسـوق اإلنـقـة حـنـجل -

  . ) ١٨ : ص ،م  ١٩٧٢ ،مكتب األمم املتحدة لإلعالم  (.  " دراتـخـة املـنـجل -

صادية ـتـضايا االقـ القيف يقوم بدور واضح وملموسوالذي يظهر أن املجلس     

ني األمم ـزة الوصل بـمـكام يمثل ه، اعية من خالل مهامه وجلانه ـتمـوالقضايا االج

  .نحاء العامل أمعات يف ـتـني املجـدة وبـتحـامل

  :ة ـايـوصـس الـلـجـم) د ( 

ً ) ١١( : شائه هو إدارةـأنشئ جملس الوصاية وكان اهلدف من إن     ً ـإقليم  ا مشموال

  .قدمها نحو االستقالل ـوعىل تشجيع ت، دول أعضاء ) ٧( : رهتايقوم بإدا ، بالوصاية

حررت ـبعد أن ت ، م ١٩٩٤ : هت مهمته يف عامـتـوان ، ق املجلس أهدافهـوقد حق    

  .ة ـت الوصايـحـت تـالدول التي كان

ديل ـتعـام بـه عـته بوجـملت مهمـتـد اكـوق ، ةـايـس الوصـلـجـام مـد قـوق    

 . ي األمر ذلكـضـتـد يقـا قـلمـا وكـمـفـاع كيـتمـز له االجـيـجـخيل ليظامه الداـن

) http://www.un.org  هـ ١٤٣٠/  ٨/  ١٧: ، بتاريخ ( . 

  ) :ة ـاريـالسكرت (ة ـة العامـاألمان) هـ ( 



 

 

 

ذ الربامج ـفـنـوت ، دةـتحـقوم األمانة عىل خدمة األجهزة األخرى باألمم املـت "    

نه ـتعي ، ة األمني العامـوعىل رأس األمان ، ضعها هذه األجهزةـلتي توالسياسات ا

ً عىل ترشيح من م صاصاته ـتـحت اخـندرج تـجلس األمن ،  ويـاجلمعية العامة بناء

هدد السالم ـها تـة مسألة يرى أنـن إىل أيـس األمـر جملـظـه نـيـتوج : ريةـالكث

  . ) ٢٢ : ص ،م  ١٩٧٢ ،لإلعالم  مكتب األمم املتحدة (.  " نيـواألمن الدولي

ها كام ذكر ـوأعىل موظف إداري ب ، مةـظـضم رأس اهلرم  يف املنـة تـة العامـواألمان    

واألشخاص الذين  ، ة العامة األمني العامـضم األمانـت " : )م  ٢٠٠٦ (حياوي ذلك 

ً عىل ـوتع، ظمة ـتطلبهم املنـت ، توصية جملس األمن ني اجلمعية العامة األمني العام بناء

  . ) ٦٦: ص  ( . " مةـظـوهو أعىل موظف إداري يف املن

ياسية ـة وسـيات إداريـكون من صالحـتـوت ، ةـعـني العام واسـوصالحيات األم    

  : هاـنـوم ، ةـيـونـوقان

فني ـوهو الذي يعني املوظ ، اي ـمة دولـظـاألمني العام هو رئيس إدارة املن -

  . يةـيمـظـنـارس عليهم سلطة هرمية وتـويم، ئة األمم ـهي ني يفـالدولي

ن ـرير عـقـديم تـقـويقوم بت، مة ـظـة املنـيـزانـيـقوم بإعداد مـوهو الذي ي -

  .مة ـظـشاطات املنـن

 ر جملس األمن حول كل مسألة يمكن أن تعرضـظـت نـوم بلفـقـا يـكم -

  .ر ـطـخـالسالم الدويل إىل ال

ة ـيـدولـاهدات الـعـيع عىل املـوقـاوض والتـفـني العام بالتـم األموـا يقـكم -

  . ) ٥٤ : ص ،م  ١٩٨٧ ،اجلندي  ( . مـئة األمـباسم هي

  : ةـيـدولـدل الـة العـمـكـحـم) و ( 



 

 

 

. دة ـتحـة لألمم املـيـضائية األساسـئة القـهي اهلي : ةـدوليـدل الـمة العـحكـم "    

ون هو ـانـوهذا الق، ون اخلاص املوضوع هلا ـانـللق اقً ـمها وفبارش املحكمة مهاـوت

  .دة ـتحـثاق األمم املـزأ من ميـجـجزء ال يت

يعة ـبطب -  نهاـيـومن ب، ها ـت عىل قانونـتح أبواهبا للدول التي صدقـفـواملحكمة ت    

ء فيجوز ري األعضاـأما الدول غ،  دة ـتحـة الدول األعضاء يف األمم املـكاف - احلال

اء عىل توصية ـنـب، ة يف كل حالة ـية العامـعـددها اجلمـحـروط تـشـامها بـضمـان

  . ) ٢٠ : ص ،م  ١٩٧٢ ،مكتب األمم املتحدة لإلعالم  (.  " س األمنـجلـمن م

ً  ١٥ف من ـتألـوت ، دةـتحـيس لألمم املـيـضائي الرئـوهي الفرع الق "      ، اعضو

  . ) ٢٠ : ص ،م  ٢٠٠٠ ،عمر  (.  "هولندا الهاي يف  : ومقر املحكمة

راد قايض أمام حمكمة العدل الدولية عىل الدول وحدها دون األفـترص حق التـويق    

ني ـني دولتـزاع بـمة الفصل يف أي نـملك املحكـت وال،  أو اهليئات العامة أو اخلاصة

 : ة ـيـأو أكثر إال يف احلاالت اآلت

وب ـلـطـو مـا هـبم اي ـمـمة رسـكـاملح خطارإو ، زاعـنـراف الـة أطـقـمواف .١

 . ط ـبـه بالضـيـصل فـالف

ق ـيـبـطـر أو تـيـسـفـول تـور حـثـي تـتـات الـازعـنـمـي الـل فـصـفـال .٢

  . ) ١١٣ : ص ،م  ١٩٩٥ ،نافعة  (. ات ـيـاقـفـام االتـكـأح
  

أجھزة ھیئة األمم المتحدة المعنیة :  المبحث الثاني
  :  باألسرة

الل ـن خـهر مـويظ ، ةـقـئة األمم املتحدة بمؤسسة األرسة عناية فائـني هيـتعت         

دة ـتحـم املـيات األمـيف كل أدب " . تها الرتكيز عىل املرأة واألطفال والشبابـشطـأن



 

 

 

خصيص ـوت، ز شديد عىل املرأة والشباب والطفولة ـة تركيـتلفـها املخـاتـظمـبمن

يات ـعـشاء اجلمـوإن، ة هبم ـعلقـفيذ الربامج املتـنـط وتـخطيـها لتنـات بعيـظمـمن

  . ) ٦٨ : ص ،م  ٢٠٠٨ ،فليه  (.  "ظرهم ـني وجهة نـات غري احلكومية لتبـظمـواملن

الوكاالت (  : قلة تعرف باسمـات عديدة مستـظمـا ترتبط األمم املتحدة بمنـكم         

ط باملجلس ـبـوترت، دة ـتحـعاون مع األمم املتـوهذه الوكاالت ت ، )ة ـخصصـاملت

ية ـمـة وتعليـيـافـقـني ثـصاصاهتا ما بـتـنوع اخـتـحيث  ت ؛ اعيـتصادي واالجتمـاالق

س ـجلـة للمـمـظـتـر منـاريـقـدم تـقـوت، اعية ـتمـصادية واجـتـة واقـيـوصح

ة ـعـن أربـثر  مــدة أكـحـتـمـم الـص األمـصـخـوت " .اعي ـتمـصادي واالجـتـاالق

ر ـبـتـعـوي، ة ـيـاعـتمـة واالجـصاديـتـاطات االقـشـا للنـهـيتـزانـيـاس مـمـأخ

م ـاالت األمـال وكـسق ألعمـنـاعي هو املـتمـادي واالجـصـتـس االقـلـجـمـال

  . ) ١١٩ : ص ،م  ٢٠٠٦ ،قاطرجي  (.  "ول ـقـذه احلـي هـدة فـحـتـامل

 :  يـلـت ما يومن هذه الوكاال         

  .را ـسـويـيف س ، يفـنـيـومقرها ج ، ) ILO (ظمة العمل الدولية ـمن .١

  .يطاليا إيف  ، ومقرها روما ، ) FAO (ذية والزراعة ـظمة األمم املتحدة لألغـمن .٢

 ، ) UNESCO (ة ـيـافـقـوم الثـلـعـية والـرتبــدة للـحـتـة األمم املـمـظـنـم .٣

  . يف فرنسا ، مقرها باريس

  .يف ـنـيـمقرها ج ، ) WHO (ة ـيـظمة  الصحة العاملـمن .٤

 ،أبو عامود  ( . نـطـنـمقره واش ، ) World Bank (ي ـدولـنك الـجمموعة الب .٥

  . ) ٤٢ : ص ،م  ١٩٩٩



 

 

 

بارش ـرة بشكل مـية باألسـنـدة معـتحـة لألمم املـعـئات تابـزة وهيـهـناك أجـوه         

أن ـشـص األرسة يف الـخـيز لكل ما يـهـاإلعداد والتج شارك يفـوت ، أو غري مبارش

 : ها ـومن ، والصحي ، يـقافـوالث ، يميـعلـوالت ، والرتبوي ، االجتامعي

 كان ـسـدة للـتحـدوق األمم املـنـص.  

 رأة ـائي للمـدة اإلنمـتحـدوق األمم املـنـص.  

 ي ـائـمـدة اإلنـتحـج األمم املـامـرنـب.  

 دة ـتحـامل ة األممـعـامـج . 

 اعية ـتمـية االجـنمـدة لبحوث التـتحـد األمم املـهـعــم.  

 ة ـولـفـطـدة للـتحـة األمم املـمـظـمن.  

 ني ـئـؤون الالجـدة لشـتحـوضة األمم املـفـم.  

 ٨٧ : ص ،م  ١٩٨٧ ،اجلندي  ( .ة يرشـنات البـوطـستـدة للمـتحـمركز األمم امل ( .  

ُ ـقـف، كان ـندوق األمم املتحدة للسـص : زةـهـألجومن أهم هذه ا          س هذا ـسد أ

  :ري ـفه يف املجال األسـائـومن أهم وظ، م  ١٩٦٩ : ندوق يف عامـالص

ظيم األرسة ـنـبام يف ذلك ت، ة ـيـاد برامج الصحة اإلنجابـجـاملساعدة عىل إي "         

مساعدة البلدان ، لنمو السكاين ة برسعة اـرتنـحل املشاكل املق، ية ـسـنـوالصحة اجل

ني الصحة ـحسـمل عىل تـالع، اكلها السكانية ـها يف حل مشـبـالنامية بناء عىل طل

داد ـيت تعـثبـعي إىل تـوالس ، مكني املرأةـوت، ني ـنسـني اجلـواملساواة ب، ية ـاإلنجاب

  . ) ٢٧ : ص ،م  ١٩٨٧ ،أبو عامود  (.  "امل ـسكان الع

ان ـكـتم بالسـهـمرات التي تـفيد األول من املؤتـتـسـو املـندوق هـالصوهذا          

 : ولذلك ، راتـمـلك املؤتـداف تـع أهـة مـقـطابـتـه مـراضـن أغإث ـحي ، يةـنمـوالت

ق ـائـنمية إلقرار جمموعة من الوثـدة للسكان والتـتحـندوق األمم املـفها صـوظ "



 

 

 

السطور يف  نيـمريرها بـوت، ذوذ ـ وإباحية الشنيسـوية عىل حرية التوجه اجلـتـاملح

ً ـوأخي، بداية األمر   ، وق الشواذـقـان حـوضم ، ذوذـدعو للشـة تـحـنصوص رصي ار

  . ) ٧٠ : ص ،م  ٢٠٠٨ ،فليه  (.  "ي ـنسـيار اجلـتـوحرية االخ
  

أھم مؤتمرات األمم المتحدة المعنیة :  المبحث الثالث
  :  باألسرة

املعنية  دةـتحـرات األمم املـمـل مؤتـمـراض جمـعـتـالل اسـن خـظ مـيالح         

 ، مرات للشبابـومؤت ، ص حقوق اإلنسانـخـها مقسمة إىل مؤمترات تـأن بالسكان

ا أن هناك مؤمترات أخرى يف ظاهرها أهنا ـكم ، ومؤمترات للمرأة ، فولةـومؤمترات للط

ٌ ـعـا تجد أن هلـن فحصهاـتـن اـحينمولكن  ؛ رةـا األسـضايـن قـدة عـيـبع رة ـباألس لق

ً ـثيـهلذا ك " . رهاـيـة وغـيـئـيـصادية والبـتـمرات االقـؤتـكامل ، اـرادهـد أفـأو أح ما  ار

صادية ـتـني يف املؤمترات االقـنسـني اجلـات بـضايا األرسة واملرأة والعالقـيتم إدراج ق

ل القضايا ـغرات التي تـتح الثـلوب فبأس ؛ ية والصحية وغريهاـيئـة والبـنيـقـوالت ّ حو

نمية ـواملطروحة عىل بساط البحث كقضايا الت - ريـإذا صح التعب - يادية يف األصلـاحل

تلك ـيات ما بصددها بـفاقـتها والتوصل إىل اتـشـاقـرهن  منـتـف، ة ـيـإىل قضايا خالف

ضايا ـاعية كقـتمـة واالجرديـة والفـيـة املبارشة الذاتـذات العالق ؛ القضايا األخرى

زاز عىل مستوى دويل رفيع ، وهذا ـتـرضب من رضوب االب، ني اجلنسني ـات بـالعالق

لك ـصص تـخـوعىل وجه الت ، يةـنـدولية املعـمرات الـا ملعظم املؤتقً ـما كان مراف

  . ) ١٧٦ : ص ،م  ٢٠٠٦ ،قاطرجي  (.  "لدان النامية ـهم البـضايا تـناول قـتـت يـتـال

          ً رج ـخـها تـأن -  تعلق باألرسةـالتي ت -  مراتـذه املؤتـعىل ها كام يالحظ أيض

ؤيد ذلك ـوي،  ة يف عدد من القضاياـرتكـنها قواسم مشـيـقاربة وبـتائج متـبتوصيات  ون

  :ها ـيـيث جاء فـية بالقاهرة حـنمـة مؤمتر السكان والتـباجـذكر يف دي ما



 

 

 

ة هامة ـثـة دولية حديـشطـية يف أعقاب أنـنمـمر الدويل للسكان والتـؤتويأيت امل "         

يات التي ـفاقـه داعمة لالتـي أن تكون توصياتغـبـوين ، زة للبناءـذها ركيـخـأخرى يت

 :  اـهـوقائمة عىل أساس ، اليةـتـمرات الـها يف املؤتـليإتم التوصل 

: رأة ـدة للمـتحـم املقد األميم منجزات عـقيـمر العاملي الستعراض وتـاملؤت  . أ

  .م  ١٩٨٥ : عام ، يـنريوب : يـاملعقود ف ، نمية والسلمـاوة والتـسـامل

 ، وركـويـيـن : ود يفـقـاملع  ، لـفـل الطـي من أجـمـالـمة العـر القـمـؤتـم  . ب

  . م ١٩٩٠ : يف عام

 : املعقود يف، ية ـمـنـتـة والـئـيـالبـي بـنـعـدة املـحـتـمـم الـر األمـمـؤتـم  . ت

  . م ١٩٩٢:  يف عام ، ريو دي جانريو

  . م ١٩٩٢ : يف عام ، روما : املعقود يف ، ذيةـغـمر الدويل للتـؤتـامل  . ث

  .م  ١٩٩٣ : يف عام ، ناـفي : املعقود يف ، سانـوق اإلنـمر العاملي حلقـاملؤت  . ج

،  م ١٩٩٣ : امـع ، مـالـعـي الـن فـيـليـكان األصـسـة للـيـدولـة الـنـسـال  . ح

  .م ـالـني يف العـيدويل للسكان األصلـقد الـىل العإي ـضـفـي ستـتـال

 ، ةـاميـرية النـزرية الصغـتدامة للدول اجلـسـنمية املـاملؤمتر العاملي املعني بالت  . خ

  .م  ١٩٩٤ : عام ، ربادوس : املعقود يف

ويل للسكان تقرير املؤمتر الد (.  " م ١٩٩٤ : عام ، رةـة الدولية لألسـنـالس  . د

  . ) ٦ : ص ،م  ١٩٩٤ ،والتـنمية بالقاهرة 

  :وأهم ما دعت إليه  ، اذج من هذه املؤمتراتـعراض بعض النمـلذلك يكفي است         

ومما جاء يف :  )م  ١٩٧٤ ،يا ـرومان(  ، كانـسـي األول للـمـالـر العـمـؤتـمـلا *         

 :ر ـمـؤتـمـذا الـه

  .تمع ـها الكامل يف املجـجـودم ، ني دور املرأةـحسـالدعوة إىل ت -



 

 

 

  .الدعوة إىل مساواة املرأة بالرجل  -

.  "ها ـتـتوى خصوبـسـض املرأة ملـيـفـخـوت ، لـسـديد النـحـالدعوة إىل ت -

  . ) ٣٧ : ص ،هـ  ١٤٢٢ ،العبد الكرمي  (

ذا  ـاء  هـوج : ) م ١٩٨٤ ،املكسيك (  ، كانـسـي للـدولـر الـمـؤتـمـال *         

  :ه ـيـا إلـرز ما دعـومن أب ، ياـمر رومانـنوات من  مؤتـمر بعد عرش سـؤتـامل

 .  يع جماالت احلياةـوق الرجل يف مجـاوية حلقـسـها املـوقـإعطاء املرأة حق - "

  .اب ـجـأخر يف اإلنـيع التـشجـوت، ن الزواج ـرفع س -

  .ؤولية عن األرسة ـوإرشاك املرأة يف املس ، زليةـإرشاك األب يف األعباء املن -

  .ي األرسة ـددة فـتعـة واملـتلفـرار باألشكال املخـاإلق -

  .ات ـقـني واملراهـقـي للمراهـنسـف اجلـيـقـثـالدعوة إىل الت -

 . رة  ـاق األسـات خارج نطـالقـاإلقرار بالع -

ن ـر السكـوتوفي ، ايلـم املقديم الدعـتـب ؛ي ـزوانـوال ةاـزنـقديم الدعم للـت -

  . ) ٣٨ : ص ،هـ  ١٤٢٢ ،العبد الكرمي  ( . "م ـهـب لـاسـنـامل

  .يا بيشء من التفصيل والتوسع ـمر رومانـمر جاء ليؤكد ما دعا إليه مؤتـوهذا املؤت         
  

ـالمــم: ع ـرابـث الـحـبـمـال ؤتمر الس ـ كان ـح م
  : م  ١٩٩٤  رةـاھـقـالـة بـیـمـنـوالت
اخلامس والثالث عرش من شهر سبتمرب  : نيـيف املدة ب ، انعقد هذا املؤمتر يف القاهرة         

 ، يةـمــنـر العـاملي للسـكان والتـمــؤتـمـال:  نوانـت عــحـ، وكان ت م ١٩٩٤ : امـع

 . ة حتت إرشاف هيئة األمم املتحد



 

 

 

، ذلك  لتي السكان والتنميةأاسة مسدر : إىل - باجتهـكام جاء يف دي - وهيدف املؤمتر         

ً ـزيـشهد مـرية تـشـن البأ ،  ية يف العـاملـنمــارب التـجــتوى تـا من التحديات عىل مسد

 .  زايد السكاين الذي مل يسبق له مثيل من قبل يف تاريخ البرشيةـوعىل مستوى الت

وتيرسـ اسـتعامل  ، وتعـاظم التطـور التكنولـوجي ، يف ظل تراكم املعرفـةهذا كله          

إىل تطــور  - يهه بشـكل مناسـبـوجــإذا تـم إعـادة ت - ، الـذي يـؤدي نولوجياـكــالت

 .  ية سليمنيـنمـتصادي وتـاق

وه - بـل إنـه ؛ وهذا املؤمتر مل يأت فجأة أو بشكل معـزول          ّ جـاء  - كـام يؤكـد معـد

ً ـتويــت التوجــه العــام ائجه منسـجمة مــع ـتـــوقراراتــه ون ، لسلســلة مــن املـؤمترات اج

 ، ية األمـم املتحـدة املخصصـة للمـرأةعرشـ : ، ابتـداء مـن مـؤمتر ةـللمؤمترات السابقـ

، ثم القمة العاملية عن م  ١٩٨٥ : سنة ؛ املنعقد يف نريويب ، ، والسالم ، والتنمية املساواةو

لبيئـة ، ثم مؤمتر األمم املتحدة من أجل ام  ١٩٩٠ : سنة ؛ املنعقدة يف نيويورك ، األطفال

املنعقد ، ، ثم مؤمتر التغذية العاملي م  ١٩٩٢ : سنة ؛ املنعقد يف ريو دي جانريو ، نميةـوالت

 : سـنة ؛ يناـاملنعقـد يف فيـ ، ، ثم املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسانم  ١٩٩٢ : سنة ؛ يف روما

متر ، ثـم املـؤم  ١٩٩٣ : سـنة ؛ ، ثم السنة الدولية للشعوب األهليـة يف العـاملم  ١٩٩٣

 : سـنة ؛ املنعقـد يف بربـادوس ، نمية يف دول اجلزر الصغريةـىل التاملحافظة عالعاملي عن 

ً م  ١٩٩٤ : سـنة ؛ نة الدوليـة للعائلـةـ، ثم السـم  ١٩٩٤ إىل مـؤمتر السـكان  ، وصـوال

 . ة الذي هو موضوع هذه الدراس ؛ يةـمـنـوالت

، هـذان  اسابقني عىل املـذكورة سـلفً  آخرين ن املؤمتر له صلة خاصة بمؤمترينأغري          

 ، ، ومؤمتر السـكانم  ١٩٧٤ : سنة ؛ املنعقد يف بوخارست ، مؤمتر السكان : املؤمتران مها

 . م  ١٩٨٤ : سنة ؛ املنعقد يف مدينة مكسيكو



 

 

 

يف أن  - ؤمتراملـكام تؤكد ديباجة  - وتكمن الصلة اخلاصة بني هذه املؤمترات الثالثة         

 . ن السكاهو احد وموضوعها و

،  ولكن أثـار فيـه قضـايا جديـدة ، سهـفـاول املوضوع نـنـوكان مؤمتر القاهرة قد ت         

واختـذ إجـراءات جديـدة يف  ، يف تنـاول القضـايا جديدةً  اخذ طرقً ـه اتـوزاد عليها يف أن

 الكتـاب كـام جـاء يف ؛ ارة يف القـاهرةـثــضايا اجلديدة املـضايا القديمة والقـمعاجلة الق

ة عىل مسـتوى املواضـيع ـني املؤمترات الثالثـدة الذي قارن بـتحـالذي أصدرته األمم امل

يار مـؤمتر القـاهرة ليكـون نموذجـا للقضـايا ـتــذا تـم اخـهـول.  والطرق واإلجراءات

 . ة اجلديدة التي تواجه املرأة املسلم

ً  ) ١٦(  عرشـ تــةاملؤمتر موزعة عىل س جاءت قرارات          ، وتنوعـت عنـاوين  فصـال

لوطيدة بني ، والعالقة ا نمية وعوامل النهوض هباـ، والت ني السكان وأحواهلمـالفصول ب

إىل غريها من املواضـيع ..  نمويـقدم التـوالت ) النمو الديمغرايف ( النمو يف عدد السكان

 ً ً  ، االتي تعلقت بالسكان خصوص  رسةول األناـمع موضوع البحـث الـذي يتـ اوانسجام

ً ـيز يف هذه الدراسة سيكون منصاملسلمة فإن الرتك عـىل املقـررات واملـواد ذات الصـلة  اب

 ً  .  ابموضوع البحث عموم

ويف هذا السياق فإن الفصل الثاين من الوثيقة تضمن األسس أو املبادئ التي انطلـق          

ن األمهيـة إيرادمهـا يف بدو مـ، حيث ي ينها األساسان الثامن والتاسعـ، ومن ب منها املؤمتر

 . ع هذا امللحق لصلتهام باملوضو

عـىل  -تخذ اإلجـراءات لضـامن ـعـىل الـدول أن تـ:  جاء فيـه الثامن فاألساس    

خـدمات الرعايـة الصـحية  الوصـول إىل - أساس املساواة بـني الرجـال والنسـاء

)  ناسليةـالت ( ةـيـتعلق برعاية الصحة اإلنجابـبام يف ذلك اخلدمات التي ت؛  العاملية

 . ة ظيم األرسة والصحة اجلنسيـنـتضمن تـالتي ت



 

 

 

ه ، قىص ما يمكن من خدمات دون إكـراة أن توفر أـوعىل برامج الصحة اإلنجابي    

واألفراد هلم احلـق األسـايس يف أن يقـرروا بحريـة ومسـؤولية عـدد  كل األزواج

 حلـق يف احلصـول عـىل، كـام هلـم ا ومـدة إنجـاهبم ، بوهنمـجــنـاألطفال الذين ي

  . املعلومات والتدريب والوسائل للقيام بذلك

،  األرسة هي الوحدة األساسية للمجتمـع:  د جاء فيهـقـف الـتـاسعأما األساس     

ــذلك ي ـــبـنـول ـــي أن تـغ ىـق َّ ــ و ـــوجـتـسـي مـ، وه ـــب ــاملة ـة للحم اية الش

اعية توجـد ـة واالجتمظمة السياسيـقافات واألنـلف الثـتـخـويف م.  اعدةـسـوامل

ب الدخول يف الزواج بإرادة حرة من قبـل املقـدمني ـجـي.  أشكال متعددة لألرسة

 .  نيـرشيكني متساوي ، وينبغي أن يكون الزوج والزوجة عليه

أن الفصول التالية ابتداء مـن الفصـل الثالـث قـد أخـذت  : وما ينبغي اإلشارة إليه         

، ولـذلك  ، كام أن كل فصل منهـا قسـم إىل فقـرات قضاياعناوين بحسب ما عاجلته من 

ً  قوم بعـرض ألهـم الفصـولياول أن حيلباحث فإن ا منهـا أهـم الفقـرات ذات  ا، مـورد

 . ث الصلة الوطيدة بموضوع البح

املسـاواة والعدالـة بـني  ":  فإن الفصل الرابع جاء حتـت عنـوان : ويف هذا السياق         

ومسـاواهتا  ، ن احلـديث عـن مكانـة املـرأةـضمــت ، " ة املـرأةاجلنسني والرفع من مكانـ

 .  ودعوة الرجال لتحمل مسؤولياهتم ، ومحاية املواليد اإلناث ، وسن الزواج ، بالرجل

ينبغـي عـىل احلكومـات أن تسـن :  من الفصـل الرابـع)  ٤.٢١ (جاء يف الفقرة     

احلرية والرضا الكامـل مـن ري إال يف ظل ـجـبرصامة قوانني لضامن أن الزواج ال ي

ينبغـي عـىل احلكومـات أن تسـن قـوانني  : باإلضافة إىل ذلـك ، قبل املقدمني عليه

 .  ق باحلد األدنى للرشد وسن الزواجـتعلـت



 

 

 

وينبغـي  ، كام ينبغـي أن ترفـع مـن احلـد األدنـى لسـن الـزواج عنـد الرضـورة    

تأييد اجتامعي لسن قوانني للحكومات واملنظامت غري احلكومية أن تعمل عىل هتيئة 

ً عن طريق توفري فرص التعليم والعمل احلد األدنى لسن الزواج  .  ، خصوصا

 " نمـو وبنيـة السـكان "من الفصل السادس الذي محل عنوان )  ٦.١١ (أما الفقرة          

 :  فقد جاء فيها

ً هتيئ ينبغي عىل الدول أن      ً ـاجتامع اإطار ً  اي لقضـاء عـىل كـل هيـدف إىل ا ااقتصادي

 . كر كام ينبغي أن تقلل من الزواج املب ، أنواع زواج الصغار بشكل عاجل

فقد  ؛ ة بموضوع البحثـعلقـتـأهم الفصول امل من ابع كانـيف حني أن الفصل الس         

ولـذلك يمكـن إيـراد عـدد مـن  ، " ناسليةـناسلية والصحة التـاحلقوق الت "محل عنوان 

 :  ةـيـمـهه ذات األـراتـقـف

ي اخللو مـن املـرض ـت هـسـناسلية ليـالصحة الت:  ) ٧.٢ (فقد جاء يف الفقرة     

بل هي وضعية جسدية وذهنيـة واجتامعيـة تامـة يف كـل املسـائل  ؛ أو اإلعاقة فقط

ناسلية تعنـي أن ـلذلك فالصـحة التـ ، املتعلقة باجلهاز التناسيل ووظائفه ومراحله

وهلـم القـدرة عـىل  ، حياة جنسية مرضـية ومأمونـةالناس مؤهلون للحصول عىل 

 .  واحلرية يف تقرير متى وكيف وكم يفعلون ذلك ، اإلنجاب

علمـوا ويمكنـوا      ُ واملفهوم من هذا الرشط األخري هو حق الرجال والنساء بـأن ي

لة ملا خيتارونـه مـن تنظـيم من الوصول إىل الطرق املأمونة والفعالة وامليرسة واملقبو

ممـا ال  اخلصـوبة)  تنظيم (وكذلك الطرق األخرى التي خيتاروهنا لتعديل  ، األرسة

، وكذا حق الوصول إىل خـدمات الرعايـة الصـحية املناسـبة التـي  خيالف القانون

أحسـن احلظـوظ )  القرناء (، وتوفر لألزواج  تؤهل النساء للحمل والوالدة بأمان

 . ي يف احلصول عىل مولود صح



 

 

 

تعني االعرتاف )  ناسلـالت (حقوق اإلنجاب :  فقد جاء فيها)  ٧.٣ (أما الفقرة     

أن يقرروا بحرية ومسـؤولية عـدد وجمـال  لكل األزواج واألفراد ، ق األسايسباحل

،  واحلصول عـىل املعلومـات والوسـائل للقيـام بـذلك ، وتوقيت إنجاب أطفاهلم

تتضـمن ، و يـةوكذلك حق احلصول عىل أعىل مستويات الصحة اجلنسية واإلنجاب

خالية من اإلقصـاء أو اإلكـراه  ، تعلق باإلنجابـت خاذ قراراتـكذلك حقهم يف ات

 .  أو التعنيف كام هو مقرر يف مواثيق حقوق اإلنسان

 :  وهي كام ييل ؛ ذكرت األهداف)  ٧.٥ (يف حني أن الفقرة     

ضامن وصول معلومات شاملة وحقيقيـة وتـوفر كامـل خـدمات العنايـة  .أ

، وضـامن يرسـها  ، بـام يف ذلـك خـدمات تنظـيم األرسة يةـصحة اإلنجاببال

 .  وقبوهلا ومناسبتها لكل املستعملني

 ، خاذ القرارات اإلرادية فيام يتعلق بالوالداتـالتمكني واملساعدة عىل ات. ب

، وكـذا تـوفري الطـرق  ظيم األرسة حسـب اختيـار األشـخاصـنــوطرق ت

، وتــوفري املعلومــات   يعــارض القــانوناألخــرى لتنظــيم اخلصــوبة فــيام ال

 . ك والتدريب والوسائل للقيام بذل

غرية حسـب دورة ـية املتــتطلبه حاجات الصـحة اإلنجابــق ما تـقيـلتح .ج

 .  ، والتمكني من خمتلف الطرق التي تناسب خمتلف الظروف والبيئات احلياة

والصـلة  " يةـنمية والرتبــوالت السكان ":  أما الفصل احلادي عرش فقد محل عنوان         

 .  ني هذه الثالثة عنارصـب

هنـاك صـلة متبادلـة بـني الرتبيـة والتغـري :  ما ييل)  ١١.٣ (الفقرة  فقد جاء يف     

وسـن الـزواج  كام أن هناك عالقة مركبة بـني الرتبيـة،  السكاين والتغري االجتامعي

فالزيـادة يف تربيـة النســاء ولــذا  ، واخلصـوبة والوفـاة وقابليــة التحـرك والنشـاط



 

 

 

، والتقليـل مـن  ، والتأخري يف سن الزواج قوية مكانة النساءـوالفتيات يساهم يف ت

 . ة عدد أفراد األرس

تعزيـز  : مـن أهـداف املـؤمتر:  ذكرت أنه)  ١١.١٥ (من الفقرة  ةالفقرة اجلزئيو    

كـل حريـة ب - ممارسـة حقهـم األسـايس يف التقريـرواألفـراد عـىل  قدرة الـزواج

 .  يف عدد األطفال الذين ينجبون ويف توقيت إنجاهبم -ومسؤولية 

:  مـا يـيل)  ١١.١٦ (أما عن دور اإلعالم والرتبية واالتصال فقد ذكرت الفقرة     

 -عن طريق محالت التوعية العامـة  -ينبغي أن يساهم اإلعالم والرتبية واالتصال 

، والصـحة التناسـلية  محاية األمومـة:  ثليف زيادة الوعي بالقضايا ذات األولوية م

يز أو احلط من قيمة األنثـى ـ، والتمي ظيم األرسةـنـ، وت الطفولةمحاية و،  وحقوقها

، ومسـؤولية  ، والعنـف ضـد النسـاء ، وإساءة التعامل مع األطفال أو ذي العاهة

ا يف ـ، واألمراض املتعدية عن طريق اجلـنس بمـ يةـنسـاواة اجلـسـمـ، وال ذكورـال

 ، ، والعنرصـية ، ومحـل املراهقـات ولئيس املســنــوك اجلـلـ، والس دزـذلك اإلي

 .  وكره األجانب

مـن أمهيـة ربـط اإلعـالم والرتبيـة واالتصـال )  ١١.١٩ (وهو ما أكدته الفقرة     

مـن املهـم ربـط :  قد جاء يف هـذه الفقـرةـ، ف نمية والسكانـبربامج وسياسات الت

، وتـوفري نظـام  نمية والسـكانـواالتصال بربامج وسياسات التـ يةـاإلعالم والرتب

 ؛ ظيم األرسة والصـحة اجلنسـيةـنـضمن تـتـناسلية التي تـمن خدمات الصحة الت

رفع مـن نوعيـة خـدمات ـوالـ ، ال تلـك اخلـدماتـتعمــز اسـزيــعـمن أجـل ت

 .  ةـايـشارة والرعـتـاالس



 

 

 

مـن أجـل  " التعـاون الـدويل "حـديث عـن أما الفصل الرابع عرش فقد خصص لل         

ظيم األرسة ـنــفيذ برنـامج الوثيقـة يف تـوفري خـدمات تـنــتوفري املزيـد مـن املـوارد لت

  . ناسليةـوالصحة الت

من خالل تأكيدها عـىل احلاجـة إىل مـوارد جديـدة )  ١٤.٨ (الفقرة  فقد جاء يف    

زايدة يف ـتــتلبيـة احلاجـات املاحلاجة العاجلة إىل موارد إضافية لتحديـد و:  بقوهلا

ناسلية ـ، مثـل خـدمات رعايـة الصـحة التـ نميةـاملسائل ذات الصلة بالسكان والت

 . ة ظيم األرسة والصحة اجلنسيـنـنة تـضمـمت

دعت إىل االستفادة من جتارب الـدول التـي نجحـت يف )  ١٤.٩ (ثم إن الفقرة     

عـىل الـدول أن تـتعلم مـن :  فيهـا فجاء ؛ برامج السكان ورعاية الصحة التناسلية

بعض التجارب الناجحة يف الدول األخرى فيام يتعلق باملساعدة عىل تطبيق بـرامج 

 .  ظيم األرسة والصحة اجلنسيةـنـناسلية بام يف ذلك تـالسكان ورعاية الصحة الت

 ا ذكرت الفقرةـة هلا دور رائد كمـيـة الدولـاليـمـات الـسـؤسـإن املـذلك فـول    

،  الية الدوليـة مــدعوة لزيـادة مسـاعدهتا املاليــةـمــمؤسسات الـالـ:  ) ١٤.١٨ (

 ً ظيم األرسة ـنــتضمن تـناسلية التي تــا يتعلق بالسكان والصحة التـفيم اخصوص

 .  ورعاية الصحة اجلنسية

تؤكـد عـىل أمهيـة مـا تقـوم بـه )  ١٥.٤ (بـل إن الفقـرة ؛  وليس ذلك فحسب    

ــ:  يــة بقوهلــااملــنظامت غــري احلكوم نمية ـمســامهة املــنظامت غــري احلكوميــة يف الت

ً يف ت تصادية واالجتامعيةـاالق  .  ظيم األرسةـنـ، خصوصا

ً ـوأخي          مشـاركة القطـاع غـري  "فإن الفصل اخلامس عرش خصص احلـديث عـن  ار

ة ظيم األرسـنــة بتـتعلقــة املـتلفــاج وتطـوير وتوزيـع السـلع املخـتـيف إن " احلكومي

 .  ناسليةـوموانع احلمل والصحة الت



 

 

 

مسامهة القطاع اخلاص يف :  من هذا الفصل ما ييل)  ١٥.١٥ (فقد جاء يف الفقرة     

لنوعيـات عاليـة مـن البضـائع املتعلقـة  - يف كل جهـة يف العـامل - تاج وتوزيعـإن

هلا من ، لتوفريها وتيسري استعام ظيم األرسة وموانع احلملـنـناسلية وتـبالصحة الت

 .  قبل ذوي الدخل املحدود

ظيم ـنــناسلية وتـإىل إدراج خـدمات الصـحة التـ)  ١٥.٢٠ (كام دعت الفقـرة     

عـىل مـوفري الرعايـة :  األرسة ضمن ما توفره مؤسسات القطـاع اخلـاص بقوهلـا

ظيم ـنــضـمن خـدماهتم خـدمات ت الصحية ورشكات التأمني الصحي أن جيعلوا

 .  ليةناسـوالصحة الت األرسة

ً  هذا عرض ألهم ما جاء يف الوثيقة          عـن أسـس ومبـادئ  ا، يمكن من تشكيل تصور

فيذ ـنــة التي اقرتحها لتـيـرائـوات اإلجـطـواخل ، راراتهـه وقـدافـذلك أهـ، وك املؤمتر

 . ج تائـما توصل إليه من ن

خراج أهـم ـتــيتم اسسـ ، مر هو جمال البحث يف هذه الدراسةـوحيث أن هذا املؤت         

  . - بمشيئة اهللا تعاىل - ه يف الفصل التايلـنـحديات مـالت

ث ال امسالمبح م :  خ اطر یات ـجابـاإلیأھ ي والمخ ف
  :  رةـیة باألسـمؤتمرات األمم المتحدة المعن

 * ً   :ية باألرسة ــنمرات الدولية املعـيات املؤتـجابـيإ:  أوال

، هنا رش كلها أني ـيع ال ؛ هذامرات ـؤتـذه املـيات هـلبـخاطر وسـذكر مـا نـحينم         

  :هلذه املؤمترات ومنها  يةً ـجيابإتعترب و ، ناـنا عليها دينـبل دعت إىل بعض املبادئ التي حث

  .ة عنها ـأة ، وإزالة األمييم املرـالدعوة إىل تعل "  . أ

  .قرية ـيئات الفـخاصة يف البند النساء ، ـالدعوة إىل مكافحة األمراض السارية ع. ب



 

 

 

  .بة لألم ـسـية ، بالنـيعـالطبالدعوة إىل الرضاعة . ت

، من خالل شبكات  اي ـغالهلام جنسـفل ، واستـرأة والطـجار باملـاربة االتـحـم. ث

ً  بار ذلك جريمةً خصصة يف هذا املجال ، واعتـوعصابات دولية مت ً  دولية   . حمرمة

ة ـخلوقـها مـوير املرأة عىل أنناع عن تصـشجيع وسائط اإلعالم عىل االمتـت  . ج

  .يف سوق اجلنس  وسلعةً  الهلا مادةً غـزلة من الرجل ، وكذلك عدم استـأدنى من

  .فس اجلودة ـفس العمل ، وبنـسني لنـني اجلنـالدعوة إىل املساواة يف األجور ب  . ح

  .ة ـعاملالدعوة إىل إعطاء إجازة أمومة للمرأة ال  . خ

ِ يس ضد املرأـمكافحة التحرش اجلن  . د َ ـة من ق  .رجل يف مواقع العمل وغريها ـل الب

  . ةً ـسوي ةً ـئـشـنـه تـتـئـشـنـفل وتـية الطـربمسؤولية الوالدين عن ت  . ذ

غالل ـاست زاع املسلح ، أو من خاللـمن خالل الن اي ـسـغالل املرأة جنـمنع است  . ر

  .رهن ـقـئات وفـظروف الالج

 ،العبد الكرمي  (.  "ي قبل الوالدة ـسـنـقاء اجلـتـالتحذير من وأد البنات ، واالن  . ز

  . ) ٤٤ : ص ،هـ  ١٤٢٢

،  ابتـدعوها من عنـد أنـفـسهمهم ـيعني أن يات الـجابـذكر هذه اإليـا تـنمـوحي         

بق فيها ـدعت إليه كان قصب الس وبعض ما، نا اإلسالمية ـيتـة مع تربـقـوافـبل هي مت

د هلذه ـمـحـي ولكن ما. نات ـريم وأد البـجـوت ،رأة ـعليم املـكالدعوة لت ؛ سالملإل

  . يل هذه املبادئـفعـرات هو تـمـاملؤت

ا*  ً   :رة ـية باألسـنـمرات الدولية املعـخاطر املؤتـم:  ثانـي

د ـجـنكاد ن ال ؛ ية باألرسةـنـمرات الدولية املعـظر يف جممل بنود املؤتـنـنحينام          

ن الواضح أن اهلدف أال إ " . اعاة لألخالق واآلداب العامةو مرأ ، فيها بصمة لألديان



 

 

 

ً  ؛ ي عىل العاملـاعي الغربـاألسايس هلذه املخططات هو فرض النموذج االجتم  تكملة

تراعي يف  اذج الـوهذه النم، صادي ـتـيايس واالقـجاح يف فرض النموذج السـللن

بل هي  ، معاتـتـني املجـة بـافـقـثـباين الـتالف أو تـة اخـيـونـها القانـرشيعاتـت

 ،قاطرجي  (.  "زم به الدول كلها ـتـلـط حضاري موحد عىل العامل تـى لفرض نمـعـتس

  . ) ٢٣٦ : ص ،م  ٢٠٠٦

  :ة ـاليـقاط التـمرات يف النـخاطر هذه املؤتـم )هـ  ١٤٢٢ ( حدد العبد الكريمـوي         

ة ـل يف كافـرجـة بالـامـها التـمساواتها هو املرأة ، وـينـرتك بـأن القاسم املش "  . أ

  .ة ـلقـنس ، واحلرية املطـاجلة ، وكذلك ـفـتلـجاالت احلياة املخـم

  .ياهتا ـة وأدبـعارات العوملثمر شـتـسـدة ، وتـتحـظل بمظلة األمم املـها تستـأن. ب

رض ـا لفي ضارـوح اصادي ـتـواق اي ـياسـربى سـطان الدول الكـف سلـها توظـأن. ت

 . ها ـياتـوصـذ تـيـفـنـت

.  " تامعية باملفهوم الغريب اإلباحيـة احلياة االجـعومل: ا هو ـأن اهلدف النهائي هل. ث

  . ) ٤٣ : ص (

ي ـفس الطويل فـياسة النـتخدم سـسـأهنا ت : مراتـومن أهم املخاطر يف هذه املؤت         

روج ـواخل ، ت وتواليهامراـؤتـتابع هذه املـربهن لذلك تـوي ، ق أهدافهاـقيـحـت

 ، هاـتـابعـتـصة ملـصـخـتـان املـجـالل اللـلها من خـعيـفـتم تـيات يـر وتوصـقاريـتـب

  .ذ ـيـفـنـها بالتـة عليـعـزام الدول املوقـوإل

ترمي إىل ابتداع أنامط  ؛ بهاـنوع طروحاهتا وتعدد أساليـوهذه املؤمترات عىل ت "         

، حتطم احلواجز األخالقية ، تصادية ـاعية واالقـتمـياة االجوأشكال جديدة من احل

شجع عىل التحلل باسم ـوت، رش اإلباحية باسم احلرية ـنـوت، ة ـنيـوتعارض القيم الدي

بار ـشكيك يف اعتـف واضعو الربامج هلذه املؤمترات عند حد التـحيث مل يكت، التحرر 



 

 

 

شاط ـي عن النـغاضـبة الوالدين بالتومطال، تمع ـاألرسة هي الوحدة األساسية للمج

ن الشخصية أو من بار ذلك من الشؤوـواعت، نيس للمراهقني عن طريق الزواج ـاجل

ري ـثـزوا فوق الكـفـولكنهم ق ، تدخل فيهاـحيق ألحد أن ي التي ال ؛احلرية الشخصية 

ً ـنيـمن الضوابط والقيم الدي الذي عنى ليقرروا بأن مفهوم األرسة بامل ؛ا ة األخرى أيض

 ً ً ـعقي ايرشعه الدين ليس إال مفهوم ً ، ا ـم بل ـقـيت ألنه ال، عىل احلرية الشخصية  اوقيد

ني ذكر ـرتط أن تكون بـويش ،ار ـف األعمـتلـخـني مـية احلرة بـسـالعالقات اجلن

يمنح الشواذ حقهم يف تكوين أرس  وألنه ال ،وضمن اإلطار الرشعي ، قط ـثى فـوأن

طية لألبوة واألمومة والعالقات الزوجية ضمن ـسك باألدوار النممـويت، ينهم ـب

خرج عن كوهنا مما اعتاد الناس ـت ربين ذلك جمرد أدوار وأشكال الـمعت ، األرسة

  . ) ١٢ : ص ،هـ  ١٤١٧ ،جاد  (.  "قاليد ـحتى دخل يف طور الت، ودرجوا عليه وألفوه 

، قط ـة عىل املجتمعات اإلسالمية فـفـمتوقمرات ليست ـورة يف هذه املؤتـطـواخل         

ته ـبدي خمالفـاتيكان يـفهذا الف،  حسوا بذلكأية ـبل حتى العقالء من املجتمعات الغرب

ف املوجه ـقد كل صور العنـتـين " : ف ضد املرأةـفحول العن، لبعض بنود مؤمتر املرأة 

، وكذلك إرغام املرأة  قيم واإلجهاض أحد صورهـعـترب عمليات التـ، ويع ضد املرأة

ب عن القلق من هذه عرأ : ديد اجلنسوحول حت . عىل تعاطي حبوب منع احلمل

وي ـيان بابـب قدـتـ، وان يـحـيـسـم املـالـدد العـهـبارها تـة باعتـثـكار احلديـاألف

: ، بتاريخ  http://www.islamonline.net ( . " هامـباإلبووصفه  ،)  جندر(  مصطلح

  . )هـ  ١٤٣٠/  ٨/  ٢٥
  

  
  

  
  

  



 

 

 

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  رابعالفصل ال
  التحديات الَّتي تواجِه اُألسرةَ الْمسلمةَ 

ةربِالْقَاه ةيمنالتو كَّانرِ السمتؤي مف  
 : املبحث األول 

 .  االعرتاف بأشكال متعددة لألرسة غري األرسة القائمة عىل الزواج الرشعي
 : بحث الثاين امل



 

 

 

 . بني اجلنسني  غري الرشعيةالدعوة إلباحة العالقات اجلنسية 
 : املبحث الثالث 

 . السعي إىل حتديد النسل 
 : املبحث الرابع 

 . حماربة الزواج املبكر للشباب والشابات 
 : املبحث اخلامس 

 . إلغاء قوامة الرجال عىل النساء 
 : املبحث السادس 

 . عىل أبناءهم نزع والية اآلباء 
 : املبحث السابع 

 . هتميش عمل املرأة  املنزيل والتقليل من شأنه 
الـتـحـديات التي تواجه األسـرة املـسـلـمـة فـي مؤمتر السكان والتنمية بالقـاهرة          

كثرية ومتنوعة ، ولكن الذي ركز عليها الباحث هي التحديات االجتامعيـة ) م  ١٩٩٤( 

ً باستخراج مظاهر الـدعوة إىل هـذه التحـديات مـن خـالل بنـود واألخالقية ، ف قام أوال

املؤمتر ، ثم توضيح املظاهر التي تربز التحدي وجتليه لكي يسهل فهمـه واملقصـود منـه ، 

ٍ من وجهة النظر اإلسالمية  ا لكل حتد ً ا يقدم الباحث نقد ً   . وأخري
ر   : المبحث األول  االعتراف بأشكال متعددة لألسرة غی

  : سرة القائمة على الزواج الشرعياأل
ا وهو القائم عىل الـزواج الرشـعي برشـوطه           ً ً واحد األرسة يف اإلسالم تأخذ شكال

وأركانـه املـقــررة يف أحـكــام الرشيـعــة اإلسـالمية ، لكـن مـؤمتر السـكان والتنميــة 

ال يعرتف بأشكال أخرى لألرسة ، ويرصح بـأن هـذه األشـك) م  ١٩٩٤( بالقاهرة 

ختتلف حسب اختالف الثقافة والوضـع االجتامعـي لكـل جمتمـع ، ومـن ضـمن 



 

 

 

العالقات اجلنسية التي يلتقي : األشكال التي يعرتف هبا ويدعو إىل تقديم الدعم هلا 

فيها الذكر واألنثى بدون زواج ، وقد ينتج عن هذه العالقة أبناء ، وهو ما يسمى يف 

 . اإلسالم بالزنا 

نمية ـرة يف تقرير مـؤمتر السـكان والتــددة لألسـف باألشكال املتعبنـود االعتـرا *

 ) : م  ١٩٩٤( بالقاهرة 

األرسة هي وحدة املجتمع األساسـية ، ومـن ثـم ينبغـي تعزيزهـا ، ومـن حقهـا  "         

ـا الخـتالف . احلصول عىل احلامية والدعم الشاملني  ً وتوجد أشكال خمتلفـة لـألرسة تبع

تقرير املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة بالقـاهرة ،     (.  "السياسية واالجتامعية النـظم الثـقافية و

   . ) ١١: م ، ص  ١٩٩٤

يف حــني توجــد أشــكال شــتى لــألرسة يف خمتلــف الــنظم االجتامعيــة والثقافيــة  "         

والسياسية ، فإن األرسة هي الوحدة األساسية يف املجتمع ، وعىل ذلك فهي جـديرة بـأن 

وقد أثرت عمـلـية التـغري الـديموغرايف واالجتامعـي . بحمـاية ودعم شاملـني تـحظى 

االقتصادي الرسيع يف أنحاء العامل عىل أنامط تكوين األرسة واحلياة األرسية ، فأحدثت  -

ا يف تكـوين األسـرة وهيـكلـها  ً ا كبـري ً تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "تغيـري

  . ) ٢٧: م ، ص  ١٩٩٤

ً أفضـل لـألرسة ، وتسـهم يف اسـتقرارها ،  "          وضع سياسات وقوانني تــقدم دعـام

ُّ ـعـبار تـي االعتـذ فـأخـوت تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة بالقـاهرة ،    (.  "ا ـهـد أشكالد

  . ) ٢٧: م ، ص  ١٩٩٤

ي مصلحة األرسة يف ميادين اإلسـكان ينبغي أن تصوغ احلكومات سياسات تراع "         

والعمل والصحة والضامن االجتامعي والتعليم ؛ بغية إجياد بيئة داعمة لـألرسة ، عـىل أن 

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "تؤخـذ يف االعتبار خمـتلف أشكاهلا ومهامهـا 

  . ) ٢٩: م ، ص  ١٩٩٤



 

 

 

حتقيق أهدافهم اإلنجابية يف إطار يساعد عـىل تـوفري  واألفراد يفاألزواج مساعدة  "         

األرسة ، واحـرتام كرامـة مجيـع األشـخاص ،  ، ورفاهالصحة املثىل ، والتحيل باملسؤولية 

.    "وحقهم يف اختيار عدد أطفاهلم ، واملباعدة بني الوالدات ، وتوقيت إنجـاب األطفـال 

   . ) ٤٢: م ، ص  ١٩٩٤نمية بالقاهرة ، تقرير املؤمتر الدويل للسكان والت (

نمية ـمظاهر االعرتاف باألشكال املتعددة لألرسة يف بنود تقرير مؤمتر السكان والت *

  ) : م  ١٩٩٤( بالقاهرة 

ا الخــتالف الــنظم الثـــقافية  .١ ً الترصــيح بــأن أشــكال األســـرة تـخـتـــلف تبـــع

 . والسـياسية واالجتمـاعية 

تكـوين األســرة وهيـكــلها واحليـاة األسـريــة إلــى عـزو التـغـري يف أنمـاط  .٢

 . التـغري الديموغرايف 

 . الدعوة إىل سن القوانني التي تأخذ يف االعتبار تعددية أشكال األرسة  .٣

مراعاة مصلحة األرسة يف ميادين اإلسكان والعمل والصحة والضامن االجتامعي  .٤

 . االعتبار خمتلف أشكاهلا والتعليم ؛ بغية إجياد بيئة داعمة لألرسة تأخذ يف 

تزوجني ، وحقهم يف تـوفري الصـحة املغري اف بالعالقات اجلنسية لألفراد االعرت .٥

املثىل ، واحـرتام كـرامتهم ، وحقهـم يف اختيـار عـدد األطفـال ، واملباعـدة بـني 

 . الوالدات ، وتوقيت إنجاب األطفال 

 :  ـة اإلسالميةيـالرتب منظوررة من ـال املتعددة لألسـاالعرتاف باألشك بنودد ـقـن *

ـا إلقامـة           ً نظام األرسة يف الرتبية اإلسالمية نظام فريد متميز ، حيث إنه مل جيعل طريق

فاألرسة يف اإلسالم رضورة دينيـة اجتامعيـة ، حيـث أن  ". األرسة إال بالزواج الرشعي 



 

 

 

ا من أمورها إال وسـن  الزواج يمثل نصف الدين ، فكان اهتاممه هبا لدرجة أنه مل يرتك ً أمر

  . ) ١٢: ص  ت ،.، دموسى  (.  "له جمموعة من الضوابط والقواعد 

ا يف قيام األرسة واالعرتاف هبا يف الرتبية اإلسـالمية ؛           ًا أساسي وملا كان الزواج رشط

كانت األرسة يف نطاقها الضيق تتكون من الزوج والزوجة جيمع بينهام عالقة رشعية هـي 

ثمر األبنـاء ، ومـن ثـم تــتسع ـالزواج ، ومن ثم يتسع نطاقها إذا ما قـدر هلـا ذلـك ، فتـ

 . فتشمل اآلباء واإلخوة وسائر األقارب 

فلذلك مل يعرتف نظام الرتبـيــة اإلسـالمية بأشـكال متعـددة لـألرسة ، وال أنـامط          

حيـث جعلـه  لرشـعي ؛ه ما كان عن طريق الزواج اخمـتلفـة ، بل الشكل الذي يعرتف ب

لـه أمهيـة بالغـة  "األساس الذي تصح يف ضوئه عالقة الرجل باملرأة األجنبية ، والزواج 

ًا ؛ يفصلون فيه أحكامه ، ويوضـحون  جعلت الفقهاء جيعلون له يف مصنفاهتم مكانًا رحب

ـ  ١٤٢٥،  الفوزان (.  " فيه مقاصده وآثاره ، ألنه مرشوع يف الكتاب والسنة واإلمجـاع  ، هـ

  . ) ٥١٣: ص 

رة مـن األمهيـة بمكـان ؛ حـرص اإلسـالم عـىل ـداية لألسـطة البـقـت نـا كانـومل         

وبـذلك نجـد اإلسـالم قـد اهـتم  ". اته ـيـزئـظامها بكل جـناء نـواعدها ، وبـاء قـإرس

: ظم املؤديـة إليهـا ـبناء األرسة مـن حيـث أسـلوب تكوينهـا ، والنــوظ بـحـبشكل مل

وق كـل ـقــوق األبناء ، وحـقـرية ، وبـيان حـالقات األسـعـة والزواج ، والـبـطـكاخل

ـــالـرية ، وأسـطة األســـلـــزوج والزوجــة ، والسـمــن الــ كالت ـواجهة املشـــب مـــي

ة إن ـيـــزوجـاء العالقــات الـهـــوب إنـلــدت ، وأسـرية إن وجـــات األســـالفــواخل

يان أسـاليب توزيـع املـرياث وغريهـا ، ـبـة ، وـلـكامـتـاة األرسية املـيـحالت احلـتـاس

  . ) ١٣: ، ص  ت.، دموسى  (.  "ة ـيـرابـات القـوالعالق



 

 

 

تـزوجني ، وحقهـم يف املغـري بالعالقة اجلنسية بـني األفـراد  من هنا كان االعرتاف         

الرتبيـة  لنظـامومصـادم  خمـالف -تقريـر بنـود الكـام أقرتـه  -الدعم ، ورشعية العالقة 

 . مية يف تكوين األرسة ، وله آثاره املدمرة عىل الفرد واملجتمع اإلسال

م ويـحـرم العالقة خارج نطاق الزوجيـة           ّ بل إن نـظـام الرتبـيـة اإلسالمـيـة يـجـر

      : (( وال يعرتف هبا ، ويسميها زنًا ؛ كـام قـال اهللا تعـاىل 

             . ((

   . ) ٣: سورة النور ، اآلية  (

ال تطاوعـه : أي . خرب من اهللا تعاىل بأن الزاين ال يطأ إال زانية أو مرشـكة  ": ومعناه          

ال عاصية أو مرشكة ال ترى حرمة ذلك ، وكذلك الزانية ال ينكحهـا عىل مراده من الزنا إ

. وحرم ذلـك عـىل املـؤمنني . عاص بـزنـاه ، أو مشـرك ال يعتـقد حتريمه : أي . إال زان 

ابن كثري ،  (.  "زويج العفائف بالفجار من الرجـال ـتعاطيه والتـزويج بالبـغايا ، أو ت: أي 

  . ) ٩: ، ص  ٦: هـ ، ج  ١٤٢٢

ريم هـذه العالقـة فقـط ، بـل ـحـى تـلـة عـيـالمـة اإلسـيـربـظام التـف نـقـومل ي         

ً يف حق املرأة والرجـل ، ويف حـق املجتمـع  "اعترب  ً بشعة الزنا واملقارفات اجلنسية جريمة

ً لألفـراد  اإلسالمي الطاهر النظيف ، ولذلك يعاقب عليها اجلناة بأشد العقوبـات محايـة

   . ) ١٨: هـ ، ص  ١٤٢٥اهلواري ،  (.  "محاية للمجتمع واألرسة و

 قـي حــفـ وبة التي رشعها اإلسـالمـقـة العـذه العالقـريم هـجـي تـي فـفـكـوي         

ا ـمتـ -نًا ـصــإن كـان حمـها ؛ فـكبـرتـم ً الـرجم : ي ـلة وهــتــشع قـتل أبــيقـ -زوج

فى عن بلده الـذي ـنـئة جلدة ، وياد مجلـنًا يـصـى املوت ، وإن مل يكن حمـتـباحلجارة ح

ً ـعـي ا كامال ً  . يش فيه عام
  



 

 

 

یة    ا: المبحث الثاني  ات الجنس ة العالق ر  لدعوة إلباح غی
  : شرعیة بین الجنسین ال

ميع احلـواجز بـني الرجـل ـم جــيــحطـوده إىل تـنـر من خالل بـمـؤتـو املـدعـي         

ارها مـن ـبــرمة ، واعتـحــع العالقـات املـيــيع مجـطبــى تـا يدعو إلــرأة ، كمـمـوال

ا أو أنـيـاحلقوق اإلنسان ً ً كان ذكر ًى ، بل يدعو إىل تـة لكل طرف سواء ع ـيــمـري جـكسـث

فري مـن الـزواج املبكـر ، ـنــفاف ؛ كالتـعــتـة واالسـفــؤدي إىل العـي تـتـاحلواجز ال

ر ـيـنيس ، وتوفـباالتصال اجلولة ـقـنـالج من األمراض املـعـة والـايـوقـل الـيـهـسـوت

بار ذلــك مــن ـتـــباب والشــابات برســعة ، واعـا للشـــهـــالـصـل وإيـمـــوانع احلـمــ

 . ة ـرمـتـوصيات املحـصـاخل

يف تقرير مـؤمتر  رشعية بني اجلنسنيالغري لدعوة إلباحة العالقات اجلنسية ابنـود  *

 ) : م  ١٩٩٤( نمية بالقاهرة ـالسكان والت

بني جمموعـة مـن األهـداف ـبرنامج العمل الراهن يويص املجتمـع الـدويل بتـ إن "         

ً عن غايات نوعية وكمية متكافئـة وذات أمهيـة حاسـمة  السكانية واإلنامئية اهلامة ، فضال

يـة النمو االقتصادي املطرد يف سياق تنم: ومن هذه األهداف والغايات . لتلك األهداف 

ت ، واإلنصاف واملساواة بني اجلنسني ، وخفض معدل ، والتعليم وخاصة للبنا مستدامة

وفيات الرضع واألطفال واألمهات ، وتوفري فرصـة انتفـاع اجلميـع بخـدمات الصـحة 

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  (.  "، بام فيها تنظيم األرسة والصحة اجلنسـية  )١(ية ـاإلنجاب

  . ) ٨: م ، ص  ١٩٩٤بالقاهرة ، 

                                                             

ا يف يـا واجتماعيـا وعقليـحالة رفاه كامل بدن : "، بأا )  م ١٩٩٤( جاء تعريفها يف تقرير املؤمتر  )١(
  . "عاقة وليست جمرد السالمة من املرض أو اإل. ناسلي ووظائفه وعملياته ـلقة باجلهاز التـمجيع األمور املتع

 .  ) ٣٨: ص  (



 

 

 

ً الشابات ؛ عىل مواصـلة تعلـيمهم  "          تشجيع األطفال واملراهقني والشباب وخاصة

ث بغية هتيئتهم حلياة أفضل ، وزيادة إمكاناهتم البرشية ، للمساعدة يف احليلولة دون حدو

  . ) ٣٢: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "املبكرة  الزجيات

ينبغي إرشاك الشباب بنشاط يف ختطيط أنشطة التنمية التـي هلـا أثـر مبـارش عـىل و "         

حياهتم اليومية وتنفيذها وتقييمها ، ويتسم هذا بأمهية خاصة فيام يتعلق بأنشطة اإلعـالم 

والتعليم واالتصال واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلنجابيـة واجلنسـية ؛ بـام يف ذلـك منـع 

لتثقيف اجلنيس ، والوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البرشـية حاالت احلمل املبكر ، وا

وجيب ضـامن الوصـول إىل . اإليدز ، وغري ذلك من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس 

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  (.  "هذه اخلدمات ، وكذلك ضامن رسيتها وخصوصـيتها 

  . ) ٣٣: م ، ص  ١٩٩٤بالقاهرة ، 

ً يف القـوانني  "          تشمل احلقوق اإلنجابية بعض حقـوق اإلنسـان املعـرتف هبـا فعـال

الوطنية ، والوثائق الدولية حلقوق اإلنسان ، وغريها من وثائق األمم املتحدة التي تظهـر 

ـا يف اآلراء  ـا دولي ً وتسـتند هـذه احلقـوق إىل االعـرتاف بـاحلق األسـايس جلميـع . توافق

يقرروا بأنفسهم بحرية ومسؤولية عدد أوالدهم ، وفرتة التباعـد  األزواج واألفراد يف أن

م ،  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "فيام بـينـهم ، وتـوقـيـت إنـجـاهبم 

  . ) ٣٨: ص 

ا مـن النسـاء يف مجيـع  "          ا إضـافي ً وتشري بيانات الدراسات االستقصائية إىل أن عـدد

ً  ١٢٠حاء العامل يناهز أن َّ سيسـتخدمن يف الوقـت الـراهن طريقـة ـن ُ مليون امرأة ؛ ربـام ك

ً لتـنـظيم األرسة لو تيرس إتـاحة مزيد من املعلومات الدقيقة واخلدمات الرخيصـة  حديثة

ً أكرب من رشكاء احلياة أو األرسة الواسـعة أو املجتمـع املحـيل  . التكلفة ، أو وجدن دعـام

األرقام األعداد الكبرية املتزايـدة مـن األفـراد غـري املتـزوجني الناشـطني وال تعطي هذه 



 

 

 

ا الذين يرغبون يف احلصول عىل املعلومات واخلدمات وحيتاجون إليهـا  تقريـر   (.  "جنسي

  . ) ٤١: م ، ص  ١٩٩٤املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ، 

ة اجليدة يف املتـناول ومقبولة ؛ مع تيسـري جعل خدمات تنظيم األرسة ذات النوعي "         

تقرير املؤمتر  (.  "احلصول عليها جلميع من حيتاجوهنا ويريدوهنا ، ومع املحافظة عىل الرسية 

  . ) ٤٢: م ، ص  ١٩٩٤الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ، 

توزيعهـا وينبغي أن يصبح تشجيع استخدام الرفاالت جيدة النوعية وتوريـدها و "         

وينبغـي . بصورة موثوقة  عنارص ال تتجرأ من مجيع خـدمات رعايـة الصـحة اإلنجابيـة 

جلميع املنظامت الدولية ذات الصلة والسيام منظمـة الصـحة العامليـة ؛ أن تزيـد بصـورة 

وينـبغي للحكومات واملجتمع الدويل تـوفري مجيـع الوسـائل للتقليـل . كبرية من رشائها 

تقريـر   (.  "اإليـدز  -قال عدوى فريوس نقص املناعة البرشـية ـتـانمن معدل انـتـشار و

  . ) ٤٦: م ، ص  ١٩٩٤املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ، 

وينـــبغي العمــل عــىل إتـــاحة الـرفـــاالت والعـــقاقري للـــوقاية والعــالج مــن  "         

 رىل نطـاق واسـع وبأسـعااألمراض املنـقولة عـن طريق االتصال اجلنـيس وتوفـريها ع

  . ) ٦٠: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "هاوده ـتـم

وينبغي عىل وجه التحديد ؛ أن تـتـضمن املجاالت التي حتتـاج إىل اهـتامم متزايـد  "         

مـن األمـراض  الوسائل العازلة للذكور واإلناث ، من أجل مراقبة اخلصـوبة ، والوقايـة

اإليـدز ،  -املنقولة عن طريق االتصال اجلنيس ؛ بام يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية 

.  "وكذلك مبـيدات امليكـروبـات والفـريوسات التي قد حتـول أو ال حتول دون احلمـل 

  . ) ٨٣: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (

تقرير مؤمتر السكان  بنود يف غري الرشعيةة إلباحة العالقات اجلنسية الدعو مظاهر *

 ) : م  ١٩٩٤( نمية بالقاهرة ـوالت



 

 

 

التـي  - من أهداف املؤمتر توفري فرصة انتفاع اجلميع بخدمات الصحة اإلنجابيـة  .١

ناسيل ووظائفـه ـهي حالـة الرفـاه الكامـل جلميـع األمـور املتعلقـة باجلهـاز التـ

 . ظيم األرسة والصحة اجلنسية ـنـفيها تبام   -وعملياته

االعرتاف باحلق األسايس لألفراد غري املتزوجني يف أن يقـرروا بأنفسـهم بحريـة  .٢

 . ومسؤولية عدد أوالدهم وفرتة التباعد فيام بينهم وتوقيت إنجاهبم 

 . التنفري من الزواج املبكر  .٣

لولة دون حـدوث تشجيع املراهقني والشباب عىل مواصلة تعليمهم من أجل احلي .٤

 . الزواج املبكر 

ذات النوعية اجليدة وجعلها  تنظيم األرسةو منع احلمل خدماتالدعوة إىل توفري  .٥

 . يف املتـناول مع تيسري احلصول عليها 

 . ضامن الرسية لكل من حيتاج إىل خدمات تنظيم األرسة من املراهقني  .٦

بتـوفري الرفـاالت جيـدة  مطالبة املنظامت الدولية وخاصة منظمة الصحة العامليـة .٧

النوعية وتوريدها وتوزيعها بصورة موثوقة ، وذلك للتقليـل مـن معـدل انتشـار 

 . اإليدز  -قال فريوس نقص املناعة البرشية ـتـوان

توفري خدمات منع احلمل رخيصـة التكلفـة واملعلومـات الدقيقـة لألفـراد غـري  .٨

ا الذين يرغبون يف احلصولـاملت عىل املعلومات واخلدمات  زوجني الناشطني جنسي

 . التي حيتاجون إليها 

بتوفري الرفـاالت والعقـاقري  رشعيالغري عالج آلثار االتصال اجلنيس الوقاية وال .٩

  .عار متهاودة للحامية من األمراض املنقولة ، وتوفريها عىل نطاق واسع وبأس



 

 

 

ظور ـمنـ مـن  غـري الرشـعيةية ـســالقات اجلنـاحة العـدعوة إلبـال ودـبن قدـن *

 : ية اإلسالمية ـالرتب

 : قسم إىل ـنـمن خالل النظر يف هذه املظاهر نجد أهنا ت         

مثل االعـرتاف  غري الرشعيةدعوة مبارشة ورصحية إىل إباحة العالقات اجلنسية  -    

باحلق األسايس لألفراد غري املتزوجني باحلرية يف تقرير عدد األبناء ، وفـرتة التباعـد 

رشـعي ، الغـري د املقدمني عىل االتصال اجلنيس ، وكذلك توفري الوقاية لألفرابينهم 

 . وتوفري العالج آلثار هذا االتصال 

التنفـري مـن : مثـل  غري الرشـعيةدعوة غري مبارشة إىل إباحة العالقات اجلنسية  -    

 الزواج املبكر ، والتشجيع عىل مواصلة التعلـيم مـن أجـل احليلولـة دون الـزواج ،

والتوسـع يف تــوفري خــدمات منــع احلمـل والرفــاالت جيــدة النوعيــة للمــراهقني 

ا واألفراد الناشطني    .تـزوجني ، وبأسعار متهاودة املغري جنسي

وبعرضها عىل نظام الرتبية اإلسالمية نجد أنه حيـرم القسـمني ؛ فهـو حيـرم العالقـة          

، وحيرم الطريق املوصل إليها ؛ كام قـال  " زنا وفاحشة "، ويعتربها  غري الرشعيةاجلنسية 

ـــــاىل  ـــــبحانه وتع          : (( اهللا س

             

          . (()   ، سورة الفرقـان

  . ) ٦٩ - ٦٨: اآليتان 

ا  )هـ  ١٤٠٠ ( -رمحه اهللا  -قال سيد قطب           ً والتحـرج من  ": حول هذه اآلية مفرس

ني احلياة النظيفـة التـي يعرفهـا اإلنسـان بارتفاعـه عـن احلـس الزنا هو مفرق الطريق بـ

ًا أسمى من إرواء سـعار اللحـم  احليواين الغليظ ، وحيس بأن اللتقائه باجلنس اآلخر هدف



 

 

 

اث فيهـا إال إرضـاء ذلـك ـظة التي ال هـم للـذكران واإلنــوالدم ، واحلياة اهلابطة الغلي

ني احلياة الالئقة باإلنسـان ـمفرق الطريق بة ـالثـالسعار ، ومن أجل أن هذه الصفات الث

مـن أجـل ذلـك . الكريم عىل اهللا ، واحلياة الرخيصة الغليظـة اهلابطـة إىل درك احليـوان 

وعقب عليهـا . ذكرها اهللا يف سامت عباد الرمحن ؛ أرفع اخللـق عند اهللا وأكرمهم عىل اهللا 

ا : أي )) .      : (( بالتهديد الشديد  ً وفـســر هــذا . عــذاب

)) .         : (( الـعـذاب بام بعده 

.  "أشد وأنكـى اعف وحـده ، وإنمـا هي املهانة كذلك ، وهي ـضـس هو العذاب املـفلي

  . ) ٢٥٧٩: ، ص  ٥: ج  (

ــــى           ــــال اهللا تـعـال          : (( وق

  . (()  الذنوب الكبـار التـي تسـتفحش  ": والفواحش  . ) ٣٣: سورة األعراف ، اآلية

  . ) ٢٨٧: هـ ، ص  ١٤٢٣السعدي ،  (.  "لشناعتها وقبحها ، وذلك كالزنا واللواط 

؛  غري الرشـعيةوبتأمل نظام الرتبية اإلسالمية نجد أنه مل يكتف بتحريم هذه العالقة          

     : (( بل حرم كل طريق موصل إليها ؛ كام قال اهللا تعـاىل 

    . (() ٣٢: اإلسراء ، اآلية  سورة ( .  

والقرآن حيذر من جمرد مقاربة الزنا ، وهي مبالغة يف التحرز ، ألن الزنا تـدفع إليـه  "         

شهوة عنـيفة ، فالتحـرز من املقاربة أضمن ، فعنـد املقاربـة مـن أسـبابه ال يكـون هنـاك 

ًـ فيكـره . ا للوقـوع فيـه ضامن ، ومن ثم يأخذ اإلسالم الطريق عىل أسبابه الدافعة ؛ توقي

االختالط يف غري رضورة ، وحيرم اخللوة ، وينهى عن التربج بالزينة ، وحيض عىل الزواج 

ملن استطاع ، ويويص بالصوم ملن ال يستطيع ، ويكـره احلـواجز التـي متنـع مـن الـزواج 

كاملغاالة يف املهور ، وينفي اخلوف من العيلـة واإلمـالق بسـبب األوالد ، وحيـض عـىل 



 

 

 

ساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم ، ويوقع أشد العقوبـة عـىل اجلريمـة حـني م

ر وسـائل الوقايــة ـان ، إىل آخــالت دون برهــنات الغافــي املحصــقع ، وعـىل رمــتـ

هــ ،   ١٤٠٠قطب ،  (.  "والعالج ؛ ليحفـظ اجلمـاعة اإلسالمية من الرتدي واالنحالل 

  . ) ٢٢٢٤: ، ص  ٤: ج 

 : وخالصة القول يف حكم الزنا يف الرشيعة  اإلسالمية           

 : أمجع الفقهاء من السلف واخللف عىل  "         

 . حتريم الزنا والتحذير منه وأنه من الكبائر  .١

 . أن صاحبه مستحق للعقوبة الدنيوية ، متوعد بالعقوبة األخروية  .٢

ٍ يف نكـاح  -أن املحصن  .٣ ُل ب ُ وهو احلر البالغ العاقل الذي قد حصل منه الوطء يف ق

إذا ارتكب جريمة الزنا فإنه يرجم باحلجـارة حتـى يمـوت ، والرجـل  -صحيح 

 . واملرأة يف هذا سواء ، وكذا املسلم والكافر 

 وهو البكر مـن الرجـال والنسـاء احلـر البـالغ -أن غري املحصن جيلد مائة جلدة  .٤

  . ) ٣٨: هـ ، ص  ١٤١٨السفياين ،  (.  " -العاقل الذي مل جيامع يف نكاح صحيح 

. وملا حرم اهللا هذا االتصال اجلنيس جعل كل طريق موصل إليه ومقرب منه كذلك          

"  ً ذلك أن اهللا سبحانه ملا ذكر يف فاحتة سورة النور شناعة جريمـة الزنـا ، وحتريمـه حتـريام

ا ؛ ذكر  ً ،  -من فاحتتها إىل ثالث وثالثني آيـة  -سبحانه غائي ً وقائيـة أربـع عرشـة وسـيلة

أبـو زيـد ،    (.  "يف جمتمـع الطهـر والعفـاف هذه الفاحشة ، وتـقاوم وقوعهـا  لتحجب

  . ) ٩٥: هـ ، ص ١٤٢١

وكام هو منهج الرتبية اإلسالمية اختذ هذه األربع عرشة وسـيلة ؛ القوليـة والفعليـة          

ة ، وهـذه ادية كرتبية وقائية للمجتمع املسـلم للحيلولـة دون وقـوع هـذه الفاحشـواإلر

 : وهي  ) هـ ١٤٢١ (الوسائل ذكرها أبو زيد 



 

 

 

 . تطهري الزناة والزواين بالعقوبة احلدية  .١

 . التطهري باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزاين إال بعد التوبة ومعرفة الصدق فيها  .٢

اس بفاحشـة الزنـا ، ومـن قـال وال بينـة فيرشـع حـد تطهري األلسنة عن رمي الن .٣

 . القذف يف ظهره 

 . تطهري لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا وال بـيـنة ، وإال فاللعان  .٤

 . تطهري النفوس ، وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلم بفعل الفاحشة  .٥

 . تطهري اإلرادة وحجبها عن حمبة إشاعة الفاحشة يف املسلمني  .٦

عامة بتطهري النفس من الوساوس واخلطرات ؛ التي هـي أوىل خطـوات الوقاية ال .٧

 . الشيطان للوقوع يف الفاحشة 

ئذان عند إرادة دخول البيوت ؛ حتى ال يقع النظر عىل عورة من ـمرشوعية االست .٨

 . يوت ـعورات أهل الب

رجـل ية ، أو منهـا إىل الـبــظر املحـرم إىل املـرأة األجنـري العني من النـهـتط. ١٠-٩

 . ي عنها ـبـنـاألج

 . تها لألجانب عنها ـحتريم إبداء املرأة زين .١١

 . منع ما حيرك الرجل ويثريه كرضب املرأة برجلها  .١٢

 . األمر بالزواج ملن يستطيعه  .١٣

  . ) ٩٧ - ٩٥: ص  ( . األمـر باالستـعـفاف ملـن ال يـجد ما يسـتطيع به الزواج .١٤

اجلنسـية التـي يـدعو إليهـا هـذا املـؤمتر آثارهـا  ويكفـي يف قبح وشـناعة اإلباحية         

ً ، فهـي آثـار مـدمرة للفـرد  اخلطـرية عىل الـدين واألخـالق واحلــياة االجتامعيـة عامـة

ٌ من نواحي شـتى  "فالزنا   . واملجتمع إنه قتل ابتداء ألنه إراقـة ملـادة احليـاة يف غـري : قتل



 

 

 

ًا الرغبة يف التخلص من آثاره. موضعها  بقتـل اجلنـني قبـل أن يــتخلق ؛ قبـل  يتبعه غالب

فإذا ترك اجلنـني للحيـاة تـرك يف الغالـب حليـاة رشيـرة ، أو حيـاة . مولده أو بعد مولده 

وهو قتل يف صـورة أخـرى ؛ . مهينة ، فهي حياة مضيعة يف املجتمع عىل نحو من األنحاء 

قة يف ـب الثـتل للجامعة التي يفشو فيهـا ؛ فتضـيع األنسـاب وختـتلط الـدماء ، وتـذهـق

فكك روابطها ، فتنتهي إىل مـا يشـبه املـوت بـني ـتـالعرض والولد ، وتتحلل اجلامعة وت

وهو قتل للجامعة من جانب آخر ؛ إذ أن سهولة قضـاء الشـهوة عـن طريقـه . اجلامعات 

ً ال رضورة هلا ، وجيعل األرسة تبعة ال داعـي هلــجـي ا ، واألرسة عل احلياة الزوجية نافلة

.  "ح فطـرهتا وال تسـلم تربـيـتها إال فيـه ن الصالح للفراخ الناشـئة ، ال تـصهي املحض

  . ) ٢٢٢٤: هـ ، ص  ١٤٠٠قطب ،  (

وأما أرضار اإلباحية اجلنسية عىل الصحة فحدث وال حرج ، فهاهو الطب احلـديث          

حتـل بقارعـة يكشف لنا بني الفينة واألخرى كارثة من كوارث العالقات اجلنسية املنفلتة 

 ، -اإليـدز  -الزهري ، وداء السيالن القيحي ، ونقص املناعـة البرشـية  "كمرض  الزناة

ا يف املجتمعات التي تكثر فيها االتصـاالت  وتدل الدراسات أن هذه األمراض شائعة جد

  . ) ٢٩: هـ ، ص  ١٤٢٥اهلواري ،  (.  "اجلنسية خارج عقد الزواج 

ا ملرض من األمـراض إال ويسـتجد مـرض وما أن جيد األطب          ً ا نافع ً ا أو عقار ً اء عالج

جديد يشغلهم عن املرض السابق ، مما جعلهـم يقفـون متحـريين أمـام هـذه األمـراض 

مل تظهـر الفاحشـة يف : (( حـني قـال  -صىل اهللا عليه وسلم  -اخلطرية ، وصـدق النـبي 

اع التي مل تكـن يف أسـالفهم الذين هم الطاعون واألوجـقوم حتى يعلـنوا هبا إال فـشا في

  . ) ١٣٣٢: ص ،  ٢: ج ،ت .د ابن ماجه ، (. )) مضوا 
  

  :  السعي إلى تحدید النسل: المبحث الثالث 



 

 

 

إصدار قانون عام يلزم األمة كلهـا أن تقـف بالنسـل  ": واملقصود من حتديد النسل          

رى بطيئـة ، وال بـني صـحيح عند حد معني ، ال فـرق بــني امـرأة رسيعـة احلمـل وأخـ

  . ) ٨٣: م ، ص ١٩٨٣عقله ،  (.  "ومريض ، وال بـني غني وفقري 

هـو قيـام الزوجــني  ": وفرق بـني تـنـظيم النسل وحتديد النسل ؛ فتنظـيم النسـل          

بالتـرايض بينهام ، وباستـخدام وسائل مشـروعة ومأمـونـة بتـأجيـل احلمل أو االمتـناع 

عقلـه ،   (.  "ة ـصاديــتـاعية واالقـتمــة واالجـيــالصح اـوظروفهميتـناسب  اـعنه بم

  . ) ٨٣: م ، ص  ١٩٨٣

: بـني تـنـظيم النسل وحتديده يتمثـل يف  اومـمـا تـقـدم يـتـضـح لـنـا أن هناك فرقً          

أن التـنـظيم عملـية فرديـة لعـدم اإلنجاب ألسـباب شخصــية ؛ لـدفع رضر حمقـق ،  "

فهو سياسة عامة تـتبـناها الدولـة ، أو حركـات : أما حتديد النسل . أو إيـجاد نسل قوي 

شعبية أو هيئات اجتامعية بحيث تتوفر وسائله يف متـناول العامة ، ويتخذ طـابع اإللـزام 

لــألرس بعــدد مــن األطفــال ال تتعــداه بــدعوى تــأثري وضــغط املشــكالت االجتامعيــة 

  . ) ١٦٧: هـ ، ص  ١٣٩٥املودودي ،  (.  "صادية وغريها ـتـواالق

وحـيـث أن بـني التحديد والتـنـظيم فرق فــي الـمـبــدأ واألسـلوب ؛ فكـذلك          

ا  ً  . احلكم سيكون مـخـتلـف

ـنمــية ر السـكان والتـمــؤتـقرير مـيف تـ سلـحديد النـت ىـي إلـعـالس ودبـنـ *

 : )  م ١٩٩٤( بالقاهرة  

القضاء عىل الفقر أن يسهم يف التخفيف مـن رسعـة النمـو السـكاين ، ومن شأن  "         

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة بالقـاهرة ،    (.  "وحتقيق االستقرار السكاين يف وقت مبكر 

  . ) ١٦: م ، ص  ١٩٩٤



 

 

 

وقد أسهمت برامج تـنظيم األرسة بصـورة كبـرية يف انخفـاض متوسـط معـدل  "         

البلدان النامية ، من حوايل ستة إىل سبعة أطفـال لكـل أرسة يف السـتينات إىل  اخلصوبة يف

غـري أن النطـاق الكامـل للطـرق . حوايل ثالثة إىل أربعـة أطفــال يف الوقــت احلـارض 

مليـون زوج فــي  ٣٥٠احلديـثـة لتـنـظيم األسـرة مـازال غـري متوافـر ملا ال يقـل عـن 

كثري من هـؤالء أنـهم يريــدون أن يــباعدوا حـدوث محـل مجيع أنحاء العامل ، إذ يقـول 

  . ) ٤١: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "آخر أو أن حيولوا دونه 

جعل خدمات تـنـظيم األرسة ذات النوعيـة اجليـدة يف املتــناول ، ومقبولـة مـع  "         

.  "حيـتاجوهنا ويـريدونـهـا ، مع املحافظة عىل الرسـية  تيسـري احلصول عليها جلميع من

  . ) ٤٢: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (

ً جعل اخلدمــات أكثــر أمنًـا ، وأرخـص ثمنًـا ، وأكثـر مالئمـة ، وأقـ "          رب منـاال

ري ـوفــالة تـفــة ، بكـيــتـسظم اللوجـز النــزيــعـام عـن طريـق تـيـلقالء ، واـمـللع

ة ـيــوعـة وذات النـيــع احلمـل األساسـنــمرة من وسـائل مـتـة ومسـيـدادات كافـإم

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة   (.  "ة ـريـة والسـيـوصـغي كفالة اخلصـنبـية ، ويـالـالع

  . ) ٤٤: م ، ص  ١٩٩٤بالقاهرة ، 

ا يف اتـنـظر أيـالدويل أن يمع ـتـغي للمجـنبـوي "          ً ري مثل التكنولوجيا ـاذ تدابـخـض

ع وسـائل منـع احلـمل ذات النــوعية ـيـنها من إنـتاج وتـوزيـكـامية لتمـإىل البلدان الن

رورية الالزمـة خلـدمات الصـحة اإلنجابــية ، وذلـك ـمن السلع الضـ العـالية وغريها

ً علـى طلـب البلـدان املعـدان ، وبـلبلذات يف هـذه اـاد عىل الـزيز االعتمـعـلت ية ـنــناء

ة طـرق تـنــظيم ـيــوعـة أن تسـدي املشـورة بشأن نـيـة العاملـة الصحـظمـغي ملنـبـنـي

نمية بالقاهرة ، ـقرير املؤمتر الدويل للسكان والتـت (.  "ا ـهــاءتـفـالمتها وكـدى سـرة ومـاألس

  . ) ٤٥: م ، ص  ١٩٩٤



 

 

 

القـة وثيقــة ومركبـة فيمـــا بــني التعلـيم وسـن الـزواج واخلصــوبة وهنـاك ع "         

والوفيات واحلراك االجتامعي واألنشطة ، وتسهم زيـادة تعلـيم املـرأة والفتـاة يف زيـادة 

تقرير املؤمتر الـدويل   (.  "متكني املرأة ، ويف تأخري سـن الزواج ، ويف ختـفيض حجـم األرس 

  . ) ٧٤: م ، ص  ١٩٩٤للسكان والتنمية بالقاهرة ، 

وينـبغي عـىل وجـه التحديـد أن تـتــضمن املـجــاالت التــي حتتـاج إىل اهـتامم  "         

متـزايد الوسائل العازلة للـذكور واإلنـاث ؛ مـن أجـل مراقـبــة اخلصــوبة ، والوقايـة 

من األمراض املنـقـولة عن طريق االتصال اجلـنــيس ؛ بمــا يف ذلـك فيــروس نــقص 

  . ) ٨٣: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "اإليدز  -ة البرشية املناع

وينبغي للمجتمع الدويل أن يـيرس إنشاء قـدرات يف جمـال الصـناعات التحويليـة  "         

ا ، وا لبلـدان لتوفري السلع الالزمة ملنع احلمل يف البلدان النامية ، وبصفة خاصة أقلها نمو

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة بالقـاهرة ،    (.  "ة ـتـقاليـبمرحلة ان هاـصاداتـتـر اقالتي مت

  . ) ٨٤: م ، ص  ١٩٩٤

تشجيع دور القطاع اخلاص يف إنجاز اخلدمات والقيام يف كل منطقـة مـن منـاطق  "         

عاليـة للصـحة اإلنجابيـة ، العامل بإنتاج وتوزيع سلع ووسائل ملنـع احلمـل ذات جـودة 

ً وميـرسةً لقطاعات السكان ذات الدخل املنـخــفوتـنـظيم األرسة ؛ تك .  "ض ون متاحة

  . ) ١٠٣: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (

نمية ـتقريـر مـؤمتر السـكان والتـ بنـود يف تـحــديد النسـل مظـاهر السـعي إىل *

 ) : م  ١٩٩٤ (اهرة ـبالق

املطالبة بخفض متوسط معدل اخلصوبة يف البلدان النامية وذلـك بتـوفري الطـرق  .١

 . ظيم األرسة ـنـاحلديثة لت



 

 

 

املناداة بالتخفيف من رسعة النمو السكاين وحتقيق االسـتقرار السـكاين يف وقـت  .٢

 . مبكر بالقضاء عىل الفقر 

ملتـناول ، وتيسري احلصول جعل خدمات تـنـظيم األرسة ذات النوعية اجليدة يف ا .٣

 . عليها لكل من حيتاجوهنا ويريدوهنا ، مع املحافظة عىل الرسية 

القيام عن طريق تعزيز النظم اللوجستية بكفالـة إمـدادات كافيـة ومسـتمرة مـن  .٤

 . وسائل منع احلمل األساسية ذات النوعية العالية اجلودة 

لدان النامية لتمكينهـا مـن إنــتاج مطالبة املجتمع الدويل بنقل التكنولوجيا إىل الب .٥

 . وتوزيع وسائل منع احلمل ذات النوعية العالية اجلودة

املطالبة بتـأخري سـن الـزواج ، وخفـض حجم األرس عـن طريـق زيـادة تعلـيم  .٦

 . املرأة والفـتاة 

املطالبة بمـنح اهتمـام متــزايد للوسـائل العــازلة للـذكور واإلنـاث مـن أجـل  .٧

 .  مراقبة اخلـصـوبة

املطالبة بتيسري إنشاء قدرات يف جمال الصناعات التحويلية لتوفري السـلع الالزمـة  .٨

 . ملنع احلمل يف البلدان النامية 

املطالبة بتشجيع دور القطاع اخلاص يف إنـتاج وتوزيع سلع ووسائل منـع احلمـل  .٩

 . وإتاحتها لقطاعات السكان ذات الدخل املنـخـفـض 

              :من منظور الرتبية اإلسالمية  حـديد النسل إىل تـ نـقد بنود السعي* 

 -يف نظـام الرتبيـة اإلسـالمية  -إن من مقاصد احلث عىل الـزواج والرتغيـب فيـه          

قوى هبم األمة ـوكثرة األبناء الذين يتم هبم بناء األرسة ، وت ، املحافظة عىل النوع البرشي

ا قال النبـي ـ؛ كم منيـلـثري عدد املسـوتك،  ألرضارة اـعمبذالك ق ـقتحــاملسلمة ، وي



 

 

 

اثر بكم األنـبـياء يوم إين مكفود ، ودود الولــتـزوجـوا ال: ((  -صىل اهللا عليه وسلم  -

  . ) ١٢١ : ص،  ٢١ : ج، هـ  ١٤٢٠،  د بن حنبلـأمح ()) . يامة ـالق

السيام وأن األمة اإلسالمية و الشارع يشجع التـناسل ، ويرغـب يف اإلكثار منه ،  "         

أمة وسط ؛ كلفها اهللا بنرش اهلداية بني الناس أمجعـني ، فكيـف يتسـنى هلـا القيـام بـذلك 

     : (( قـال تعـاىل ! ت قليلـة العـدد ؟ـالواجب إذا كان

          . (() ال ، سورة األنف

  . ) ٩٢: هـ ، ص  ١٤٠٢اخلطيب ،  (.  " ) ٦٠: اآلية 

إين : فقـال  -صـىل اهللا عليـه وسـلم  -ويف احلديث الصحيح جاء رجـل إىل النبـي          

تـاه ثـم أ)) . ال : (( قـال . أفأتزوجهـا ؟ أصبت امرأة ذات حسب ومجال ، وإهنا ال تلد ؛

زوجوا الودود الولود ؛ فإين مكاثر بكـم ـت: (( فقال  .ـة الثـثـاه الـهاه ، ثم أتـنـة فـيـالثان

  . ) ١٧٥: ص ،  ٢:  ت ، ج.، د أبو داوود ()) . األمم 

سبب هنيه عن الزواج باملرأة التي ال تلد وهـو  -صىل اهللا عليه وسلم  -ني النبي ـفب         

ُ بنكـاح املـرأة الولـود ليتحقـق بـذلك ـهذا تكق بزواجه ـقـأنه ال يتح ه َ ـر َ ثري للنسل ، وأم

 . إنجاب الذرية واإلكثار من النسل 

الولـد ، وهـو األصـل :  من فوائد النكاح  )هـ  ١٤٢٣ ( -رمحه اهللا  -وذكر الغزايل          

َ النكاح ، واملقصود  ع ِ ض ُ  . إبقاء النسل وأن ال خيلو العامل عن جنس اإلنس : وله و

 -عز وجل  -أن طلـب الولد والتـوصل إليـه قربة وطاعة هللا  -رمحه اهللا  -ثم ذكر          

 : من أربعة أوجه هي 

 . موافقة حمبة اهللا بالسعي يف حتصيل الولد إلبقاء جنس اإلنسان : األول           

 . ن به مباهاته يف تكثري م -صىل اهللا عليه وسلم  -طلب حمبة رسول اهللا : والثاين          



 

 

 

 . طلب التربك بدعاء الولد الصالح بعده : والثالث          

  . ) ٣٣:  ، ص ٢: ج  (.  ري إذا مات قبـلهطلب الشفاعة بموت الولد الصغ: والرابع          

وقف النمو اإلنساين عن التكـاثر والزيـادة : وإذا كانت الغاية من حتديد النسل هي          

ًـا  فإن ذلك يعد ا لنظام الرتبية اإلسالمية الذي جاء باحلث عىل إكثار النسـل ، وداعي ً خمالف

 . املحافظة عىل النسل : كام أن رضوريات الدين يف اإلسالم مخس ؛ ومنها . إىل زيادته 

ومن ذلك يتـبـني لنا أن ما يسعى إليه هذا املـؤمتر مـن خـالل بنـوده العديـدة التـي          

ا للرتبـية اإلسـالمية ملـا يرتتـب عـىل تدعـو إىل احلـد م ً ا سافـر ً ن سكان العامل يعد تـحدي

هذه الدعوة مـن معارضـة للكـتاب والسنـة ، وملا يـتـرتـب عليها من آثار خطـرية عـىل 

 . الفرد واملجتمع 

إن األخطار التي تواجهـها األمم الغربـية يف أيامها احلـارضة لتحديـدها النسـل ؛  "         

ت بدون ريب أن التغيري الذي تريد حركـة حتديـد النسـل أن تدخلـه عـىل قـوانني قد أثب

الفطرة ؛ يف غاية من املرضة باإلنسان واإلنسـانية ، وأنـه ال جيـوز لـذلك أن يـدخل عـىل 

ا من التغيري والتبديل  ً   . ) ٦٥: هـ ، ص  ١٣٩٥املودودي ،  (.  "قوانني الفطرة نوع

قـد تأكد مـن أن قطـع النسـل مؤقتًـا  ": والسنة فظاهـرةٌ ، ألنه أما املخالفة للكتاب          

ً أمر تـنكره الرشيعة اإلسـالميـة ، وهو حــرام ؛ والـذي يقــوم بارتكــاب هـذا  أو دائام

أبو فـارس ،   (.  "يف اآلخرة  -تبارك وتعاىل  -األمر املحظور املحرم يتـعرض لغـضب اهللا 

  . ) ٦٨: هـ ، ص  ١٤٢٣

: ، وتـأريخ )  ٤٢: ( رد يف قرار هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية رقم وو         

ا إىل أن الرشـيعة  ": هـ ، يف دورتـه الثامنـة حـول حتديـد النسـل ١٣٩٦/  ٤/  ١٣ ً نظـر

ً ـعــريه ، وتـثــشار النسل وتكـتـرغب يف انـاإلسالمية ت ً كـربى ومنـة ترب النسـل نعمـة

َّ اهللا ب ضافرت بذلك النصوص الرشـعية مـن كتـاب ـد تـقـعىل عباده ، فها ـعظيمة ، من



 

 

 

ثها املعـد ـتاء يف بحـة رسوله ، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفـاهللا وسن

ا إىل أن القول بتحديـد النسـل أو منـع احلمـل مصـادم للفطـرة ـللهيئة واملقدم هلا ، ون ً ظر

ضاها الرب تعاىل ـتي ارتـيها ، وللرشيعة اإلسالمية الق علـية التي فطر اهللا اخللـسانـاإلن

ا إىل أن دعـلعباده ، ون ً هدف ـة تــئــمل فـسل أو منـع احلــديد النــحــول بتـاة القــظر

اصة ؛ ـة خــفــمة بصـلــية املسـة عامة ، ولألمة العربـبدعوهتا إىل الكيد باملسلمني بصف

ذ ـث إن يف األخــار أهلهـا ، وحيــمـحتى تكون هلم القدرة عىل اسـتعامر الـبالد واستع

للكيان اإلسـالمي  ـن باهللا تعاىل ، وإضعافية وسوء ظـال اجلاهلـمن أعم ـرببذلك ض

س يقـرر بأنـه ـلـإن املجـه فـلـطها ، لذلك كـرشية وترابـنات البـثرة اللبـتكون من كـامل

ا ، وال يـحديد النسل مطـوز تـجـال ي ً صـود مـن ذلـك جوز منـع احلمـل إذا كـان املقـلق

اق ذو القـشـخ ّ يف األرض  ني ، ومـا مـن دابـةـتـوة املـية اإلمالق ، ألن اهللا تعاىل هو الرز

  . ) ٣٠٦: ص  ١٩: م ، ج  ٢٠٠٢،  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (.  " إال عىل اهللا رزقها

ا ـها كمــدرتـارد ونوـص املـقـل نـسـديد النـحـاعث عىل تـبـب الـوإذا كان السب         

ظر ـني ، والنــخمــناه اخلـرص والتـحكـم مبـ ": ر فإن ذلـك ـمـؤتـود املـنـي بـجاء ف

ها مـع ـكانــسـق بـضـم تـع ، أن األرض لـواقـذبه الـئ الذي كـاطـخـصادي الـتـاالق

وا إىل ـقــذ خلـع هلـم منــتســاش تـعـائل املـزل وسـدهم ، ومل تـزايـوهم وتـمـكثرة ن

ـــومـي ـــن ــارض ، وق ــك كـا احل ــرر ذل ـــد ق ـــث ــن العلم ـــوخ ، اءـري م ـــط ظرية ـئوا الن

األمانة العامة هليئـة   (.  "م ـهــل رأيـسـديد النـحـها دعاة تـيـني علـبـادية التي يـصـتـاالق

  . ) ٥٠٦: ، ص  ٢: هـ ، ج  ١٤٢٥كبار العلماء ، 

ا لترب مصدـاء يعـنـاب األبـجـسل بإنـري النـثـكـوت          ً لـرزق يف الرتبــية اإلسـالمية ر

ا وعرشـين ومائـة آيـة ، ـبلغ أربــرزق يف القرآن الكـريم تــدد آيات الـع ": ن حيث أ ً ع

. ان لـه الكسـب فقـط ـاىل ، وأن اإلنسـعـانه وتـبحـو اهللا سـرازق هـرر أن الـقـوكلها ت



 

 

 

ـــال  ـــال تع            : (( ق

      . (() اخلطيـب ،   (.  " ) ٦: ، اآليـة   ورة هودـس

  . ) ١١٠: هـ ، ص  ١٤٠٢

 : فكثرية ؛ منها  -عىل الفرد واملجتمع  -أما اآلثار الضارة هلذه الدعوة          

 . وة إىل حتديد النسل تشكيك باخلالق وقدرته أن الدع .١

 . األرضار الصحية التي تصيب الذين حيددون النسل  .٢

ُضعف األمة اإلسالمية ويوهن قواها يف مواجهة األعداء  .٣  . ي

 . يضعف االقتصاد  .٤

َـسـر الزنا للفاسدين  .٥ ـي ُ  . ي

ا من اخلصال احلميدة .٦ ً   . ) ٧١ - ٦٨: هـ ، ص  ١٤٢٣أبو فارس ،  (.  يفقد كثري

أن الــدعوة إىل حتديــد النســل دعــوة تـــتعارض مــع مبــادئ الرتبيــة : واخلالصــة          

اإلسالمية وأصوهلا ، وهلا آثارها الضارة عىل احلياة يف مجيع جوانبها الدينيـة واالجتامعيـة 

 . واألخالقية واالقتصادية والصحية 
  

ع  ث الراب باب : المبح ر للش زواج المبك ة ال محارب
  :  والشابات

الدعوة إىل حماربة الزواج يف بنود املؤمتر رصحية ومبارشة ، أما األسباب التـي تـدعو          

 : إىل حماربته من خالل تلك البنود فمتعددة منها 

تارةً يـعـللون بأن الـزواج املبكـر ينطـوي عـىل خمـاطر صـحية كبـرية تـؤدي إىل  -         

 . االعتالل والوفيات 



 

 

 

يعـللـون ذلك بأن الزواج املبكـر يـؤدي إىل التقلـيص الشـديد مـن  وتـارةً  -         

 . فرص التعليم 

 . وتارةً يعللون ذلك بأنه يؤدي إىل زيادة عدد السكان  -         

ا تدعو إىل إقامة العالقة اجلنسـية دون الـزواج ،           ً ويف املقابل نجد أن هناك بنود

ة الزواج املبكر غري موجودة يف هذه العالقـات وكأن السلبيات التي عللوا هبا حمارب

 . غري الرشعية 

نمية ـيف تقرير مـؤمتر السـكان والتـ حماربة الزواج املبكر للشباب والشاباتبنـود  *

 ) : م  ١٩٩٤( بالقاهرة 

تشجيع األطفال واملراهقني والشباب ؛ وخاصة الشابات عىل مواصـلة تعلـيمهم  "         

أفضل ، وزيادة إمكاناهتم البرشية ؛ للمساعدة يف احليلولة دون حدوث بغية هتيئتهم حلياة 

الزجيات املبكرة ، وحاالت احلمل التي تنطوي عىل خماطر كبرية ، ولتخفـيض مـا يـرتبط 

تقرير املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة بالقـاهرة ،     (.  "بذلك من معدالت الوفيات واالعتالل 

  . ) ٣٢: م ، ص  ١٩٩٤

اقتصـادية تفيضـ إىل إزالـة  -وينـبغي أن تعـمل البلدان عىل خلق بيئـة اجتامعيـة  "         

مجيع حاالت زواج األطـفال وغريها مـن أنواع االقـرتان عىل وجه الرسعة ، وأن تـثـني 

عن الـزواج املبكـر ، وينبغـي التأكيـد يف الـربامج التعليميـة للبلـدان عـىل املسـؤوليات 

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة بالقـاهرة ،    (.  "ـرتـب عـىل الـزواج االجـتامعية التـي تـت

  . ) ٣٢: م ، ص  ١٩٩٤

ا  "          ً يؤدي الزواج املبكـر واألمومـة املبكـرة إىل التقلـيص : وبالنسبة للشابات عموم

الشديد من فرص التعليم ، وفرص العاملة ، وحيتمل أن يكون هلام أثر يسء طويل األجـل 



 

 

 

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقـاهرة ،   (.  "اهلن ـفــاة أطـيـهن وحـاتـيـوعية حـعىل ن

  . ) ٤٨: م ، ص  ١٩٩٤

وهناك عالقة وثيقة ومركبة فيام بني التعليم وسن الـزواج واخلصـوبة والوفيـات  "         

ة يف زيادة متكني املرأة ويف واحلراك االجتامعي واألنشطة ، وتسهم زيادة تعليم املرأة والفتا

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقـاهرة ،   (.  "تأخري سن الزواج ويف ختفيض حجم األرس 

  . ) ٧٤: م ، ص  ١٩٩٤

نمية ـقرير مـؤمتر السـكان والتــتـ بنـود يفمـحـاربة الــزواج املبكـر  مـظـاهـر *

 ) : م  ١٩٩٤( اهرة ـبالق

وخي الدقــة يف إنــفاذ القوانــني املتعلقـة بالسـن األدنـى مطالبة احلكومـات بتـ .١

 . لقبول الزواج 

 . مطالبة احلكومات بأن تـثـني عن الزواج املبكر  .٢

مطالبة احلكومات واملنظامت غـري احلكوميـة بتوليـد الـدعم االجتامعـي الـالزم  .٣

 . إلنفاذ القوانني املتعلقة باحلد األدنى القانوين لسن الزواج 

ً الشـابات عـىل مواصـلة املطالبة ب .٤ تشجيع األطفال واملراهقني والشـباب وخاصـة

 . تعليمهم من أجل املساعدة يف احليلولة دون حدوث الزجيات املبكرة 

 . مطالبة احلكومات بزيادة السن األدنى عند الزواج حيثام اقتىض األمر  .٥

لتقلـيص التأكيد عىل أن الزواج املبكـر واألمومـة املبكـرة للشـابات ؛ يـؤدي إىل ا .٦

 . الشديد من فرص التعليم وفرص العاملة 

اإلشارة بأن الزواج املبكر واألمومة املبكرة للشـابات ؛ حيتمـل أن يكـون هلـا أثـر  .٧

 . يسء طويل األجل عىل نوعية حياهتن وحياة أطفاهلن 



 

 

 

التـي تـحــارب الـزواج املبكــر مـن منظـور  نميةـمؤمتر السكان والت نـقد بنود *

 :  الميةالرتبـيـة اإلس

بالنظر يف مظاهر الدعوة إىل تأخــري الـزواج للشـباب والشـابات وحماربـة الـزواج          

إليـه الرتبيـة اإلسـالمية ، التـي امتـدحت  ة ومناقـضة ملا تـدعوـخالفـاملبكر؛ نجد أهنا م

ا ، ألن حاجة الفرد إليه من احلاجات األساسية التـي  ً الزواج ، وحثت عىل أن يكون مبكر

عـىل الـزواج  -وهـو ديـن الفطـرة  -حث اإلسـالم  "ليها الذكر واألنـثى ، وقد فطر ع

ه فيهام ، ورشيعة اإلسالم تقوم عىل أساس  َّ ورغب فيه ، وهنى عن الرهبنة والعزوبة وكـر

ظيم غريزة النوع ، وضبط امليل لالختالط اجلنيس التي ال يتم تـنـظيمها وضبطها إال ـنـت

ـا بـالفطرة عـن بالزواج ، وإن أي ترصيف ل ً ا وانحراف ً غريزة النوع بغري الزواج يعد شذوذ

ً للمجتمعات ـالطريق املست   . ) ١٩: ، ص  ت.دإبراهيم ،  (.  "قيم وانحالال

      : (( وقد قـال اهللا تعـاىل          

            . ((

  . ) ٣٢: سورة النور ، اآلية  (

هـذا أمـر  ": يف تــفسري هــذه اآليــة  )هــ   ١٤٢٢ ( -رمحـه اهللا  -قال ابن كثــري          

 . "ى وجوبـه عىل كـل من قـدر علـيه ـالعلمـاء إلة من ـفـب طائـد ذهـبالتـزويـج ، وق

  . ) ١٩: ، ص  ٦: ج  (

هم الذين ال أزواج  : واأليـامى ":  ) هـ ١٤٠٠ ( -رمحـه اهللا  -وقال سـيـد قطـب          

وهذا أمر للجامعة بتـزويـجهم ، واجلمهور عىل أن األمر هنـا للنـدب ، ، هلم من اجلنسني 

مل يزوجـوا ،  -صىل اهللا عليه وسـلم  -ـامى علـى عهد رسول اهللا ودليلـهم أنه وجـد أي

ونحـن نــرى أن األمـر للوجـوب ؛ ال بمعنـى أن . ولو كان األمر للـوجوب لـزوجهم 

يـجـرب اإلمام األيامى عىل الزواج ، ولكن بمعنـى أنـه يتعـني إعانـة الراغبــني مـنهم يف 



 

 

 

لة مـن وسـائل الوقايـة العمليـة ، الزواج ، ومتكيـنهم مـن اإلحـصــان ، بوصـفه وسـي

.  "وهو واجـب ، ووسيـلة الواجب واجب . وتطهري املجـتمع اإلسالمي من الفاحشـة 

  . ) ١٩: ، ص  ٤: ج  (

حول هذه اآلية أن األمر بالزواج واجـب  -رمحهم اهللا  -ويؤخذ من كالم املفرسين          

 . لكل قادر عليه ، وبعضهم يرى أنه مندوب إليه 

ً كان الزواج واج          ًا أو منـوسواء ر يف الرتبيـة اإلسـالمية ؛ ـب ّ ا إليه فهـو أمـر مقـر ً دوب

 . دعت إليه وحثت عليه ورغبت فيه 

مـن اسـتطاع ! يا معرشـ الشـباب : ((  -صىل اهللا عليه وسلم  -ول اهللا ـال رسـوق         

رج ، ومـن مل يسـتطع ـفـن للـصــرص ، وأحـض للبــه أغـتـزوج ؛ فإنـاءة فليـمنكم الب

  . ) ٥٣٩: ص ،  ١٢: ج ،  هـ ١٤٢٢،  خاريـالب (.  ))اء ـه وجـه لـإنـوم فـالصـه بـيـلـعـف

 -رمحه اهللا  -ذلك ابن حجر ـنها يـا بـاليفه كمـكـكاح وتـؤن النـم: ي ــاءة هـوالب         

الغــالب خـص الشــباب باخلــطاب ألن  ": ، وقـال يف معنـى احلـديث  )هـ  ١٤٢١ (

ا إذا وجـد  ً وجـود قـوة الداعي فيهم إىل النكاح بخـالف الشيوخ ، وإن كان املعنى معترب

ا ـالسب ً   . ) ١٣٦: ، ص  ٩: ج  (.  "ب يف الكهول والشيوخ أيض

أمـر بتعجيـل الـزواج واملبـادرة إليـه  -صىل اهللا عليه وسلم  -ني أن النبي ـوهبذا تب         

 ـ  املراهقـة: أي   ـ  والشاب املقصود هو من وصل سـن البلـوغلكل مستطيع قادر عليه ، 

تني ـنــنة ، ثـم شـاب إىل اثـرة ســدث إىل ست عشــيقال له ح ": كام ذكر ذلك العلامء 

  . ) ١٩: ، ص  ٩: هـ ، ج  ١٤٢١ابن حجر ،  (.  "ني ، ثم كهلـوثالث

ىل احليلولـة دون زواج وإذا كانت بنود مـؤمتر السـكان والتــنمية بالقـاهرة تـدعو إ         

املراهقني واملراهقات ، وتـدعو احلكومات بأن تـثـني عــن الــزواج املبــكر للشــباب 



 

 

 

ا  ً ا سـافر ً فهي بذلك تـخــالف روح الرتبـيــة اإلسـالمية وأساســياهتا ، وتـمــثل حتـدي

ا ملبادئها وأركاهنا  ً  . ومناقض

سمو وكامل حيقق بـه  ": ج فإهنا تدعو إىل والرتبـية اإلسالمية حينمـا تدعو إىل الزوا         

اإلنسان أسمى الغايات من التحصن من الشيطان ودفع غوائل الشـهوة ، وغـض البرصـ 

عن احلرام ، والبعد عن الزنا واآلثام ، وترويح الـنفس وإيناسـها باملحادثـة واملجالسـة ، 

  . ) ٢٧: هـ ، ص  ١٤١٨الصابوين ،  (.  "والنظر واملالعبة 

        ً ا حينام دعت إىل هذا األدب الراقي ، تـتسامى بـاملجتمع إىل العفـة والطهـر وهي أيض

ية ، ـظرة إنسانــضح أن اإلسالم ينـظر إىل املجتمع اإلسـالمي نــومن هذا يت ". قاء ـوالن

.  "ة ـنــيـنًا وطمأنـب أمـوانـمم ، ما يمأل اجلـة واإلباء والشـرف والكرامـن الشـفيها م

   . ) ٣٢: هـ ، ص  ١٤٠١ف ، والرؤ دالسايح وعب (

وأما مـا تـدعـو إليــه بنــود هــذا املؤتــمر مـن احليــلولة دون الـزواج بإشـغال          

 -فباإلضافـة إلـى كونـها خمالفـة للرتبــية اإلسـالمية  -الشـباب بـمـواصلة التـعلـيم 

مـن الكبـت النــفيس إىل  فهي دعوة هلا آثارها السلبـية اخلطـرية عىل الفـرد واملجـتمــع

 : ويقول  )هـ  ١٤٠٣ (ل والرذيلـة  كام يؤكد ذلك حسني شـيـوع االنحال

إنه ال يشء أرض باألمة ، وأدعى إىل فـنائها ، وانـتـشار الفسق فيها ؛ مـن إعـراض  "         

ً بغري ما أشبابـها عن الزواج ، اكتفا ؛ حل اهللا ، فاألمة التي يعرض شـباهبا عـن الـزواج ء

أمـة ينـتـرش فيـها الفسق والفـجـور ، وتكــثر فيهـا العـداوات والبغــضاء ، ويتكـون 

بنـيانـها العام من أفـراد ال تـمـاسك بـينهم وال وحدة جتمعهم وال والء مـنهم ليشـء ، 

.   "وال نـخـوة عـنـدهم عـلـى عـرض ، وال عـزة تـرفـع مـن شـأهنم ، وتعيل قـدرهم 

  . ) ٢١: ص  (



 

 

 

ى األخـالق مـن ـلــة عـافـظــحـة ، واملـفــالع: زواج ـد الــوائـن فـان مـوإذا ك         

وة ، وفيـه الطمأنـينــة والسـكون النــفيس ، وفيـه ـهــض الشـضيــي حـور فــدهـالت

اربة الـزواج املبكـر و تـأخريه ـحــإن يف مـية ؛ فــســول اجلنـيـالترصيف الصحيح للم

 . عكس ذلك كله 
  

  :  إلغاء قوامة الرجال على النساء: المبحث الخامس 
 :  معنى القوامة *

وام الرجل  ": يف اللغة           ِ ـوام األمـر . قامتـه وحسـن طولـه : ق ِ . نظامـه وعـامده : وق

ـوام األمـر : ويقال  ِ ام أهل بـيـته ، وقيام أهل بـيـته وهو الذي يقيم شأهنم ، وق ّ : فالن قو

  . ) ٢٦٣: هـ ، ص  ١٤١٧، الرازي  (.  "مالكه الذي يقوم به 

ــة األزواج           ــطالحي لقوام ــى االص ــا املعن ــب : أي  ": وأم ــيهن بالتأدي ــامهم عل قي

والتدبـري واحلفـظ والصيانـة ملا فضل اهللا به الرجل عـىل املـرأة يف العقـل والـرأي ، وبـام 

  . ) ١٤٨: ، ص  ٣: هـ ، ج ١٤٠٥اجلصاص ،  (.  "ألزمه اهللا تعاىل من اإلنفاق عليها 

أديــبها ، ـدبـريها وتـتـوم بـقـأن ي ":  )هـ  ١٤٢٣ ( -رمحه اهللا  - بيـال القرطـوق         

ول أمـره ـتـه وقبــاعـا طـليـهـن البـروز ، وأن عـها مـعـها ، ومنـسـاكها فـي بـيـتـوإم

  . ) ١٦٩: ،  ص  ٥: ج  (.   "ية ـصـما مل تكـن مع

اوقيل أ          ً ِّ  يض .  "ريها واحلاكم عليها ومؤدهبا إذا اعوجـت رئيسها وكب ": م املرأة يف قي

  . ) ٢٩٢: ، ص  ٢: هـ ، ج  ١٤٢٢ابن كثري ،  (

كل بأمرهم ،   رعاية الرجل: ىل أن معنى القوامة أن نخلص إ ويمكنـنا          ُ لشؤون من و

 . واالنـتهاء بنهيه  ظة عليهم بتدبـريهم وتأديـبهم ، وأمرهم بالتـزام أمر الرشعـواملحاف



 

 

 

ـا  -قـيـام ولـي أمـر املـرأة : ومعنى قوامة الرجل عىل املـرأة           ً ـا أو أب ً ً كان زوج سواء

ا  ً برعاية شؤوهنا ، وتدبـري أمورها ، وتأديـبها ، وأمرها بالتـزام أمر الرشع وهنيهـا  -أو أخ

وبـام فيـه صـالحها يف الـدنيا عن نواهيه ، ، كام يلزمه حسن عرشهتا ، وأمرها باملعروف ، 

لزم املرأة طاعته ما مل يأمرها بمعصية اهللا  .واآلخرة  َ  .وي

نمية ـيف تقريـر مـؤمتر السـكان والتـ إلغـاء قوامـة الرجــال عـىل النــساءبنـود  *

 ) : م  ١٩٩٤( بالقاهرة 

ً وعـىل قـدم املسـاواة يف احليـاة املدنيـة "          ا كـامال ً والثــقافية  اشرتاك املـرأة اشـرتاك

واالقـتصادية والســياسية واالجــتامعية ، عـىل كـل مـن الصـعيد الـوطني واإلقليمـي 

والدويل ، وإزالة جـمــيع أشـكال التميــيز عـىل أسـاس اجلــنس ، هـمــا هـدفان مـن 

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية  (.  "األهداف التي حتظى باألولـوية لدى املجـتـمع الدويل 

  . ) ١١: م ، ص  ١٩٩٤رة ، بالقاه

إن متكني املرأة واستقالهلا وحتسني مركزهـا السـيايس واالجتامعـي واالقتصـادي  "         

ً عن ذلك أمـر أسـايس لتحقيـق . والصحي ؛ هو هدف بالغ األمهية بحد ذاته  وهو فضال

ر مطلوب عىل املرأة والرجل املشاركة الكاملة بـينهام ، وهو أم وتشارك. ة املستدامالتنمية 

صعيدي اإلنـتاج واإلنجاب ، بام يف ذلـك تقاسـم املسـؤوليات املتعلقـة برعايـة الطفـل 

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة بالقـاهرة ،    (.  "وتربـيته ،  واحلفاظ عىل األرسة املعيشـية 

  . ) ٢٠: م ، ص  ١٩٩٤

ا "          ً هتـدد حياهتـا وصـحتها ورفاههـا ؛  ويف مجيع أنحاء العـامل تواجـه املـرأة أخطـار

ً لإلفـراط فـي إرهاقها بـأعـبـاء العـمـل ، والفـتـقارها إىل السلطة والن .  "فوذ ـنـتيـجة

  . ) ٢٠: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (



 

 

 

ات والـربامج وتـحقـيق التـغيـري يتطلب اتـخـاذ إجراءات عىل صعيدي السياس "         

ا حتســني إمكانيــة وصــول املــرأة إىل وســائل تــأمني الــرزق واملــوارد يكـون مــن شأنـــه

االقـتصادية ، والتخـفـيـف من مسـؤوليـاتــها املفــرطة فـيام يتعلـق بالعمـل املنـزيل ، 

تقرير املؤمتر  (.  "وإزالة العوائـق القـانونـيـة التي تـحـول دون مشاركتها يف احلياة العامـة 

  . ) ٢٠: ص  م ، ١٩٩٤لدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ، ا

ويـنبـغي يف تصـميم املبـادرات املتعلقـة بصـحة األرسة وغريهـا مـن املبـادرات  "         

اإلنامئية أن تؤخـذ يف االعتـبار عىل نحو أفـضل ، األعـباء املفروضـة عـىل وقــت املـرأة 

اء األعـامل املـنــزلية ، وممارسـة األنشـطة من جراء مسـؤوليات تربــية األطفــال ، وأد

ويـنبـغي التـشديد عىل مسؤوليـات الذكور فيام يتعلق برتبــية األطفـال . املدرة للدخل 

  . ) ٢٢: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "واألعامل املنـزلية 

مواقف وسـلوك كـل مـن الرجـال والنسـاء إن إحداث تـغيـريات يف معـارف و "         

.  "رشط ضـروري لتـحقـيـق املـشـاركة الـقـائمة عـلـى الوئام بـيـن الـرجـل واملـرأة 

  . ) ٢٥: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (

يــام يتعلـق لذلك فإن من األسايس حتـسـني االتصـال بــني الرجـل واملـرأة ، فـ "         

بقـضايا احلياة اجلـنسـية والصحـة اإلنجابـيـة ، وحتسـني فـهـم كـل منهام للمسؤوليات 

املـشـتـركـة بـيـنـهام ، حتى يصـبح الرجـل واملـرأة رشيـكــني مـتـكافـئــني يف احليـاة 

  . ) ٢٥: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "العامة واخلاصة 

اهلدف هو حتقيق املساواة بـني اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة ، بام يف ذلـك احليـاة  "         

  . ) ٢٥: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "األرسية واملجتمعية 

ة والرجـل عـىل قـدم ينـبغـي أن تقوم احلكومات بتـعزيز وتـشجـيع مشاركة املرأ "         

املسـاواة يف مجيـع جمـاالت املسـؤولية األســرية ، بـام يف ذلـك تـنــظيم األرسة وتربـــية 



 

 

 

ــال  ـــقيف واالتص ــالم والتـث ــق اإلع ــن طري ــك ع ـــزيل ، وذل ــل املن ــال والعم األطف

اإلجازة األرسيـة : ثل صادية مواتية ؛ موالتـرشيعات املتعلقة بالعمل وبتهيئة ظروف اقـت

أة كـي يتسـنى للـزوجني فرصـة اختيـار أكـرب فـيام يتعلـق بـالتوازن بــني للرجل واملـر

م ،  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "مسـؤوليـاتـهـمـا املنـزلية والعـامة 

  . ) ٢٥: ص 

ر السـكان ـمــرير مؤتـقــيف ت إلغـاء قوامــة الرجــال عـىل النــساء مـظـاهـر *

 ) : م  ١٩٩٤( لقاهرة نمية باـوالت

يع جمـاالت ـمــرأة يف جـل واملــامة بـني الرجـاواة التـسـق املـقيـتحـالبة بـطـامل .١

ــاة ـادية والســـة واالقـتصـــيـــدنية والثـقافـاحليــاة املــ ياسية واالجتامعيــة واحلي

 . ية ـمعـتـاألرسية واملج

أشـكال التميــيز  إزالة مجيع: إن من األهداف ذات األولوية لدى املجتمع الدويل  .٢

 . عىل أساس اجلنس 

املطالبة باستـقالل املرأة ومتكينها وحتسني مركزها االجتامعي ، وجعل ذلـك مـن  .٣

 . األهداف بالغة األمهية لتحقيق التـنمية املستدامة 

املـطـالبة بتـشـارك املـرأة والرجل املشـاركة الكـاملـة بـينهمـا علـى صعـيــدي  .٤

 . اإلنـتاج واإلنـجاب 

ا يـطـوذ خـنـفـة والـطـلـى السـرأة إلـمـار الـل افـتـقـعـج .٥ ً ا ـهــاتـيـدد حـهـر

 . ها ـاهـها ورفـتـوصح

التشديد عىل مسؤولية الـذكور فـيام يتعلـق برتبــية األطفـال والعمـل املنــزيل ؛  .٦

ويقابله املطالبة بتـخـفيف مسؤوليات املرأة فيام يتعلـق بالعمـل املنــزيل ، وإزالـة 



 

 

 

ق القانونية التي حتول دون مشاركتها يف احلياة العامـة بـام يف ذلـك ممارسـة العوائ

 . األنشطة املدرة للدخل 

ي ـن فــيــئـكافـتـن مـيــكـريـرأة شـمــرجل والـون الــكــأن يـة بـبـالـطـامل .٧

 . ة ـاصـامة واخلـاحلياة الع

جال عىل النسـاء نـقد بنود مؤمتر السكان والتـنمية التـي تطالب بإلغاء قوامة الر* 

  :من منظور الرتبـيـة اإلسالمية 

هم اهللا أمرهم من النساء ،           ّ القوامة حق قررته الرتبـية اإلسالمية للرجال عىل من وال

         : (( كام قال تعـاىل 

      . (()  ٣٤: سورة النساء ، اآلية ( .  

ظيم املؤسسة الزوجية وتوضيح االختصاصات إن هذا النص يف سبيل تـن "واملعنى          

ـا إىل حكـم اهللا ال حكـم  ً التـنـظيمية فيها ملنع االحتكاك فيها بـني أفرادهـا ؛ بـردهم مجيع

، ة للرجـل ـســحدد أن القوامـة يف هـذه املؤسـصيات يــوالشخـفعاالت ـاهلوى واالن

به ـضيل اهللا للرجل بمقومات القوامـة ، ومـا تـتطلــتـف: ويذكر من أسباب هذه القوامة 

هــ ،   ١٤٠٠قطب ،  (.  "من خصائص ودربـة ، وتكلـيف الرجل اإلنـفاق عىل املؤسسة 

  . ) ٦٤٩: ، ص  ٢: ج 

 : خص الرجل هبذه الرئاسة والقوامة يف هذه اآلية ألمرين  -ىل سبحانه وتعا -فاهللا          

 . ما جعل اهللا هلذا الرجل من صفات الرجولة التي تؤهله للقيام هبذا الدور   - ١

 . جاب النـفـقـة عليه ملن ويل أمرها من النساء ـما كلفه اهللا به من إي  - ٢

ؤهله ألن يكـون زمـام األمـور فالواقع يثبت أن للرجل صفات ت: فأما األمر األول          

ا أن املرأة هلا صفات خاصة ال تؤهلها للقيام بـأمر القوامـة ، فالرجـل  ً بـيده ، ويثبت أيض



 

 

 

باخلشونــة والصـالبة وبـطء االنفعـال واسـتخدام عقلـه  -سبحانه وتعـاىل  -زوده اهللا 

 . ىل ذلك وتفكريه قبل أن يتحرك أو يستجـيـب ألن أعامله املكلف هبا يف احلياة حتتاج إ

خصها تــتميز بالرقـة والعطـف ورسعـة ـأما املـرأة فهـي األخـرى هلـا صـفات تـ         

زهلا مـن ـلتـتواءم مع طبـيعة العمل املوكل إليهـا يف منـ ؛ االنـفعال واالستجابة العاجلة

 . محل ورضاع ورعاية أبناء وخدمة زوج وغريها 

ـ  ١٤٠١ (ف والـرؤ ويؤكد ذلك السايح وعبـد          إن املـرأة مرهفـة  ": فيقـوالن  ) ـه

العاطفة قوية االنـفعال شديدة التـأثر ، وإن ناحية الوجدان لدهيا تسـيطر سـيطرة كبـرية 

املـرأة عـىل هـذا  -سبحانه وتعاىل  -وقد سوى اهللا . عىل خمـتلف نواحي حياهتا النـفسية 

األساسية وهي وظيفـة الوضع ، حتى يكون هلا من طبـيعتها ما يتيح هلا القيام بوظيفـتها 

فـال يـخــفى أن هـذه الوظيفـة حتتـاج إىل . األمومة واحلضانـة والرتبـية عىل خري وجـه 

عاطفة مرهفة ووجدان رقيق ، وحنان رحيم ، أكثـر ما تـحـتـاج إىل التـفكــري واإلدراك 

بل  عىل حني أن الرجل ال يندفع يف الغالب مع عواطفه ووجدانه اندفاع املرأة ؛. والتأمل 

أن القوامـة والرياسـة حتتاجـان : وغني عن البـيان . تغلب عليه ناحية اإلدراك والتفكري 

  . ) ٥١: ص  (.  "إىل اإلدراك والتأمل ؛ أكثر مما حتتاجان إىل العاطفة والوجدان 

ا ؛ هـتحق القوامـفالذي يس          ً زه اهللا به من صفات الرجولة التـي ـيـو الرجل ملا مـة إذ

 . توفر يف املرأة ال تـ

وهو ما كلفه اهللا به مـن إيــجاب : وأما األمر الثاين الذي يستحق به الرجل القوامة          

وهـو فـرع مـن توزيـع االختصاصـات . النـفـقة عليه للمرأة واألرسة بعمـوم أفرادهـا 

للمؤسسـة ومـن فيهـا داخـل يف هـذه  النفقـةيـجعـله بدوره أوىل بالقوامة ، ألن تـدبري 

فاإلنفـاق سـبب " . قوامة ، واإلرشاف عىل ترصيف املال فيها أقرب إىل طبـيعة وظيفتهال

ومـن ضـمن هـذه ، جالء يف متطلبات احلياة املادية من واجبـات الرجـل ـمادي واضح ب



 

 

 

ً ة فـقـفـبات حاجة املرأة املادية إىل النـتطلـامل ، زامه املهر عقب عقد الـزواج ـعن الت ـضال

، هــ   ١٤١٢، جتار الشاهي  ( . "ة ـقـفـامة الرجل عىل املرأة رعاية ونق قوـتحقـذالك تـوب

  . ) ٣٠ : ص

وإذا كان اهللا تعاىل جعل القوامة والرئاسة للرجل ؛ فإن ذلـك ال يعنـي ظلـم املـرأة          

بل جعل اهللا سبحانه وتعاىل هلا من احلقوق مثل ما للرجال كام قـال اهللا  . وسلبها حقوقها 

)) .         : (( عـز وجـل 

  . ) ٢٢٨: سورة البقرة ، اآلية  (

وهلن عىل الرجـال مـن احلـق مثـل مـا  ":   تفسري اآليةيف -رمحه اهللا  -قال ابن كثري          

ابن كثري ،  (.  "جب عليه بـاملعروف ـىل اآلخر ما يللرجال عليهن ، فليؤد كل واحد منهام إ

  . ) ٦١٣:  ، ص ١: هـ ، ج  ١٤٢٢

.  "رفعة وريـاسة وزيـادة حق عليهـا  ": وأما الدرجة التي جعلها اهللا للرجال فهي          

  . ) ١٠٢: هـ ، ص  ١٤٢٣السعدي ،  (

وأمـر النسـاء باإلذعـان . هبا وهي القوامة التي جعلها اهللا من حق الرجال وكلفهم          

  .هلذه القوامة والقيام بام يرتتب عليها من آثار 

وهبذا يتبـني أن إلغاء قوامة الرجل ورئاسته عىل األرسة من خالل ما تدعو إليه بنود          

هذا املؤمتر خمالف ومناقض لنظام الرتبية اإلسالمية ؛ التي جعلت لكل من املرأة والرجل 

 . ياة الذي يكمل الدور للطرف اآلخر وال يساويه دوره يف احل

أما دعوى املطالبة بتحقيق املساواة بـني الرجل واملرأة عىل مجيع األصـعدة بـام فيهـا          

مجيع احلاالت احلياتية املدنيـة واالقتصـادية والثــقافية  ؛ وعىلصعيد اإلنـتاج واإلنجاب 

ء وإزالة مجيع أشكال التميـيز بني الرجل واملرأة ، والسياسية واالجتامعية ، واملطالبة بإلغا

ومطالبة الرجل بأعامل املرأة املنــزلية ، ومطالبـة املـرأة بـأعامل الرجـل خـارج املنــزل ، 



 

 

 

ينهام ؛ كل ذلك مما خيـالف نظـام ـجاب نـفـقـة األرسة عىل املرأة والرجل بالتساوي بـوإي

  .سبحانه وتعاىل يف القرآن والسنة  ية اإلسالمية ، ويعارض ما أنـزله اهللاـالرتب

ل واملـرأة يف أمـور ، وفـرق ـرجــاوى بــني الـالميــة ســة اإلسـفـنـظام الرتبـيـ         

 . ا يف أمور أخرى ـبـينـهم

  : ((  فسوى بني الرجل واملرأة يف املسؤولية أمامه جل وعال يف قوله تعاىل          

           

      . (()  ٩٧: سورة النحل ، اآلية ( .  

: عليه وسلم صىل اهللا -وساوى بـني الرجـل واملـرأة يف طلـب العـلم كام قال النبي         

  . ) ٨١: ص ،  ١: ج ،  ت.، د ابن ماجه ()) .  مسلمطلب العلم فريضة عىل كل (( 

             "وموضـوعه الشـخص فيشـمل الـذكر واألنثـى "قال العلـامء يف معنـى احلـديث          

خص ـففرض عليهام طلب العلـم مـن غـري أن يـ . ) ٢٠٨:  ص،  ١ : ج، ت .د، السندي  (

ا منهـجن ً   . ا دون اآلخرـمس

كام أعطى لكل مـنهام الشخصــية القانونيـة املستــقلة ، والترصـفات اخلاصـة يف  "         

ـا ، فلهـا احلـق أن  ً امللكية ، فاملرأة املتـزوجة منـفصلة الشخصية القانونية عن زوجها متام

متلك وتعقد العقود وهتـب وتــترصف يف ممتلكاهتـا ، ومقابـل ذلـك فهـي حتمـل معهـا 

وهلا حق التعويض . ؤوليات مقابلة ، فعليها العقاب عىل أي جرم بقدر ما عىل الرجل مس

ا  ً   . ) ٢٦٠: هـ ، ص  ١٤٢١مرسي ،  (.  "تأخذه أو تدفعه مثل الرجل متام

وإذا كان نظام الرتبـية اإلسالمية قد جعل للمـرأة شخصـية مستــقلة عـن الرجـل          

هذا ال يعني أهنا تساوي الرجل يف مجيع املجاالت ومـن ومعتربة يف كثري من العقود ؛ فإن 

 . مجيع الوجوه 



 

 

 

فهناك فروق جوهرية بني الرجل واملرأة جتعل املساواة املطلقة من مجيع الوجـوه ويف          

 : ومنها الفروق اجلسمية . مجيع األعامل منـتـفية 

لف عـن الرجـل يف ـتـخـملرأة تاته أن اـيقـأثبتـت بحوث علم األحياء وحتق " : فقد         

ية إىل ذات اجلســم واجلــواهر ـكــل يشء ، مــن الصــورة والســمت واألعضــاء اخلارجــ

ني يف ـة ، فمن لدن حصول التكوين اجليــجيـيـخلالياه النس) ية ـنـالربوتي( ية ـنـيوليـاهل

، املـودودي   (.  "فة ـتلــخـفني يف صـورة مـقي الرتكيب اجلسدي يف الصنــني يرتـنـاجل

  . ) ١٨٥: ، ص  هـ ١٤٠٥

واملـتـأمل يف خلقـة كل من الذكر واألنـثى يـجـد أن اهللا سبـحانــه وتعـاىل خلـق          

كل جنس وجعل فيـه صفـات ال توجد فـي اآلخـر ، فكــأنه يعــد كـل جـنس للعمـل 

 . الذي خلقه من أجله 

إىل العقل والرزانة أكثـر مـن  فالرجل يميل يف أغلب أحيانه: فسية ـوأما الفروق الن         

 . تها ألدنى استـثارة ـا املرأة عاطفية تـتأثر عاطفـينمـالعاطفة ، ب

ا كان إثارة عاطفتهـا أرسع مـن إثـارة عاطفـة الرجـل ، وكـان تـأثر  "          ً ومن هنا أيض

ً من تأثر عاطفة الرجل  أما تراها إذا خولفت أو نوقشت أو نيل مـن . عاطفتها أقوى حاال

ُلقيـة كيـف تغضـب وتــثور ؛ أرسع ممـا يفعـل الرجـل ص َلقية أو اخل . فة من صفاهتا اخل

واحلكمة يف ذلك ظاهرة ، إهنا متفقة مع وظيفتها األوىل يف تربية األوالد واحلنو علـيهم ، 

  . ) ١٦٠: هـ ، ص  ١٤٢٨طعيمه ،  (.  "ذيتهم العواطف الفاضلة مع اللبن ـغـوت

املرأة ختتلف عن إرادة الرجل ، وشجاعتها كذلك هـي األخـرى وكذلك جتد إرادة          

ختتلف ؛ فهي أقل شجاعة من الرجل ، وكل ذلك مما يؤيد أن دورها وعملها خيتلف عـن 

 . أدوار الرجال وأعامهلم 



 

 

 

        )) .    : (( ل ـز وجــاهللا عـ ـولي ذلـك قــي فـفـكـوي         

  . ) ٣٦: ورة آل عمران ، اآلية س (

ثى يف صـفة اخللقـة واهليئـة ـلـيس كاألنـ : )هـ  ١٤٢١ ( -رمحـه اهللا  - قال أبو زيد         

لقي ، وقوة طب َ ً ـيعية ، واألنـوالتكوين ، ففي الذكورة كامل خ ً وجبلـة لقة ِ ثى أنقص منه خ

ً ؛ ملا يعرتهيا مـن احلـيض واحلمـل واملخــاض واإلرضـاع وـوطب شــؤون الرضـيع يعة

  . بلـيل األمة املقـية جـوترب

ا           ً  : ومن الفروق أيض

  أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل النبوة والرسالة يف الرجال دون النساء . 

  وجعل يف الرجال الوالية العامة كالقضاء . 

  مع واجلامعـات ُ واختص الرجال بكثري من العبادات دون النساء كاجلهـاد والــج

 . واإلقامة وغريها واألذان 

ــادات           ــن العب ــرية م ــواب كث ــال يف أب ــة دون الرج ــام خاص ــاء بأحك ــص النس وخ

ًا واملعام ً وحديث   . ) ١٩ - ١٦ :ص  (. الت واألنكحـة وما يـتبعها أفردت بالتـأليف قـديام

ً عىل ما سبق من الفروق بني الرجل واملرأة يتبني أن ما يدعو إليه هذا           املؤمتر من وبناء

زع قوامة الرجال بمساواهتم املسـاواة التامـة مـع النسـاء ، وإلغـاء مجيـع الفـروق بـني ـن

املـطــالبة بتـشــارك املــرأة والرجـل  و، واملطالبة باستـقالل املرأة ومتكينهـا  اجلنسني ؛

وجعـل افـتــقار ، املشـاركة الكـاملـة بـينهمـا علـى صعـيــدي اإلنــتاج واإلنــجاب 

ا هيدد حياهتا هـي دعـوة باطلـة مـردودة يف نظـام الرتبيـة املر ً أة إىل السلطة والنـفوذ خطر

 . اإلسالمية ، خمالفة ملنهج اهللا وفطرته يف احلياة 
  

  :  ھمنزع والیة اآلباء على أبنائ: ادس المبحث الس



 

 

 

 : معنى والية اآلباء  *

َ الش ": ف الوالية ـريـتع          لـي َ َ علـو لــي َ ً ـيــيء ، وو اليـة َ ً وو اليـة ِ : الـويل هـو . ه و

ها ، وهـو مـن أسـامء اهللا ـائم بــق القــالئـامل واخلـويل ألمور العـتـامل: ارص ، وقيل ـنـال

ِ ـري والقـدبـعر بالتـشـأن الوالية تـوك. اىل ـعـت ،  م ١٩٨٦ابن منظـور ،   (.  "ل ـعـدرة والف

  . ) ٤٠٠: ، ص  ١٥: ج 

ه يل هـو املتـويل ألمـور زوجتـه وأبنائـأن الـو: عنى اللغـوي والذي يتحصل من امل         

 . ومدبرهم ، والقائم عىل حوائجهم ، واملسئول عنهم 

يه أن ـل ، علــرجــق الـنــي عـة جعلها اهللا فــانـي أمـوالـذرية واملـرأة والـفامل "         

م طهم بنصـحه وإرشـاده ، ـحيــهم ، ويـباتــؤدي واجـم ، ويـهـوقـقـرعى حـي ِّ ويقـو

ن ـاهم عــنهــروف ، ويـعــأمرهم باملـوح أفكـارهم ، يــنـم ، وجـهـالقـاعوجاج أخ

.  "اة ـابـحـية إىل املـمـدفعه احلـى ظلم ، وال تـلـة واهلوى عـفـكر ، ال حتمله العاطـنـامل

  . ) ٣٩: هـ ، ص  ١٤٢٢آل سعود ،  (

ا تـشمل ا اآلباء واليةف          ً الرتبويـة  اءبنـجوانـب شخصـية األملسـؤولية عـن مجيـع إذ

، وأحقيتهم بالتفرد برتبـيتهم وتوجيههم ، وتعليمهم  والصحية واالجتامعية واألخالقية

ُسسها  .  ما يرغبون وفـق مبادئ الرتبية اإلسالمية وأ

نمية ـرير مـؤمتر السـكان والتــقــتبنود نـزع واليـة اآلبـاء عـلــى األبـنــاء يف  *

 :  )م  ١٩٩٤( بالقاهرة 

الوفاء باالحتياجات اخلاصة باملراهقني والشباب وخاصـة الشـابات ، مـع إيـالء  "         

االعتبار الواجـب لقـدراهتم اخلالقـة ، ولتقـديم الـدعم عـىل صـعيد املجتمـع واألرسة 

واملجتمعات املحلية ، وتوفري فرص العمل ، واملشاركة يف العملية السياسية ، والوصـول 



 

 

 

.  "ـة والتوجـيه وخدمات عاليـة اجلـودة يف جمال الصحة اإلنجابيـة إىل التعـليم والصح

  . ) ٣٢: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (

عــىل مواصــلة  راهقـــني والشـــباب وخاصــة الشــابات ،يع األطفــال املـشجـــت "         

ناهتم البرشية ، للمساعدة يف احلـيلولة تهم حلياة أفـضل ، وزيـادة إمكاتعليمهم بغـية هتيئ

.  "ل التي تـنطوي عىل خماطر كبــرية ـكرة ، وحاالت احلمـدون حـدوث الزيـجـات املب

  . ) ٣٢: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (

ني ـســنـني اجلاد عالقـات بــجــز إيـزيــعـام الكامـل لتـغي إيالء االهتمـبـنـي "         

لبــية احلاجـات ـام بوجـه خـاص بتـتـتسم بـاالحرتام املتبـادل واإلنصـاف ، واالهتمـ

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة بالقـاهرة ،    (.  "ن ـيـقـراهـمـة للـيـدمـالتـثـقيـفيـة واخل

  . ) ٣٩: م ، ص  ١٩٩٤

لعوائـق القانونيـة والتـنــظيمية ويـنبـغي للبلـدان عنـد االقـتــضاء أن تــزيل ا "         

ال ـجــي مـاية فــلومات والرعــعــري املـبـيل توفــرتض سـعـاعية التي تـمـتـواالج

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقـاهرة ،   (.  "ية واإلنجابـية للمـراهقني ـسـنـالصحة اجل

  . ) ٤٩: م ، ص  ١٩٩٤

يف ختطيط أنشطة التنمية التـي هلـا أثـر مبـارش عـىل وينبغي إرشاك الشباب بنشاط  "         

ويتسم هذا بأمهية خاصـة فـيام يتعلـق بأنشـطة . حياهتم اليومية ، وتـنـفيذها وتـقيـيمها 

األعالم والتعليم واالتصال واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلنجابية واجلنسية بـام يف ذلـك 

اية من فريوس نقص املناعة البرشية منع حاالت احلمل املبكر ، والتثقيف اجلنيس ، والوق

وجيـب ضـامن الوصـول . وغري ذلك من األمراض املنقولة باالتصال اجلنيس . اإليدز  -

تقرير املؤمتر الـدويل للسـكان    (.  "إىل هذه اخلدمات ، وكذلك ضامن رسيتها وخصوصـيتها 

  . ) ٣٣: م ، ص  ١٩٩٤والتنمية بالقاهرة ، 



 

 

 

مـؤمتر السـكان  عـلــى األبـنــاء يف بـنــود تــقرير مظاهر نـزع واليـة اآلبــاء *

 :  )م  ١٩٩٤( نمية بالقاهرة ـوالت

ري ـوفــتـات بـقــراهـني واملـقـراهـمـالـة بـاصـخـات الـياجـتـاالحـاء بـوفـال .١

بار ـتـة دون اعـابـيـجـة اإلنـحـال الصـجـي مـودة فـجـة الـاليـات عـدمـخـال

 .  ائهمـيـلرأي أول

ة ـيـــيمـتـنـظـة والـونيـــانـق القـع العوائـــميــة جـإزالـــلدان بـة البـــالبــطـم .٢

ومات يف جمـال الصـحة ـلــري املعـوفــيل تـرتض سبــعــاعية التي تـتمـواالج

  . نيـقـراهـية للمـجابـاجلنسية واإلن

ب أال يتدخل ـجـاعتبار العالقات اجلنسية للمراهقني من احلرية الشخصية التي ي .٣

 . فيها اآلباء

تشجيع املراهقني وخاصة الشابات عىل مواصلة تعليمهم للحيلولة دون حـدوث  .٤

 . الزجيات املبكرة 

املطالبة بالتـثـقيف اجلنيس للشباب وضامن الوصول خلدمات الصـحة اإلنجابيـة  .٥

 . واجلنسية وضامن رسيتها وخصوصيتها 

ل املعلومـات الدين يف التفرد برتبية أبنائهم وذلك بإيصـاعدم االعتبار ألحقية الو .٦

 . اجلنسية لألبناء برسية وخصوصية 

 : نـقـد بنود نـزع واليـة اآلبـاء عىل أبـنائهم من منظور الرتبـيـة اإلسالمـية  *

ل يف قضـايا ختـص           ّ ا وتــتدخ ً يتجىل من بنود املؤمتر السابقة أن هذه البنود تقرر أمور

ئـتهم بطـابع معـني ، وخاصـة فـيام يتعلـق األبناء فيام يتعلق برتبيتهم وتـثـقيفهم وتـنـش



 

 

 

بالرتبية اجلنسية ، وزواجهم املبكر وغريها ، دون نظر أو اعتبار حلـق الوالـدين يف التفـرد 

ا عىل أبنائهم  ً  . برتبية أبنائهم ، فتـقوم بسلب الوالدين واليتهم املعتربة رشع

والتـنـشــئة ألبنـائهم دون ونـظام الرتبـية اإلسالمية يمنح الوالـدين حـق الرتبيـة          

 . سواهم من الناس 

نـوع أحكامه عىل اإلنسان من حني خروجه إىل هذه الـدار إىل  ":  واهللا سبحانه تعاىل         

يف دار القرار ، وقبل ذلك وهو يف الظلامت الثالث ، كانت أحكامه القدريـة  قرـيستحني 

مه تعلقت بـه أحكامـه األمريـة ، وكـان فصل عن أـا انـتهية إليه ، فلمـجارية عليه ، ومن

ته والقيام عليـه ، فللـه سـبحانه فيـه ـيـاملخاطب هبا األبوين أو من يقوم مقامهام ؛ يف ترب

ه هبا مادام حتـت كفالتـه ، فهـو املطالـب هبـا دونـه ، حتـى إذا بلـغ حـد  َ ِّـم َ قـي ر َ م َ أحكام أ

هــ ،   ١٤٢١ابن القيم ،  (.  "التـكليف تعلقـت بـه األحـكـام ، وجـرت علـيـه األقـالم 

  . ) ١٢: ص 

جعل الرتبية والتـنـشـئـة الصـحيحة واجـب  -صىل اهللا عليه وسلم  -بل إن النبي          

 راع كلكم أال : (( -صىل اهللا عليه وسلم  -بلغ االبن رشده كام قال ـعىل الوالدين حتى ي

 ، رعيتـه عـن مسـئول ووهـ راع النـاس عـىل الـذي فاألمري تهـرعي عن ئولـمس وكلكم

 وولـده بعلهـا يتـبـ عـىل راعية واملرأة ، عنهم مسئول وهو تهـيـب أهل عىل راع والرجل

  . ) ٤١٤: ص ،  ٦: ج ، هـ  ١٤٢٢، البخاري  (.  )) همـنـع ولةـئـمس يـوه

زم صالح ما قام عليه ، وما هو حتـت ـظ املؤمتن امللتـالراعي هو احلاف  "قال العلامء          

ظره يشء فهو مطالب بالعدل فيه ، والقيام بمصـاحله ـفيه أن كل من كان حتت نـظره ، فـن

  . ) ٢١٣: ، ص  ١٢ :هـ ، ج  ١٣٩٢النووي ،  (.  "قاته ـعلـيف دينه ودنياه ومت

ـل اآلباء املسؤولية عن تربية أبنائهم مسؤولية كاملة           ِّ ـم َ ـح ُ  . ويف احلديث ما ي



 

 

 

ــال اهللا          ــل وق ــز وج        : ((  ع

           

    ( . ()  ريض اهللا  -ي ـال علــق  . ) ٦: سورة التحرمي ، اآلية

،  ٨: هــ ، ج   ١٤٢٢ابن كثري ،  (.  "م ـوهــمـوهم وعلـأدب ": ة ـى اآليـنـيف مع -ه ـنـع

ا واجبــة عـىل اآلبـاء جتـاه أزواجهــم ـأديب والتــتــؤولية الـفمسـ  . ) ١٦٧: ص  ً عليم إذ

 . نائهم بالنص القرآين ـوأب

ـا كثـرية منهـا  اهللاو           ً النفقـة : سبحانه وتعاىل أوجـب عىل الوالدين ألبنـائهم حقوق

تهم ، وتأديبهم ، وتعلـيمهم ، واحلفـاظ عـىل أحـواهلم ، ـعليهم ، وإرضاعهم ، وحضان

اوالرمحة هب ا واجتامعي   . ) ٢١ :هـ ، ص  ١٤٢٧النرباوي ،  (.  م ، ورعايتهم صحي

بناء من مجيع اجلوانب اإليامنيـة والعلميـة والعقليـة واألخالقيـة كام يلزم رعاية األ          

 ويؤكد ذلك الغـزايل . ) ٢٥: ص  هـ ، ١٤٠٦ياجلن ،  (. والسلوكية واالجتامعية والنفسية  

وقلبـه الطـاهر ، أمانـة عنـد والديـه  والصبي ":  يقولحيث  ) هـ ١٤٢٣ ( -رمحه اهللا  -

، ش فيـه ـقــن وهو قابل لكل مـا، ش وصورة ـقـفيسة ساذجة خالية عن كل نـجوهرة ن

د اخلري وعلمه نشأ وسعد يف الـدنيا واآلخـرة ، ه ـيـال إلـمـي ل ماـائل إىل كـوم ِّ و ُ ، فإن ع

  .  ) ٧٢:  ص،  ٣ : ج (.  " وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك وإن عود الرش

يع حقوقهم من قبل ـو تضيية اإلسالمية جعل التساهل يف تربية األبناء أـونظام الرتب         

ٌّ حياسب عليه آباؤهم يف اآلخرة  ـش ِ :  -صىل اهللا عليه وسـلم  -قال . القائمني علـيـها غ

َ يموت وهـو غـاش لرعيتـه إال حـرم اهللا ((  ُ يوم ما من عبد يسـرتعيه اهللا رعيـة ، يمـوت

  . ) ١٢٥ : ص،  ١ : ت ، ج.مسلم ، د ()) . عليه اجلـنـة 



 

 

 

ٌّ هلم ، وتضيـيع لألمانة ـيتهم عىل غري منهج الرتبـأن تربوال شك           ش ِ ية اإلسالمية غ

 . التي أوجبها اهللا وكلف هبا اآلباء 

وبنود هذا املؤمتر ختالف نظـام الرتبيـة اإلسـالمية حيـنام تــتدخل يف خصوصـيات          

وخاصـة  األبناء ، فتطالب بتقـديم اخلـدمات عاليـة اجلـودة يف جمـال الصـحة اإلنجابيـة

للشابات ، وتدعو إىل تـثـقيفهم اجلنيس املبكر ، وتأخري الزواج ، وترويج موانـع احلمـل 

بينهم مع ضامن رسيتها وخصوصـيتها ، مـع أهنـم ليسـوا يف حاجـة إليهـا مـادام أهنـم مل 

 . يتـزوجوا ، وذلك يوحي بالتشجيع عىل إقامة العالقات اجلنسية املحرمة 

ا يتعارض مع حقوق اآلباء يف التفرد برتبيـة أبنـائهم ، باإلضـافة وكل هذه األمور مم         

ً لنـظام الرتبية اإلسالمية   . إىل أن ما تدعو إليه هذه البنود هو خمالف أصال

 . فاملطالبة بتأخري زواج األبناء خمالف للرتبية اإلسالمية ، وسبق الكالم فيه           

ا وتشـجيع إنشـاء عالقـات بـني اجلنسـني ونرشـ أما املطالبة بتـثـقيف األبن          اء جنسي

ا  ً  . موانع احلمل ، فهو خمالف لنظام الرتبية اإلسالمية أيض

 : يث أن نظام الرتبية اإلسالمية يريب األبناء تربية جنسية فريدة من أهم معاملها ح        

. ليـه وهـم أهـل بيتـه تعليم األبناء االستئذان قبل الدخول حتى عىل أقرب الناس إ         

التفريق بني األبنـاء والبنـات يف أمـاكن و ،وحفظ العورات  ،تعويد األبناء غض البرصو

ىل واملسـارعة إ. ية ـنســات اجلـجــيـهـالط واملـتــن االخـاء عــنـاد األبـعـإبو. النوم 

   . ) ٣٩٥: هـ ، ص  ١٤٢٤سويد ،  (.  زوجيهمـت

نفـس اإلنسـان بشـكل غريـزي ، ولكـن نظـام الرتبيـة فالدافع اجلنيس موجـود يف          

ـا ، فلـم  ً ًـا عفيف ًا راقي اإلسالمية حينام كان رباين املصدر ، متيز بأنه هذب هذا الدافع هتذيـب

ا لدى اإلنسان ، ومل يطلق هلـذا الـدافع احلبـل عـىل الغـارب  ً يكبته ويمنعه فيكون حبـيس



 

 

 

شيع العفاف والطهر ، وتظهر يف املجتمع فتكون إباحية مقيتة ، بل جعل هذه املعامل لكي ي

 . األخالق الفاضلة النبـيلة 

ً حلـق اآلبـاء يف تفـردهم برتبيـة أبنـائهم ـيـوحق       ، قة األمر أن بنود املؤمتر مل تلـق بـاال

بـل طالبـت بمـنحهم احلريـة ، وعملت عىل هدم املعامل الرئيسة لرتبية األبناء يف اإلسالم 

وتأبـاه أسـس الرتبيـة ، وكل ذلـك ممـا يرفضـه املجتمـع املسـلم  ،املنفلتة من الضوابط  

  . اإلسالمية ومبادئها
  

ل    : المبحث السابع  ي والتقلی رأة  المنزل تھمیش عمل الم
  :  من شأنھ

من خالل تقرير املؤمتر للمساواة املطلقة بني الرجل واملرأة يف مجيـع األمـور ، بـام يف          

مشاركة املرأة يف األعامل املنـزلية ، ومطالبـة املـرأة بمشـاركة ذلك مطالبة الرجل بالقيام ب

الرجل يف توفري النـفـقـة واخلـروج من املنـزل للكسب ، فإن ذلـك يـؤدي إىل أن هتجـر 

املرأة عـمـلها األساس وأن تقرص فيه مع أنه عمل عظيم ال يمكن للرجل أن يتقنـه مهـام 

 . أويت من القدرات 

رير مـؤمتر السـكان ـقـتـرأة املـنـزيل والتـقلـيل من شأنه يف بنود هتميش عمل امل *

  : )م  ١٩٩٤( نمية بالقاهرة ـوالت

ا أمـر مطلــوب عــىل ـينهمـــاملة بـكـــاركة الـشــرأة والرجــل املـارك املـــشــوت "         

ة برعايـة ـتعلقــؤوليات املـمســقاسم الـا يف ذلك تـجاب بمـتاج واإلنـدي اإلنـيـصع

تقرير املؤمتر الدويل للسـكان والتنميـة    (.  "ية ـشـيـرة املعـفاظ عىل األسـيته واحلـبالطفل وتر

  . ) ٢٠: م ، ص  ١٩٩٤بالقاهرة ، 



 

 

 

وحتقـيق التغيـري يتطلب اتـخاذ إجـراءات عـىل صـعيدي السياسـات والـربامج  "         

ملــوارد يكــون مــن شــأهنا حتســـني إمكانيــة وصــول املــرأة إىل وســائل تــأمني الــرزق وا

.  "االقـتصادية والتـخـفـيف من مسـؤولـيـاتـهـا املـفـرطة فيام يتـعلق بالعمل املنــزيل 

  . ) ٢٠: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (

كفالة تعـزيز مساهـامت املرأة يف التـنمية املستدامة عن طريق مشـاركتها الكاملـة  "         

يات تـقـرير السياسات وصنع القــرارات يف مجــيع املراحــل ، واالشــرتاك يف يف عمل

مجيع جوانب اإلنــتاج ، والعاملـة ، واألنشـطة املـدرة للـدخل ، والتعلـيم ، والصـحة ، 

ــلة  ـــة ، واألنشــطة املتص ـــاب الرياضـــية ، والثـقاف والعلــم والتـكـنـــولوجيا ، واأللع

ــرتكة بالســكان ، وجمـــاالت أخــرى ، بصفـــته ًا يف صــنع القــرار ومش ا نـــشط ً ا رشيـــك

  . ) ٢١: م ، ص  ١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "ومستـفـيدة 

ف التقليديـة ، ـات "          َ ر ِ خاذ التدابري املالئمة لتحسني قدرة املرأة عىل الكسب بغري الـح

ا ، و كفالة إمكانية وصول املرأة عىل قـدم املسـاواة إىل وحتقيق االعتامد عىل الذات اقتصادي

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية بالقاهرة ،  (.  "سوق العاملة ، ونـظـم الضمـان االجــتامعي 

  . ) ٢١: م ، ص  ١٩٩٤

ة األطفـال ـيــرتبـلق بـتعــا يـؤوليات الذكور فيمـسـديد عىل مـشـغي التـنبـوي "         

اذ ـخــارات يف اتـثمــن االستـد مـزيـف مـيـغي توظـنبـوي. ة ـنـزليـال املـموأداء األع

نــزلية ، التـي ـؤوليات املـســباء اليوميـة للمـف من األعـفيـخـة للتـري املالئمـدابـتـال

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة بالقـاهرة ،    (.  "ق املرأة ـيقـع القسط األكـرب منها عىل عات

  . ) ٢٢: م ، ص  ١٩٩٤

صادي ـتــاعي  االقـتمــي واالجـرافــوغـديمـغيــري الـية التـلـد أثرت عمـوق "         

ت ـة ، فأحدثــريـياة األسـرة واحلـوين األسـاط تكـامل عىل أنمـحاء العـي أنـريع فـالس

ا كبـت ً ا فـغيـري ً قسيم عـىل ـة للتــيديـقلـأما األفكار الت. لها ـرة وهيكـوين األسـي تكـري



 

 

 

ة ـاملــي القوة العـاركة فـشـة ، وللمـنـزليـة واملهام املـويـهام األبـس للمـنـأساس اجل

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنميـة   (.  "راهنة ـعات الـطلـائق والتـقـس احلـكـأجر فال تعـب

  . ) ٢٧: م ، ص  ١٩٩٤بالقاهرة ، 

رير مـؤمتر ـقــتتـقلـيل من شأنه يف بنـود مظاهر هتميش عمل املـرأة املـنـزيل وال *

  : )م  ١٩٩٤( نمية بالقاهرة ـالسكان والت

املطـالبـة بمـشاركة املــرأة والرجــل املشــاركة الكاملـة بــينهام عـىل صـعيدي  .١

 . اإلنـتاج واإلنجاب 

املطالبـة بتخفيـف املسـؤوليات املنـــزلية للمـرأة ، وحتسـني إمكانيـة وصــوهلا إىل  .٢

 . لرزق واملوارد االقـتصادية وسائل تأمني ا

ت وصنع القرارات يف مجيع املراحل زيز مسامهات املرأة يف تقرير السياساكفالة تع .٣

واالشـرتاك يف مجيع جوانـب اإلنــتاج ، والعاملـة ، واألنشـطة املـدرة للـدخل ، 

 . واأللعاب الرياضية ، واألنشطة املتصلة بالسكان ، ومجيع املجاالت األخرى 

ا اختاذ الت .٤  . دابري لتحقيق اعتامد املرأة عىل ذاهتا اقتصادي

ال ، وأداء ـفــربـية األطـلق بـتـعـا يتـذكور فيمـؤوليات الـى مسـلـالتـشديد ع .٥

 . األعامل املنـزلية 

٦.  ً ا تقليديـة ً اعتـبار التـقسيـم عىل أساس اجلـنـس للمهام األبـوية واملنـزلية أفكـار

 . هنة ال تعكس احلقائق والتطلعات الرا

  :بنود هتميش عمل املـرأة املـنـزيل  من منظور الرتبـية اإلسالميـة  نقد *



 

 

 

إن للمرأة يف الرتبية اإلسالمية وظيفة سامية للغاية ، أال وهي حفظ النـوع البرشـي          

وبقائه مما ال يتأتى للرجل أن يشاركها فيـه ، ألن هـذا األمـر يتعلـق بفطرهتـا ، وتركيبهـا 

 . ذي فطرها اهللا عليه اجلسمي ال

ولكي ندرك أمهية وخطورة هذه الوظيفة ال بد من إمعـان النظـر ومعرفـة األطـوار          

 . التي متر هبا هذه الوظيفة 

إن وظيفة املرأة تستلزم احلمل والوضع واإلرضاع والرتبـية ، وكل عمـل مـن هـذه          

وكلـام كانـت املـرأة . املـرأة حقـه حتـى توفيـه  مضـنياملستلزمات حيتاج إىل بذل وجهد 

َّ وقتها ؛ كلام كان ذلك أقرب إىل سعادهتا وكامهلـا ، ألن  ل ُ ً هلا ج مشـتغلة هبذه األعامل باذلة

وكلام ابتعدت عنهـا كتـب . ذلك هو األقرب إىل وظيفتها الطبيعية التي فطرها اهللا عليها 

 . هلا من الشقاء والتعاسة بقدر بعدها عنها 

ا أو  وكل          ً ا أو إرضـاع ً ً أو وضـع ً كان محال طور متر به املرأة يف وظيفتها الطبيعية سواء

 ً ً آخـر مـن أعـامل  ، فيهتربـية من العناء واجلهد ما ال يمكن للمـرأة أن جتمـع معـه عمـال

 ً ً يف مصنع ، أو صـانعة ا ، أو عاملة ا عىل الذات اقتصادي ً ً كان اعتامد الرجال اخلارجية سواء

ً يف نادي للقرارات ا  . لسياسية ، أو رياضية

وملا جعل اهللا سبحانه وتعاىل هذه الوظيفة خاصة باملرأة دون الرجـل جعـل هلـا مـن          

 : ومنها . اخلصائص ما يساعدها عىل أداء وظيفتها 

ما ميز اهللا عز وجل به األنثى عـن الرجـل يف تركيـب األعضـاء ، فـاهللا سـبحانه  -         

األنثى من األعضاء ما يساعدها عىل أداء وظائفهـا ، والتـي ختتلـف عـن  وتعاىل جعل يف

ًا جـضاء الرجل اخـأع ا ، يـتالف ية ـوجـيولـالفروق الفس ":  )هـ  ١٤٠٧ ( قول البارـذري

بالفروق  والترشحيية بني الذكر واألنثى أكثر من أن حتىص وتعد ، فهي تبتدئ) الوظيفية ( 

التي تـتحكم يف الوراثة وترتفع إىل مستوى ) وموسومات الكر (عىل مستوى الصبغيات 



 

 

 

اخلاليا ، وكل خلية يف جسم اإلنسان توضح لك تلـك احلقيقـة الفاصـلة بـني الـذكورة 

) وية ـاحلـيوانـات املنـ( وتـتجىل الفـروق بأوضح ما تـكون يف نطـفـة الذكر . واألنوثة 

يف أجهزة اجلسم املختلفة من العظام  ثم ترتفع الفروق بعد ذلك) البويضة ( ونطفة املرأة 

إىل العضالت ، وتـتجىل يف اختالف األجهزة التـناسلية بني الذكر واألنثـى ، وال تقترصـ 

  . ) ١٧: ص  (.  "عىل اجلهاز التـناسيل ، وإنام تشمل مجيع أجهزة اجلسم 

تبعـه فـرق يف وما من شك أن هذا الفرق يف الرتكيب اجلسامين بني الرجـل واملـرأة ي         

ٌ منهام مهيأ لوظيفته وعمله الذي خصه اهللا به   . الوظائف ، فكل

ما ميز اهللا عز وجل به األنثى من العاطفة الرقيقة ، واحلنان البالغ ، وحب : ومنها  -         

ا بـاألمل والفـرح . التضحية من أجل اآلخرين  ً ا وأدق شعور ً ومـن ثـم  ". فهي أرسع تأثر

ــيام ــال ،  زودت املــرأة ف ــة االنفع ــف ، ورسع ــة والعط ــن اخلصــائص بالرق ــه م زودت ب

واالستجابة العاجلة ملطالـب الطفولـة بغـري وعـي وال سـابق تفكـري ، ألن الرضـورات 

مل تـرتك ألرجحة الوعي والتفكري وبطئه ،  -حتى الفرد الواحد  -اإلنسانية العميقة كلها 

ا ، وفيام يشبه أن يكـو هاتلبـيتلتسهل ! بل جعلت االستجابة هلا غري إرادية  ً ـا ، فور ً ن قرس

ي معظـم ـحب فــتــذ ومسـذيــيل غيــر مفــروض مـن اخلـارج ؛ ولنه قرس داخـولك

ا ـلتـكون االستجابـة رسيعـة مـن جهـة ومريـحـة من جهة أخرى مهم. األحيان كذلك

 قطـب ،  (.  "صـنــع اهللا الـذي أتـقــن كـل يشء ! يكن فيها من املشـقـة والتـضحـيـة 

  . ) ٦٥٠: ، ص  ٢: هـ ، ج ١٤٠٠

رفت هبـا : ومنها  -          ُ ما ميز اهللا به املرأة من صفات عديدة وردت يف الكتاب والسنة ع

ا مـن طبيعتهـا وتكوينهـا كاحليـاء ، وحـب  ً ً من صـفاهتا ، وجـزء املرأة ، وأصبحت صفة

التـي هـي الزينـة ، والضعف يف اخلصومة ، ورسعة االنفعـال ، وغريهـا مـن الصـفات 



 

 

 

صفات مدح يف جمملها إذا وجدت يف املرأة ، وهـي ممـا يسـاعد املـرأة عـىل أداء وظيفتهـا 

 . وعملها املنـزيل 

وإذا ما سلمنا هبذه اخلصائص التي ميز اهللا هبـا املـرأة ، وجـب علينـا أن نـؤمن بـأن          

 . عمل املرأة ووظيفتها األساس يف منـزهلا 

ا وأنثى ، زوجني عىل أساس القاعدة الكلية يف بنـاء هـذا وقد خلق اهللا ا "          ً لناس ذكر

وجعل من وظائف املرأة أن حتمل وتضع وترضع وتكفـل ثمـرة االتصـال بينهـا . الكون 

ًا ـوب ً وخطرية ثاني ً وال يسريةً بحيـث . ني الرجل ، وهي وظائف ضخمة أوال وليست هينة

ً كذلك ! يف كيان األنثى تؤدى بدون إعداد عضوي ونفيس وعقيل عميق غائر  فكان عدال

توفري احلاجـات الرضـورية ، وتـوفري احلاميـة كـذلك  -الرجل  -أن ينوط بالشطر الثاين 

ثى ، كي تـتفرغ لوظيفتهـا اخلطـرية ، وال حيمـل عليهـا أن حتمـل وتضـع وترضـع ـلألن

ً كـذلك. وتكفل ثم تعمل وتكد وتسهر حلامية نفسها وطفلها يف آن واحد  أن  وكان عدال

يمنح الرجل من اخلصائص يف تكوينه العضوي والعصبي والعقيل والنفيس ما يعينه عىل 

وأن متنح املرأة يف تكوينها العضوي والعصـبي والعقـيل والنفيسـ مـا . أداء وظائفه هذه 

  . ) ٦٥٠: ، ص  ٢: هـ ، ج ١٤٠٠قطب ،  (.  "يعينها عىل أداء وظيفتها تلك 

ا فهذا االختال           ً ف بني الرجل واملرأة يف التكوين واخلصـائص يقابلـه اخـتالف يف إذ

 .التكليف والوظائف 

وملا كان عمل املرأة األسايس يف بـيتها ؛ أمرها اهللا عز وجل بلزومه وعـدم اخلـروج          

ــل  ــز وج ــال اهللا ع ــام ق ــة ، ك ــورة أو حاج ــه إال لرض     : (( من

     . (()  ٣٣: سورة األحزاب ، اآلية ( .  



 

 

 

فيه الداللة عىل أن النساء مـأمورات  ": يف معنى اآلية  -رمحهم اهللا  -قال املفرسون          

  . ) ٢٢٩: ، ص  ٥:  ، ج هـ١٤٠٥،  اجلصاص  (.  "يوت منهيات عن اخلروج ـبلزوم الب

يف هذه اآلية األمر بلزوم البيت ، وإن  ":  )هـ  ١٤٢٣ ( -رمحه اهللا  -وقال القرطبي          

فقد دخل فيه غريهن باملعنى ، هذا لـو  -صىل اهللا عليه وسلم  -كان اخلطاب لنساء النبي 

مل يرد دليـل خيـص مجيـع النسـاء ، فكيـف والرشـيعة طافحـة بلـزوم النسـاء بــيوهتن ، 

  . ) ١٧٩: ، ص  ١٤:  ج (.  "منها إال لرضورة واالنكفاف عن اخلروج 

فيها إيـامءة لطيفـة إىل أن يكـون  ": فيقول  ) هـ ١٤٠٠ ( -رمحه اهللا  - أما سيد قطب         

ـا ال يـثقلن فيـه وال ـالب ً ً طارئ يت هو األصل يف حياهتن ، وهو املقر ، وما عداه استـثــناء

  . ) ٢٨٥٩: ، ص  ٥: ج  (.  " ى وبقدرهاـضـقـهي احلاجة تقررن ، إنام ـيست

وملا كانت املرأة مأمـورة بالبـقاء يف بــيتها والتـفــرغ لعملهـا األهـم وهـو رعايـة          

  : (( قال اهللا تعـاىل ، الزوج واألبناء ؛ كفل هلا نظام الرتبية اإلسالمية النـفـقـة 

            . (()  ، سورة الطالق

  . ) ٧: اآلية 

فأوجب اهللا تعاىل عىل الويل النـفـقـة ، وكفيت املرأة هذا اجلانـب حتـى تنرصـف  "         

  . ) ١٤: ، ص  هـ ١٤٢٧،  اهلبدان (.  "غل بالتكسب عنها ـشـنـملهمتها الرئيسية ، وال ت

ا فعمل املرأة املنـزيل هو عملها األساس ، وإذا ما قرصت فيه فهي معرضة لعقاب           ً إذ

عمل املرأة املنــزيل يف  -صىل اهللا عليه وسلم  -اهللا والسؤال عن تقصريها ، وجيمل النبي 

واملـرأة راعيـة عـىل بيـت بعلهـا : (( -صىل اهللا عليه وسلم  -عبارة بليغة موجزة فيقول 

  . ) ٤١٤ : ص ، ٦ : ج، هـ  ١٤٢٢ ،البخاري  ()) . ي مسئولة عنهم ـده وهـوول

حدد عملها ، وهو رعاية البيت واألبنـاء ، وجعـل  -صىل اهللا عليه وسلم  -فالنبي          

 . قصري يف هذه الرعاية يعرض املرأة للمسألة أمام اهللا عز وجل ـأي ت



 

 

 

رهتـا الرتبيـة اإلسـالمية  ، مـن الطاعـة وهذه الرعاية تشمل حقوق الزوج التـي قر         

 . للزوج ، والقيام عىل حوائجه املنـزلية ، وحسن التبعل له 

أما رعاية األبناء فهي تشمل تربيتهم الرتبية الصحيحة من مجيع اجلوانـب اجلسـمية          

مـن أما وظيفة الرتبية فهـي  ": يقول طعيمه . والفكرية والعاطفية والعلمية واالجتامعية 

أقدس الوظائف وأدعاها للعناية واالهتامم ، فإن الطفـل عنـدما خيـرج مـن ذلـك العـامل 

الغيبي تكون مرآة نفسه خالية من مجيع الصـور ، مـربأة مـن مجيـع الشـوائب األخالقيـة 

واملعائب النفسية ، وقابلة ألن ترسم كل صورة عرضت إليها عـىل عالهتـا ، ولكـل مـن 

عىل وجدان الطفل عنـدما يشـب ، وتسـوقه رغـم أنفـه إىل  هذه الصور لوازم وآثار تؤثر

 . الوجهة التي هتيئها له 

فهل يأيت عىل الناس زمان يدركون فيه هذه احلقيقة اجلليلة ، فيلقون عـىل األمهـات          

 . هذه املسؤولية العظمى ؟

يمكننا لنقـرب  هذه هي وظيفة املرأة ، وهذا هو كامهلا ، فيجب علينا أن نعمل كل ما         

  . ) ١٧٥: ، ص  هـ ١٤٢٨،  طعيمه (.  "املرأة من كامهلا ، وتدخل إىل حدود وظيفتها 

وبعد أن اتضحت لنا رؤية الرتبيـة اإلسـالمية لعمـل املـرأة ومـا فيهـا مـن احـرتام          

وتكريم لكياهنا ، حيث تبقى يف بيتهـا كـاجلوهرة املصـونة والـدرة الثمينـة ، مكفولـة يف 

 . تها من قبل وليها ، ومقر ما تقوم به من عمل يف منـزهلا نفق

إليه هذا املؤمتر من خـالل مطالبتـه بمسـاواة املـرأة  ا أن نقول أن ما يدعوهنا يمكنـن         

بالرجل عىل صعيدي اإلنـتاج واإلنجاب ، واملطالبة بخروج املـرأة مـن منــزهلا لتشـارك 

ا ، وإسـقاط الرجل يف مجيع األعامل الرجالية ، و املطالبة باعتامد املرأة عـىل ذاهتـا اقتصـادي

نفقة وليها عليها ، ومطالبة األزواج بالبقاء يف البيوت لرعايـة األبنـاء ، واعتبـار تقسـيم 



 

 

 

ا تقليدية ال ً تعكس التطلعات ، كل ذلك مما خيـالف نظـام الرتبيـة  املهام بني األبوين أفكار

ا ـناقـض معه تـناقـاإلسالمية ويت ً ا ـتض  . ام

ته ـيق هذه البنود كام طبقــته لنظام الرتبية اإلسالمية فإن تطبـضـوباإلضافة إىل مناق         

 : املجتمعات املتحررة له آثاره اخلطرية والسيئة عىل مؤسسة األرسة ومجيع أفرادها ومنها 

ا: اإلمهال يف تربية األبناء  .١ إلخـراج  حيث أن بقاء املـرأة يف منــزهلا يعتـرب أساسـي

ألهنـا حصـلت عـىل  -األجيال الصاحلة التي حتسن التفكري واالخرتاع واإلبداع 

ها ـتــيـخروج املرأة من ب ، فإن -ان والرعاية واالهـتامم نـي من احلـدر الكافـالق

ملزاولة األعامل اخلارجية يعرض األبناء لإلمهـال وسـوء الرتبيـة ، تقـول اخلبـرية 

إن التجارب أثبتـت رضورة لـزوم األم بيتهـا ،  ": إلني االجتامعية األمريكية إيدا 

وإرشافها عىل تربية أوالدها ، فإن الفارق الكبري بني املستوى اخللقي هلـذا اجليـل 

واملستوى اخللقي للجيل املايض إنام مرجعه إىل أن األم هجـرت بيتهـا ، وأمهلـت 

  . ) ١٢٥: ص  ، م ١٩٧٩ ، عتر (.  "طفلها وتركته إىل من ال حيسن تربـيته 

توكل عملهـا يف الغالـب إىل ـها بـال شـك ســتها فإنــيـا هتجر األم بـنمـوحي    

فى مـا يف ـخـة األبناء ، وال يـيـوض إليها الصالحية يف تربـفـية تـة أو مربـخادم

 . اسد ـفـهذا األمر من امل

ًـا لنظافـة فاملرأة العاملة خارج املنـزل ال تكاد جتد وقتًـ: إمهال العمل املنـزيل  .٢ ا كافي

ًا بصناعة الطعام الصحي ، ألهنا تقوم  منـزهلا أو ترتيـبه والعناية به ، وال تقوم غالب

يقول جور باتشـوف . بإعـداده عىل عجلـة من أمـرها ، أو تكـل أمره إىل اخلادمة 

إن املرأة بعد أن اشـتغلت يف جمـاالت  ": -الرئيس األسبق لالحتاد السوفيـيتي  -

خلدمات والبناء ، وشاركت يف النشاط اإلبـداعي ، مل يعـد لـدهيا وقـت اإلنتاج وا



 

 

 

 ،بسـيوين   (.  "ال املنـزل وتربيـة األطفـال ـن أعمـومية مـبات اليـيام بالواجـللق

  . ) ١٢٧: ص  ، م  ١٩٩٧

ني عمـل داخـل املنــزل ـع األم بــجمــوالواقع يشهد بذلك إذ ال يمكـن أن ت    

ري ـقصــعمل حقه ، بل البد يف حال اجلمع مـن الت فاء كلـارجه مع إيـوعمل خ

 . تاج ـوضعف اإلن

وذلك أن املرأة العاملة حتتاج إىل طلبات عديدة ترهـق : قصري يف رعاية الزوج ـالت .٣

الزوج باإلضافة إىل أعامله ، كام أن الوقت الذي تقضيه يف عملها خارج املنــزل ال 

 . رعاية واالهتامم شك أنه عىل حساب حقوق الزوج واألبناء من ال

م عىل مليونني ونصـف  ١٩٩٠: يف جملة ماري كري بفرنسا أجري استفتاء عام  "    

منهن الرغبة يف العودة إىل البـيت لتجنب التوتر الـدائم %  ٩٠من الفتيات ، أبدى 

.  "يف العمل ، ولعدم استطاعتهن رؤية أزواجهن وأطفاهلن إال عند تناول العشاء 

  . ) ٧٤:  هـ ، ص ١٤٢٧اهلبدان ،  (

ويكفي أن الزوج يفقد السكينة النفسية والطمأنينة التي هي مـن أهـم مقاصـد     

ًا من الزوجة ، أو يأيت وهو مرهـق مـن ضـغوط  الزواج ؛ حينام يـجد البـيت خالي

العمل وحيتاج إىل من ينفس عنه ويسليه ، وجيد زوجتـه هـي األخـرى تعـاين مـن 

  . اين الزوج الضغوط واملتاعب مثل ما يع
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  ةهاجوي مف ةيالماِإلس ةبِيرالت ورد
 ةراُألس اتيدحت  

 : املبحث األول 

  . مواجهة التحديات من داخل األرسة
  

 : املبحث الثاين 

  . مواجهة التحديات من خارج األرسة

  
   : جھة التحدیات من داخل األسرةموا: المبحث األول 

بـام أن هـذه التحـديات تسـتهدف األرسة املسـلمة ، وتسـعى إىل زعزعـة ثوابتهــا ،          

وتـقويض أركانـها ، فإن املعـني باملواجهـة يف صفوف الدفاع األوىل هي األرسة ذاهتـا ، 

ً وفق امل ً سليام نهج الرباين الذي أوضح اهللا إذ البد أن تركز عىل ثوابتها ، وتبني أفرادها بناء

وإذا كان البيت والشارع واملدرسة واملجتمـع هـي  ". عز وجل معامله يف الكتاب والسنة 

ـا  ً .  "ركائز الرتبـية األساسية ، فإن البـيت هو املؤثر األول ، وهو أقوى هذه الركائز مجيع

  . ) ٩٣:  ص ، ١: ج  ، هـ١٤٠٣ ، قطب (



 

 

 

لمة هلا وظائف عديدة تقوم هبا ؛ ومن أهم هذه الوظائف الرتبــية ثم إن األرسة املس         

تـنـشـئة وتكوين إنسان مسـلم متكامـل مـن مجيـع نواحيـه املختلفـة ؛ مـن  ": التي هي 

الناحية الصحيـة والعقلية واالعتـقادية والروحيـة واألخالقـيـة واإلرادية واإلبداعيــة 

لقيم التي أتى هبا اإلسالم ، ويف ضـوء أسـاليب يف مجيع مراحل نموه ؛ يف ضوء املبادئ وا

  . ) ٢٦:  ص ،هـ  ١٤٠٦ ، ياجلن (.  "وطرق الرتبـية التي بـينها 

فإذا ما قامت األرسة هبذه الوظيفة العظيمة ، واعتـنـت ببناء الشخصية السوية مـن          

ـا يف وجـه حتـديات -دون شك  -مجيع جوانبها ؛ فإن ذلك  ً ا منيع األرسة ،  سيكون سـد

 . يصعب عىل العدو اخرتاقه أو جتاوزه 

ومن أهم األساليب التي ينبغي لألرسة أن تركز عليها لكي تبني الشخصية املسـلمة          

 : التي تقف يف وجه التحديات ما ييل 

 * ً  : البناء العقدي واإليامين : أوال

،  سـابق  (.  "دون شـك أو ريـب ديق باليشء واجلزم به ـصـالت ": دة هي ـيـقـوالع         

  . ) ٨:  ص هـ ، ١٤٠٣

اإليامن بـاهللا ، ومالئكتـه ، : ومدار العقيدة اإلسالمية عىل أركان اإليامن الستة وهي          

 . وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، والقدر خريه ورشه 

الطيبـة يف  وتصـحيح العقيـدة ينشـئ آثـاره ". والعقيدة هي أساس إصالح الفـرد          

،  قطب (.  "ها ـية واستـقامتـاعـتمـياة االجـالمة احلـها ، ويف سـشاعر وسالمتـصحة امل

  . ) ٢٢٢٣:  ص،  ٤: ج  هـ ، ١٤٠٠

َرسه           فضـعف العقيـدة  ". كام أن ضعف العقيدة وتـخلخلها هو ضعف للمجتمع بأ

، ويف الدولة ، ويف كـل جانـب  يتبعه الضعف العام يف الفرد ، ويف األرسة ، ويف املجتمع

  .) ١٥: هـ ، ص  ١٤٠٣سابق ، ( . "من جوانب احلياة 



 

 

 

ا من دور العقيـدة املهـم يف عمليـة بنـاء الفـرد املسـلم فـإن مـنهج الرتبيـة           ً وانطالق

ً يف بدايـة اإلسـالم ، ومل يواجـه اجلاهليـة يف سـلوكياهتا  اإلسالمية ابتدأ بتصحيحها أوال

ل بدأ بالرشك فحطمـه ونابـذه ألنـه أساسـها ، وغـرس يف مقابلـه العقيـدة وجزئياهتا ، ب

 . الصحيحة التي هي أساس التصور اإلسالمي ولبه ، والسلوك فرع عن هذه العقيدة 

والتـوحيد أول دعـوة الرسل ، وأول  ":  )هـ  ١٤٠٣ ( -رمحه اهللا  -قال ابـن القيم          

  . ) ٤٤٣ : ص،  ٣: ج  (.  "فيه السالك إىل اهللا تعاىل  ومـقـريق ، وأول مقام يـمنازل الط

ا بالسلوك كان التكرب والعتـو مـن           ً ا وثيق ً وملا كانت العقيدة الصحيحة مرتبطة ارتباط

إىل النطـق بكلمـة التوحيـد  -صـىل اهللا عليـه وسـلم  -كفار قريش الذين دعاهم النبـي 

؛ فـام اسـتجابوا ملعـرفتهم أن هـذه الكلمـة  " ال إلـه إال اهللا ": والعقيدة الصحيحة وهي 

 . ترك مجيع اآلهلة التي كانوا يعبدوهنا ، والتوجه إىل اهللا وحده : معناها 

ولذلك كان املوضوع األسايس يف القرآن الكـريم هـو التوحيـد ، وكانـت آيـات  "         

القلـوب ، والـرد القرآن تـنـزل يف مكة املكرمة سنوات طويلة لتـثبـيت هذه العقيـدة يف 

عىل املعاندين الذين انحرفوا عنها ، وقد ألزم اهللا املرشكني بام أقروا به من االعـرتاف بـأن 

اهللا هو اخلالق سبحانه ، فأقام حلجة عليهم بوجوب توحيـده سـبحانه وإفـراده بالعبـادة 

ـا ، وأن مـا حيـ. والطاعة  ً ا وال نفع وط وأظهر عجز آهلـتهم املزعومـة وأهنـا ال متلـك رض

  . ) ١٢٢ : ص،  ١: ج  ،ت .د ،كرزون ( .  "اإلنسان من النعم إنام هو من عند اهللا سبحانه 

العمـل عـىل زيـادة  ": أما البناء اإليامين فهو قرين البنـاء العقـدي ، واملقصـود هـو          

اإليامن باهللا عز وجل واليوم اآلخر ، وتعميق معاين اإليـامن ، واالرتقـاء بـالقلوب حتـى 

 ،فريـد   (.  "نأى عن الفسـوق والعصـيان ـجتد حالوة اإليامن ، وحتب طاعة الرمحن ، وت

  . ) ١٤١ : ص ،هـ  ١٤٢٥



 

 

 

قـول وعمـل ، قـول القلـب واللسـان ، وعمـل القلـب واللسـان  ": واإليامن هو          

  . ) ١٩ : ص ، هـ ١٤٢٦ ،احلكمي  (.  " واجلوارح ، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية

ثمر ـوالبناء العقدي واإليامين مرتبطان ببعضـهام الـبعض ؛ فالعقيـدة الصـحيحة تـ         

اإليامن والعمل الصالح ، واإليامن مركب من عقيدة وعمل ، ومـر احلـديث عـن جانـب 

 . قاد والبناء العقدي ، أما جانب العمل فهو املقصود من الرتبية اإليامنية هنا ـاالعت

:   ) هـ١٤١٧ ( نعلواوالرتكيز علـيـه يقـول  -العميل  -اين ـاء اإليمنـوألمهـيـة الب         

إن مسؤولية الرتبية اإليمــانية لـدى املـربني واآلبـاء واألمهـات هلـي مسـؤولية هامـة  "

وخطرية ، لكوهنا منبع الفضائل ، ومبعث الكامالت ، بل هي الركيزة األساسـية لـدخول 

ســالم ، وبـدون هـذه الرتبيـة ال يـنهض الولــد الولـد يف حظــرية اإليـامن ، وقنطـرة اإل

بمسؤولية ، وال يتصف بأمانة ، وال يعرف غاية ، وال يتحقق بمعنى اإلنسانية الفاضـلة ، 

م سـوى أن ـوال يعمل ملثل أعىل ، وهدف نبيل ، بل يعيش عيشـة البهـائم ، لـيس لـه هـ

،  ١: ج  (.  "ذات ـهوات وامللــطلق وراء الشـزته ، وينـريـبع غـشـته ، ويـد جوعـسـي

  . ) ١٦٣ : ص

ومجيـع األنبيـاء  -صىل اهللا عليه وسلم  -واالهتامم بالرتبية اإليامنية هي مهمة النبي          

بعـثوا لتـزكية النـفوس بالعـبادات ، واالنـقـياد ألوامـر اهللا ، واالنــتهاء  الذينمن قبله 

 . عن ما حرم اهللا 

رشية وتـنـقيتها من قبائحها وتصفيتها من أدراهنا ، والسمو هبا إن تزكية النفس الب "         

ا  ً صـىل اهللا  -إىل مكارم األخالق وصاحلها ؛ إحدى املهامت التي بعث اهللا من أجلها حممد

.  "عىل فـتـرة من الرسل ، وقد نطق بذلك الكتاب الكريم والسنة املطهرة  -عليه وسلم 

  . ) ٢١ : ص ،هـ  ١٤١٧ ،اهلاليل  (



 

 

 

صية اإلنسـان ، وال أدل عـىل ذلـك مـن شخصـيات ـناء لشخــاإليامن أسـاس البـ         

 م اإليامن من شخصـيات عاديـةالذين حوهل -صىل اهللا عليه وسلم  -صحابة رسول اهللا 

 . يب صنعهم ـإىل شخصيات أثرت يف التأريخ ، وحكى العامل عن عج

ً ، وحوهلـا إىل أمـة اإليامن هو الـذي صـنع األمـة اإلسـالمية ، و          ً هائلـة نقلهـا نقلـة

حذوا حذوها ، أو تلحق بركاهبـا ، والرسـ معـروف ؛ ـة حتاول األمم أن تـرضة راقيـمتح

  . ) ٢١ : ص ،ت .د ،اخلطيب  (. إنه اإليامن الذي يغري اإلنسان ، ويصنع األمم 

و الفـارق األهـم بينهـا وإذا كان الرتكيز عىل اجلانب اإليامين يف الرتبية اإلسالمية هـ         

ٌّ بـاألرسة املسـلمة ـني الرتبـوب وهـي تواجـه هـذه  -ية يف املجتمعات األخـرى ؛ فحـري

يتها وبنائهـا لكـي ـأن تويل هذا اجلانب املساحة األكرب واجلهد األكثر يف ترب -التحديات 

 . تصمد يف وجه هذه التحديات 

 : اء العقدي واإليامين ومنها وهناك وسائل كثرية تساعد األرسة عىل البن         

 : تعميق املعرفة باهللا عز وجل وبربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته  .١

كلام تعرف الفرد عىل ربه كلام اقرتب منه ، ألن النفس مفطورة عىل حمبة اهللا عـز     

ً باهللا وبأسامئه وصـفاته وأفعالـه  ً ، فإذا ما زاد الفرد معرفة وجل والقرب منه أصال

ا إىل ارتفاع اإليامن جل وعال ً ً وطريق وال يستقر للعبد قدم  ".  كلام كان ذلك سبيال

عرفة خترج به ، ويعرفها ميف املعرفة واإليامن حتى يؤمن بصفات الرب جل جالله 

عن اجلهل بربه ، فاإليامن بالصفات وتعرفها أساس اإلسـالم ، وقاعـدة اإليـامن ، 

قد هدم أساس اإلسالم واإليامن ، وثمرة شجرة اإلحسان ، فمن جحد الصفات ف

   . ) ٨٨ : ص ،هـ  ١٤١٧ ، كامل (.  "وأتلف شجرة اإلحسان 

ومعرفة أسامء اهللا وصفاته تـزيد اإليامن ، ألن صـفاته سـبحانه صـفات كـامل ،     

فهو املتـفـضل عىل عبـاده واملحســن إليــهم ، والـنفس جمبولـة عـىل حـب مـن 



 

 

 

ه ارتفع إيامنه به ، واجتهـد يف طلـب رضـاه ، أحسن إليها ، فإذا أحـب العـبـ َّ ُ رب د

 . وهو حقـيـقـة اإليامن 

ا .٢ ً ًا وتالوةً وتدبر  :  العناية بالقرآن الكريم حفظ

والعناية بكتاب اهللا عز وجل من أهم األولويات يف الرتبية العقدية واإليامنيـة ،     

الح النفوس وتزكيتها ، وله أثره العظيم يف إص ". إذ هو املصدر واملنـبع لإليمـان 

 ، ) ٤٠ : ص ،هــ   ١٤٢٣ ،الـدويش   (.  "وأهل القرآن هـم أهـل اهللا وخـاصتــه 

ومطـالعـة القرآن وسمـاعه ممـا يـزيــد اإليمــان ويقويـه كـام قـال اهللا تعـاىل يف 

ــــؤمنني  ــــف امل        : ((  وص

   . (()  ٢ : اآلية ،سورة األنفال ( .  

:  ) هـ١٤٠٨ ( امين يقول ابن خلـدونـناء العقدي واإليـي البـرآن فـوألمهية الق    

اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل امللة ، ودرجـوا عليـه يف  "

 القلوب من رسوخ اإليامن وعقائـده ، مـن آيـات مجيع أمصارهم ، ملا يسبق فيه إىل

القرآن وبعض متـون األحـاديث ، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينـبني عليـه 

  . ) ٥٣٧ : ص (.  "ما حيصل بعد من امللكات 

وللقرآن تأثـريه العجيب عـىل الـنفس البرشـية ، كيـف ال ؟ وهـو الـذي ربـى     

، حيث  -صىل اهللا عليه وسلم  -ة من صحابة النبي اجلامعة األوىل ، والثلة املبارك

جعل منهم شخصيات عظيمة مل تُعرف ومل تـذكر حتـى محلـت القـرآن الكـريم ، 

ـا  ً فأنـار اهللا بصــائرهم ، ورشح صـدورهم وجعـل مـنهم قـادةً لألمـم ، وأعالم

 . للهدى ، وقدوةً للبرشية 

 :  كـثـرة ذكـر اهللا عـز وجـل .٣



 

 

 

مثل الذي يذكر ربه والـذي ال يـذكر : ((  -هللا عليه وسلم صىل ا - النبي يقول    

  . )  ٢٠١ : ص،  ١٦ : ج ،هـ ١٤٢٢البخاري ،  ()) . ربه مثل احلي وامليت 

وهو دليل عىل أن الذكر حياة القلب ، وحياة القلـب تــثمر اإليـامن واالعتقـاد     

 اهللا عليـه صـىل -الصحيح ، والنصوص الواردة يف كتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه 

ٌ ، إذ العبادات كلها ما رشعت إال  -وسلم  والتي حتث عىل ذكر اهللا كثريةٌ ومعلومة

ا أن تشيع ذكـر اهللا عـز وجـل يف  إلقامة ذكر اهللا ، فينبغي لألرسة لكي تـرتبى إيامني

وذكر اهللا يعمر القلوب ، ويوجب هلا الطمأنينة والسـعادة ، . جنباهتا وبني أفرادها 

ديات ، يقـول ابـن ـحــه التـني الشخصية السوية التي تــقف يف وجـوبذلك نبـ

إن يف القلب خلة وفاقـة ، ال يسدها يشء البتـة إال  ":  )ت .د ( -رمحه اهللا  - القيم

ذكر اهللا عز وجل ، فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الـذاكر بطريـق 

د اخللـة ويغنـي الفاقــة ، األصالة ، واللسان تبع له ، فهذا هـو الـذكر الـذي يسـ

ًا بال سـلطان  ا بال عشـرية ، مهيـب ً ا بال مال ، عزيز فـإذا كـان . فيكون صاحبه غنـي

ً عن ذكر اهللا عز وجل ؛ فـهـو بـضـد ذلك ، فــقري مــع كـثــرة جـدتــه ،  غافال

  . ) ١٣٩ : ص (.  "ذليـل مـع سلطانه ، حقري مع كثـرة عشـريته 

ــل      ــز وج ــر اهللا ع ــرية وذك ــواع كث ـــيح : أن ـــري والتسب ـــليل والتكب ــا الته منه

واألذكار  -صىل اهللا عليه وسلم  -واالستـغفار وقراءة القرآن والصالة عىل النبي 

املوظفـة التي يف الصـباح واملسـاء وأدبـار الصلـوات وغـيـرهـا مما أثر عن النبي 

   . ) ٦٠ : ص ،هـ  ١٤١٧ ، كامل (. ويف سنـته  -صىل اهللا عليه وسلم  -

ا      ً  الفضـائية استغالل الربامج اإليامنية يف القنـوات: ويدخل يف هذه األنواع أيض

املوجودة يف األرس ، واجتامع األرسة عىل تالوة القرآن الكريم ، وسـامع األرشطـة 



 

 

 

النافعة ، وحضور املحارضات اإليامنية ، فكل ذلك من ذكر اهللا عـز وجـل الـذي 

 . ن يعمر القلوب باإليام

 :  التـنافس والتسابق إىل امتـثال أوامر الرشع .٤

تطبـيق األوامر وامتـثاهلا من الطاعات ، والطاعة هللا واالنقياد ألوامره مما يزيـد     

ٌّ بــاألرسة املسـلــمة اختـاذ املنافسـة   واملسـارعة وسـائلاإليامن ويرفعه ، فحـري

: ، فاهللا عز وجـل يقـول لتطبـيق األوامر ، وإشـاعة هذا األسلوب داخل األرسة 

 ))       . (()   سورة املطففـني، 

       : (( تعاىل  ويقول . ) ٢٦ : اآلية

     . (()  ٢١ : اآلية ،سورة احلديد ( .  

وأما السنة فقد جاء فيها الثـناء عىل املتـنافسني واملسارعني يف تطبيـق أوامـر اهللا     

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف : ((  -صىل اهللا عليه وسلم  - النبي حيث قال

علمون مـا يف التهجـري األول ثم مل يـجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ، ولو ي

ا ـا ولو حـمـوهـبح ألتـوالص العتمةه ، ولو يعلمون ما يف ـقوا إليـبـتـالس ً )) . بو

  . ) ٢٧ : ص،  ٢ : ج ،هـ  ١٤٢٢البخاري ،  (

وإذا تربت األرسة عىل التـنافس يف الطاعـات ، فـإن ذلـك يولـد لـدهيا مناعـة     

لقـدرة عـىل جمـاوزة التحـديات ملغالبة التحديات والصـمود أمامهـا ، ويكسـبها ا

 . األرسية الداخلية واخلارجية 

  : فسـجماهدة الن .٥

 املسـدي ،  (.  "محل النفس عىل املشاق البدنيـة ، وخمالفـة اهلـوى  ": واملجاهدة     

   . ) ٢٩ : ص ،هـ  ١٤٢٥



 

 

 

: واملعوقات التي تقف يف طريق العبـد للرقـي بإيامنـه كثـرية ، ومـن أخطرهـا     

ارة بالسوء ، فلكي ينترص عليها ، ويكبح مجاحها ؛ ال بد مـن جماهـدهتا النفس األم

وأطرها عىل احلـق لكي تـرتقى فـي مراتب اإليامن ، وتسعد بتحقيقه كـام قـال اهللا 

          : (( عز وجـل 

     . (()  ٤١ - ٤٠ : اآليتان ،سورة النازعات ( .  

ية أفـراد ـ، فرتبـ إليـهفس بمخالفـة هواهـا أمـر حممـود ومنـدوب ـوجماهدة الن    

فس ، وامتـثاهلا ألوامـر اهللا الـذي يوصـل ـدأ يسهل قيادة النـبـاألرسة عىل هذا امل

 . إىل البـناء اإليامين 

ا *  ً  : خالقي البناء األ: ثاني

: الرتبية عىل األخالق اإلسالمية الفاضـلة ، واملقصـود هـو : والبناء األخالقي هو          

ا للرش يف مجيـع الظـروف  ً ا للخري مغالق ً إعداد اإلنسان اخلري بحيث يصبح يف احلياة مفتاح

  . ) ١٠٦ : ص ،هـ  ١٤٢٣ ،ياجلن  (. واألحوال 

احلسـن هو ثمرة للبناء اإليامين ، فاهللا عـز وجـل أثنـى واألخالق النبـيلة والسلوك          

)) .     : (( وقـال  -صىل اهللا علـيه وسلم  -عىل أخالق النـبي 

صـىل اهللا عليـه  -وهذا اخللـق العـظـيم الذي كان عليـه النبـي  . ) ٤ : اآلية ،سورة القلم  (

ـي ، ح -وسلم  ِ ـه َ ل ِ صـىل اهللا عليـه  -يث أن اهللا عز وجل هو الذي علـم النبـي مصدره إ

به ، ويقول النبي  -وسلم  َّ إنـام بعثـت ألمتـم مكـارم : ((  -صىل اهللا عليـه وسـلم  -وأد

   . ) ١٩٧٢ : ص،  ١ : ج، هـ  ١٤١٤، البيهقي  ()) . األخالق 

احليـاء ، : نــها والقيم األخالقـيـة يف اإلسـالم كثــرية ومتـعــددة األهــداف م "         

األمانة ، الصدق ، الصـرب ، الرمحة ، العـدل واالعتـدال ، التواضـع ، العفـو ، األخـوة ، 



 

 

 

.  "عـزة النـفس ، النـزاهـة ، القـنـاعـة ، العـفـة ، االستـعـالء علـى اهلوى والشهوات 

ناية هبا يف والعمل هبذه األخالق الكريمة وتفعيلها والع . ) ٥٢ : ص ،هـ  ١٤١٢ ،احلقيل  (

ا ملواجهة حتـديات املـؤمترات  ً ا منيع حميط األرسة كفيل بمشيئة اهللا أن جيعل من األرسة سد

 . الدولية ، وحيافظ عىل مبادئ األرسة وأهدافها

ولكون التحديات يف هذه الدراسة أخالقية فال بد من الرتكيز عىل تفعيل األخـالق          

قي يف األرسة ؛ ملعرفة منهج الرتبية اإلسالمية مـن هـذه اإلسالمية ، وبناء اجلانب األخال

 . التحديات ، وكيفية مواجهة األرسة املسلمة هلا 

ا ما ييل            : ومن الوسائل املساعدة عىل بناء األرسة أخالقي

 : القدوة احلسنة  .١

اختاذ القدوة يف جمال األخالق من أهم الوسـائل املسـاعدة عـىل بنـاء األخـالق     

 -اإلسـالم  -منهجه ا أنزل ـيع ، فاهللا عز وجل حينمـوك الرفـلـة ، والسـنـاحلس

صـىل اهللا  -فات البرشـية وهـو النبـي حممـد ـحيمل صيف األرض أنزله عىل رجل 

ايل ليكـون قـدوة لغـريه مـن البرشـ يف ـثــج املـهــبق هـذا املنـفط -عليه وسلم 

 . االمتـثال والتطبـيق 

املرء من طاقات وقدرات ومواهب ، ومهـام يكـن لديـه مـن مهام يكن لدى  "و     

وسائل وأساليب يستـثمرها لرتبـيـة ذاته وتـزكيـتها ؛ فإنه ال يستـغـني بأي حال 

ـا يف  ً ـا وهادي ً مـن األحـوال عـن وجـود قـدوة من بـني جنســه تكـون لـه نرباس

  . ) ١١٦ : ص ،هـ  ١٤٢١ ،ل األهد (.  "سـريه إىل ربـه 

ية بالقدوة ال حتتاج إىل كثري مـن اخلطـب والـدروس ، فوجـود القـدوة ـبوالرت    

 . افظ عليهالألخالق احلسنة يف حميط األرسة مما ينمي األخالق احلسنة وحي ةاملتمثل



 

 

 

 :  -صىل اهللا عليه وسلم  -العناية بدراسة سرية النبي  .٢

ه وسلوكياته وترصفات -صىل اهللا عليه وسلم  -النبي  شخصية فالعناية بدراسة    

يف املواقف املختلفة ، ودراسة سـريته مما يبنـي األخـالق الفاضـلة يف الشخصـية 

صـىل اهللا عليـه  -املسلمة ؛ ألن ترصفاته تـتسم بالرقي األخالقي يف مجيع مواقفـه 

، وهو الذي زكى اهللا أخالقه وامتـدحها ، فمدارسة سريته والعنايـة هبـا  -وسلم 

 . ـيها مما يـبـني األخالق وينـم

 : الرتبية عىل العفة واالبتعاد عن الفواحش  .٣

الكف عام ال حيل وال جيمل ، والفاحشة خطرها عظيم عـىل الفـرد : والعفة هي     

مـا تركـت بعـدي فـتــنة : (( يقول  -صىل اهللا عليه وسلم  -واملجتمع ، والنبي 

 . ) ٥٨٣ : ص ، ١٢ : ج، هــ   ١٤٢٢ ،البخـاري   ()) . أرض عىل الرجال من النساء 

نى منهج الرتبية اإلسالمية بمبدأ العفة وأشاد بـه وبأهلـه ، وسـد كـل ـلذلك اعت

 .طريق موصل إىل الفاحشة ألهنا هتدم األخالق ، وتشيع الفوىض يف املجتمع 

كسـورة  مدارسة بعض سور القرآن التـي تشـيد بالعفـاف : ومن وسائل ذلك     

دها عـن حمـيط ضدم العفة وتدعو إىل يوسف والنور ، وكذلك إبعاد كل وسيلة هت

األرسة كالقنوات الفضائية املنفلتة التي تدعو إىل هـدم األخـالق ، ومـن وسـائل 

ا  ً تفعيل مبدأ الضبط األرسي ألفـراد األرسة ، ومتابعـة ومراقبـة : تنمية العفة أيض

 . وانحراف  عليهم من تغري هتم وسلوكياهتم ، وتصحيح ما يطرأترصفا

 : للفتيان والفتيات الزواج املبكر  .٤

وهـو من الوسـائـل املهمة لضــبط األخـالق ، فالغريــزة اجلنسـية أقـوى مـا     

تـكـون لدى الشـبان ، ومنهج الرتبـية اإلسالمـيـة مل يكـبـت هـذه الـغـريــزة ، 



 

 

 

بل أمر باملسارعة إىل الزواج مـتـى ما قدر الفـرد عىل ذلك ، لالبتعاد عـن أوحـال 

 . ساد األخـالق الرذيلـة ، وف

ويف تأخري الزواج خمالفة ملنهج الرتبية اإلسالمية ، كام أن له آثـاره املـدمرة عـىل     

 : الفرد واملجتمع ومنها 

إهدار الطاقة العضوية بإضاعة ماء احلياة يف العـادة الرسـية أو املـداعبات .    أ 

 . املحظورة أو الزنا 

ــال ، إهــدار الطاقــة النفســية بإضــاعة احليو. ب  ــالتفكري واخلي يــة والفتــوة ب

 . واملغامرات واملغازالت واالنحرافات اخللقية 

عـىل  واملرئيـة واملعاشـةتعريض الشــباب للفتــنة املقـروءة واملسـموعة . ج 

 . مستويات متعددة 

م إحـداهن الدراسـة أو .   د  ّ العنوسة ، وهي مشـكلة فتيـات العرصـ ؛ إذ تقـد

   . ) ٩٩ - ٩٧ : ص ،هـ ١٤٢٢ ،النغيمشي  (. قطار الوظيفة عىل الزواج فيفوهتا ال

وهذه اآلثار املـدمرة ال شـك أهنا خـرق يف األخـالق الفاضـلة ، ومتزيـق هلـا ،     

ويف املســارعة إىل تـزويـــج القــادرين مــن أفــراد األرسة حــل هلــذه املشــكالت ، 

د يف وحمافـظـة عىل سمو األخالق ، وبالتايل سـتكون األرسة قـادرة عـىل الصـمو

 . وجه التحديات ومواجهتها 

 : االبتعاد عن وسائل اإلثارة  .٥

املتأمل يف منهج الرتبية اإلسالمية يف حمافظتـه عـىل األخـالق ؛ جيـد أنـه وضـع     

ً عن الوقوع يف املحـارم وهتـك  ضوابط كثرية لالبتعاد عن اإلثارة اجلنسية ، فضال

 : األخالق ، ومن هذه الضوابط 



 

 

 

 . ا بلغت سن الرشد باحلجاب إلزام املرأة إذ  -

ا ال يتعداها الفرد املسلم   - ً  . وجعل لعورة املرأة والرجل حدود

اوجعل للباس املرأة ضوابط بحيث   - ً ال يشف ، وال يكـون زينـة  يكون سابغ

 . يف ذاته ، وال يشبه لباس الرجال 

 . وحرم خروج املرأة من منـزهلا متعطرة   -

 ،هـ  ١٤٢٢ ،النـاصر ودرويـش  (. ن الـجـنـسـيـن ومـنـع االخـتـالط بـيـ  -

  . ) ١١١ - ١٠٨ : ص

وينبغي لألرسة املسلمة االبتعاد عن كل ما يؤدي إىل اإلثارة املحرمة من جمـالت     

فكـل ذلـك ممـا يـدعو إىل إشـاعة . هابطة ، أو أغان ماجنـة ، أو قنـوات سـخيفة 

 . ، وينحرف بسلوك الفرد  الفاحشة والدعوة إليها ، كام يقيض عىل األخالق

 : خمالطة أفراد البـيئة الصاحلة وهجر البـيئة الفاسدة  .٦

إذا كانت األرسة يف بـيئة حتافظ عىل األخالق وترعاها ؛ فام مـن شـك أن ذلـك     

ا فتــنعكس هـذه املخالطـة عـىل أخـالق أفرادهـا ،  سيؤثر عىل أفرادهـا إيـجابــي

ألثر عىل األرسة سـيكون سـيئًا ، ألن طبــيعة وكذلك إذا كانت البـيئة سيئة فإن ا

وهلـذا كـان السـلف . اإلنسان أن يكتسـب أخــالق مـن خيــالطهم ويعـارشهم 

الصـالح يـأمرون هبجـر أهـل البـدع واملعـايص ، ألن املخالطـة تـورث املحاكــاة 

 . واملتابعة فـيام بعد ملن يـخالطهم 

األخـالق احلسـنة ؛ أمـر  ومن هنا كانت جمالسة الصاحلني واألتـقياء أصـحاب    

 . نمية األخالق واملحافظة عليها ـمرغوب فيه لت

ًا *   : البناء االجتامعي : ثالث



 

 

 

إعـداد : يع االجتامعـي ، وهـو ـعمليـة التطبـ: ناء االجتامعي هو ـواملقصود من الب         

ا يف املج ً ا صالـح ً ه ه فيؤدهيـا ، ويعـرف حقوقــباتــمع يعرف واجـتـالفرد ليكـون عضو

رد يشـكل ـوالبنـاء االجتامعـي للفـ . ) ٣٥ : ص ،هـ  ١٤١٥ ، توتـالشن (. ها ـفيطالب بـ

ًا مه ً من جـجانب ون اإلنسـان مـدين بطبعـه ـكــة ، وذلك لـيـالمـة اإلسـيـب الرتبـوانـام

ً خاليــياةً سويـوال يمكن أن يعيش ح ً مـن املشـاكل إال إذا تــة مع يشـعر ـتــربى يف جمـة

 . فه ـيف كنباألمن والسالم 

م ـهــوية التي تواجه التحـديات ، وتسـية السـصـناء الشخـهدف إىل بـا نـنـولكون         

ية اإلسـالمية ، ومـا مل نـراع ـة الرتبـافـايل ، وتـنـرش ثـقـثـاء املجتمع اإلسالمي املـنـيف ب

هذا اجلانــب يف بنــاء شخصــيات أفــراد األرسة ؛ فلــن نســتطيع الصــمود ـام بـــتمــااله

 . ات ـديـحـومواجهة الت

وال شك أن لكل جمتمع إنساين سامت متيزه عن غـريه مـن املجتمعـات ، واملجتمـع          

اإلسالمي ينفرد بسامت حددها منهج الرتبية اإلسالمية يف الكتـاب والسـنة ، ومـن أهـم 

 : هذه السامت 

سـالمي ، ع اإلـمــتـجـر للمـكل الظاهـام ، والشـعـار الـى اإلطـلـاظ عـفـاحل .١

ا ال تـاهـتًا ظـمـه سـلم لـسـمع املـتـمجـالـف ً ن عنـدما تـراه ، ـيــعـه الـئـخطـر

م ـيــقـاط باآلداب والـحـى ، ومـالـعـرع  اهللا تـشـوم بـحكـع مـمـجتـو مـهـف

 .ة ـيـاعـتمـاالج

غ ـلــا بـهمــة مـمــلـيل األمـم املسـه ، فجــلـالم وأهـاء لإلسـتمـدة االنـوح .٢

ري ـغــاءه ووالءه لـتمــن انـعلــلك أن يـمــاري ال يـضــه احلـيـورقوره ـطـت

ى  -اإلسالم  ً ني بمفهومها ـمـلـاعة املسـون جلمـكـاء يـتمـفاالن -حتت أي مسم

 . ل ـامـشـام والـعـال



 

 

 

ــة العامــة ؛ مثــل آداب الطعــام والرشــاب ، والســالم ،  .٣ التــزام اآلداب االجتامعي

 ،الـزهريي   (. يث ، وعيـادة املـريض ، وغريهـا واالستـئذان ، واملجلس ، واحلـد

  . ) ١٥٣ : ص ،هـ  ١٤٢٨

وحينام هنتم بالبناء االجتامعي فإن اهلدف من ذلك هو تنمية اجلانب االجتامعي لدى          

ر عىل مواجهة التحديات  َ  . أفراد األرسة ، لكي يكونوا أقد

 : رسة بوسائل منها ويمكن حتقيق البناء االجتامعي لدى أفراد األ         

 : التامسك والرتابط بني أفراد األرسة  .١

الرتبية اإلسالمية تدعو إىل األلفة واملحبـة وإشـاعة الثقـة والتقـدير بـني أفـراد     

األرسة ، فالفرد الذي يعيش مشكلة يف األرسة املتامسكة يكون حل هـذه املشـكلة 

ا  ً اجهـتـها ؛ اولون موـلة وحيـذه املشكـيشون هـألن أفراد األرسة كلهم يعميسور

 . ملا بينهم من مشاعر التالحم والرتابط 

ً للتالحم بني أفرادها كان تأثري التحديات اخلارجية      وإذا ما كانت األرسة حمقـقة

ا ، وبالتايل يسهل التغلب عىل التحديات ومواجهتها  ً  . ضعيف

 : املحافظة عىل قيم املجتمع وعاداته اإليـجابـية  .٢

ا مـن القـيم االجتامعيـة تـت     ً ميز غالب املجتمعات اإلسالمية بأهنا متتلك رصـيد

الكـرم ، والنخـوة ، والشـهامة ، والعفـة ، : السامية والعادات اإلجيابيـة ، ومنهـا 

واحلياء ، واحلشمة ، والعناية باألعراض ، فاملحافظة عـىل هـذه القـيم وتــنميتها 

ًا ،  . وموطن قوة يقف يف وجه التحديات  وتـشجيعها بني أفراد األرسة يعد مكسب

 : قيام كل فرد من أفراد األرسة بأداء احلقوق الواجبة عليه  .٣



 

 

 

أفراد األرسة يف الرتبية اإلسالمية تربطهم فـيام بيـنهم عالقـات عظيمـة بــينها     

منهج الرتبـية اإلسالمية ، فللوالدين عىل أبنائهم حقوق ، وللـزوج جتـاه زوجتـه 

ىل زوجها حقوق ، ولألبناء عىل أوليائهم حقوق ، فكل فـرد حقوق ، وللزوجة ع

يف األرسة له حقوق وعليه واجبات ، فأداء كل فـرد حلقوقـه الواجبـة عليـه جتـاه 

العنايـة هبـذه أفراد األرسة اآلخرين مما يميز األرسة يف الرتبية اإلسالمية ، فينبغي 

ا وعمل ا لكي تعيش األرسة جو الطمأنينةاحلقوق نظري واأللفة ، وبالتايل سـتكون  ي

 . قادرةً عىل الصمود يف مواجهة التحديات 

 : تنمية روح التعاون والعمل اجلامعي  .٤

الرتبية اإلسالمية حتث عىل اجلامعة وتعتـني هبا عناية فائقة ، فاملتأمل يف رشائـع     

ا منهـا مجاعيـة ؛ كالصـالة ، والصـوم ، واحلـج ، وغريهـا مـن  ً الدين يـجد كثيـر

تفعيـل للطاقـات ، ترشيعات ، واجلامعة فيها سـد للخلـل والتــقصري ، وفيهـا ال

العمل الفردي ، ولكون التحـديات  والعمل اجلامعي أدعى للبقاء واالستمرار من

التي تواجه األرسة هي حتديات صـادرة عـن مؤسسـات ، وعمـل مجـاعي مـنظم 

املثـل ، فـتــنمية التحـديات ب من مواجهة هذهتدعمه مراكز أبحاث راقية ، فالبد 

ً مـن  العمل اجلامعي وإشاعة التعـاون داخـل األرسة رضورة حتـى تصـبح سـمة

ا وإن تربـيتـنا اإلسالمية تـحـثـنا عىل ذلك  ً  . سامت املجتمع املسلم ، خصوص

 : تـحـمـل الـمـسـؤولـيـة  .٥

مـا األرسة هي التي تستطيع صناعة األفراد الفاعلني املؤثرين يف املجتمع ، وإذا     

املبـادرة  واعتادها سـهلت عليـهتربى الفرد عىل حتمل املسؤولية من داخل األرسة 

يف حتمل مسؤوليات املجتمع والدفاع عنـه ، ومـن ثـم مواجهـة التحـديات التـي 

 . تـتعرض هلا األرسة 



 

 

 

منـذ نُعومـة أظفـارهم  نبغي لألرسة تربـية أفرادها عليهوحتمل املسؤولية مبدأ ي    

اسب مع سنهم لكـي يــخرج الفـرد إىل املجتمـع وهـو يقـارع بمسؤوليات تـتـن

ا ، ويكون له بصمة يف احلياة  ً  . اخلطوب ، ويؤثر يف املجتمع إيـجاب

 : االعتـزاز باهلوية اإلسالمية  .٦

ين يصـدران عنـه : اهلوية      َ هي املفهوم الذي يكونه الفرد عن فكره وسلوكه اللذ

وهبذه اهلوية يتميز الفـرد ويكـون لـه  من حيث مرجعها االعتقادي واالجتامعي ،

طابعه اخلاص ، كأن يقول أنا مسلم ، منهجي اإلسـالم أو يزيـد عليهـا مـن أهـل 

  . ) ٧ : ص ،هـ  ١٤٢٣ ،املقدم  (. السنة واجلامعة 

واالعتـزاز باهلوية وتـنميـتها لدى أفراد األرسة له أثـره عـىل األفـراد ؛ بحيـث     

ـدائل لـدى الشخــص فــإن املوجـه لـه هـو اهلويـة إذا تعددت اخلـيارات والبـ

واخللفـية الثـقافيـة لديـه ، والتـركيز عىل اهلويـة بــني أفـراد األرسة لـه أمهيتـه ؛ 

حيث أن التـحـديات التـي تواجه األرسة من هذه املـؤمترات الدوليـة تــتعارض 

ما  من أنجعمية مع الـهـوية اإلسـالمـيـة ، وتـعـزيـز االنـتمـاء إىل اهلوية اإلسال

 . تواجه به هذه التحديات 

ا *  ً  : البناء الفكري : رابع

تـزويــد الفــرد بكــل مــا هــو نـافــع مـن العــلوم الرشعـيــة : املقصود هـو          

ـا ويتكـون  والثـقافيـة والعلمية ، والتوعية الفكرية احلضارية حتـى ينضـج الفـرد فكري

ا  ا وثـقافي أن يتحـرر عقـل الفـرد مـن : واملعنـى  . ) ٤٤ : ص ،هـ  ١٤١٢ ، احلقيل (. علمي

التـقليد األعمى واتـباع اهلوى ؛ بحيـث يكون له شخصيته املستـقلة بفكره وتوجهاتـه ، 



 

 

 

والرتبـية اإلسالمية تـحـرتم حرية الفـكر ، وتبـتعد عن كل احلواجز والقيود التي تعـيق 

 . حريتـه الفكـرية 

دد اإلسالم للمكلف جماالت النظر العقـيل ، وضـع لـه ضـوابط تكفـل وبعد أن ح         

للعقل حسن التفكري والنظر ، وليحصل عن طريق هذه الضوابط العلم الصحيح النـافع 

 : املستمر واملوافق للفطرة ، ومن هذه الضوابط ما ييل 

بقة القائمـة عـىل رات السـااملـؤثوجتردها مـن حرص اإلسالم عىل حترير العقول  .١

 . نون واألهواء والتـقليد األعمى املوروث عن اآلباء بدون وعي ومتيـيز الظ

حرص اإلسـالم عىل التـثــبت والتـبــني والــرتوي يف معــرفة كـل أمـر قبـل  .٢

  . ) ٢٩٢ - ٢٨٩ : ص ،هـ  ١٤٢١ ،القرشي  (. االعتـقاد به واقـتـفائه 

ا من منهج الرتبـية اإلسالمية أن العـ          قل له قيمته وأمهيتـه يف الوصـول ويتضح جلي

واإلسـالم خياطـب العقـل ليتجـرد يف  ". إىل احلقائق ، والتحرر من التــبعية والتــقليد 

تفكريه ، وليصل إىل النـتيجة املوضوعية العلمية التي يـدل عليهـا كـل مـا يف السـاموات 

، شـيء ، ويتـخىل عـن اهلـوى الـذي يعــمي وعـن الكـرب الـذي يضـل واألرض مـن 

  . ) ٥٤١ : ص ،هـ ١٤١٣ ،قطب  (.  "فيجد احلقـيـقـة بارزةً تـمـأل اليـقـني 

والبـناء الفكري فـي الرتبـيـة اإلسالميـة كمـا أنه هيـتم بتـحــرير الفكـر مـن رق          

التـبعـية ، يدعـوه إىل اعتـقاد العقيـدة الصـحيحة والتصـور الصـحيح حلقـيــقة خلـق 

 . ة اإلنسان والكون واحليا

ا إىل جانـب تـثبــيت العـهـة تـريـكـة الفـيـرتبـوال "          ً س ـفــي نـيدة فــقــتم أيض

يــيز ـمـدرة عـىل تـائه القــطــن الطفـل ، وإعـي ذهـالمي فـكر اإلسـفل بـبناء الفـالط

.  "يارات الفكرية الدخيلة املناهضة للتصور اإلسالمي ـني التـة من بـالميـكرة اإلسـالف

  . ) ٣٠٦ : ص ،هـ  ١٤٢٣ ،ارث باح (



 

 

 

ويف مواجهة األرسة للتحديات اخلارجية ال بد مـن البنـاء الفكـري ألفرادهـا ، ألن          

ا وثــقافة للمجتمعـات  ً هذه التحديات وإن كانت اجتامعية وأخالقية إال أهنـا متثـل فكـر

 . ية وبعض املجتمعات غري اإلسالمية ـالغرب

الثاقـب الـذي يمثـل ال بد من مـواجهته بالفكر الـواعي الوافد  كرـوعىل هذا فالف         

 . اهلوية اإلسالمية 

ا ملواجهة التحديات ما ييل            : ومن الوسائل التي تبني أفراد األرسة فكري

 : تـنميـة مهارات العقل  .١

 . العقل له مهارات متعددة من تكفري وفهم وحتليل وربط واستـنـتاج وغريها     

فـتـنـمية هذه املهارات ، والسعي لتفعيلها وتـشجيعها يف حميط األرسة مما يرفع     

 . من البناء الفكري لدى أفراد األرسة 

والرتبية اإلسالمية تشيد باستخدام العقل وتفعيل مهاراتـه إذا كانـت يف جماهلـا     

اإلسالم يعـيل مـن شـأن العقـل وحيرتمـه ، وحيـث املكلـف عـىل  "الصحيح ، و 

.  "استعامله يف التـفكري والتدبر والتبرص ، والنظر يف ملكوت الساموات واألرض 

  . ) ٢٨٣ : ص ،هـ  ١٤٢١ ،القرشي  (

واسـتعامل العقـل  والتـذكر والقرآن والسنة مليئان باحلث عىل التفكر والتـدبر    

 . وامتداح أصحاب العقول الراجحة وأويل األلباب 

ٌّ باألسـحـف     ِّ ـرادهــول أفـقــى عـظ علــافـحـرة أن تـري ـنَـم ها بكـل ـيــا وتُ

ى مع ـافـتـنـا يـاومة كل مـقـرادها ملـع وعي أفـفـرتـروعة ، لكي يـشـيلة مـوس

 . ي ـالمـها اإلسـجـهـمن

 : تعويد أفراد األرسة عىل التوسع يف القراءة  .٢



 

 

 

صـلة بـني فكـر القـراءة لـهـا أمهـية بالغـة يف بنـاء الفكـر والثــقافة ، وهـي ال    

اإلنسان واملعـارف والعلـوم وأحـدث مـا توصـلت إليـه احلضـارات يف املـايض 

وال زالت القراءة أهم وسـيلة موثــقة لنقـل املعلومـات يف عرصـنا  ". واحلارض 

املـلـيء بالوسائل اإلعالمية التـقـنية املـتـقدمة ، إذ التلفاز واملذياع وما يشـاهبهام 

املتـنوعة اهلادفة لطالـب العلـم اجلـاد النـافع ، ولكـنهام ال يستطيعان بناء الثـقافة 

  . ) ٢٩ : ص ،هـ  ١٤٢٥ ،الشريف  (.  "يشاركان الكتاب يف ذلك بال شك 

ٌّ هبا أن هتتم بالقراءة ، وتؤسـس مكتبـة      ولبـناء فكـر أفراد األرسة املسلمة حري

ـا يف داخلها ، وترسم برناجمًا ملتابعة أفرادها عـىل القـراءة ، و ختصـص وقــتًا يومي

 . للقراءة لكل فرد 

 : ترشيد وسائل اإلعالم داخل حميط األرسة  .٣

نحن يف عرص تعددت فيـه مصـادر املعرفـة التـي تنمـي الفكـر ومنهـا وسـائل     

ا ، ومع ما فيهـا مـن حتـديات  ً ا رسيع ً ا وتطور ً االتصال واإلعالم التي تشهد تسارع

ا لألرسة املسلم ً الثـقافة والبناء الفكري ، فرتشـيد  من مصادرة إال أهنا متثل مصدر

أفراد األرسة إىل اسـتخدام النـافع مـن بـرامج البـث الفضـائي ومواقـع الشـبكة 

 . العنكبوتية يمثل إحدى نقاط القوة يف بناء الفكر ألفراد األرسة املسلمة 

 : تعويد أفراد األرسة عىل النـقد البـناء  .٤

بمواقف متعددة ، منها املخالف لثـقافته وفكـره ، الفرد يمر يف مسريته يف احلياة     

ومنها املوافق هلا ، فتعويد أفراد األرسة نقد املواقف ، ومتحيص وجهـات النظـر ، 

وعدم القبول أو الرد لألفكار إال بعد نــقدها وبــيان اإلجيابــيات والسلبــيات ، 

 الفعل إال بعـد كل ذلك مما يوقد الذهن ، وينمي الفكر ، وجيعل الفرد ال يقدم عىل

 . قـناعة ورىض 



 

 

 

 : القصص الرتبوية اهلادفة  .٥

القصة أحـد األسـاليب الفعالـة التـي اسـتخدمها مـنهج الرتبيـة اإلسـالمية ،     

والقصص املوجودة يف الكتاب والسنة يصعب إحصـاؤها مـن كثرهتـا ، والقصـة 

لفكـري لـدى وسيلة إليصال كثري من املفاهيم الرتبوية ، كام أهنـا وسـيلة للبنـاء ا

ا  أفراد األرسة ، ومن طرق تفعيلها أن ختصص األرسة وقتًا لالجتامع وليكن شهري

ا ؛ بحيث جيتمع أفراد األرسة عىل مدارسة قصة ويتم استخراج الفوائد  أو أسبوعي

منها ، وهكذا نستطيع أن نرفـع مـن مسـتوى التفكـري وإعـامل العقـل يف  الرتبوية

 . الفكر وتـنميه  التي تبنين املهارات العقلية االستـنباط والفهم وغريها م

 : تـفعيل احلوار بـني أفراد األرسة  .٦

ر ـة التـي تـدعم أواصــروريـب الضـرة من األساليـراد األسـن أفـوار بـيـاحل    

ب ـبــحـوب مـلــا أنـه أسـف ، كمــآلــتـواد والـتـم والـالحـتـاون والـعـالت

ـــللن ــذلك يسـف ـــس ، ل ـــخدمه املـت ـــرب ـــون ف ــرس اآلداب ـي زرع الق يم وغ

ة ـكــلبــناء مل ةـحـاجـالوسائل النال املعلومات ، وهو من ـصـل وإيـضائـوالف

م فكـرة ـهــار وإيـراد األدلـة وفـيب األفكــتم ترتـه يـقـعن طري ري ، إذـالتـفك

ها ، وكل ذلـك ممـا ينمـي ويـريب ـيـادلة فـجـاقـشة واملـنـوامل ، اورـرف املحـالط

 . قل ـني العـالتـفكري ، ويـبملكة 
  

  :  مواجھة التحدیات من خارج األسرة: المبحث الثاني 
 يف املجتمـع واملعني يف هذه املواجهة مجيع األفراد واملؤسسـات الرسـمية واخلرييـة         

ً كانت هذه املؤسسات اجتامعية أو تربوية أو صحية أو سياسية أو اقتصادية   . سواء



 

 

 

م ما يستطيعه ، ومن املوقـع الـذي هـو فيـه مـا واملقصو          ِّ د أن كل فرد أو مؤسسة يقد

ً كان هذا الدور يساعد عىل بنـاء املجتمـع  يواجه به هذه التحديات ويكبح مجاحها ؛ سواء

ا عن ثـقافة الرتبية اإلسـالمية و ا دفاعي ً ِّ وتعزيز هويته اإلسالمية ، أو كان دور حتـدياهتا  رد

 . ومكائد أعدائها 

ًا           و ينـبغي تـفعيلها من مجيع أطياف ، ومن األساليـب والوسـائل التي تـمثـل مطلب

 : املجتمع ومؤسساته ما ييل 

العناية بجانب العقيدة اإلسـالمية الصحيحة ، وتربيـة املجتمـع املسـلم عليهـا ،  .١

وهـي الـركن األسـاس يف مواجهـة الثــقافة الوافـدة ،  االنطـالق ،فهي نــقطة 

ـيدة التي تصـلح تصــورات الفـرد ومفاهيمـه للكـون واإلنسـان واحليـاة ، العق

وتصلح عالقته بربه وثـقـته به واعتامده عليه ، العقيدة التي تبعث االعتـزاز هبوية 

وذلك من خالل املؤسسات الرتبويـة . األمة املسلمة وعدم االنبهار وامليل لغريها 

ــ ــدارس واجلامع ـــكامل ــائـات ، واملس ــا اجد ، ووس ــع أنواعه ــالم بجمي : ل اإلع

ــبكة  ـــضائية ، والش ـــنوات الف ــة الق ــروءة ؛ وخاص ــة ، واملق ــموعة ، واملرئي املس

العنكبوتية ، واملؤسسات الدعوية ، واملكتبات ، والرتكيز عىل العقيدة وتفعيلها يف 

ً متميـزةً عـن غــريها  املجتمع املسلم هو الرس الذي جيعل من األمة اإلسالمية أمة

يف  -صـىل اهللا عليـه وسـلم  -، وهو العامل الذي بدأ بـه نبــينا حممـد  من األمم

 ً تغيـري خط البرشية إىل السمو األخالقي والرقي الفكري والثـقايف ، فأنــتج أمـة

تعتـز هبويتها ، وتضحي من أجل مبادئها ، فكانـت هلـا القـوة والغلبـة والسـيادة 

ٌّ باملجتمع املسلم العناي  . ة هبذا اجلانب رغم قلة العدد ، فحري

كشف وبـيان خماطر املؤمترات الدوليـة عـىل الفـرد واملجتمـع املسـلم ، وإظهـار  .٢

حتدياهتا وخمالفتها ملنهج الرتبية اإلسالمية ، وذلك من خالل املؤسسات الرتبويـة 



 

 

 

يف املجتمع كاملدارس واملسـاجد ووسـائل اإلعـالم ، وعـىل املؤسسـات البحثيـة 

ٌ جليلة يف هذا اجلانب كاجلامعات ، وهيئات كبار العلـامء ، ومنظمـة املـؤمتر  مهمة

 . اإلسالمي ، وكافة اجلهات املعنية بالدعوة واإلصالح يف املجتمع 

القيام برصد إعالمي ملجريات وأحداث ووقائع املؤمترات الدولية ، وتوثيـق كـل  .٣

ما يصدر عن هذه املؤمترات من تقارير ودراسـات وأبحـاث ؛ لكـي يـتم حتليلهـا 

ستها ومعرفة ما فيها من التحديات عىل منهج الرتبية اإلسالمية ؛ وذلك مـن ودرا

 . خالل وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة 

تنمية القيم األخالقيـة يف املجتمـع كالعفـة ، واحليـاء ، والصـدق ، والرجولـة ؛  .٤

دوليـة ؛ التـي تـدعو إليهـا املـؤمترات ال ل اخللقي وإباحة اجلنسملواجهة االنحال

وذلك من خالل تربـية األجـيال يف املدارس واجلامعات والـوعظ واإلرشـاد يف 

ــائل  ــع الوس ــة ، ومجي ــع االلكرتوني ـــضائية ، واملواق ـــنوات الف ــاجد ، والق املس

اإلعالمية ، واملؤسسات واهليئات املعنيـة باحلفـاظ عـىل األخـالق كهيئـة األمـر 

 . باملعروف والنهي عن املنكر 

اء عىل التزام احلجاب اإلسالمي ، وبـيان اآلثـار اإلجيابــية لاللتـزام تشجيع النس .٥

 . هبذه الشعرية عىل أخالق أفرد املجتمع وسلوكياهتم 

من خـالل  -العمل عىل حماربة القنوات الفضائية التي تدعو إىل االنحالل اخللقي  .٦

وبــيان والعمل عىل إنكار ما تقـوم بـه ، ومناصـحة أصـحاهبا ،  -براجمها اهلابطة 

مفـاسدها وأضـرارها ، وأنـهـا إحدى الوسائل التي حتـقــق أهـداف املـؤمترات 

ومقاومتها تكون من خالل اجلهود الفردية للغيورين من أبنـاء املجتمـع . الدولية 

املسلم ، واجلهود اجلامعية للهيئات الرشعية ، والوزارات القائمة بالشؤون الدينية 

 . بجميع أنواعها  واإلسالمية ، ووسائل األعالم



 

 

 

توعية املجتمع باملخاطر واآلثار الصحية لإلباحية اجلنسية ، والقيام باملحـارضات  .٧

والندوات التي توضح األمراض اخلطرية الناجتة عن هذه اإلباحية كمرض نقص 

والسـيالن والــزهري وغــريها مـن األمـراض اخلطـرية ،  -اإليـدز  -املـنـاعة 

الفـرد واملجتمـع ، وذلـك مـن خـالل وزارة الصـحة  وبـيان أسباهبا وآثارها عىل

متعاونة يف حتقيق ذلـك مـع مجيـع اجلهـات املعنيـة . ووزارة الشؤون االجتامعية 

  .للوصول إىل مجيع طبقات املجتمع 

العمل عىل تسـهيل الـزواج واحلـث عليـه ، ومسـاعدة الراغبــني فيـه بتــقديم  .٨

جيع املادي واملعنوي عليه ، والعمل القروض امليرسة ، واملساكن املناسبة ، والتـش

وذلك من خالل اجلمعيات . عىل إزالة مجيع العقبات التي تعرتض زواج الشباب 

اخلرييــة ، ووزارة املاليــة ، ووزارة الشــؤون االجتامعيــة ، وأئمــة املســاجد ، 

 . واملؤسسات التعليمية 

سـل ، وبــيان حث األرس املسلمة عىل إنجاب الذرية ملواجهة الدعوة لتحديـد الن .٩

ية لتحديد النسل عىل املجتمع مـن الناحيـة الدينيـة ، واالجتامعيـة ، ـاآلثار السلب

والصحية ، والسياسية ، واالقتصادية ، وذلك من خالل وسائل اإلعالم بجميـع 

 . اخلريية منها والرسمية ، أنواعها ، واجلمعيات واملؤسسات املعنية باألرسة 

ا ، مـن خـالل نرش موقـف الرتبـية اإلسالم .١٠ ا وعاملــي ية من املرأة واألرسة حملــي

عقد املؤمترات والندوات ودعوة الباحثني واملفكرين ورجاالت الفكر اإلسـالمي 

من مجيع أنحاء العامل واستكتاهبم لبث الفكر اإلسالمي جتاه هذه القضـايا وذلـك 

ة املـؤمتر من خالل مبادرة اجلامعـات واملنــظامت املعنيـة بقضـايا األمـة كمنظمـ

 . اإلسالمي ، وجممع الفقه اإلسالمي ، ورابطة العامل اإلسالمي 



 

 

 

رفع ثقافة املجتمع حول أمهية عمل األم املنـزيل ، واملكانة العظيمة للدور الـذي  .١١

ً يستحق املكافأة واألجر املـادي واملعنـوي ، وبــيان  تقوم به ، واعتبار ذلك عمال

لواجبها املنـزيل ؛ وذلـك مـن خـالل وسـائل املخاطر واآلثار السلبـية لرتك األم 

اإلعالم ، واملساجد ، واملـدارس واجلامعـات ، وإقامـة املحـارضات والنـدوات 

 . جلميع أطياف املجتمع 

العمل عىل إجياد مؤسسات ومجعيات أرسية متخصصة يف مجيع جوانـب األرسة  .١٢

جلـان تــتفرع الرشعية والرتبوية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية ؛ وذلك عرب 

عن هذه املؤسسات تستـقطب الكوادر ذات االختصاص ، وتقـدم االستشـارات 

الرقي الفكري والرتبوي واالجتامعي ألفـراد األرسة وفـق  األرسية ، وتساعد يف

 . املنهجية اإلسالمية ؛ ملواجهة هذه التحديات ودحضها 

ن يف تربيـة الشـباب تفعيل األندية الرياضية الشبابية فيام حيقق التكامل والتـواز .١٣

ا ، وعدم الرتكيز عىل أنواع حمـددة مـن  ا وأخالقي ا واجتامعي ا وتربوي ا وجسمي فكري

إجياد النافع واملفيد ، وبام ينمـي العامة لرعاية الشباب بالرياضة ، ومطالبة الرئاسة 

 . شخصية الشاب من مجيع جوانبها 

ية ، والقيـام بدراسـة أوضـاع إنشاء مراكـز للدراسـات اإلسـرتاتيجية املسـتقبل .١٤

مة ذلكاملجـتـمعات املسلمة  ِّ باإلحصائيات والبــيانات ، ثـم التخطـيط ملـا  مدع

يـمـكن بذله من اجلهود العـملية مـن كافـة رشائح املجتمع ومؤسساته ملواجهـة 

 . هذه التحديات 

دعم وتـشجيع الربامج الدينية كاملحارضات والندوات وحلقات حتفيظ القرآن  .١٥

كريم والعمل عىل تكثـيفها ، ملا هلا من دور يف بناء اجلانب الروحي الـذي ينـتج ال

 . عنه الرقابة الذاتية وإجياد الشخصية املتـزنـة التي تقف يف وجه التحديات 



 

 

 

تربـية أفراد املجـتـمع عىل النـقـد البـناء ، وعـدم األخـذ بكل ما يطرح ويقـال  .١٦

ار املطروحـــة وتـقيــيمها ومعرفـة مــدى إال عـن قــناعة تـــامة أو نــقد لألفكـ

 . مالئمتها للشخصية واهلوية اإلسالمية 

تقديم الدعم واملساندة للنساء املبادرات يف تـنمية املجتمع من خـالل املحافظـة  .١٧

عىل قيمه وثـقافـته ، وبـام يتــناسب مـع طبــيعتها وخصوصـيتها ، والعمـل يف 

 . املجاالت املناسبة هلا 

اكز التدريب والدورات التدريـبـية يف مجيع املجاالت احلياتية التوسع يف فتح مر .١٨

 . وجلميع طبقات املجتمع ، بام يساعد عىل تـنمية املجتمع ونموه الفكري 

تـثـقيف املـرأة املسـلمة بالثـقافــة اإلســالمية الواعيـة لكـي تـدرك حقوقهـا  .١٩

 . فتطالب هبا ، وتدرك ما عليها من احلقوق فتؤدهيا 

ــل دور ا .٢٠ ــة ، تفعي ـــنية احلديث ــتخدام التـق ــة ، ورضورة اس ــات التعليمي ملؤسس

وطرائـق التعليم الفعالة ، وتطـوير املنـاهج التعليــمية بـام يتواكـب ومتطلبـات 

العرصــ ، والعنايــة اخلاصــة بــالتطوير والتــدريب والتـــقويم هليئــات التــدريس 

ء الرتبـوي ، واملعلمني ، لكي تـقوم املؤسسات التعليمية بدورها يف جانـب البنـا

 . وحتصني األجيال ضد األفكار اهلدامة والثـقافات الوافدة 

اإلعالم من أقوى الوسائل املؤثرة يف املجتمع يف العرص احلايل ، فينبغـي توجيـه  .٢١

بعض الطاقات البرشية املوهوبة واملبدعة إىل هذا املجـال مـع إعـدادها وتأهيلهـا 

مية ، وهوية األمة املسلمة من خالل ودعمها لكي حتافظ عىل ثـقافة الرتبية اإلسال

 . برامج البناء والتحصني ضد الفكر الوافد 



 

 

 

حث أصحاب رؤوس األموال يف املجتمع املسلم عـىل االستــثامر يف القنـوات  .٢٢

الفــضائية ، واملواقـع اإللكـرتونــية ، وبـام حيقـق دعـم وتعزيـز مبـادئ الرتبيـة 

 . اإلسالمية ، وينـرش الثـقافة اإلسالمية 
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  



 

 

 

  
  خلاتـمـة ا

  : مل على توتش
 .ج ـــائــتــــنــال* 

 .ات ـيــوصـــتـال* 

 . اتـرحـتــقـمـال* 

  



 

 

 

توصل الباحث من خالل دراسته إىل عدد من النتائج والتوصيات واملقرتحات ،          

  : وبياهنا كالتايل 
  : النـتائج : أوًال 

ل أجهزهتـا املختلفـة إىل عوملـة النمـوذج األرسي تسعى األمم املتحدة من خال .١

 . الغريب ؛ وخاصة فيام يتعلق بجانب املرأة والطفل والشباب 

املـؤمترات الدوليـة املعنيـة بالشـأن األرسي ختـرج بتوصـيات ونتـائج متقاربــة  .٢

وموحدة أحيانًا ، ومبنية عىل بعضها ؛ مما يدل عىل أن نتائجها مرسومة ومدروسـة 

 . ذات السيطرة والنفوذ يف هيئة األمم املتحدة من قبل الدول 

املؤمترات الدولية تسعى لفرض نمط حضـاري عـاملي موحـد تلتـزم بـه مجيـع  .٣

 . الدول ، وواضح أن هذا النمط ال يراعي تباين الثقافة بني املجتمعات 

تـتخـذ املؤمترات الدولية سياسة النفس الطويل يف حتقيق أهدافها ، وذلك مـن  .٤

 . ع هذه املؤمترات ، وخروجها بنتائج وتوصيات متقاربة خالل تـتاب

مـخاطر املؤمترات الدولية ال تـتوقـف عىل الرتبـية اإلسالمية فقط ؛ بل يوجـد  .٥

يف هذه املؤتــمرات مـا يشـكل خطـورة عـىل املجتمعـات املسـيحية ، واملجتمـع 

 . اإلنساين بأكمله 

ً متعـدد .٦ ة ، ويمكـن إقامتهـا بـدون األرسة يف املؤمترات الدوليـة تأخـذ أشـكاال

 . الزواج الرشعي 

تزوجني ، وتدعو إىل املغري لية بالعالقات اجلنسية لألفراد تعرتف املؤمترات الدو .٧

مساعدتـهم عىل حتقيق أهدافهم اإلنجابية ، وتوفري الصحة املـثىل هلـم ، واحـرتام 

 . كرامتهم 



 

 

 

ل ؛ مـن خـالل ة بالقـاهرة إىل حتديـد النســميــنـمر السـكان والتـدعو مؤتــي .٨

ف من رسعة ـيـفـامية ، والتخـلدان النـض معدل اخلصوبة يف البـفـاداته بخـنـم

ظيم األرسة يف املتـناول ، وتيسـريها لكـل ـل خدمات تـنـعـكاين ، وجـالنمو الس

خدمني حتـى لـو كـان ذلـك عـن ـتــوهلا للمسـفالة وصـتاج إليها ، وكـحـمن ي

 . ة ـيـتـسـطريق النـظم اللوج

ى مــؤمتر السـكان والتنميــة بالقـاهرة إىل حماربــة الـزواج املبكــر للشــباب يسـع .٩

والشـابات مـن خـالل مطالبــته بســن قوانــني تـثــني عـن الــزواج املبكـر ، 

ومطالبـــته بإيـــجاد ســن أدنــى لقبــول الــزواج ، ومطالبتــه بتشــجيع املــراهقني 

بكــر ، والشـــباب عــىل مواصــلة تعليمـــهم للحيلولــة دون حــدوث الــزواج امل

ومطالبته بخلق بـيئة اجـتمــاعية واقــتصادية تـفــيض إىل إزالـة مجيـع حـاالت 

 . الزواج املبكر عىل وجه الرسعة 

املؤمترات الدولية تدعو إىل إلغاء قوامة الرجال عىل النساء من خـالل مطالبتهـا  .١٠

باملساواة التامة بني الرجل واملـرأة ، وإزالـة مجيـع أشـكال التميــيز عـىل أسـاس 

جلنس ، واملطالبة بتشارك الرجل واملرأة املشـاركة الكاملـة بيـنهام عـىل صـعيدي ا

ا هيـدد حياهتـا  ً اإلنتاج واإلنجاب ، وجعل افـتـقار املرأة إىل السلطة والنفوذ خطر

 . وصحتها ورفاهها 

عدم اعرتاف املؤمترات الدولية بحق اآلبـاء يف التفـرد برتبيـة أبنـائهم ، وذلـك  .١١

املبادئ التي تسلب اآلبـاء احلـق يف  بعض إمالء، ولتدابري بمحاولة فرض بعض ا

 . واليتهم عىل أبنائهم 

ـــتع .١٢ ـــؤتـد املـم ـــدولـرات الـم ـــمـهـة إىل تـي ـــش عـي ـــم ـــزيل ، ـل امل رأة املن

ـــقلـوالت ــن شـي ـــل م ــدة مـأن ــائل عدي ـــه بوس ـــالـطـامل: ها ـن ـــتخـة بـب يف ـف



 

 

 

ـــزلية للـاملســ ــالـطـرأة ، واملـمـــؤوليات املن ـــب ــإرشاك املــرأة ف ـــمـي جـة ب ع ـي

قسيم ـبار التــل ، واعتـدخـدرة للـة املـطـشـالة واألنـاج والعمـتـب اإلنـوانـج

ا تـكـوية أفـة واألبـيـام املنـزلـهـس للمـنـعىل أساس اجل ً دية ال تعكـس ـيـقلـار

 . ة ـنـعات الراهـطلـق والتـقائـاحل
  

  : الـتـوصـیات : ثانـًیا 
والتحديات التي تدعو إليها املؤمترات الدولية وإظهار مسـاوئها ، كشف املخاطر  .١

 . وبيان خمالفتها ملنهج الرتبية اإلسالمية من خالل الدراسة البحثية املتخصصة 

س  "األرسة يف الرتبية اإلسالمية  ": رضورة وضع منهج درايس عن  .٢ ّ لألبنـاء يدر

ـوالبنات يف املرحلتني امل ّ كيفيـة بنـاء األرسة ،  عـىل ز فيـهتوسطة والثانوية ، ويرك

وحقوق الزوج والزوجة واألبناء ، وكيفية معاجلة املشكالت األرسيـة ، ومعرفـة 

 . خمططات األعداء هلدم األرسة 

إلزام كل من الزوج والزوجة املقدمني عىل الزواج بدورات تدريـبـية عـن احليـاة  .٣

الزوجيـة وطـرق  الزوجية ، وحقوق والتزامات كل منهام ، وأسـباب املشـكالت

 . عالجها ؛ لتاليف تصدع األرسة وتفككها 

حث األسـرة املسلـمة عىل إنجـاب الـذرية ، وبـيان آثار حتديد النسـل السلبـيــة  .٤

ـــرعية واالجتامعيــة والصــحية  ــن النـــاحية الش ــىل األرسة واملجـتـــمع م ع

 . واالقـتصـادية وغريها 

قديم القروض امليرسة ، والوحدات تسهيل الزواج للشباب الراغبني يف الزواج بت .٥

 . السكنية املناسبة ، وتذليل العقبات التي حتد أو تؤخر من زواجهم 



 

 

 

ــارضات  .٦ ــامين ؛ كاملح ــب اإلي ـــذي اجلان ــي تـغ ــربامج الت ـــيع ال ــم وتـشج دع

والنـــدوات وحلقــات حتفـيـــظ القــرآن ، والعمــل عــىل تكثـــيفها يف املــدارس 

 . واملساجد ووسائل اإلعالم 

يف اجلانـب ملجتمع باآلثار السيئة املرتتبة عىل العالقات اجلنسية املنـفلتـة توعية ا .٧

 . الصحي واألخالقي واالجتامعي واالقـتصادي 

غـري رضورة حماربة مجيع الوسـائل التـي تـؤدي إىل إباحـة العالقـات اجلنسـية  .٨

ً  الرشعية ً أو مرئية  . سواء كانت مقروءةً أو مسموعة

امج اإلعالميـة التـي هتـدف إىل االعتـزاز باهلويـة رضورة إنـتاج وتسويق الـرب .٩

 . اإلسالمية  ، والتمسك هبا ، ودعوة الناس إليها 
  

  : الـمقـترحات : ثالـًثا 
 : يـقـرتح الباحث ما يـلـي          

يف املـؤمترات الدوليـة ،  املدرسـةإجـراء دراسـة عـن التـحــديات التـي تواجـه  .١

 . تـها ودور مؤسسات الرتبـية يف مواجـه

إجراء دراسة عن اآلثار السلبـية لتطبـيق بنود املـؤمترات الدوليـة عـىل النـواحي  .٢

 . االجتامعية واألخالقية واالقـتصادية والصحية والسياسية 

إجراء دراسـة عن وسائل األمم املـتحـدة يف تـفعيل بنود مؤتـمـراتـهـا الدولية ،  .٣

 . وموقـف الرتبـية اإلسالمية من هذه الوسائل 

إجراء دراسة عن التحديات التي تواجه الشـباب املسـلم يف املـؤمترات الدوليـة ،  .٤

 . وموقـف الرتبـية اإلسالميـة منـها 
  

  
  



 

 

 

  
 .املصـادر واملراجـع  قائمة

  



 

 

 

  املصادر واملراجع قائمة

 ً   : املصادر:   أوال

 .  القرآن الكريم     *  

دارج السالكني بـني منازل إياك نعبد وإياك ـم، هـ  ١٤٠٣ر ، ـكـي بـد بن أبـمـابن القيم ، حم .١

 . ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان  نستعني

، دار ابن حـزم للطباعـة  حتفة املودود بأحكام املولودهـ ،  ١٤٢١ابن القيم ، حممد بن أيب بكر ،  .٢

 . والنرش ، بريوت ، لبنان 

إسـامعيل : حتقيـق ، مـن الكلـم الطيـبالوابـل الصـيب ت ، .ابن القيم ، حممد بن أيب بكر ، د .٣

 .  ياض ، السعوديةمطابع النرص ، الر ، األنصاري

دار مكتبـة  ، ٣: ط  ، فتح الباري رشح صحيح البخاريهـ ،  ١٤٢١ابن حجر ، أمحد بن عيل ،  .٤

 .  السالم ، الرياض ، السعودية

إحيـاء الـرتاث ، دار  مقدمـة ابـن خلـدونهــ ،  ١٤٠٨ابن خلدون ، عـبد الرمحن بن حممد ،  .٥

 . العريب ، بريوت ، لبنان 

 ، سامي حممد سـالمة: حتقيق ، تفسري القرآن العظيمهـ ،  ١٤٢٢ابن كثري ، إسامعيل بن عمر ،  .٦

 . دار طيبة ، الرياض ، السعودية 

دار الفكـر ،  ، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق ، سنن ابن ماجهت ، .ابن ماجه ، حممد بن يزيد ، د .٧

 . ان بريوت ، لبن

الـرتاث ياء ـدار إحـ ، ٣: ط  ، ربـعــان الـلسـم ،  ١٩٨٦د بن املكرم ، ـمـور ، حمـظـابن من .٨

 . العريب ، بريوت ، لبنان 

ي ، ـربــعـاب الـتــ، دار الك ي داوودـن أبـنـست ، .ث ، دـعـان بن األشـو داوود ، سليمـبأ .٩

 . بريوت ، لبنان 

بة املعـارف ، ـ، مكتـ حةـيــلة الصحـلســالست ، .دين ، دـر الــاصــد بـن نـمـاأللباين ، حم .١٠

 . الرياض ، السعودية 



 

 

 

حممـد زهـري : حتقيق ، خاريـح البـيـحـصهـ ،  ١٤٢٢اعيل ،  ـد بن إسمـمـاري ، حمـخـالب .١١

 . جاة ـوق النـدار ط ، النارص

مؤسسـة  ،  ٢: ط  ، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبـانهـ ،  ١٤١٤البستي ، حممد بن حبان ،  .١٢

 . الرسالة ، بريوت ، لبنان 

دار  ، عبد القـادر عطـا: حتقيق ، سنن البيهقي الكربىهـ ،  ١٤١٤يهقي ، أمحد بن حسني ، ـالب .١٣

 . لباز ، مكة املكرمة ، السعودية ا

حممد نارص الدين : حتقيق ، ٣: ط  ، مشكاة املصابيحهـ ،  ١٤٠٥التربيزي ، حممد بن عبد اهللا ،  .١٤

 . المي ، بريوت ، لبنان كتب اإلسامل ، األلباين

دار  ، حممد الصـادق قمحـاوي: حتقيق ، أحكام القرآنهـ ،  ١٤٠٥اجلصاص ، أمحد بن عيل ،  .١٥

 . الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان إحياء 

مصـطفى : ، تــحقيق  تدرك عىل الصحيحنيـاملسهـ ،  ١٤١١احلاكم ، حمـمـد بن عـبـد اهللا ،  .١٦

 . مية ، بريوت ، لبنان عبد القادر عطا ، دار الكتب العل

بة ـتــاملك ، ٢: ط  ، ار الصــحاحـمـخـتـهــ ،  ١٤١٧ر ، ـكــن أبــي بـد بــمــالرازي ، حم .١٧

 .  ريوت ، لبنانـالعرصية ، ب

،  تيسري الكـريم الـرمحن يف تفسـري كـالم املنـانهـ ،  ١٤٢٣السعدي ، عبد الرمحن بن نارص ،  .١٨

 . مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان 

بـدون بيانـات ( ،  حاشية السندي عىل سنن ابن ماجـهت ، .حممد بن عبد اهلادي ، دالسندي ،  .١٩

 ) . نرش 

: حتقيـق ، ٢: ط  ، بلـد بـن حنــمــد اإلمام أحـنـمسهـ ،  ١٤٢٠الشيباين ، أمحد بن حنبل ،  .٢٠

 . مؤسسة الرسالة  ، شعيب األرنؤوط وآخرون

، دار الكتـب العلميـة ،  دينـوم الــلــياء عـإحـهــ ،  ١٤٢٣د ، ـمـد بن حمـمـزايل ، حمـالغ .٢١

 . ريوت ، لبنان ـب

، دار عـامل الكتـب ،  اجلامع ألحكـام القـرآنهـ ،  ١٤٢٣د ، ـمـن أحـد بـمـي ، حمـبـرطـالق .٢٢

 . الرياض ، السعودية 



 

 

 

 ، عبد الفتاح أبـو غـدة: حتقيق ، ٢: ط  ، سنن النسائيهـ ،  ١٤٠٦النسائي ، أمحد بن شعيب ،  .٢٣

 .  اسالمية ، حلب ، سوريملطبوعات اإلمكتب ا

 ، جاجـح مسلم بن احلـيـرح صحـهاج شـاملنهـ ،  ١٣٩٢دين ، ـيى بن رشف الـووي ، حيـالن .٢٤

 . الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان دار إحياء  ، ٢: ط 

 .  دار الرشوق ، مرص ، ٩: ط  ، يف ظالل القرآنهـ ،  ١٤٠٠قطب ، سيد بن إبراهيم ،  .٢٥

دار  ، حممـد فـؤاد عبـد البـاقي: حتقيـق ، الصحـيح اجلامعت ، .، د مسلم ، مسلم بن احلجاج .٢٦

 . الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان إحياء 

ا  ً  : املراجع : ثانـي

 . ، دار الفكر العريب  من رشيعة اإلسالم وسننه الزواجت ، .براهيم ، حممد بن إسامعيل ، دإ .٢٧

،  ٢: ، ط  اإلسـالمية يف القـرآن الكـريم فلسفة الرتبيـةم ،  ١٩٨٥أبو العينني ، عيل بن خليل ،  .٢٨

 .  دار الفكر العريب

، دار السـالم للطباعـة والنرشـ ،  مـنهج السـنة يف الـزواجت ، .بو النور ، حممد األمحـدي ، دأ .٢٩

 . القاهرة ، مرص 

 .  مرص، دار الفكر العريب ،  تـنظيم اإلسالم للمجتمعم ،  ١٩٩٩بو زهرة ، حممد بن أمحد ، أ .٣٠

وائد ، ـ، دار عـامل الفـ ةـلــضيـة الفـراســحهــ ،  ١٤٢١د اهللا ، ـبــن عـر بـكـب د ،ـو زيـبأ .٣١

 . الرياض ، السعودية 

 ، كتابة البحث العلمي صـياغة جديـدةهـ ،  ١٤١٦د الوهاب بن إبـراهيـم ،  بو سليامن ، عبأ .٣٢

 . عودية دار الرشوق ، جدة ، الس ، ٦: ط 

 . ، مطبعة اجلمهورية ، مرص  ل املنظامت الدوليةدليم ،  ١٩٩٩بو عامود ، حممد بن سعد ، أ .٣٣

، جهينـة  حتديد النسل واإلجهـاض يف اإلسـالمهـ ،  ١٤٢٣بو فارس ، حممد بن عبد القادر ، أ .٣٤

ن ، األردن  ّ  . للنرش والتوزيع ، عام

، دار البحـوث  قوامة الرجـل وخـروج املـرأة للعمـلهـ ،  ١٤٢٢ل سعود ، حممد بن سعد ، آ .٣٥

 . مية وإحياء الرتاث ، ديب ، اإلمارات والدراسات اإلسال



 

 

 

أبحـاث هيئـة كبـار العلـامء باململكـة العربيـة هــ ،  ١٤٢٥األمانة العامة هليئة كبار العلـامء ،  .٣٦

 .  ة واإلفتاء ، الرياض ، السعوديةمطابع رئاسة إدارة البحوث العلمي ، ٢: ط  ، السعودية

 ، سـبتمرب ١٣ - ٥للسكان والتنمية بالقـاهرة ، تقرير املؤمتر الدويل م ،  ١٩٩٤األمم املتحدة ،  .٣٧

 .  ، أمريكا نيويورك نشورات األمم املتحدة ،م

دار الرتبيـة  ، ٢: ط  ، ذاتية من الكتاب والسنةـية الـالرتبهـ ،  ١٤٢١األهدل ، هاشم بن عيل ،  .٣٨

 . والرتاث ، مكة املكرمة ، السعودية 

نرشـ الـدار السـعودية لل ، ٣: ط  ، يف امليـزانعمـل املـرأة هــ ،  ١٤٠٧البار ، حممد بن عـيل ،  .٣٩

 . والتوزيع ، جدة ، السعودية 

 . ، مطبعة التوفيق ، عامن ، األردن  قانون املنظامت الدوليةم ،  ١٩٨٧اجلندي ، غسان ،  .٤٠

دور الرتبية اإلسالمية يف مواجهة التحـديات الثقافيـة ،  هـ ١٤٢٢ ، احلارثي ، صالح بن ردود .٤١

 م القرى ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أ للعوملة

، مطـابع الرشـيف ،  الرتبيـة اإلسـالميةهــ ،  ١٤١٢ان بن عبـد الـرمحن ، ـمـيل ، سليـقـاحل .٤٢

 . الرياض ، السعودية 

،  مـدار الزاحـ،  ورةـشــنـمـة الـنــأعـالم الس ، هــ ١٤٢٦ظ بـن أمحـد ، ـحافمي ، ـكـاحل .٤٣

 . السعودية ،  الرياض

املهـذب املسـتفاد لرتبيـة األوالد يف ضـوء الكتـاب هــ ،  ١٤٢١بن حسن ، اخلداش ، جاد اهللا  .٤٤

 . ، املكتبة اإلسالمية ، عامن ، األردن  والسنة

قضـية حتديـد النسـل يف الرشـيعة هــ ،  ١٤٠٢يى بن مصـطفى ، ـحي بنت اخلطيب ، أم كلثوم .٤٥

 . ، الدار السعودية للنرش والتوزيع ، جدة ، السعودية  اإلسالمية

، دار التوزيـع والنرشـ  خصـائص املجتمـع اإلسـالميت ، .، حممـد بـن عبـد اهللا ، داخلطيب  .٤٦

 . اإلسالمية ، القاهرة ، مرص 

 . ، الدار املتحدة ، بريوت ، لبنان  الزواج والعالقات األرسيةم ،  ١٩٧٢اخلويل ، سناء ،  .٤٧

دار الثـقافــة ،  ، ٢: ط  ، ريع اإلسالميـتـشـاألسـرة فـي الم ،  ٢٠٠٢ي ، حمـمـد ، ـوقـدسال .٤٨

 .  الدوحة ، قطر



 

 

 

، دار الـوطن  األهـداف والوسـائل -تربية الشـباب هـ ،  ١٤٢٣الدويش ، حممد بن عبد اهللا ،  .٤٩

 . للنرش ، الرياض ، السعودية 

حقوق اإلنسان الرتبوية والتعليمية والثقافية يف ،  هـ ١٤٢٥ زهراين ، فهد بن غرم اهللا حسن ،ال .٥٠

، جامعـة أم القـرى ، رسـالة ماجسـتري  سة ناقدة من وجهة نظر إسالميةدرا: يق الدولية ـاملواث

 غري منشورة

رتبـوي املـنهج العمـيل ال -بناء مستقبل األمـة هـ ،  ١٤٢٨الزهريي ، رشيف بن عبد العزيز ،  .٥١

 . لنرش والتوزيع ، القاهرة ، مرص دار الصفوة ل ، ٢: ط  ، شئـة األطفال حتى سن املراهقةلتـن

،  لمة وقضـايا العرصــاألرسة املسـهـ ،  ١٤٠١،  ري عبد الرؤوفـبـد وصـمـ، أحايح ـالس .٥٢

 . دار الطباعة املحمدية ، القاهرة ، مرص 

حكم الزنا يف القانون وعالقته بمبادئ حقـوق اإلنسـان هـ ،  ١٤١٨السفياين ، عابد بن حممد ،  .٥٣

 . ، مؤسسة املؤمتن ، الرياض ، السعودية  يف الغرب

دار  ، ٦: ط  ، الطــرق اجلامعــة للقــراءة النافعــةهـــ ،  ١٤٢٥موســى ،  الرشـيف ، حممــد بــن .٥٤

 .  ندلس اخلرضاء ، جدة ، السعوديةاأل

مطـابع  ، ٥: ط  ، دور البيت يف تربية الطفـل املسـلمهـ ،  ١٤١٥بن أمحد ،  دتوت ، خالـنـالش .٥٥

 . ، املدينة املنورة ، السعودية  الرشيد

، دار  ةـكر سعادة وحصانـبـالمي املـزواج اإلسـالهـ ،  ١٤١٨ي ، ـلـد بن عـمـالصابوين ، حم .٥٦

 . السالم ، القاهرة ، مرص 

،  ة االجتامعيـة للمـرأة واألرسةـمــولـالعهـ ،  ١٤٢٢د الكريم ، ـؤاد بن عبـالعبد الكريم ، ف .٥٧

 .  ١٧٠: تدى اإلسالمي ، لندن ، بريطانيا ، العدد ـيان ، املنـجملة الب

، جامعـة  قضايا املـرأة يف املـؤمترات الدوليـةهـ ،  ١٤٢٢عبد الكريم ، العبد الكريم ، فؤاد بن  .٥٨

 . ، رسالة دكتوراه غري منشورة  الرشيعةكلية اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، 

،  حق اآلبـاء عىل األبـناء وحق األبـناء عـلـى اآلبــاءت ، .العفـيـفـي ، طـه بن عـبـد اهللا ، د .٥٩

 . مرص  دار االعتصام ، القاهرة ،



 

 

 

 آداب احلياة الزوجية يف ضوء القـرآن والسـنةهـ ،  ١٤٢٥العك ، خـالد بن عـبـد الرحـمـن ،  .٦٠

 . ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان 

،  بـناء األرسة املسلـمة يف ضـوء القــرآن والسنــةم ،  ١٩٩٨العك ، خالـد بن عبـد الرمحن ،  .٦١

 . دار املعرفة ، بريوت ، لبنان 

التحـديات االجتامعيـة وموقـف الرتبيـة ،  هــ ١٤٢٣بـن أمحـد غـرم اهللا ،  الغامدي ، حممـد .٦٢

 .، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستري غري منشورة  اإلسالمية منها

،  ة األخالقيـة والتحـديات املعـارصةـيــربـالتهــ ،  ١٤٢٢الفرج ، عبد الرمحن بـن مبـارك ،  .٦٣

 . مطبعة السفري ، الرياض ، السعودية 

عرشـ خمالفـات رشعيـة يف مرشـوع برنـامج مـؤمتر ت ، .د احلي بن حسـني ، دالفرماوي ، عب .٦٤

 ) . بدون بيانات نرش ( ،  م ١٩٩٤: السكان والتنمية بالقاهرة 

داية ، ـهــبة الـتــ، مك يـهــقـفـص الـخــلـاملهــ ،  ١٤٢٥وزان ، ـالح بن فـوزان ، صـالف .٦٥

 . الدار البـيضاء ، السعودية 

تربية النبي صىل اهللا عليـه وسـلم ألصـحابه يف ضـوء هـ ،  ١٤٢١ ، القريش ، خالد بن عبد اهللا .٦٦

 ، ، رسـالة ماجسـتري منشـورة كلية الدعوة وأصول الـدينجامعة أم القرى ، ،  الكتاب والسنة

  . ، السعودية دار الرتبية والرتاث ، مكة املكرمة

مـن منظـور  حقـوق اإلنسـان يف جمـال األرسةهــ ،  ١٤٢٩ان ، ـمــالقويس ، مفـرح بـن سلي .٦٧

 .  ، السعودية الرياض ،منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،  إسالمي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة م ،  ٢٠٠٢،  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .٦٨

 مؤسسة األمرية العنـود بنـت أمحد بن عبد الرزاق الدويش ،: مجع وترتيب  ، ٤: ط  ، واإلفتاء

 .  يز اخلريية ، الرياض ، السعوديةعبد العز

 . ، دار املجتمع ، جدة ، السعودية  قد أفلح من زكاهاهـ ،  ١٤٢٥املسدي ، حممد بن يارس ،  .٦٩

، دار الصـفوة للنرشـ والتوزيـع ،  هويتــنا أو اهلاويـةهــ ،  ١٤٢٣املقدم ، حمـمـد بـن أمحد ،  .٧٠

 . القاهرة ، مرص 

 . ، مؤسسة الرسالة  حركة حتديد النسلهـ ،  ١٣٩٥املودودي ، أبو األعىل ،  .٧١



 

 

 

 .  لدار السعودية ، جدة ، السعوديةا ، ٢: ط  ، احلجابهـ ،  ١٤٠٥املودودي ، أبو األعىل ،  .٧٢

دار  ، ٢: ط  ، تربيـة املراهـق يف رحـاب اإلسـالمهـ ،  ١٤٢٢النارص ، حممد وخولة درويش ،  .٧٣

ن ، األردن  ّ  . املعايل ، عام

، دار السـالم للطباعـة ،  موسوعة حقوق اإلنسان يف اإلسـالمهـ ،  ١٤٢٧ة ، النرباوي ، خدجي .٧٤

 . القاهرة ، مرص 

رح ـع شــربـمـروض الـة الـيـاشـحهـ ،  ١٤١٩د ، ـمـحـن بن مـمـد الرحـبـالنجدي ، ع .٧٥

 .  ٨: ، ط  نعـقـزاد املست

، دار  رـاصـعـنا املـعـقلمة يف واـرة املسـاملرأة واألسهـ ،  ١٤٢٩ن عيل ، ـان بـدنـالنحوي ، ع .٧٦

 . النحوي للنرش والتوزيع ، الرياض ، السعودية 

 . ، دار املسلم ، الرياض ، السعودية  املراهقونهـ ،  ١٤٢٢النغيميش ، عبد العزيز بن حممد ،  .٧٧

كتبة الرشـد ، م ، ٢: ط  ، مبادئ البحث الرتبويهـ ،  ١٤٢٥د اهللا ،  ـبـد بن عـوح ، مساعـالن .٧٨

 .  عوديةالرياض ، الس

، دار طيبـة للنرشـ والتوزيـع ،  وقـرن يف بيـوتكنهــ ،  ١٤٢٧اهلـبدان ، حممد بـن عبـد اهللا ،  .٧٩

 . الرياض ، السعودية 

، دار ابـن عفـان للنرشـ  منهج األنبياء يف تزكيـة النفـوسهـ ،  ١٤١٧اهلاليل ، سليم بن عيد ،  .٨٠

 . والتوزيع ، اخلرب ، السعودية 

،  ي ضـوء الرشـيعة اإلسـالميةـية فـنسـة اجلـيـاجلنس والرتب،  هـ ١٤٢٥د ، ـمـواري ، حمـاهل .٨١

 .دار املتعلم ، مرص 

، دار التوزيـع والنرشـ  السـلوك االجتامعـي يف اإلسـالمهـ ،  ١٤١٧يوب ، حسن بن حممد ، أ .٨٢

 . اإلسالمية ، القاهرة ، مرص 

يف مرحلـة مسـؤولية األب املسـلم يف تربيـة الولـد هــ ،  ١٤٢٣باحارث ، عدنان بن حسـن ،  .٨٣

دار املجتمـع ، ،  ، رسـالة ماجسـتري منشـورة كلية الرتبيةجامعة أم القرى ،  ، ٩: ط  ، الطفولة

 .   جدة ، السعودية



 

 

 

، مكتـب جملـة األرسة ،  رأةـدون مـن املــريــاذا يـمـم ،  ١٩٩٧د السالم ، ـبـي ، عـيونـسـب .٨٤

 . الرياض ، السعودية 

الواجبات العامة التي يتميـز هبـا الرجـل هـ ،  ١٤١٢عبد الشكور ،  تجتار الشاهي ، شادية بن .٨٥

 . ، جامعة أم القرى ، كلية الرشيعة ، رسالة ماجستري غري منشورة  عن املرأة

،  رؤيـة رشعيـة -نمية ـة مؤمتر السـكان والتــقـوثيهـ ،  ١٤١٧ني بن سليامن ، ـيـجاد ، حس .٨٦

 . الشؤون اإلسالمية ، قطر األوقاف و وزارة دورية تصدر عن ، ٣٥: كتاب األمة ، العدد 

 . ، دار الكتب اجلامعية ، اإلسكندرية ، مرص  رعاية األرسةم ،  ١٩٧٧حسن ، حممود ،  .٨٧

، مؤسسـة الثقافـة  أحكام الـزواج يف الرشـيعة اإلسـالميةهـ ،  ١٤٠٣حسني ، أمحد بن فرج ،  .٨٨

 . اجلامعية ، اإلسكندرية ، مرص 

ظام حمكمـة العـدل ـثاق األمـم املتحـدة ونــميـ، م  ٢٠٠٦يل بن عبد الرمحن ، ـاوي ، نبـيـح .٨٩

 . ة ، بغداد ، العراق ـيـاملكتبة القانون ، ٢: ط  ، الدولية

صل يف أحكــام املــرأة والبيــت املســلم يف الرشــيعة ـفـــاملم ،  ١٩٩٧زيــدان ، عبــد الكــريم ،  .٩٠

 . ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان  اإلسالمية

 . دار الفكر ، بريوت ، لبنان  ، ٣: ط  ، د اإلسالميةالعقائهـ ،  ١٤٠٣سابق ، السيد ،  .٩١

نجلـو املرصـية ، مكتبـة األ ، ٢: ط  ، يف اجتامعيات الرتبيـةم ،  ١٩٧٨رسحان ، منري املريس ،  .٩٢

 . القاهرة ، مرص 

دار ابـن كثـري  ، ٤: ط  ، ية النبويـة للطفـلـمـنهج الرتبـهـ ،  ١٤٢٤د بن نور ، ـمـسويد ، حم .٩٣

 . مشق ، سوريا للطباعة والنرش ، د

، مؤسسـة الريـان ،  األرسة املسلمة والتحديات الغربــية املعـارصةهـ ،  ١٤٢٨شيخ ، حممد ،  .٩٤

 . بريوت ، لبنان 

،  األسس النـفسية للنـمو مـن الطــفولة إىل الشـيخــوخةم ،  ١٩٨٤صالح ، سعاد إبراهيم ،  .٩٥

 . دار الفكر العريب ، بريوت ، لبنان 

،  املرأة املسلمة بني غرائز البرشـ وهدايـة اإلسـالمهـ ،  ١٤٢٨محن ، طعيمه ، صابر بن عبد الر .٩٦

 . مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية 



 

 

 

 . ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة ، مرص  األرسة يف اإلسالمت ، .عبد الواحد ، مصطفى ، د .٩٧

 .  دمشق ، سوريا دار الفكر ، ، ٢: ط  ، ماذا عن املرأة ؟م ،  ١٩٧٩عرت ، نور الدين بن حممد ،  .٩٨

ة ، ـثــديـة الرسـالة احلـبــتـكـ، م المـي اإلســرة فـام األسـظـنم ،  ١٩٨٣له ، حممد ، ـقـع .٩٩

ـان ، األردن  ّ  . عم

دار  ، ٣٠: ط  ، المـي اإلســة األوالد فــيــتربهــ ،  ١٤١٧ح ، ـاصــد اهللا نـبــوان ، عـلـع .١٠٠

 . الم ، القاهرة ، مرص ـسـال

 . ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مرص  دليل املنظامت الدوليةم ،  ٢٠٠٠عمر ، حسني ،  .١٠١

، دار طيبة للنرشـ والتوزيـع ،  الرتبية عىل منهج أهل السنة واجلامعةهـ ،  ١٤٢٥فريد ، أمحد ،  .١٠٢

 . الرياض ، السعودية 

،  مواجهة تربوية من منظـور إسـالمي -اجلندر غزو ثقايف م ،  ٢٠٠٨فليه ، فاروق بن عبده ،  .١٠٣

 . الكتب ، القاهرة ، مرص  عامل

،  رؤية إسـالمية -املرأة يف منظومة األمم املتحدة م ،  ٢٠٠٦دنان ، ـهى بنت عـي ، نـقاطرج .١٠٤

 . جمد املؤسسة اجلامعية ، بريوت ، لبنان 

دار الرشـوق ،  ، ٧: ط  ، ربـية اإلسـالميةـتـهج الـمنهـ ،  ١٤٠٣قطب ، حممد بن إبراهيم ،  .١٠٥

 . القاهرة ، مرص 

دار  ، ٧: ط  ، رةـاصــعـرية مـكــذاهــب فـمهـ ،  ١٤١٣م ، ـيـن إبـراهـد بـمـ، حم قطب .١٠٦

 . الرشوق ، القاهرة ، مرص 

الرشوق ،  ، دار جـاهـلـية القـرن الـعـشـريـنهـ ،  ١٤٢٢م ، ـيـن إبـراهـد بـمـقطب ، حم .١٠٧

 . القاهرة ، مرص 

،  اب العرشة املوجبـة ملحبـة اهللارشح األسبهـ ،  ١٤١٧ز بن مصطفى ، ـزيـد العـبـكامل ، ع .١٠٨

 . دار طيبة ، الرياض ، السعودية 

 . ، دار ابن حزم  منهج اإلسالم يف تزكية النفست ، .كرزون ، أنس بن أمحد ، د .١٠٩

، وزارة األوقاف والشـؤون  األرسة املسلمة يف العامل املعارصهـ ،  ١٤١٢مريس ، أكرم رضا ،  .١١٠

 . اإلسالمية ، الدوحة ، قطر 



 

 

 

كـز الـدويل ، املر حقائق أساسية عن األمم املتحدةم ،  ١٩٧٢مم املتحدة لإلعالم ، مكتب األ .١١١

 . الوظيفي للكبار يف العامل العريب ، املنوفية ، مرص للتعليم 

، املعهـد العـايل للخدمـة  البنـاء االجتامعـي لـألرسةت ، .موسى ، عبد الفتاح بن تركـي ، د .١١٢

 . االجتامعية ، أسوان ، مرص 

 ] .  http://www.islamonline.net[ أون الين ،  سالمإموقع  .١١٣

 ] .  http://www.un.org[ موقع األمم املتحدة ،  .١١٤

 . ، مطابع السياسة ، الكويت  األمم املتحدة يف نصف قرنم ،  ١٩٩٥نافعة ، حسن السيد ،  .١١٥

 عـاملدار  ، ٣: ط  ، ية األخالقيـة اإلسـالميةـالرتبـهــ ،  ١٤٢٣داد بـن حممـد ، ـقـياجلن ، م .١١٦

 . الكتب ، الرياض ، السعودية 
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