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راجع امللخص بعذ *

...  دراسة الكتاب 

 أرجوك

كل ما ٌحمله هذا 
الملخلص من صدلة 
فهو عن المرحوم 

أحمد "الحاج    
ٌوسف الناصر 

والحاج دمحم موسى 
 "الناصر

 دواتكم له ولنا

مجموعة :  ثقدم  

عة   ري  اء_الش   #أ حب 
 

 
 

4+  1) الفصل الصيفي(  الوحدة  0202ملخص     

 اإلسالم وقضايا العصر     
عدإد :  "           رميا يوسف"إ        

 

  

 (يباع فقط يف مكتبة اليقظة_ مقابل البوابة الشمالية/اجلامعة األردنية(

 انضواهكن جملووعت أحباء الشريعت على الفيس بوك يعد فخراً لنا

0202_#شريعت  

 Sharia_ju أحباء الشرٌعة 
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جمٌعها تحمك منفعة )مماصد الشرٌعة معتبرة 
 :وتستهدف ( لإلنسان

نفع اإلنسان والحفاظ  .4
على بمابه وصون 

كرامته وكفالة حرٌته 
وتحمٌك أمنه واستمراره 

 .فً الدنٌا

عبادة هللا . 3
وتوحٌده وطاعته 
وااللتزام بشرٌعته 

 ومنهجه

 

التعاون بٌن الناس فً بناء . 2
المشتركات اإلنسانٌة الجامعة وإلامة 

دل .التواصل  والتعارف اإلنسانً
ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنَّا : )علٌه لوله تعالى 

ن ذََكٍر َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم  َخلَْمنَاُكم ّمِ
ُشعُوبًا َولَبَابَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمكُْم 

َ َعِلٌٌم َخبٌِرٌ  ِ أَتْمَاُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  (  ِعنَد َّللاَّ

إعمار األرض . 1
وتنمٌتها والحفاظ على 

مواردها واستثمار 
طالاتها والنتفاع 

بخٌراتها والحفاظ على 
 .البٌبة فٌها

 (:غٌاٌات الشرٌعة)مصادر التعرف على مماصد الشرٌعة 

 السنة المرآن

يعة  الوحدة األوىل : مقاصد الشر

 * المماصد لغة :االعتماد واالعتزام ،واصطالًحا :غاٌات وضعتها الشرٌعة ألجل تحمٌمها لمصلحة العباد.

 

 

 

 

 

الدنٌا التً تدور حوله مماصد الشرٌعة اإلسالمٌة : إلامة مصالح اإلنسان فً الحٌاة والجوهر *المحور األساسً 

)ٌوضح ذلن من خالل الجدول( : واألخرة وتحمٌك سعادته  

 وٌوضح ذلن من خالل : الدلٌل :
لََمْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلبٌََِّناِت َوأَنَزْلَنا َمعَُهُم ) : لوله تعالى

(اْلِكتَاَب َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم النَّاُس بِاْلِمْسِط ۖ  

1. ما بٌنه المرآن الكرٌم من إلامة العدل بٌن الناس وتحمٌك المسط 
.وهو الغاٌة من ارسال الرسل وتنزٌل الكتب وتشرٌع الشرابع  

(َوَما أَْرَسْلنَاَن إِال َرْحَمةً ِلْلعَالَِمٌنَ )لوله تعالى :   
  

2. تنبٌه المرآن الى الرحمة بالخلك واإلحسان إلٌهم هً الغاٌة من 
  .بعثة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وإرساله لكافة الناس

 (ٌُِرٌُد هللا بُِكُم الٌسر َوالَ ٌُِرٌُد بُِكُم العسر): لوله تعالى
(وما جعل علٌكم فً الدٌن من حرجولوله تعالى : )   

3. تؤكٌد المرآن على أن التٌسٌر على الناس والتخفٌف عنهم 
. والشفمة بهم هً من أعظم مماصد الشرٌعة  

 

وإن مماصد الشرٌعة عدل ورحمة ،وكل ممصد خرج عن طبٌعته فهو لٌس من الشرٌعة وإن دخل فً الشرٌعة 

 بالتؤوٌل ،فالشرٌعة عدل هللا بٌن عباده ورحمته بٌن خلمه وظله فً أرضه وحكمته الدالة على صدق الرسول .

 

 

 

   

 

 

 

 

خلك ( فالشرٌعة لبٌن المرآن الكرٌم ومصالح اإلنسان )مماصد الخالك ومصالح ا وااللترانوهذا ٌدل على التالزم  *

رحبت بكل المنجزات اإلنسانٌة والعادات االجتماعٌة ،وأثنى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتمدٌره لحلف الفضول الذي شهده لبل 

مظلوم من الظالم ورد الحموق الى أصحابها .الالنتصار الذي ولع فً الجاهلٌة  البعثة:  

 

 :  ٌمثالن

 .المدخل السلٌم لمعرفة مماصد الشرٌعة دون تشوٌه .1

 .           توضٌحاً كامالً دون نمص أو زلل اوتوضٌحه. 2
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 * مظاهر تعامل الشرٌعة اإلسالمٌة مع عادات الناس وأعرافهم التً كانت لبل اإلسالم :

ما أقرتو الشريعة :   ما أبطلتو الشريعة :  اجملال : 
كالبيع واإلجارة العقود اليت حتقق مصاحل الناس   املعامالت الفاسدة مثل بيع الغرر ملا فيو مفاسد كثرية 

والقرض واملضاربة والشركة والرىن  
 جمال املعامالت املالية:

وقوة األمة الزواج لتحصني الفرد وبناء اجملتمع حرمت الزان ملا فيو ضياع انساب وفساد اجملتمع  جمال العالقات األسرية: 
القصاص على اجلاين وحده فقطعقوبة  ما كان يقرتن بعقوبة القصاص يف اجلاىلية كالثأر من أىل القتيل  جمال العقوابت : 

 

:أهمٌتها ** مراتب مماصد الشرٌعة من حٌث   

 - المرتبة األولى: المصالح الضرورٌة :

وفً األخرى  الدنٌا التً ال بد منها فً لٌام مصالح الدٌن والدنٌا واذا فُمدت لم تجر مصالح الدنٌا على استمامة بل على فساد

المال(5النسل ،(4العمل ،(3النفس ، (2الدٌن ، (1:المصالح الخمس  فوت النجاة والنعٌم وهم  

تتعلك بالعمٌدة أو العبادة أو األخالق أو التً مجموع ما شرعه هللا من األحكام : والدٌن هو:                              

.المعامالت  

 _ الحفاظ على الدٌن فً صدارة مماصد الشرٌعة ،والحفاظ علٌه من ضرورات الحٌاة، ألن الحٌاه ال تستمٌم دونه،

*الدٌن ضروري فً جانب المعرفة الضرورٌة لإلنسان بالحمابك الكبرى فً الوجود مثل :   

الدٌن ضروري 
 فً حٌاة اإلنسان:

الدٌن ضروري فً 
 جانبه األخاللً :

الدٌن ضروري فً 
 الجانب التشرٌعً:

 الدٌن ضروري فً جانب العمٌدة :

حاجات  ٌلبً
 الفطرٌةنسان األ

ة ٌوشبع ٌوالوجدان
حاجات الروح  

 ومطالبها

 ًفهو من بواعث الت
تدفع أفراد المجتمع 

ر واداء ٌلعمل الخ
الواجب ، والمجتمع 
بحاجة الى ضوابط 

ة تحكم لٌخالأ
وتلزم كل  عاللاتهم

د حده.عن دواح  

الفرد  ٌنظم حٌاة
والمجتمع من خالل 
التشرٌعات العملٌة 

المختلفة التً ترسً 
لواعد العدالة 

والمساوة والحرٌة 
وتبٌن حموق األفراد 

 وواجباتهم

( ٌعرفه بحمٌمة اإلنسان والغاٌة من وجوده وأنه 1
مخلوق هلل تعالى خلمه للمٌام بواجب العبادة والخالفة 

 فً األرض
 

وبصفاته وبعاللته بالمخلوق( ٌعرفه بحمٌمة الخالك 2  
  

وانه مسخر لحاجات اإلنسان  ( ٌعرفه بحمٌمة الكون3
 ومنافعه لٌفٌد منه وٌنعم بخٌراته

 

( ٌعرف اإلنسان بالمصٌر الذي ٌنتهً إلٌه وبحٌاة 4
.اآلخرة   

 

الذي ٌموم بالروح والجسد معاً ،وٌدخل فً مشموالته هً نفس األنسان  والنفس :                                      

 جمٌع أعضاء اإلنسان وأجهزته وحواسه المختلفة )الحفاظ على النفس بعد الحفاظ على الدٌن(.

توفٌر جمٌع اسباب الموة للذات اإلنسانٌة(2الحفاظ على حٌاة االنسان ، (1ٌكون الحفاظ على النفس من خالل :   _  

 لفلو عدم المتكاالنسانٌة )فة على وجود النفس لة متوٌاصد الضرورمع المٌوجم، ةٌع للسماوبع الشراٌجم ًر فمالحفاظ على النفس م_ 

ا هو مفسدة ٌالدن فً عظم فساد( ، وأة المالٌل ،وعدم  اهمم،ولعدم ضرورة النسل ،والحفاظ على الع الدٌن بؤصل وٌنهض ٌتدٌنلعدم من 
  .اإلنسانٌة ة ٌات الحٌتفو

  

 ممصد الحفاظ على الدٌن

 ممصد الحفاظ على النفس
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منها ما  الموةبها تستعد للعلوم واإلدراكات ،وهذه  اإلنسانٌةالنفس  لوة فًل : ملع:و ا                         
: ٌكون  

 

 

 أو                     

موروالحكم على األ الحمابكز وفهم ٌع التمٌستط ٌوته المدركة الل رغٌنسان باإل ألنات ؛ ٌل من الضرورمالحفاظ على الع_   

لعناصر ربٌسٌة ثالثة :  ل تتسعمبمصلحة الع اإلسالمٌةعة ٌة الشراٌعن_
. إعمال العمل(3فهم العمل ،  (2تنمٌة العمل ، (1  

 

َواِبّ ِعْنَد َّللاَِّ ):وله تعالى،ل مدح المرآن الذٌن ٌعملون عمولهم وذم الذٌن ٌعطلون عمولهم -  مُّ اْلبُْكُم الَِّذٌَن ال ٌَْعِملُونَ  إِنَّ َشرَّ الدَّ (، الصُّ

َ َعِزٌٌز َغفُوٌر : ) وله تعالىلمدح العلماء ،و َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ    (إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ

.لمل العلم بدون العٌتحص ٌةمكان إل بدون العلم ،والمة للعٌاه ،فال حٌتل وتنممعمال العإات العلم متضٌم  

 

نسانً. اء واستمرار وجود النوع اإلمب ًوتخلفهم ف اآلباءب متع ًة التٌالنسل: الذر                             

ً عراضها واموالها وتحمأتها وتصون لو مم رض ونموها ،تعزز األعمارة األ مكات: تتحٌالنسل من الضرور_
.راضهمه وانإومن ثم فناً نسانص النوع اإللتنا ٌعنًاع النسل ٌض، وهالومح  

 

النسل  المتدادد ٌالوح ٌلح ،فهو السبٌالصحً عن الزواج الشرع االشرع ،هو النسل الناش ًالنسل المطلوب ف_

.رره الشارعل الذيالنكاح  ٌكه عن طرٌفٌ  نش ه، والنسب الذي المابالبشري وب  

 

مشروعاً وله لٌمة مادٌة بٌنهم ،فٌشمل األعٌان :كل ما ٌنتفع به اإلنسان انتفاعاً المال و                                    

 والمنافع والدٌون، وٌستوعب النمود وثروات األرض والطعام والمسكن واللباس وجمٌع المتموالت.

أٌضاً الحفاظ على اموال األمم ،فالحفاظ على المال  مط أموال األفراد وممتلكاتهم الخاصة، بلس فٌالحفاظ على المال ل_

.ٌرتبط بالحفاظ على وجود األمة وتموٌة شوكتها  
 

 

 

 

 

جعله فً أحسن حاالته الممكنة، سواء من حٌث لدرته على  تنمٌة العمل
 التفكٌر العلمً ،او من حٌث تغذٌة العمل بالمعارف  والمهارات

المحافظة على سالمة الحواس والجهاز العصبً والمخ  حفظ العمل
 والمحافظة على لدرات العمل بتؤدٌة وظابفه

تفعٌله وتشغٌله ،من أبرز وسابل ذلن العبادات العملٌة كالتفكٌر  إعمال العمل
 والتدبر والتبصر واالعتبار

 ً مركوزاً فً النفس بؤصل  غرٌزٌا

 الخلمة التً خلك هللا بها اإلنسان 

 ً وٌكون من خالل العلوم  مكتسبا

وازدٌاد تلن والتجارب والمعارف 

 الموة بنمو اإلنسان نفسه

 ممصد الحفاظ على العمل 

 ممصد الحفاظ على النسل 

  المالممصد الحفاظ على 
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المصالح الحاجٌة 
والتحسٌنٌة بمثابة 
السٌاج الحامً 

للضرورٌات وإن 
ضٌعت ٌإدي إلى 

اختالل الضرورٌات 
وهذا ٌعنً أن 

الحاجٌات 
والتحسٌنٌات هً 

مكمالت للضرورٌات 
 : مثل، 

األحكام المخففة 
:  على المرٌض 

الصالة لاعداً إن لم 
ٌستطع لابماً 

،والصالة على 
جنب إن لم ٌستطع 
لاعداً ،المسح على 
الجبٌرة ،واإلفطار 

 فً رمضان

شرعت الوسابل 
التحسٌنٌة لحفاظ 

على النسل 
كتزٌن كل من :

الزوجٌن لألخر 
وأن ٌتحال بآداب 

 المعاملة

العمود التً 
شرعت تٌسٌراً 

: للناس 
كالمزارعة 
والمسالاة 

والمضاربة  
والسلم ،فإذا 

تولف التعامل بها 
ٌإدي النعدام 
وسٌلة الحفاظ 

 على المال

 

*العاللة بٌن مراتب المماصد الثالثة :   

 

 

 

 

 

 

 طرق الحفاظ على مماصد الشرٌعة :

ما ٌتحمك به جلب المصالح : تثبٌتها وتنمٌتها ) جانب الوجود ( :الطرٌمة األولى_  

(منع إفسادها وتعطٌلها )جانب العدم: ما ٌتحمك به درء المفاسد : الطرٌمة الثانٌة_  

المصالح بجانب الوجود ، ودرء المفاسد من * ومن الوجود والعدم ٌدخل كل األحكام الشرعٌة من النصوص الشرعٌة ،حٌث حفظ 
                                                                                                                                     جانب العدم.

الحكم علٌها من مماصد الشرٌعة  اما التً لم ترد فٌها نصوص شرعٌة فً المضاٌا المستجدة المعاصرة ،ٌمكن*      
و بالتضٌٌع والتفوٌت وبذلن تكون أواعطابها وصفها الشرعً المناسب وذلن بالحفظ والرعاٌة تكون جابزة ،

 محظورة ،وهذا ٌدل على مرونة الشرٌعة على امتداد الزمان ،وعلٌه :

 

 اٌّشرجخ )اٌضبُٔخ واٌضبٌضخ( : رؼشَفهب : ِضبي :

راعت الشرٌعة التكلٌف للتٌسٌر مثل :شرعت 
كالصالة لاعداً اذ  :للمرٌض احكام مخففة لمرضه

لم ٌستطع لابماٌ ،أو على جنب إن لم ٌستطع لاعداً 
،واإلفطار برمضان ،المسح على الخفٌن ،واٌضاً 

والمضاربة فهو  والعمود كالمزارعة والمسالاة
لٌس امراً اصلٌاً او ضرورٌاً لتحمٌك مصالح الناس 

 فٌه

هً المرتبة الوسطى من المصالح 
همٌة فً والمماصد ،وهً مصالح ذات أ

الدٌن والدنٌا ،لكنها ال تصل الى 
أي انها مفتمر الٌها من  ،ضرورٌةال

 حٌث رفع الضٌك المإدي فً الغالب الى
لكنه ال ٌصل الفساد العادي  الحرج ،

 المتولع فً المصالح العامة

: المرتبة الثانٌة
 المصالح الحاجٌة

(الدعوة الى أخذ الزٌنة عند كل مسجد  1
    الجمع والجماعات ، طٌب عند حضورت(ال2
  ذوي الصوت الحسن ، ةاختٌار األبم(حسن 3
                 (تجهٌز المساجد بالفرش 4
               (المرافك الصحٌة النظٌفة 5
أحسن الدعاة والخطباء لتبلٌغ الدعوة  واختٌار(6،
الطعام والشراب لول الرسول  التحلً بآداب(7،
(وكل بٌمٌنن وكل مما ٌلٌن سم هللا): ملسو هيلع هللا ىلص  

 

األخذ بما ٌلٌك من المحاسن فً 
العبادات والعادات ، واعتنت بها 

الشرٌعة التً تتم المصالح الضرورٌة 
 فً جمٌع مجاالت الحٌاة

: المرتبة الثالثة
 المصالح التحسٌنٌة

   بسم هللا نبدأ من جدٌد
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.مماصد الشرٌعةكل ما ٌحافظ على الدٌن فهو تصرف مناسب وكل ما ٌضر الدٌن فهو مخالف ل_   

.فهو مخالف  كل ما ٌحافظ على النفس وجوداً واستبماء فهو مناسب وكل ما ٌضر وٌإدي للفساد _  

.ٌإذي النسل فهو مخالف وكل ما ٌحافظ على النسل وٌموي رابطة الزواج فهو مناسب ، وكل ما _  

 

والتدابٌر  الحفاظ على مماصد الشرٌعة من حٌث الوجود والعدم ٌتحلى الكثٌر من األحكام
 الشرعٌة :

الدٌن :-  

: اٌؼذَ دُشاٌذفبظ ػًٍ اٌذَٓ ِٓ  اٌىجىد : دُشجبٔت اٌذفبظ ػًٍ اٌذَٓ ِٓ    
اٌشدح ػٓ اإلعالَ جشَّخ رغزجىة  اػزجبس -1

 اٌؼمىثخ ٌّب فُه رشىَه ٌٍذَٓ.

إٌهٍ ػٓ اٌغٍى واٌزشذد فٍ اٌذَٓ الٔه َؤدٌ  -2

 اًٌ أمطبع ِزبثؼخ اٌزذَٓ

دىي اإلعالَ ٕضبس ِٕغ اٌشجهبد اٌزٍ ر -3

 واٌزظذٌ ٌّذبوالد رذشَف اٌذَٓ

شرعت أركان اإلٌمان واركان اإلسالم ، فحفظ  الدٌن  -1
 ٌحصل فً ثالث معاٍن : االسالم واالٌمان واالحسان .

وجب األمر بالمعروف والنهً عن المنكر وفك أصول  -2
وبٌان حدود هللا تعالى. الشرعٌة  

والعدل  الجهاد فً سبٌل هللا لحفظ الدٌن ونشر الخٌرشرعت -3
 وانماذ المستضعفٌن.

من المعطٌات العلمٌة المعاصرة فً الدعوة الى  االستفادة -4

.اإلسالم كإنشاء المنوات الفضابٌة لبٌان حمابك اإلسالم  
 

 : النفس-

: اٌؼذَ دُشاٌذفبظ ػًٍ إٌفظ ِٓ  :جانب الحفاظ على النفس من حٌث الوجود    
اٌطٍت ِٓ األخش أْ  رذشَُ االٔزذبس )لزً إٌفظ( او -1

 َمزٍه أو ششة اٌغُ

ػذوأبً رجت ػٍُه  لزالً ػّذاً  خِٓ  لزً ٔفغبً ِؼظىِ-2

 ػمىثخ اٌمظبص ٌٍذفبظ ػًٍ دُبح اإلٔغبْ 

فٍ دبٌخ اٌذشة وإٌّبصػبد ال َجىص لزً ِٓ ٌُ -3

 َشبسن فٍ اٌمزبي وبٌشُخ واٌّشآح واٌطفً ،واٌجشَخ دك

 فٍ أْ َزذاوي واألعُش أْ َؤوي وَىغً وَطؼُ

اطذاس اٌزششَؼبد واٌمىأُٓ اٌزٍ رىفً اٌذفبظ ػًٍ  -4

اٌىلبئُخ ِٓ  اٌجُئخ ِٓ اٌزٍىس واعجبثه، وارخبر اٌزذاثُش

 األِشاع واألوثئخ واٌذىادس اٌضبسح ثبٌٕفىط

شرع اإلسالم التمتع بالطٌبات من الطعام والشراب والملبس  -1
دون سرف أو مخٌلة. فٌه نفع للحٌاة اإلنسانٌة ماوالمسكن وكل   

النظافة والصحة العامة للفرد  ىالشرٌعة الى الحفاظ عل دعت -2
 والمجتمع وتوفٌر األسباب التً تتحمك بها سالمة األفراد

الحض على إعمار األرض وتنمٌتها واستغالل طالتها زراعٌاً  -3
نتاج حتى لٌام وصناعٌاً وتجارٌاً وعمرانٌاً والعمل على اإل

 الساعة
حفظ النفس فً الجانب المادي والمعنوي ،من خالل الشراب -4

 والطعام والملبس والمسكن

 

 

 

 

 عاصمة فلسطٌن المدس وتذكر ال ٌوجد شًء اسمه اسرابٌل
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لعمل :ا   

: اٌؼذَ دُشجبٔت اٌذفبظ ػًٍ اٌؼمً ِٓ  اٌىجىد : دُشجبٔت اٌذفبظ ػًٍ اٌؼمً ِٓ    
اٌّفغذاد اٌؼمٍُخ ِٓ اٌّأوىالد  رذشَُ جُّغ-1

واٌّششوثبد واٌّخذساد ٌّب فُهب رضُُغ ٌّمظذ ِٓ ِمبطذ 

 اٌذَٓ.

ِٕغ جُّغ اٌزظشفبد اٌّؤدَخ ٌزؼطًُ وظُفخ اٌؼمً او  -2

 اٌزشىَش ػٍُه، وِٕغ دشَخ اٌشأٌ ورغُُت فشَضخ اٌشىسي

الحض على إعمال العمل بالتدبر والتفكر فً آٌات هللا الكونٌة  -1
ترشد الى اإلٌمان بالخالك وعظمتهالتً   

ضرورة العمل على إلزامٌة التعلٌم والدعوة على مكافحة األمٌة  -2
 لجمٌع فبات الشعب

التشجٌع على البحث العلمً وإلامة المراكز المتخصصة له. -3  
تبنً السٌاسات التً ترغب األفراد بحب المراءة والحث علٌها. -4  

 

النسل : -  

: اٌؼذَ دُشاٌذفبظ ػًٍ إٌغً ِٓ  اٌىجىد : دُشاٌذفبظ ػًٍ إٌغً ِٓ    

رذشَُ ٔىبح اٌّزؼخ وإٌىبح اٌّؤلذ اٌزٌ َٕبفٍ ِمظذ -1

 اٌذفبظ ػًٍ إٌغً ثبٌضواط .

رذشَُ اٌضٔب واٌشزور اٌجٕغٍ )صواط اٌّضٍُُٓ( وهى ِٓ  -2

 أػظُ اٌىجبئش وأشذ إٌّىشاد

اٌذبالد اٌضشوسح وفك ششوط ال َجىص اإلجهبع اال فٍ  -3

 وضىاثظ خبطخ.

َذشَ اعزئظبي اٌمذسح ػًٍ اإلٔجبة )اإلػمبَ او اٌزؼمُُ(  -4

وفك ضىاثظ ششػُخ. ِبٌُ رذع اًٌ رٌه ضشوسح  

اإلٌضاَ ثبٌفذض اٌطجٍ لجً اٌضواط ٌٍىلبَخ ِٓ األِشاع -5

 اٌىساصُخ واألِشاع اٌّؼذَخ.

ً ترغٌب الشباب بالزواج إلٌجاد النسل والذر -1 واختٌار  ٌة شرعا
األكفاءالزوجات الصالحات واألزواج   

تبنً السٌاسات التً تٌسر أمور الزواج بمنح الراغبٌن فٌه  -2
الحوافز والمروض الحسنة وتوفٌر الرعاٌة الصحٌة الالزمة 

 لألمهات ، وإٌجاد مراكز التوجٌه األسري.

 

المال :-  

: اٌؼذَ دُشاٌذفبظ ػًٍ اٌّبي ِٓ  اٌىجىد : دُشاٌذفبظ ػًٍ اٌّبي ِٓ    

ػًٍ أِىاي األفشاد وِّزٍىبرهُ اٌخبطخ  االػزذاءرذشَُ -1  

إٌهٍ ػٓ اإلعشاف واٌزجزَش ،وػٓ اإلِغبن واٌزمزُش فٍ  -2

 إٔفبق األِىاي أو اعزهالوهب

رذشَُ اٌؼمىد اٌزٍ رضّٓ اٌشثب أو اٌغشس او اٌجهبٌخ اٌفبدشخ  -3

.اٌغجت فٍ ضُبع األِىاي ؤشىء األصِبد ؛إلٔهب  

الحض على العمل والكسب واإلنتاج بمختلف مجاالته وأسالٌبه -1
 المشروعة من تجارة وصناعة

تشرٌع جملة كبٌرة من العمود المالٌة التً تستثمر بها األموال  -2
 وتنمى بها الثمرات وٌتحمك بها رواج األموال 

لمعامالت المالٌة هو اإلباحة ال الحظر أن األصل فً العمود وا اعتبار- 3
.جمٌع العمود المالٌة المعاصرة الستٌعاب؛  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، دعوإتمكإنهتت إلوحدة
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 : اإلسالم وقضايا األسرة الوحدة الرابعت

 .االلتران واالرتباط( : اللغةالزواج ) -

 .عمد بٌن رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوٌن أسرة ( : االصطالحالزواج ) -

 "فانكحوا ما طاب لكم من النساء"النصوص أمرة بالزواج : لوله تعالى : مشروعٌة الزواج :  -

 "ٌا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلٌتزوج: "ولوله ملسو هيلع هللا ىلص -

 

  شروط عمد الزواج: 

 : أن تكون مسلمة أو كتابٌة : أوالً 

، لوله تعالى: زبجا ٌهودٌةأو  مسٌحٌةت فالزواج من ٌاحرم الزواج من الكتابٌم ال اإلسال -

 (َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَابَ )

ثالثة وزوجها أن هللا  عمٌدةة لها ٌالمسلمات؛ الن الكتاب غٌرات ٌالزواج من الكتاب كرهوان ٌلكن علماء المسلم -

 تؤثٌراً كبٌراً للطفل بحكم المالزمة. ٌعتمد بوحدانٌة هللا وذلن ٌشكل خطراً على عمٌدة الطفل؛ ألن األم لها

الزواج من غٌر الكتابٌة كالبوذٌة أو الوثنٌة او من ال تدٌن بدٌن سماوي فالزواج منها  -

 (َوالَ تَنِكُحواْ اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ٌُْإِمنَّ : ) ، لوله تعالىحرام
 

 : أال تكون مخطوبة للغٌر:  ثانًٌا

أسس صحٌحة وتجنبًا لولوع البغضاء بٌن أفراد حرًصا على تؤسٌس بٌت الزوجٌة على 

 (ال ٌخطب أحدكم على خطبة أخٌه حتى ٌنكح أو ٌترنالمجتمع والعمل بموله ملسو هيلع هللا ىلص: )

منع الشرع من خطبة المعتدة من طالق رجعً او وفاة او بابن ؛لتعلمه بحك الغٌر وبماء  -

 آثار الزواج بالنسبة للزوج.

محرمة على الخاطب مإبًدا أو مإلتًا ، وحرام خطبة امرأة متزوجة  ال ٌجوز خطبة من كانت -

 (دمه وماله وعرضه حرامالمسلم على المسلم )كل :من شخص أخر وعمال بموله ملسو هيلع هللا ىلص
 

 :  الشهود:  ثالثًا

 لول الرسول : )ال نكاح إال بولً وشاهدي عدل( وذلن للحفاظ على حموق الزوجة. -

 

 : الولً : رابعًا

 ٌتولى عمد الزواج عن المرأة األب أو الجد وهذا ال ٌمنع أن تختار البنت زوجها بنفسها.
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  : من العوامل التً ال بد من توفرها لنجاح الزواج 

 أن ٌختار المرأة والرجل شرٌكه على أساس الدٌن والخلك. .1
 حسن االختٌار. . أ

 

ٌُْكْم َمْن تَْرَضْوَن ) :ملسو هيلع هللا ىلصحك الرجل والمرأة االختٌار وأرشد اإلسالم على ذلن ،لوله  - إِذَا َخَطَب إَِل

ُجوهُ، إِالَّ تَْفعَلُوا تَُكْن فِتْنَةٌ فًِ األَْرِض، َوفََساٌد   (كبٌرِدٌنَهُ َوُخلُمَهُ فََزِوّ

ٌِْب )االجتهاد والتحري فً حسن االختٌار ، لوله تعالى : - اِلَحاُت َلانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَ بَِما فَالصَّ

 (َحِفَظ َّللاَّ 
 

ما كسب المرء بعد اسالمه خٌراً له من امرأة صالحة تسره إذا نظر وتطٌعه إذا ) ولول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : -

 (أمر وال تخالفه فً نفسها وماله بما ٌكره

األصل والنسب لهما أثر كبٌر فً الحٌاة الزوجٌة والمرآة تتؤثر بؤسرتها فتنتمل إلٌها الصفات  -

ٌِْهْم(الطٌبة من خالل أصلها، لوله ملسو هيلع هللا ىلص: )  تََخٌَُّروا ِلنَُطِفُكْم ، َواْنِكُحوا األَْكفَاَء َوأَْنِكُحوا ِإلَ
 

 تشهد المحاكم زواج فً بداٌة االسبوع وطالق فً نهاٌته بسبب عدم حسن االختٌار. -
 

سرة لوٌة، وعلى الفتاة ان وللفتاة ان تتحرى عن الرجل فً أسرته ومجتمعه من أجل بناء أ -

النبً من ذلن : )إن أكرمكم  وحذرتختار صاحب الخلك والدٌن وإن كان فمًٌرا وال ترفضه 

 عند هللا اتماكم(.
 

 : وله تعالىل، كمن الجمال الح بهٌنصً د أوتمف كن والخلٌاإلنسان حظه من الد ًن أوتإ -

ٌِْب ) اِلَحاُت لَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَ  (بَِما َحِفَظ َّللاَّ فَالصَّ
 

، لوله صلى هللا علٌه الزوجةً جب على الزوج البحث عنه فٌول الذي ار األٌهو المع نٌالتد -

ٌِن تَِربَ ) وسلم:  )ْت ٌََدانَ تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ أِلَْربَعٍ : ِلَماِلَها ، َوِلَحَسبَِها ،َوِلَجَماِلَها ،َوِلِدٌنَِها ،فَاْظفَْر ِبذَاِت الّدِ
 

لوله صلى  ن الزوج وغض بصرهٌلتحص  ًنسانحساس اإلعة اإلٌة عند االنسان بطبٌله أهم الجمال -

ما استفاد المإمن بعد تموى هللا تعالى خٌرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر : ) هللا علٌه وسلم

 (إلٌها سرته، وإن ألسم علٌها أبرته، وإن غاب عنها نصحته أو حفظته فً نفسها وماله
 

دم عنصر الجمال والمال على محذر من تت لكن الرسول ٌاستمرار البً ة فٌله أهم المال نوكذل  -

ال تزوجوهن ألموالهن أن و، فعسى حسنهن أن ٌردٌهن ، ال تزوجوا النساء لحسنهن) . لوله ملسو هيلع هللا ىلص:نٌحساب الد

 (أفضلتطغٌهن ،ولن تزوجوهن على الدٌن ، و ألمة خرماء سوداء ذات دٌن 
 

مسؤلة حسن اختٌار الزوج مسؤلة مهمة فً حٌاة المرأة؛ ألنها مسؤلة حٌاة أو موت ،لول أحد  -

 علماء المسلمٌن عامر الشعبً : " من زوج ابنته من فاسك فمد لطع رحمه"

 

o  من لبل الزوج والزوجة ؟لماذا الحرص على حسن االختٌار 

نسان النسل امتداد لإل نألة ؛ٌالذرن الفرج، والتماس ٌإرادة الزواج هو تحص منالباعث  -

 .الحسن لك ن والخٌر الدٌاومات االختمم ،ومن ثم من أهم
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  وة واألمانة:مال . ب
 والحجة والمنطك. ة واإلرادةٌوة المبدأ والشخصلالجسم بل  لوة فٌهاصود مس المٌوة لمال -

من  )ٌا أبت استؤجره إن خٌرجاء على لسان ابنة شعٌب علٌه السالم ،لوله تعالى :  -

  استؤجرت الموي األمٌن(

واألمانة صفة مكملة للموة ؛وهً تعنً أن ٌكون على عرضها أمٌناً وعلى شرفها ،غٌوراً  -

ٌَْرِة َسْعدٍ اتعجبو)قوله ملسو هيلع هللا ىلص: علٌها ال ٌسمح ألحد باالعتداء علٌها ، فََو الـله ألَنَا أَْغٌَُر ِمْنهُ ؟ َن ِمْن َغ

 (ِمنًّ، َو الـله أَْغٌَُر 

 (ٌغار على محارمه اللالوا: ومن الدٌوث ٌا رسول هللا؟ لال: الذي .ال ٌدخل الجنة دٌوث)وقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  -

، هيرنتها وجمالها لغيتبد زال وى، وأن قلبسها لباس التياألمانة أن  يومن معان -

 (َوال ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ إِال ِلبُعُولَتِِهنَّ )قوله تعالى: 
 

 المدرة على النفمة : .2
من واجبات الزوج ان ٌنفك على زوجته  وأوالده ، وال بؤس أن تساعده زوجته من  -

 لبٌل الصدلة تإجر علٌها.

 ٌجب أن تكون النفمة من عمل حالل لٌتنعم بالسعادة. -
 

 الكفاءة : .3
 عند الفمهاء : هً المماثلة بٌن الزوجٌن دفع للعار فً أمور مخصوصة -

 ٌكون الرجل مساوًٌا للمرأة فً خصال محدودة كالدٌن والنسب ...عند الجرجانً : أن  -

 كلما كان هنان تماثل بٌن الزوجٌن كانت الحٌاة الزوجٌة أنجح. -
 

 المطلب األول : الكفاءة فً المانون :

 الممصود به الكفاءة فً المال )تتمثل فً المهر المعجل والنفمة على الزوجة( والتدٌن. -

والولً ؛ ٌعنً كما ٌمول الكاسانً : تعتبر الكفاءة فً جانب الكفاء حك خاص بالمرأة  -

 الرجال للنساء وال تعتبر فً جانب النساء للرجال ، والسبب :

العار ال ٌلحك الرجل وأسرته اذا تزوج خسٌسة والمرأة ال ترفع خسٌسة زوجها إذا 

 كانت رفٌعة والرجل ٌملن الطالق فً كل ولت وٌستطٌع دفع الضرر عنه.

 لمرأة ال تستطٌع ذلن إال بحاالت استثنابٌة وطلب من الماضً.خالف ا
 

حكم الكفاءة فً الزواج فً المانون هو شرط الزم ؛ ٌعنً العمد الزم )نافذ( اذا كان  -

 الزوج كفبًا ، واذا لم ٌكن كفبًا فهو لٌس الزم وٌمكن للزوجة او اولٌابها فسخ العمد.

واألولٌاء بغٌر الكفء صح النكاح؛ الكفاءة  على رأي الفمهاء األربعة اذا رضٌت المرأة -

 حمًا لهم وهم اسمطوه.
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أما اذا زوجت المرأة نفسها من غٌر رضا الولً ٌجوز للولً أن ٌطالب بفسخ العمد  -

 على رأي المذهب الحنفً.

لد تكون الكفاءة سببًا فً فشل الزواج اذا لم تراعى وكذلن التباٌن بٌن الزوجٌن فً  -

 واالجتماعٌة واختالف البٌبات والطباع.المستوٌات المادٌة 

 

 المشاركة فً المسإولٌة من لبل الزوجٌن : .4

 معرفة الحموق والواجبات لكال الطرفٌن ٌحمك السعادة فً األسرة. -

)الرجال لوامون على النساء بما فضل هللا  جعل هللا الموامة للرجل على زوجته لموله تعالى: -

، وتكون الموامة بمٌام الرجل تدابٌر أفراد األسرة مضبوطة بعضهم على بعض وبما أنفموا( 

 ونفمة الزوج على زوجته.. 2بتكوٌن الرجل المختلف عن تكوٌن المرأة ، . 1بؤمرٌن : 

 اذا لم ٌتحمك األمرٌن فال لوامة للزوج على زوجته. -

بٌنهما فإن  الموامة ال ٌعنً ظلم المرأة واستبدادها واعتبار رأٌها خطؤ وانما معناها التشاور -

 لم ٌتوصال إلى لرار مشترن فإن األمر لصاحب الموامة وهو الرجل.

 

 العدل :  .5

الموازنة بٌن اٌجابٌات وسلبٌات كل منهما فال ٌبغضا التفه األسباب وال ٌظلم الرجل زوجته  -

 وال تظلم زوجها وال ٌكلف بعضهما فوق طالتهما.
 إمنة إن كره منها خلما راضٌه منها آخر(.لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )ال ٌفرن مإمن م -
 

 المعاملة الطٌبة والعشرة الحسنة : .6

 وعاشروهن بالمعروف(البعد عن األذى والشح واألنانٌة ، لوله تعالى : ) -

 

)أن من شر المحافظة على األسرار الزوجٌة وعدم نشرها بٌن الناس. لوله ملسو هيلع هللا ىلص:  .7

 المٌامة، الرجل ٌفضً إلى امرأته وتفضً إلٌه ثم ٌنشر سرها(الناس عند هللا منزلة ٌوم 

 

  لبل عمد الزواج هنان الخطبة وهو طلب الزواج من فتاو معٌنة وذلن استكمال

التعرف علٌها وتتعرف علٌها ثم ٌختاران اتمام عمد النكاح ولٌس ممنوعا التران 

 الخطبة بوعد الطرفٌن بالزواج.

 ته ما ٌدعوه إلى الزواج منها ولد طلب النبً ٌستحب للخاطب أن ٌرى من مخطوب

ملسو هيلع هللا ىلص من المغٌرة بن شعبة عندما خطب النظر إلى المخطوبة ،وٌسن للخاطب 

والمخطوبة االستخارة مع األخذ باألسباب من السإال واالستفسار والتركٌز على 

 الدٌن واألخالق والكفاءة والمدرة المالٌة للنفمة على الزوجة.
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 انواع الزواج المعاصر : 

 : الزواج المدنً )امتداد للعلمانٌة "فصل الدٌن عن الدولة"( : أوالً 

اعتبار الزواج عمداً من العمود المدنٌة التً ال ٌختلف فٌها عن أساس عمد مدنً أخر، من حٌث تم  ٌ

 )العلمانٌة(الممومات واألركان والشروط وهو امتداداً طبٌعٌاً لفكرة فصل الدٌن عن الدولة 

 

ساعد كل ٌاء النسل ولمن رجل وامرأة الستمرار بٌتجمع ب ًالشركة الت_ ٌعرف الزواج المدنً ب : 

 .دارها المشتركةلسمها أٌماة ولٌمنهما األخر بالمعونة المتبادلة لحمل اعباء  الح

. الزواج شركة بالمعنى المانونً للمحكمة ولٌس رابطاً ممدساً ودل على 1:  تضحٌف ٌل التعرمن خال_

ٌَْف تَؤُْخذُونَهُ َولَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِمٌثَالًا َغِلًٌظاذلن ، لوله تعالى : )  . (َوَك

 وٌتم تماسم االنفاق. النفمة ال تكون على الزوج وتحدد النفمة بتوافك عمدي بٌن الزوجٌن، .2
 

 

 ًالشرٌعة اعتبرت هذا الزواج باطالً ، وأهم المخالفات الشرعٌة لعمد الزواج المدن 

 الزواج اإلسالمً : الزواج المدنً :
وحسب ، مبدأ المحرمات من النساء ًرف الزواج المدنتعٌ ال .1

ز هذا الزواج ممكن أن تمنع الزواج ٌتج ًالت البالد ًالعادات ف
م عندهم ٌصل التحرٌد لالعم أو العمة أو الخال والخالة و من بنت

 .األلاربالى  الدرجة الخامسة من 

 ٌعترف بمبدأ المحرمات من النساء 

ٌحرم الزواج من الرضاع من النساء المحرمات من النسب ،  مبدأ المحرمات من الرضاع ًعترف الزواج المدنٌال  .2
 "لرضاع ما ٌحرم من النسبٌحرم من الوله ملسو هيلع هللا ىلص: "

 "ال نكاح إال بولًال ٌجوز النكاح إال بولً، لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: " . ال ٌعتبر بمبدأ الول3ً

. ال وجود للمهر فٌعتبرون المهر ثمن المرأة ونوع من اإلهانة 4

 لها

،  (َوآتُوا النَِّساَء َصُدلَاتِِهنَّ نِْحلَةً )ٌجب المهر ، لوله تعالى: 
 ٌعتبره اإلسالم هبة وإكراماً للمرأة.

كون ٌق، وانهاء الزواج البمبدأ الط ًعترف الزواج المدنٌال . 5

ن باإلرادة المنفردة وال وجود ٌللزوج كوهو ح ًد المدنمبفسخ الع
 وال سلطة للدٌن فٌه. قلفكرة الطال

 ٌعترف بمبدأ الطالق  

لطَّاَلُق ) حدد عدد الطلمات بثالث ال ٌسمح تجاوزها، لوله تعالى : لمرات الفسخ وال حدود  نٌوجد عدد معٌال .6

ا  تَاِن َفِإْمَساٌن بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِرٌٌح بِِإْحَساٍن َواَل ٌَِحلُّ لَُكْم أَْن تَؤُْخذُوا ِممَّ َمرَّ
 ِ ِ َفِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد َّللاَّ ٌْبًا إاِلَّ أَْن ٌََخاَفا أاَلَّ ٌُِمٌَما ُحُدوَد َّللاَّ ٌْتُُموُهنَّ َش َفاَل آتَ

ِ فَاَل تَْعتَُدوَها ُجنَاَح عَ  ٌِْهَما فٌَِما اْفتََدْت ِبِه تِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ  ... (لَ
تمنح بعض الموانٌن كل من الزوجٌن بنصف ما ٌملكه الزوج  .7

 اذا تم فسخ العمد ألي سبب من األسباب األخر
 

. ال ٌعترف بمبدأ العدة بعد انهاء العاللة الزوجٌة بالفسخ، 8

تزوج بعد فسخ العمد المدنً مباشرة إذا رغبت وٌمكن للمرأة أن ت
 بذلن، وفً ذلن ٌحصل اختالط لألنساب

 3أوجب على المرأة المدخول بها ذوات الحٌض أن تنتظر 
أشهر،  3لروء، وغٌر ذوات الحٌض أو اآلسٌات منه تربص 

 وعلى الحامل حتى تضع الحمل.

الزواج د مباألثار المترتبة على ع ًعترف الزواج المدنٌال  .9

ن ٌمن الزوج ًراث الى رغبة المتوفٌراث فترجع أمر المٌمنها الم
 ةٌل الوصمن خال

 حدد نصٌب كل شخص من تركة األخر

. ال ٌعترف باختالف الدٌن بٌن الزوجٌن مانعاً من الزواج، بل 11

ٌصح الزواج باختالف االدٌان وبزعم على المحافظة على 
 والوحدة الوطنٌة وتحمٌك المساواة.

وضع الدٌن لٌوداً وضوابط فً حال اختالف الدٌن واباح للمسلم 
الزواج من كتابٌات، ومنع الزواج من المشركة أو الوثنٌة، 

 ومنع المسلمة من زواج غٌر المسلم
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 ً   له صورتان ::  )التسمٌة غٌر صحٌحة ألنها تشعر أن العرف ٌمر هذا(: الزواج العرفً  ثانٌا

مستكمالً لشروطه الشرعٌة من ولً وشهود عدول ومهر مسمى : أن ٌكون األولى 

 وإشهار، لكن ال ٌتم تسجٌله وتوثٌمه فً المحاكم

ح مع ٌة تترتب على صاحبها اإلثم فهو صحٌح لكنه مخالفة شرعٌهذا الزواج صح -

 .دمل العٌوجب تسجٌة الذي ٌانون األحوال الشخصمل لانونٌةمخالفة  ٌهوف ةالحرم
 

الرجل انه تزوج المرأة دون  ٌهر فٌمن الرجل والمرأة ٌل اتفاق بالزواج من خالتم ٌأن : الثانٌة

 .حفظ الرجل نسخة منه والمرأة نسخة أخرىٌشاهدان  نشهد على ذلٌته وماو مواف ًاذن الول

غالباً ما ٌكون هذا الزواج سرٌاً ال ٌعرفه إال الرجل والمرأة والشهود دون إشهار، وهذا  -

ن أركان العمد الصحٌح وهو الولً الشرعً، والشهود غالباً ال الزواج باطالً لفمدا

 تتحمك فٌهم العدالة.
 

انتشار هذا النوع من الزواج: بسبب ضعف الوازع الدٌنً والجهل باألحكام الشرعٌة وتؤثٌر اإلعالم، *

وٌمكن الحد منه ببث الوعً بٌن الشباب بمخاطر هذا الزواج الفاسد ، وٌجب تٌسٌر سبل الزواج 

الشرعً أمام الشباب للحد من هذا النوع من الزواج وذلن من خالل عدم المغاالة فً المهر وعدم 

 التشدد فً الشروط .

 

  المرأة واألسرة 
 ألر هللا تعالى حموق المرأة التً ترفع من مكانتها وتتناسب مع طبٌعتها، ومن ذلن :

ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَّكُُم )اإلسالم أنصف المرأة واعطاها حمها فً اإلنسانٌة، فمال تعالى :  .1

 (الَِّذي َخلَمَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََك ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكثًٌِرا َونَِساءً 

َجالِ )اعطاها حمها فً المساواة بٌن الرجل والمرأة فً التكلٌف، لوله تعالى :  .2  ِللِرّ

ا اْكتََسبُوا ا َوِللنَِّساءِ  نَِصٌٌب ِممَّ  (اْكتََسْبنَ  نَِصٌٌب ِممَّ
 للمرأة البالغة العاللة أهلٌة وجوب كاملة فً التصرف بمالها وملكها وفك األحكام الشرعٌة. .3

 العامة التً منحها اإلسالم للمرأة وهو األصل فٌه اإلباحة ممٌد بالضوابط. *وعمل المرأة من الحموق

 : الضوابط الشرعٌة العامة لسلون المرأة 
 وٌكون اللباس الشرعً ٌستر العورة وذلن بالجلباب والخمار االلتزام باللباس الشرعً  . أ

ًُّ لُْل أِلَْزَواِجَن َوبَنَاتَِن لوله تعالى: ) ٌْنَ ٌَا أٌََُّها النَّبِ ٌِْهنَّ ِمْن َجاَلبٌِبِِهنَّ ذَِلَن أَْدنَى أَْن ٌُْعَرْفَن فَاَل ٌُْإذَ  (َونَِساِء اْلُمْإِمنٌَِن ٌُْدنٌَِن َعلَ

 الجلباب: ما تغطً المرأة به جسمها، وهو الذي ٌستر جمٌع البدن

 والحٌاء(الخمار : ما تغطً به المرأة رأسها ونحرها وصدرها. )به ٌمنع السفور وٌمنحها العفة 
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 : ًشروط اللباس الشرع 

بح مل نت بذلٌوسم؛ كل مكمن للستر وعورة الرجل والمرأة سوءاتهما  ًستر العورة : وه .1

ٌُْكْم ِلَباًسا ٌَُواِري َسْوآتُِكْم َوِرًٌشا ۖ  ٌَا بَنًِ آَدَم لَْد أَنَزْلنَا)، لوله تعالى: ظهورها وغض األبصار عنها َعلَ

ِ لَعَلَُّهْم ٌَذَّكَُّرونَ َوِلبَاُس التَّْمَوٰى  ِلَن ِمْن آٌَاِت َّللاَّ
ٰ
ٌٌْر ۚ َذ ِلَن َخ

ٰ
 (َذ

  ٌهن ،وستر الوجه مندوب الفٌ الوجه والكإالا هع بدنٌحدود عورة المرأة على االجانب جم*

 ؤخذ الوجوب إذا لم تؤمن المرأة الفتنة ٌو
 

،لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )صنفان من أهل النار لم أرها  أن ٌكون واسعاً غٌر ضٌك ال ٌصف البدن .2

لط ،بؤٌدهم سٌاط كؤذناب البمر ٌضربون بها الناس ، ونساء كاسٌات عارٌات ممٌالت رإسهن 

 كؤسنمة البخت المابلة ال ٌدخلن الجنة وال ٌجدن رٌحها ...(

3.   ً  ("مرأة المحٌض ال ٌظهر منها غٌر وجهها و كفٌهاإذا بلغت ال، لوله ملسو هيلع هللا ىلص: ) أن ال ٌكون شفافا

 

 : ًٌجب على المرأة أن تراعً ما ٌل 

 األرض فة علىالخال لتحمٌك إٌمانًكون خروجها للعمل بدافع ٌ .1

 م.ن الواجب والمندوب والمكروه والمحرٌب تمٌزث ٌها بحٌناحكام د ًه فم. تتف .2

 

 الجندر 

  : Genus*تعرٌف الجندر أو النوع االجتماعً  " تنحدر من أصل التٌنً 

بهدف تحمٌك المضاء على وهو تغٌٌر األنماط االجتماعٌة والثمافٌة لدور كل من الرجل والمرأة 

 التحٌزات والعادات العرضٌة والصور النمطٌة ألدوارهما فً الحٌاة.

 

تعزى إلى النساء  ًللجنس وتصف األدوار الت ًاالجتماعز ٌوالتم االختالفكلمة تعبر عن  رالجند *

 ٌةات االجتماعٌوانما بواسطة معط بٌولوجٌةها بواسطة عوامل ٌنٌم تعٌتال ً المجتمع والت ًوالرجال ف
 

تصرف كما تتصرف األنثى ٌللرجل ان  فٌحكر أدوار الرجل والمرأة ٌالفكرة من الجندر :تغ -

 للفطرة والعلم . ًوهذا مناف ماجنسه والمرأة تغٌٌر جل رلل وٌحكوالعكس 
 
 

  أدخلت المصطلح الى علم  ً"آن أوكل"الكاتبة ظهر الجندر فً السبعٌنات وأن

 : فً ذلن  ولالتاالجتماع 

 زةٌافة المجتمع من تصنها هذه الغرمزة األمومة وثٌغر نوجد هناٌاألمومة خرافة وال  -

، وظهر 1994 الماهرة ًد فمة الذي عٌوالتنممإتمر السكان ً بدأ العمل باستخدام لفظ الجندر ف -

 مره. 254فً مإتمر بكٌن وتكرر 
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o : أهداف الجندر 
ن البشر من صنع هذه الفروق أن المرأة والرجل وٌة بٌولوجٌعدم اعتبار الفروق الفس .1

 .ن الرجل والمرأة ٌب من فرلتان دٌواأل
 

م وتإمن كالرجل ، والمرأة مٌجعل المرأة مشابهه للرجل ،وان المرأة تست اإلسالمن أث ٌخطؤ ح الكالمهذا  -

وبة تترتب على المرأة م،والع التشرٌعٌةف ٌلاالتك ًله ف ٌة ف والكرامة ،ومساوٌالتشر ًللرجل ف ٌةمساو

 ة األوالد كماٌالدعوة الى هللا تعالى ،ومسإولة ترب ًكما تترتب على الرجل ،والمرأة كالرجل مسإولة ف

 ع وتشتري كما الرجل، ولها ان تورث وترث كالرجل.ٌالرجل ،ولها ان تب
 

ن المرأة ٌب فسٌولوجٌة فرولاتها وكرامتها، لكن ٌتة انسانٌة للرجل من ناحٌصة : المرأة مساولخالا -

نهم ٌف تكامل باختال االختالفوة المشاعر، وهذا لزة األمومة والعاطفة وٌبها غر ًت همفخل ؛والرجل

 (ولٌس الذكر كاألنثى، ولوله تعالى : )ة من النساء واألعمٌباألغلبوالعبرة 
 

 .رارمة مشاركتها بصنع الٌتها بنفسها وأهممعادة ثإو ن المرأةٌتمك .2

أو ،ث ممكن أن تكون األسرة مكونة من أم وأم وابناء ٌسرة حدي لألملٌعن الشكل الت ً.التخل .3

 .ذة واللواط والشواٌالمثل ٌعاب واب وابناء اي تشج

  

o : أثار الثمافة الجندٌة 
 ة وخرافة ٌافة مجتمعمرون أن األمومة ثٌث ٌإمنون باألمومة حٌال  .1

 ٌكون سداً ٌمنع مساواتها مع الرجل  هشجعون إنجاب المرأة ألنٌال   .2

 والمرأةالغاء الفوارق البٌولوجٌة أو التارٌخٌة التً تعمل على تمٌٌز جنسً بٌن الرجل  .3

الفردٌة حٌث ٌعامل المرأة على أنها كابن فردي وحرة اإلرادة ٌنزع تٌار الجندرٌة إلى  .4

 بالصرف بجسدها بعٌدة عن روابط الزواج واألبناء واألنثى تعمل أعمال الذكر.

، وتتفك معها أن ن الرجل والمرأة ٌإمنون بوجود صراع بٌة اي ٌة مع الماركسٌالجندر كتتف .5

الطبمة الجنسٌة بٌن الرجل والمرأة وخلل فً  كالهما ٌرٌد هدم األسرة ، وتتفك معها بالغاء

 الوظابف للطرفٌن.

 الغاء دور المرأة االجتماعً من أمومة وتربٌة واهتمام باألجٌال. .6

 ٌشجعون عمل المرأة فً جمٌع المجاالت بحٌث تتفك مع طبٌعتها أو ال تتفك. .7

 من ٌخالف فكرة الجندرٌة ٌعتبر مجرماً بحك اإلنسانٌة .8

ً وته على المرأة والمجتمع مجتمعلمارس ٌلرجل أن ا ٌةتنظر الجندر .9  رٌاً.ذكو ا

 جرابم الشرف

عة الحفاظ على ٌبل افراد األسرة على فرد أو أثر بذرلمن  متل ٌمترفصد البم انتمامًعمل تعرٌفها :

 سمعة وشرف األسرة ومكانتها 

o  : موالف الشرٌعة اإلسالمٌة فً المحافظة على األعراض، اتجاهٌن 
 

 

 

 : التشرٌعات الولابٌة

حث على النكاح وحسن اختٌار -

 الزوج

إلى الزنا حرمت كل ما ٌإدي -

واللواط واالغتصاب، مثل التبرج 

 والمصافحة غٌر المحارم ...

 : التشرٌعات الزجرٌة

األحكام الجزابٌة التً من شؤنها -

 حماٌة الناس من ضعفاء اإلٌمان

مثل : عموبة اللواط والزنا -

والمذف وغٌرها من جرابم 

 االعتداء على األعراض
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o : موالف الشرٌعة من جرابم الدفاع عن الشرف 
وبة مف وشرعت  عمذالدفاع عن  نفسه كما حرمت الزنا وال فً كعة االنسان حٌاعطت الشر -

تل مالشرع، فان اله ٌمرتل المرأة باسم الشرف ال لي شكل من اشكال االعتداء لكن أصاص لرد مال

      على النفس.باالعتداء  كتتعل ًصاص التمال جرابمم من عده اإلسالٌ

 

 : أدلة تحرٌم جرابم الشرف 

 (بِؤّي َذْنٍب لُتلَتْ  * ُسبِلَتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوإِذَا)لوله تعالى:  .1

 (التً حرم هللا إال بالحك النفس تمتلوا واللوله تعالى: ) .2

ٌحل دم امرئ مسلم ٌشهد أن ال إله إال هللا ، وأنً رسول هللا ، إال بإحدى ثالث : الثٌّب الزانً ،  ال)لوله ملسو هيلع هللا ىلص:  .3

 ) والنفس بالنفس ، والتارن لدٌنه المفارق للجماعة

))الشرن باهلل، والسحر، ولتل النفس ((، لالوا: ٌا رسول هللا، وما هن؟ لال: اجتنبوا السبع الموبماتلوله ملسو هيلع هللا ىلص: ) .4

 (التً حرم هللا إال بالحك، وأكل الربا، وأكل مال الٌتٌم، والتولً ٌوم الزحف، ولذف المحصنات المإمنات الغافالت

 

o : أسباب ارتكاب جرابم الدفاع عن الشرف  
 111الزنا :االعتداء على األعراض وحرمته الشرٌعة ، وعموبة الجانً غٌر المحصن  .1

 جلدة ، وعموبة الجانً المحصن الرجم حتى الموت

 واللعان هو خاص باألزواج اذا اتهم الزوج زوجته بارتكاب الزنا ولٌس هنان شهود

 : ٌثبت الزنا بشهادة أربعة شهود أو اللعان للزوج ، فٌجب التمٌٌز بٌن الحاالت 

 

 سأٌ اٌفمهبء : دبٌخ اٌمزً :

المصاص على من لتل زوجته أو محارمه اذا لام البٌنة على  عدم وجوب اٌمزً فٍ دبٌخ رٍجظ ثبٌضٔب 
 ذلن

اٌمزً فٍ دبٌخ ػذَ رٍجظ اٌضٔب أو 

 أزهبء اٌفؼً ورىٍُ ثه إٌبط 

ال ٌجوز المتل دفاعاً عن الشرف لمجرد الشبهة أو التهمة وللزوج الحك 
 فً مالعنة الزوجة

 

المرأة على الفعل وتوفر المصد  هو زنا لكنه ٌتم باإلكراه من الرجل بإجباراالغتصاب :   .2

 .الجنابً وحكمه هو ذات الحكم للزنا من حٌث الحرمة والعموبة واالثبات

 :المذف  .3

عة وجعلت ٌر حرمتها الشربرة من الكباٌا بالزنا، وهو كبٌهول ورمماالعتداء على األعراض بال -

 ذف.ماذا توافرت شروط ال ةن جلدٌذف بالجلد ثمانموبة المع

 

 هتن العرض : .4

رار لالعرض باإلن مكن اثبات هتٌعد عورة لدى االنسان ،وٌاالعتداء على مواطن العفة او ما  -

ا وال ٌهة ال حد فٌن معصأل التعزٌرٌةوبة ما شهادة الرجال والنساء وتستجوب العٌهف وتمبلة ٌنوالب

 .كفارة
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o : مولف لانون العموبات األردنً من جرابم الشرف 

فوجا بزوجته أو أحد فروعه أو أصوله أو أخوته حال تلبسها ٌستفٌد من العذر المخفف من  .1

 بجرٌمة الزنا فمتلها أو لتل من ٌزنً معها أو لتلهما معاً.

 وٌستفٌد من العذر ذاته الزوجة إذا فوجبت بزوجها ٌزنً فمتلته أو لتلت من ٌزنً بها .2

 ال ٌجوز استعمال حك الدفاع الشرعً بحك من ٌستفٌد بهذا العذر . .3

 علٌه أحكام الظروف المتشددة. وال تطبك .4

 

 : الشروط التً ٌجب توافرها لألعمال بالعذر المخفف فً لانون العموبات 
 فً حال الرجل : عنصر المفاجبة وتكون مرتكبة جرٌمة الزنا فً حالة التلبس بجرم الزنا -

ون فً فً حالة الزوجة : عنصر المفاجبة، ٌكون مرتكب جرٌمة الزنا وٌمع فً بٌت التلبس وأن ٌك -

 حال التلبس.

 

o : سبل معالجة الشرٌعة اإلسالمٌة لمضاٌا المتل بدافع الشرف 

 

  التثبت والتبٌن وإلامة البٌنة : .1

ة على المتهم حال االدعاء ٌنالب وإلامةن األفراد ٌاساس التعامل ب ٌةعة البراءة األصلٌجعلت الشر -

 و شهادةأرار لاإل ل اإلثبات المعتبرة شرعا منبون بإحدى وساوالتبٌن ٌجب أن ٌك،

 (تُِصٌبُوا لَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَٰى َما فََعْلتُْم َناِدِمٌنَ  أَنفَاِسٌك بِنَبٍَإ فَتََبٌَّنُوا  َجاَءُكمْ  إِنلوله تعالى : )

 
 تشرٌع اللعان عند اتهام الزوجة والشن فً سلوكها. .2

َولَْم ٌَُكن لَُّهْم ُشَهَداُء إاِلَّ أَنفُُسُهْم فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن أَْزَواَجُهْم لوله تعالى : )

اِدلٌَِن ) ِ ۙ إِنَّهُ لَِمَن الصَّ ٌِْه إِن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبٌَِن )6َشَهاَداٍت بِاَّللَّ ِ َعلَ ( 7( َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنََت َّللاَّ

ِ ۙ إِنَّهُ لَِمَن اْلَكاِذبٌَِن )َوٌَْدَرأُ َعْنَها اْلعََذاَب أَن تَشْ  ( َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب 8َهَد أَْربََع َشَهاَداٍت بِاَّللَّ

اِدلٌَِن ) ٌَْها إِن َكاَن ِمَن الصَّ ِ َعلَ اٌب َحِكٌٌم )9َّللاَّ َ تَوَّ ٌُْكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ َّللاَّ ِ َعلَ  (11( َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ

 

 مام ولٌس لألفرادتنفٌذ العموبات لإل  .3

 

 هدم األعراف الفاسدة والتشنٌع على اصحابها : .4

عادات اآلباء واالجداد واهتم العلماء  نعة وأد البنات وأمر باحترام النساء وترٌفحرمت الشر

 والتملٌداألعمى  ملٌدن التٌوا بلح وعرف فاسد وفرٌى عرف صحإلسموها مباألعراف ف

 ر . ٌالمستن

  
 

 

 

 ، دعائكمانتهت الوحدة الرابعة ، تمنياتنا لك بالتوفيق 


