
المكون العلمي الخاص
بالمشروع القومي

لتأھیل المقبلین على الزواج



(غــــادة والــــي)
وزیر التضامن االجتماعي

تقدیم:
یأتي ھذا الدلیل التدریبي في إطار تكلیفات السید رئیس الجمھوریة لوزارة 

التضامن االجتماعي خالل المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي ُعقد بجامعة 
القاھرة في یولیو ۲۰۱۸ بشأن إعداد وتنفیذ مشروع قومي ُمتكامل لتأھیل 

الُمقبلین علي الزواج وتمكینھم بالمعارف والمھارات الالزمة لبناء أسرة متماسكة 
ُتساعد في تدعیم البناء القیمي واالجتماعي للمجتمع المصري؛ السیما في ظل ما 
شھدتھ السنوات الماضیة من ارتفاع مضطرد في أعداد حاالت الطالق لتصل إلى 

۲۱۱،٥ ألف حالة طالق، بمتوسط ٥۷۹ حالة طالق یومیاً فى سنة ۲۰۱۸، مقابل
۱۹۸٫۳ ألف حالة طالق في سنة ۲۰۱۷ بنسبة زیادة ٦،۷٪.. معظم حاالت 
الطالق تتم خالل أول ۳ سنوات من الزواج.. بما یؤكد نقص المعرفة الالزمة 

بأُسس تكوین األسرة لدي حدیثي الزواج.
 

ویأتي ھذا الدلیل في إطار مشروع "مودة" لتمكین الُمقبلین علي الزواج بمھارات 
ومعارف اختیار شریك الحیاة ومبادئ التربیة الوالدیة، ویستھدف الشباب في الفئة العمریة من ۱۸ إلي ۲٥ عام، ویتضمن ثالثة 

مكونات أساسیة وھي:
 

• المكون االجتماعي: ویشمل التواصل اإلیجابي، وفھم االختالفات والتعامل معھا، وتوزیع األدوار بین الزوجین، ومھارات التربیة 
الوالدیة، والتعامل مع المشكالت، والمفاھیم االجتماعیة الُمتعلقة بتنظیم األسرة، والُمباعدة بین الوالدات، وأبعاد العنف األسرى 

واالجتماعي وأسـالیب إدارة المـوارد االقتصادیـة لألسرة.

• المكون الصحي: وھو عبارة عن المعلومات األساسیة للصحة اإلنجابیة، ومرحلة الحمل، والممارسات الضارة كختان اإلناث 
والزواج المبكر؛ وتوضیح أھمیة الفحص الطبي قبل الزواج.

• المكون الدیني: ویحتوي علي الحقوق والواجبات الشرعیة للزوج والزوجة (السن المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة 
الخطوبة، والذمة المالیة للمرأة).

وقد تم إعداد ھذا الدلیل بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان، وبعد االطالع علي عدة تجارب دولیة في ھذا المجال وتطویرھا 
لتناسب البیئة االجتماعیة والثقافیة المصریة؛ وقد شارك في إعداد ھذا الدلیل أساتذة متخصصین فى الطب وعلم النفس واالجتماع 

والتربیة؛ وتم اعتماده من المجلس األعلي للجامعات والذي قرر في مایو ۲۰۱۹ تعمیم الدلیل بكافة الجامعات المصریة الحكومیة بدءاً 
من العام الدراسي ۲۰۱۹/ ۲۰۲۰. 

وفضالً علي ذلك فإن وزارة التضامن االجتماعي تسعي إلي تعمیم الدلیل علي معسكرات التجنید التابعة لوزارتي الدفاع والداخلیة، 
ومكلفات الخدمة العامة، ھذا باإلضافة إلي تدشین منصة إلكترونیة لتقدیم الدلیل بشكل تفاعلي جذاب للشباب؛ وھي المنصة التي 

تستھدف الوصول إلي ملیون شاب وفتاة (سنویاً) من الُمقبلین علي الزواج.

وأود من خالل ھذه الوثیقة أن أتوجھ بالشكر والتقدیر للجنة العلمیة التي ساھمت في إعدادھا ولكافة الشركاء والخبراء الذین ساھموا 
في مراجعة واعتماد ھذه المادة العلمیة التي نأمل أن تساھم في دعم واستقرار األسرة المصریة.
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رسالة للفتیات والشباب

عقد الزواج ھو شراكة بین طرفین، أساسھا االحترام المتبادل والوعي بحقوق وواجبات كل منھما، ویعد أحد أھم أسباب 
الخالفات الزوجیة صعوبة التغییر والتأقلم، ألن كال من طرفي العالقة الزوجیة قد تعود أن یعیش بمفرده، فكل طرف یفضل 

أن یتبع اآلخر أسلوبھ، ولكن الحب والرغبة في بناء عائلة صحیة قد یدفعنا إلى أن نتفھم ھذه الصعوبة، لذا وجب على 
الطرفین المحاولة كي نتعلم معاً كیف نتغیر وكیف نتأقلم. 

ومن خالل مطالعتك عزیزي الشاب/ والفتاة لموضوعات ھذا المكون یمكنك التزود بالمعارف واألفكار التي تساعدك على 
الحفاظ على تكوین أسرة مستقرة ومتماسكة والتمتع بحیاة زوجیة سعیدة في إطارھا الصحیح.

• سمات الحیاة الزوجیة
• شركة بین اثنین (طرفین؛ الزوج والزوجة).

• رحلة یسعى كل طرف فیھا إلسعاد اآلخر.
• فھم لنفسي ولآلخر أكثر.

• إقرار بتحمل مسئولیة اإلنجاب وتكوین أسرة صالحة.
• تعھد بالوفاء بالمسئولیات من قبل الطرفین.

رؤیة المشروع

"الحفاظ على كیان األسرة المصریة من خالل تدعیم الشباب الُمقبل على الزواج بالمعارف والخبرات الالزمة لتكوین 
األسرة، وتطویر آلیات الدعم واإلرشاد األسري، وفض المنازعات بما یساھم فى خفض معدالت الطالق".

ھدف المشروع

"الحد من نسب الطالق فى مصر"

ویتم تحقیقھ من خالل:

• توفیر معارف أساسیة للُمقبلین على الزواج (وھو ما یأتي في إطاره ھذا المكون).
• االرتقاء بخدمات الدعم واإلرشاد األسري لمساعدة حدیثي الزواج واألزواج ُمنخفضى التوافق. 

• تفعیل جھات فض المنازعات األسریة للقیام بدورھا في الحد من حاالت الطالق.
• مراجعة التشریعات التي تدعم كیان األسرة وتحافظ على حقوق الطرفین واألبناء.

المكون العلمي لمشروع "مودة"
لتأھیل الُمقبلین على الزواج

یھدف ھذا المكون إلى رفع الوعي بین الشباب في الفئة العمریة من ۱۸ إلى ۲٥ عاماً، بالمعارف والمھارات الحیاتیة 
الالزمة لتكوین األسرة، في إطار من التفاھم والحوار البّناء واالحترام المتبادل والمعرفة الكاملة الحتیاجات الطرف األخر 

وتوزیع األدوار داخل األسرة واحتواء المشكالت واالختالفات، ویتضمن الدلیل ثالثة جوانب أساسیة ھي:- 
• الجوانب االجتماعیة فى العالقات األسریة:

الزواج واألسرة - معاییر اختیار شریك الحیاة - فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة لنجاح الحیاة األسریة 
- التواصل بین الزوجین - االحتیاجات العاطفیة للرجل والمرأة - المشكالت الزواجیة وكیفیة التعامل معھا - التربیة األسریة 

اإلیجابیة - إدارة المـوارد االقتصادیـة داخل األسرة – بعض المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة.
• الجوانب الصحیة والطبیة في العالقات األسریة:

الفحص الطبي قبل الزواج - زواج األقارب - العالقة الحمیمة - تنظیم األسرة – الرد على المفاھیم المغلوطة عن وسائل 
تنظیم األسرة – رسائل صحیة.

• الجوانب الشرعیة في العالقات الزوجیة:
مفھوم الزواج ومقاصده - أحكام الخطبة - أركان الزواج وشروطھ – آثار الزواج.
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الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
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الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
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الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.

6



الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
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الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
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االتصال الفوري بالخط الساخن بصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي (۱٦۰۲۳)
الذي یقدم المشورة الطبیة والنفسیة ویعمل على مدار ۲٤ ساعة، ویوفر الخدمات العالجیة لحاالت اإلدمان مجاناً 

وفي سریة تامة من خالل المستشفیات والمراكز العالجیة والتأھیلیة المتخصصة

الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
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الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
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الفحص الطبي قبل الزواج

ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.



الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
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الفحص الطبي قبل الزواج

ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.



الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
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الفحص الطبي قبل الزواج

ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.



الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

 الجوانب الصحیة والطبیة   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
فى العالقات األسریة
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الفحص الطبي قبل الزواج

ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.



الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
• تجنب إھانتھ واستخدام األحادیث التي تؤدي إلى تحولھ لإلنكار والدفاع عن نفسھ ورفضھ المساعدة.

•  إظھار تفھم العوامل واألسباب التي أدت بھ إلى الوقوع في ھذه المشكلة وإبداء الرغبة المستمرة في مساعدتھ على 
تجاوزھا.

• البحث عن أصدقائھ القدامى الذین تركوه بسبب تعاطیھ المخدرات لیصاحبوه مرة أخرى.
• وأخیراً یجب أن تدرك األسرة أن اإلدمان ھو مرض مزمن یحتاج إلى المتابعة والعنایة المستمرة واتباع تعلیمات المعالج 

بشكل مستمر لتجنب حدوث االنتكاسة.

المفاھیم واإلشاعات المغلوطة الخاصة
بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا

• ھل تساعد المخدرات على زیادة القدرة الجنسیة؟
- ینتشر ھذا التصور بشكل كبیر بحثاً عن الفحولة وزیادة القدرة الجنسیة، حیث یفكر عدید من الشباب في لیلة الزواج في 

الحصول على المخدرات اعتقاداً منھم بأنھا تزید من قدرتھم الجنسیة. 
- غیر أن ھذا المفھوم ال یستند إلى أي حقیقة علمیة، والواقع أن وھم تحسن األداء الجنسي في بدایة التعاطي یرجع إلى 

اختالل الوعي، وفقدان اإلحساس بالزمن، ولذلك یتوھم الشخص أنھ أمضى في عملیة الممارسة الجنسیة وقتاً طویالً. 
والحقیقة ھي على العكس تماماً حیث تؤكد الحقائق العلمیة أن تعاطي المخدرات یساھم في زیادة حاالت الضعف الجنسي 

والعقم.

• ھل تعاطي الحشیش والبانجو ال یسببان اإلدمان؟
- ھو مفھوم خاطئ منتشر بین بعض الشباب من أجل الترویج لھذه األنواع من المواد المخدرة. غیر أن التعاطي المستمر 
للحشیش والبانجو یعد بالفعل إدماناً، فاإلدمان یمر بعدة مراحل أساسیة أولھا التجربة، ثم التعاطي بمعنى تناول المخدرات 

على فترات متقطعة وفي مناسبات معینة، ثم مرحلة اإلدمان بمعنى االعتماد النفسي أو الجسدي على المادة المخدرة 
بصورة تؤدي إلى تناولھا بشكل مستمر وبانتظام وبدون توقف. خاصة وأن الحشیش والبانجو لھما العدید من األعراض 

اإلنسحابیة النفسیة والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولھما واالعتماد النفسي علیھما. وعالوة على ذلك فإن للحشیش 
والبانجو أضراراً عدیدة تتجاوز أضرار عدید من المخدرات األخرى.

• ھل یساعد تعاطى المخدرات على نسیان الھموم والمشاكل؟
- ارتبط تعاطي المخدرات لدى بعض الشباب بأنھ یساعد على التغلب على مشاكل الحیاة الزوجیة وضغوطھا، ویمنح 

الشعور بالسعادة والمرح. 
- لكن لجوء الشاب لتناول المخدر ھو تخدیر وھمي ومؤقت إلحساسھ بالقلق والتوتر واإلحباط وبالتالي الشعور المزیف 
بتجاوز األزمات، فھذا الشخص یتخذ سلوك االنسحاب كحل أساسي في مواجھة المواقف نظراً لوجود سمات سلبیة في 

الشخصیة ال تقوى على مواجھة مشكالتھا في الواقع. فالخطوة األولى لحل أي مشكلة ھو امتالك شخصیة ایجابیة قادرة 
على مواجھتھا وتحدید أبعادھا بشكل منطقي سلیم ثم اتخاذ القرار المناسب لمعالجتھا. وال حرج من التشاور مع األشخاص 

ذوي الثقة من األسرة أو األصدقاء.

• ھل المخدرات تعمل على زیادة القدرة البدنیة؟
- تنتشر ھذه الشائعة بین بعض المتزوجین حیث یتم اللجوء للمخدرات ظناً منھم أنھا تساعد على العمل لفترات طویلة، 

وتساعد السیدات على تحمل القیام باألعمال المنزلیة، ولكن الدراسات أثبتت أن تعاطي المخدرات یؤدي إلى فقدان القدرة 
على التركیز وتقدیر المسافات وإدراك الزمن، ویسبب تراخي العضالت وضعف القدرة الذھنیة بشكل عام ، فضال عن 

حدوث إختالالت بالجھاز العصبى. 

التربیة األسریة اإلیجابیة

"ھي توفیر الرعایة العاطفیة (النفسیة) والجسدیة على نحو الئق ومالئم بما یتوافق مع احتیاجات الطفل وبما یكفل تعزیز 
إنماء ورفاھیة الطفل، وبما یضمن تمكین الطفل من بلوغ أقصى اإلمكانات والطاقات التى ینعم بھا".

ویشترك مع األسرة المدرسة والنادي واإلعالم واألقران في تشكیل وعي وثقافة األطفال، ولكن تبقى األسرة ھي الداعم 
األول والمركز األساسي في التربیة الصحیحة.

أسس التربیة األسریة اإلیجابیة
• االتفاق بین الوالدین على أسلوب التربیة والتنشئة. 

• معرفة خصائص كل مرحلة عمریة وطبیعة التعامل معھا.
• المساواة بین األبناء الذكور واإلناث.

• تعزیز السلوكیات اإلیجابیة ومكافئتھم علیھا.
• عدم استخدام العنف مع األبناء.

• القدوة الحسنة ال تقتصر فقط على تقدیم النصائح لألبناء ولكن یجب أن تنطبق سلوكیات الوالدین وأفعالھم مع نصائحھم.
• غرس قیم االحترام وتقبل اآلخر وعدم التنمر.

• الحرص على التواصل المستمر مع األبناء والتعرف على مشكالتھم وعالمھم الخاص. 
• المتابعة المستمرة لدائرة أصدقاء األبناء وسلوكیاتھم، خاصة في مرحلة المراھقة.

• تشجیع األبناء على االنخراط في األعمال التطوعیة المختلفة والمشاركة في األنشطة الجماعیة والحركات الكشفیة، 
والروابط الشبابیة المنظمة.

• تشجیع األبناء على مزاولة الریاضة وممارسة الھوایات بما في ذلك الھوایات الفنیة واألدبیة. 
• إدماج األبناء في أنشطة جماعیة أسریة مثل زیارات األھل ورحالت أسریة والذھاب ألماكن العبادة.

إدارة الموارد االقتصادیة داخل األسرة

إن إدارة الموارد المالیة داخل األسرة ھي عمل جماعي بین الزوجین، یتم بناًء على فھم االحتیاجات المطلوبة دون بخل أو 
تبذیر، ویعتمد ذلك على مناقشة الطرفین في معرفة بنود وأولویات الصرف، واألھداف المالیة التي یخططان لتحقیقھا، 

وذلك بناًء على طبیعة وحجم دخل األسرة.

أسس إدارة الموارد المالیة
• مسئولیة مشتركة بین الزوجین. 

• تحدید خطط مستقبلیة مالیة وترتیب أولویات احتیاجات ومتطلبات األسرة.
• وضع خطة لإلدخار.

• ترسیخ ثقافة الترشید (كھرباء / میاه ....الخ) ال سّیما بین األطفال.
• مكافأة أفراد األسرة في حالة اإللتزام بالمخططات المالیة.

• كتابة اإلیرادات، ومصروفات األسرة في دفتر.

المفاھیم واألفكار االجتماعیة المغلوطة

تلعب المفاھیم واألفكار والمعتقدات والموروثات الثقافیة التي یتم اكتسابھا من البیئة المحیطة أو من وسائل اإلعالم دوراً 
كبیراً في تشكیل وعى الشباب، مما یؤثر بصورة مباشرة على الممارسات داخل األسرة والتي قد تصل إلى نشوب الخالفات 

األسریة وتؤدى في بعض األحیان إلى الطالق.

بعض المفاھیم  واألفكار االجتماعیة المغلوطة
• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
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الفحص الطبي قبل الزواج

ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.



الزواج واألسرة

الزواج ھو ارتباط وثیق بین الرجل والمرأة لتكوین أسرة تقوم على المودة والرحمة وتحقق لھم االستقرار واالنسجام 
والسكینة، كما أنھ یشكل البیئة الشرعیة إلنجاب األطفال وتنشئتھم تنشئة سلیمة في جو من االحترام المتبادل وتحمل 

المسئولیة والمشاركة.

أھداف الزواج
• إشباع الدافع الجنسي.

• إشباع الجانب العاطفي.
• تكوین صداقة دائمة مع الطرف اآلخر.

• إشباع دافع األمومة واألبوة.
• حفظ األخالق في المجتمع.

• تحقیق السكینة واالطمئنان النفسي.
• تحقیق العفة وحفظ األخالق في المجتمع.

معاییر اختیار شریك الحیاة

ال شك بأّن االختیار السلیم لشریك الحیاة یضمن للشریكین حیاًة زوجیًة تسودھا السعادة، والطمأنینة، واالستقرار النفسي، 
والعاطفي، واألسرى، وینعكس ذلك بشكٍل إیجابي على المجتمع المحیط، ویساھم في بناء جیٍل سلیٍم.

نصائح الختیار شریك الحیاة
• االستعداد النفسي لالرتباط.

• القدرة على تحمل المسئولیة.
• القبول الشكلي لدى الطرفین.

• التقارب الفكري والثقافي.
• التكافؤ االجتماعي بین الطرفین.

• الوقت الكافي للتعارف بین الطرفین.
• تحري الصدق من كال الطرفین وعدم المبالغة في التجمل.

• من یشاركني في اختیار شریك الحیاة.

فھم الزوجین للجوانب النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
لنجاح الحیاة األسریة

الجانب النفسي
یجب على الزوجین إدراك كافة الجوانب (النفسیة واالجتماعیة والثقافیة) لكل منھما، مما یساعد على نجاح الحیاة بینھما 

واستمرارھا، وخلق مناخ أسري یتسم بالفھم والمودة، ویساعد على تربیة أبناء أصحاء نفسیاً واجتماعیاً وثقافیاً.
• السعي إلى التعرف على شخصیة الطرف اآلخر في المواقف المختلفة. 

• جعل التسامح المبدأ السائد بین الطرفین.
• عدم فرض شخصیة كل من الطرفین على اآلخر (التكامل أساس للحیاة الزوجیة واالختالف طبیعة بشریة علینا تقبلھا).

• تفھم الزوج للتأثیرات النفسیة والصحیة التي تحدث للمرأة في الفترات المصاحبة للحمل والوالدة وفترة الحیض.
• مبدأ التعاطف (empathy) من القیم األساسیة للزواج، وھو أن یضع كل طرف نفسھ محل الطرف اآلخر في المواقف 

المختلفة.

الجانب االجتماعي
• تفعیل مبدأ التغافل وعدم تصید األخطاء.

• معرفة الواجبات والمسئولیات من كل طرف تجاه أسرتھ وأسرة الطرف اآلخر. 
• فھم الروابط االجتماعیة واحترامھا (األصدقاء – زمالء العمل).

• عدم إقحام األھل في الخالفات األسریة.
• مراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطرفین.

• التوافق الزوجي (التعاون والمشاركة وتبادل األدوار).
• تكوین رؤیة وأھداف مشتركة یسعى الزوجان لتحقیقھا معاً.

• عدم المقارنة بفترة ما قبل الزواج، وكذلك المقارنة بین األصدقاء واألقارب المحیطین.

الجانب الثقافي
• قبول االختالفات الثقافیة بین الطرفین. 

• فھم العادات والتقالید والموروثات الثقافیة لكل طرف وتقبلھا.
• الحوار والتواصل المستمر والصریح بین الزوجین.

التواصل بین الزوجین

ھو أحد الركائز األساسیة في فھم ومعرفة كل طرف لشخصیة وطباع وثقافة اآلخر، ویعتبر غیاب التواصل بین الزوجین 
(الخرس الزوجي) أحد األسباب التي تؤدى إلى تدھور العالقة بین الزوجین.

إیجابیات یجب مراعاتھا أثناء التواصل
• فھم كال الزوجین الحتیاجات اآلخر والسعي إلى تلبیتھا. 

• اختیار الوقت الذي یسمح بالتواصل.
• المناقشة الموضوعیة التي تظھر وجھة نظر الطرف اآلخر بدقة.

• التعبیر الجید عن المشاعر اإلیجابیة كاالھتمام واإلعجاب یعطي تجدد دائم للحیاة الزوجیة.
• تقبل النقد واالعتراف بالخطأ وتبني ثقافة االعتذار.

سلبیات یجب االبتعاد عنھا أثناء التواصل
• مقاطعة الطرف اآلخر أثناء حدیثھ وارتفاع الصوت. 

• افتراض فھم الطرف اآلخر، والقفز إلى استنتاجات مسبقة.
• االستعجال في تقدیم النصائح وطرح الحلول.

• رد الفعل الغاضب أو السخریة أو التھكم من حدیث الطرف اآلخر.
• استخدام أسلوب التھدید مما یعرض العالقة إلى الخطر ویفقد إحساس الطرف اآلخر باألمان واالستقرار.

• األحكام المسبقة والحكم على الطرف اآلخر قبل أن یتحدث.
• التشكیك في حدیث الطرف اآلخر.
• التكبر والغرور والنظرة الفوقیة.

• عدم مناقشة المشاكل أمام األبناء.

كیفیة مواجھة المشكالت

یجب على الزوجین معرفة الطریقة العلمیة لحل المشكالت سواء كانت مشكالت زوجیة أو مشكالت تواجھھما أثناء الحیاة 
مثل (مشكالت خاصة بالعمل – مشكالت األبناء ....الخ).

األسس العلمیة لحل المشكالت
• التعرف على المشكلة وتحدید أبعادھا.

• التعرف على المسببات الحقیقیة للمشكلة.
• التعرف على البدائل المختلفة للعالج.

• تحلیل كل بدیل والتعرف على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة.
• اتخاذ القرار بالحل المناسب.

• تقییم القرار.

المشكالت الزوجیة وكیفیة التعامل معھا

ال تخلو الحیاة الزوجیة من المشكالت، وتتعدد أسباب الخالفات وتتنوع بسبب اختالف الثقافات والخبرات التي یملكھا كل 
من الطرفین، أو إلى افتقاد أحد الطرفین إلى التعبیر عن الذات أو كیفیة طلب االحتیاجات الشخصیة، وتزداد مشكالت 

الزوجین وتتفاقم بتدخل أطراف أخرى.

عوامل خطورة تھدد الحیاة الزوجیة
• إفشاء األسرار المنزلیة. 

• تدخل األھل واألقارب في الحیاة الزوجیة. 
• عدم التوازن في توزیع األدوار والمسئولیات.

• العنف األسري (جسدي – جنسي – اقتصادي – معنوي - لفظي).
• سوء سلوك أحد الطرفین.

• غیاب العالقة الحمیمة.
• افتقاد لغة الحوار.

• رفض وجود صداقات واھتمامات لكل طرف.
• االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي لدرجة أن یعیش كل زوج في حالھ من العزلة بالعالم اإلفتراضي الخاص 

بھ.

كیفیة التعامل مع المشكالت الزوجیة
• النضج في التعامل مع المشكالت. 

• غض الطرف عن الھفوات.
• اتخاذ القرارات بشكل تعاوني فال توجد مشكلة تمس طرف واحد دون اآلخر.

• االستماع الجید للطرف اآلخر.
• عدم التسرع في اتخاذ القرارات المھمة.

• عدم التجاوز (ضوابط الحوار).
• االعتماد على مبدأ المصارحة والمكاشفة.

• اختیار الوقت المناسب للعتاب.
• اللجوء إلى المتخصصین.

خطورة العنف األسري على استمرار الحیاة الزوجیة

یؤدي العنف األسرى إلى عدم استمرار الحیاة الزوجیة وإلى عدید من المشكالت بین الطرفین التي قد تصل إلى حد الجرائم 
الجنائیة في بعض األحیان، ویعرف العنف األسرى بعدة مسمیات: اإلساءة األسریة، أو اإلساءة الزوجیة ویمكن تعریف 

األخیر بشكل من أشكال التصرفات المسیئة الصادرة من قبل أحد أو كال الشریكین في العالقة الزوجیة أو األسریة. ولھ عدة 
أشكال.

أنواع العنف األسري
• العنف الجسدي: (الضرب، الركل، الصفع، القذف باألشیاء.....الخ)

• العنف الجنسي (االغتصاب الزوجى): (استخدام القوة الجسدیة إلجبار الزوجة على المشاركة في فعل جنسي ضد 
رغبتھا)

• العنف االقتصادي: (الحرمان من التعلیم أو العمل، االستیالء على دخل الزوجة)
• العنف المعنوي (النفسي أو الفكرى): (اإلذالل – السخریة - االحتقار – اإلھانة – الھجر ...الخ)

• العنف اللفظي: (السب – التوبیخ – المعایرة - ....الخ)

تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تأتي مشكلة تعاطي المواد المخدرة في مقدمة المشاكل التي قد یتعرض لھا أحد الزوجین أو األبناء والتي تؤثر بدورھا على 
العالقات األسریة وعلى الفرد نفسھ نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیا، وتؤدى مشكلة المخدرات إلى جنوح سلوك المتعاطى 

لدرجة تعصف بالحیاة الزوجیة، ومن ھنا یتعین على كل طرف اإللمام بمحددات االكتشاف المبكر لبدء التعاطي والسعى 
للتصدي لھذه المشكلة قبل تفاقمھا.

االكتشاف المبكر للتعاطي
• المظاھر السلوكیة: ھى السلوكیات المرتبطة بالتعاطي واإلدمان مثل (الكذب، السرقة، عدم احترام قیم ومعاییر المجتمع، 

الفوضى واإلھمال، التدھور الوظیفى، التغیب عن المنزل، االحتیاج الدائم لألموال، عدم االھتمام بالمظھر، المیل للعزلة، 
التغیر الكبیر فى سلوكیات الشخص، التخلي عن األنشطة االجتماعیة، انخفاض ملحوظ فى الوزن، ظھور أصدقاء جدد 

واختفاء األصدقاء القدامى).
• المظاھر الوجدانیة: ھي عدم التناسب اإلنفعالى لردود األفعال فى المواقف المختلفة فنجد اختالف ردود األفعال فى التعامل 
مع نفس الموقف فأحیانا یكون رد الفعل غضب شدید وثورة عارمة، وفى وقت آخر وعن ذات الموقف یكون رد الفعل ھو 

التجاھل والالمباالة.
• المظاھر المعرفیة: ھي طریقة تفكیر وظھور أفكار مغلوطة عن المخدرات فى الحدیث بصورة كبیرة والتى تكون سبب فى 

التجریب وحب لالستطالع.

الوقایة وأنواعھا
 (Primary Prevention) الوقایة األولیة •

ھي مجموعة اإلجراءات التي تستھدف منع وقوع أحد أفراد األسرة في تعاطي المخدرات. 

 (Secondary Prevention) الوقایة الثانویة •
ویقصد بھا التدخل المبكر الذي یمكن من خاللھ وقف التمادي في التعاطي لكي ال یصل الشخص إلى مرحلة االعتمادیة 

واإلدمان، وتوجھ للمتعاطي ولیس للمدمن.

 (Tertiary Prevention) الوقایة من الدرجة الثالثة •
توجھ أساساً إلى المدمن ویقصد بھا العالج الطبي والنفسي والسلوكي لمریض اإلدمان. 

 

ماذا تفعل إذا علمت أن الزوج / الزوجة / أحد األبناء
متعاطي للمخدرات؟

• مصارحة المتعاطي أو المدمن بمعرفتھم لتورطھ في مشكلة التعاطي أو اإلدمان وضرورة مواجھتھا.
• إظھار الحزم في أن استمراره في التعاطي أمر لن تقبلھ، والتأكید على ضرورة التغلب على ھذه المشكلة، والوقوف 

بجانبھ في تخطیھا. 
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بثقافة المخدرات وكیفیة مواجھتھا
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• ربط الزوج بكثرة عدد األوالد.   

• الزوجة ھي المسئولة عن إنجاب اإلناث.  
• ختان اإلناث عفة للبنت.  

• زواج الفتیات في سن مبكرة (زواج القاصرات) حمایة لھا.   

تصحیح المفاھیم
• األسرة الصغیرة تعطي فرصة أكبر لالھتمام والرعایة باألبناء.  

• المسئول عن تحدید نوع الجنین الزوج ولیس الزوجة.  
• ختان اإلناث یؤدي إلى تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة ویسبب البرود الجنسي، كما أن عفة   

   الفتاة أساسھا العقل والتربیة السلیمة.
• زواج الفتیات القاصرات یسبب لھا أضرار صحیة كبیرة أثناء الحمل أو الوالدة قد یؤدي إلى   

   وفاتھن أو إصابتھن بعاھات.
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ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.
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• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.

مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 
على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰
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الفحص الطبي قبل الزواج

ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.

الشائعة                                                                                                                          الرد العلمي علیھا

                                                      أقراص تنظیم األسرة بنوعیھا   

أقراص تنظیم األسرة تسبب العقم

أقراص تنظیم األسرة تسبب األورام

أقراص تنظیم األسرة ال تناسب
السیدات المرضعات

أقراص تنظیم األسرة ال تناسب
السیدات صغیرات السن

حقن تنظیم األسرة       

حقن تنظیم األسرة تسبب العقم

حقن تنظیم األسرة تسبب األورام

حقن تنظیم األسرة ال تناسب
السیدات المرضعات

      اللولب

اللولب یسبب نزیف

شائعات عن وسائل تنظیم األسرة

ال تسبب أقراص تنظیم األسرة العقم، بدلیل أنھ لو نسیت السیدة أخذ قرص 
أو قرصان فمن الممكن حدوث الحمل. لذلك یؤكد مقدمو الخدمة على 
السیدات ضرورة أن تؤخذ األقراص في موعدھا خشیة أن یحدث حمل.

یوجد نوع من أقراص تنظیم األسرة تناسب المرضعات وھو النوع الذي 
یسمي "حبوب المرضعات". یمكن لجمیع السیدات المرضعات البدء في 
استعمال ھذا النوع من األقراص الذي ال یؤثر على كمیة وجودة لبن األم.

أحیاًنا تتسبب حقن تنظیم األسرة في انقطاع الدورة الشھریة لدى بعض 
السیدات، وعند التوقف عن االستخدام تعود الدورة الشھریة النتظامھا 
من جدید، ولكن قد تحتاج بعض السیدات وقًتا (أقل من ۹ شھور) حتى 

تعود دورتھا الشھریة لالنتظام.
أول اكتشاف لحقن تنظیم األسرة التى تؤخذ كل ۳ شھور حدث حینما 
الحظ األطباء أن السیدات الالتي یعالجن من أورام الرحم الخبیثة بھذه 
الحقن ال یحدث لھن حمل. ولذلك طور األطباء ھذه الحقن لتصبح حقن 

تنظیم األسرة. لذلك فھي تقي السیدات من أورام الرحم الخبیثة.

یمكن للمرضعات البدء في استعمال حقن تنظیم األسرة التي تؤخذ كل 
ثالثة شھور بعد ٦ أسابیع من الوالدة، والحقن التي تؤخذ كل شھر بعد ٦ 

أشھر من الوالدة دون أي مخاطر على األم أو الرضیع.

ظھر ھذا االعتقاد الخاطئ نتیجة زیادة طول فترة نزول دم الحیض عند 
بعض السیدات زیادة طفیفة بعد تركیب اللولب، وھذا یعد ضمن األعراض 

الجانبیة للولب والتي سرعان ما تختفي.

العكس ھو الصحیح، فقد ثبت علمًیا أن أقراص منع الحمل تحمي 
السیدات من بعض األورام الخبیثة مثل: أورام الرحم والمبیضین.

جمیع وسائل تنظیم األسرة تناسب السیدات صغیرات السن دون خوف 
من أیة مشكالت صحیة.

تحتاج السیدات لفترة راحة من
استعمال وسائل تنظیم األسرة

بعد إزالة اللولب

                         الرضاعة الطبیعیة
السیدة التي ترضع ال یحدث

لھا حمل

مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 
على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰



یمكن للسیدات بعد إزالة اللولب أن یستعملن لولب جدید في نفس الوقت، 
أو أن یستعملن أیة وسیلة من وسائل تنظیم األسرة األخرى إذا رغبن في 

تغییر الوسیلة. إذا لم تستعمل السیدات وسیلة تنظیم أسرة فیمكن أن 
یحملن بعد فترة وجیزة من إزالة اللولب.

ھذا المفھوم خاطئ، ألن االعتماد على الرضاعة الطبیعیة كوسیلة لتنظیم 
األسرة یعتمد على ضرورة توفر ثالثة شروط وھي:

• عدم عودة الحیض بعد الوالدة.
• أن تكون الرضاعة مطلقة وبالنھار واللیل 

(مطلقة تعني أن تقتصر تغذیة الرضیع على لبن األم دون إعطائھ أي 
ألبان صناعیة أو عصائر أو ماء).

• أن یكون عمر الرضیع أقل من ستة أشھر وإذا اختفي أي شرط من ھذه 
الشروط تصبح األم معرضة لحدوث الحمل.

الفحص الطبي قبل الزواج

ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.

الشائعة                                                                                                                          الرد العلمي علیھا

                                                      أقراص تنظیم األسرة بنوعیھا   

أقراص تنظیم األسرة تسبب العقم

أقراص تنظیم األسرة تسبب األورام

أقراص تنظیم األسرة ال تناسب
السیدات المرضعات

أقراص تنظیم األسرة ال تناسب
السیدات صغیرات السن

حقن تنظیم األسرة       

حقن تنظیم األسرة تسبب العقم

حقن تنظیم األسرة تسبب األورام

حقن تنظیم األسرة ال تناسب
السیدات المرضعات

      اللولب
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تحتاج السیدات لفترة راحة من
استعمال وسائل تنظیم األسرة

بعد إزالة اللولب

                         الرضاعة الطبیعیة
السیدة التي ترضع ال یحدث

لھا حمل

مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 
على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰



الفحص الطبي قبل الزواج

ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.
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رسائل صحیة

• خدمة الفحص والمشورة للمقبلین على الزواج تقدم نصائح تساعد الزوجین على تكوین أسرة سعیدة تتمتع بالصحة كما 
تساعد في اكتشاف بعض األمراض وعالجھا قبل الزواج.

• أثناء خدمة الفحص والمشورة للمقبلین على الزواج، ینصح الزوجان بالحصول على تطعیمات للوقایة من الحصبة 
 ."B - C" األلمانیة وااللتھاب الكبدي

• تنتقل األمراض المنقولة جنسًیا عن طریق ممارسة الجنس ولكن بعضھا مثل: فیروس اإلیدز قد ینتقل أیًضا عن طرق 
تبادل الحقن وخاصة بین المدمنین، ومن األم إلى الطفل أثناء الحمل والوالدة.

• األعراض الشائعة لألمراض المنقولة جنسًیا التي یجب مراجعة الطبیب فور ظھور أي منھا 
ھي:

- إفرازات مھبلیة غیر مألوفة.
- حكة (ھرش) في المنطقة التناسلیة.

• الوقایة من األمراض المنقولة جنسًیا تعتمد على اإلخالص بین الزوجین، ویمكن استعمال الواقي الذكري عند إصابة 
أحدھما بأي من تلك األمراض.

• ختان اإلناث (الطھارة) جریمة ترتكب نتیجة فھم خاطئ بأنھا تھذب البنت وتمنعھا من االنحراف، وھذا غیر حقیقي ألن 
التنشئة والتربیة السلیمة ھي التھذیب الذي یمنعھا من االنحراف، كما أن ختان اإلناث حرام شرعیاً وفقا لرأى دار اإلفتاء 

المصریة. 

• أن االختیار األمثل لوسیلة تنظیم األسرة یجب أن یعود للطبیب المختص ألن مناسبة الوسیلة تختلف من سیدة ألخرى.

مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 

على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰



الفحص الطبي قبل الزواج

ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.
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الجوانب الشرعیة
فى العالقات الزوجیة

مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 
على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰



الفحص الطبي قبل الزواج

ھو مجموعة من التحالیل الطبیة الشاملة، بغرض معرفة ما إذا كان أحد المقبلین على الزواج یعاني من أي أمراض سواء 
وراثیة أو ُمعدیة، وذلك بھدف توخي الحذر والعالج قبل بدء الحیاة الزوجیة، فإصابة أحد الطرفین بتلك األمراض، قد یؤدي 
إلى تعكر صفو الحیاة والعدید من المشاكل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وانعكاسھا على المریض واألسرة والمجتمع، 

وینصح بإجراء الفحوصات بعد الخطبة مباشرة، حیث یجب على العروسین التأكد من نتیجتھا قبل بدء تجھیزات الزواج، 
وذلك لئال یصابا بخیبة أمل في حال إذا كانت نتیجة الفحوصات غیر مالئمة.

أھمیة الفحص الطبي
• معرفة الحاالت المرضیة.

• التعرف على مدى توافق فصائل الدم.
• الكشف عن األمراض الوراثیة.
• الكشف عن األمراض الجنسیة.

التحالیل المطلوبة قبل الزواج
• تحالیل فحص الدم لألمراض الوراثیة.

• تحالیل لفحص األمراض الُمعدیة مثل: التھاب الكبد الوبائي واألمراض الجنسیة.

زواج األقارب

یزید من احتمال إنجاب أطفال مصابین بأمراض وراثیة والسبب فى ذلك أن الطفل یتكون من تلقیح البویضة (من األم) 
والحیوان المنوي من (األب)، وبذلك یحمل الصفات الوراثیة ألبویھ، سواء كانت مرغوبة أو غیر مرغوبة (مثل االستعداد 

لبعض األمراض الوراثیة كالسكر واألنیمیا وضمور العضالت، وتأخر النمو العقلي)، وتزداد ھذه االحتماالت كلما زادت 
درجة القرابة بین األبوین، مما یدعو إلى زیادة الحیطة والحذر في ھذا النوع من الزواج والتعرف على التاریخ المرضي 

للعائلتین وتقدیم المشورة المناسبة.

العالقة الحمیمة  
تعتبر العالقة الحمیمة بین الزوجین من أھم مقومات نجاح الحیاة الزوجیة ومن الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع 

كل منھما باآلخر في اإلطار المشروع. 

إرشادات ھامة لعالقة حمیمة ناجحة
• التھیئة واالستعداد النفسي والتمھید بالحدیث والمداعبة.

• االھتمام بالنظافة الشخصیة 
• العالقة الجنسیة بین الزوجین أمر خاص فال یجوز ألحدھما أن یفشي أسرار تلك العالقة.

• للرجل أن یأتي زوجتھ بالكیفیة التي تالئمھما وتؤدي الى إتمام االستمتاع بینھما.
• ال یجوز أن یجامع الرجل زوجتھ وھي حائض أو في النفاس.

• ضرورة تلبیة الطرفین للحاجات الجنسیة الخاصة بالطرف اآلخر.
• التجدید في أوضاع الجماع لتجنب الملل في الحیاة الزوجیة.

• الوعي واإلدراك بأن الرجل یصل إلى المتعة واللذة قبل المرأة وبشكل أسرع في أغلب األحوال.
• المرأة التي ال تصل إلى النشوة لیست بالضرورة باردة جنسیاً فقد تكون بطیئة أو ھادئة االستجابة.

تنظیم األسرة

لألطفال مكانة خاصة ومھمة في األسرة، إال أن الزوجین قد یختلفان في تحدید عدد األطفال الذین یرغبون في إنجابھم أو 
برغبتھم في المباعدة بین الوالدات، أو موعد إنجاب الطفل األول أو تفضیل جنس على آخر، وتساعد برامج تنظیم األسرة 
في توعیة المقبلین على الزواج بالتعرف على الطرق واألسالیب التي تساعدھم على تحقیق رغبتھم بتحدید عدد األبناء أو 

تأجیل موعد الطفل األول.

المباعدة بین الوالدات
ترك فترة زمنیة مناسبة ال تقل عن ثالث سنوات بین كل حمل وآخر، وذلك باستخدام إحدى وسائل تنظیم األسرة.

فوائد المباعدة بین الوالدات
• تتیح للمرأة القیام بواجباتھا تجاه أسرتھا والعنایة بالزوج واألطفال.

• تعین الزوج على تحمل نفقات األسرة وتوفیر االحتیاجات.
• ینال كل طفل من األطفال الرعایة الوالدیة والصحیة المطلوبة.

• تخفیض األعباء المالیة على األسرة.
• تعزیز الصحة العامة لألم.

وسائل تنظیم األسرة

إن اختیار الوسیلة المناسبة لتأجیل الحمل لحدیثي الزواج حق للزوجین ویجب أن یقوما باستشارة الطبیب وبعد إجراء 
الكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة ومن األفضل وجود الزوجین معاً حتى یتم توعیتھما ومدھما 

بالمعلومات والحقائق التفصیلیة عن كل وسیلة وكیفیة عملھا وطریقة استعمالھا وفاعلیتھا ومدى مناسبة كل وسیلة 
للزوجین.

أنواع وسائل تنظیم األسرة
• الواقي الذكري أو العازل.

• الحبوب أو األقراص.
.AUD اللولب •

• الحقن.
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مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 
على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰

۱) مجموعة األحوال الشخصیة لألقباط األرثوذوكس لسنة ۱۹۳۸
۲) سورة النساء اآلیتان  ۲۰ - ۲۱

۳) سورة األنعام اآلیة ۱٦٥



مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.
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الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 
على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰

٤) سورة النساء اآلیة ۱
٥) رواه أحمد والبخاري والنسائي



مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.
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أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 
على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰

٦) قانون رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ المعدل للقانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ بشأن األحوال المدنیة
۷) أخرجھ: الطبراني في المعجم األوسط

۸) رواه أحمد وصححھ الحاكم
۹) قانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸٥ 

۱۰) قانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ وقرار وزیر العدل رقم ۱۷۲۷ لسنة ۲۰۰۰ 



مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.
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آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 
على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰

۱۱) سورة النساء - من اآلیة ۱۹
۱۲) الحدیث أخرجھ اإلمام أحمد فى مسنده ٥٤/٤۲، الطبعة األولى، عام ۱٤۲۱ھـ-۲۰۰۱م، الناشر: مؤسسة الرسالة، والنسائى في السنن الكبرى ۸/۳۰٤،

         الطبعة األولى عام ۱٤۲۱ھـ-۲۰۰۱م، الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت.
۱۳) سورة البقرة - من اآلیة ۲۲۹

۱٤) سورة الطالق - من اآلیة ۷
۱٥) تفسیر ابن كثیر، ۲:۲٥۷ – الترغیب والترھیب/ للمنذري، 
        ۳:٥۲ ، ۲۸۲ – المغني عن حمل األسفار للعراقي ٥۹:۲

۱٦) رواه الترمذي وصححھ



مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).
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االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 

على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰

۱۷) سورة البقرة اآلیة ۲۲۳
۱۸) مجمع الزوائد للھیثمي ٤:۲۹٥، المطالب العالیة البن حجر ۱٥٦۹- أرواء الغلیل لأللباني ۷:۷۲

۱۹) المصنف إلبن أبي شیبة فى كتاب النكاح، باب في إخبار ما یصنع الرجل بأمرأتھ أو المرأة بزوجھا ۳۹۱/٤، آداب الزفاف للشیخ األلباني ٦۳



مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 
على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.
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• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰



مفھوم الزواج

• الزواج من أھم العقود التي یبرمھا اإلنسان في حیاتھ ویكاد یرقى ألھمیة الحیاة ذاتھا، ألنھ سر بقائھا ومظھر جمالھا 
وأساس المحبة فیھا. 

• الزواج شرعاً مقرراً في كل األدیان.

• فیعرف في اإلسالم بأنھ "عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة ویحدد ما لھما من حقوق وما علیھما من واجبات".

• في حین ال یختلف معناه في المسیحیة عن ذلك كثیراً فمثال لدى الطائفة االرثوذوكسیة ھو "سر مقدس یثبت بعقد یرتبط 
بھ الرجل والمرأة ارتباطاً علنیاً طبقاً لطقوس الكنسیة بقصد تكوین أسرة جدیدة والتعاون على شئون الحیاة " ( ۱ )

َكاَن َزْوٍج  ُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج مَّ • عّظم هللا من شأن الزواج ووصفھ بالمیثاق الغلیظ الذي یجب الوفاء بھ قال تعالى: {َوإِْن أََردتُّ
ِبیًنا (۲۰) َوكْیَف َتأُْخُذوَنُھ َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إَِلى َبْعٍض  َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا أََتأُْخُذوَنُھ ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

یَثاًقا َغلِیًظا (۲۱)}.( ۲ ) َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

مقاصد الزواج

إن كان حل العشرة وحق االستمتاع بین الزوجین ھو أوضح األغراض لعقد الزواج إال أنھ لیس ھو الغرض الوحید منھا 
وإنما تتعدد مقاصده التى نذكر منھا:

تحقیق مقصود هللا من خلق اإلنسان
قال هللا تعالى:

ُھ َلَغفوٌر  َك َسریُع الِعقاِب َوإِنَّ {َوُھَو الذي َجَعَلُكم َخالِئَف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت لَِیبلَُوُكم في ما آتاُكم إِنَّ َربَّ
َرحیٌم ﴿۱٦٥﴾} ( ۳ )

• لفظ الخالفة یراد بھ تعاقب األجیال وتوالي الخلف من بعد السلف واألوالد بعد اآلباء، وعقد الزواج ھو المدخل لتحقیق 
ھذا المقصد اإللھي من خلق اإلنسان.

حفظ األخالق وحمایة المجتمع من االنحرافات
• الزواج ھو البدیل المشروع لكافة األسباب التى تؤدي إلى انھیار األخالق.

• ویشبع لدى كل من الزوجین غریزة الجنس التى إذا لم تجد إلشباعھا مساراً سھالً وطریقاً میسراً فإنھا سوف تتحول إلى 
أداة ھدم فى المجتمع.

الزواج تكریماً لإلنسان
• العالقة الزوجیة لیست عالقة مادیة غایتھا إشباع الغریزة الجنسیة وحدھا (شأن باقي المخلوقات)، ولكن یربط الزواج 

بین الزوجین بعالقة مقدسة ومیثاق غلیظ قوامھ الرحمة، وأساسھ المودة والسكینة وعماده العدل والمساواة،
قال هللا تعالى:

قُوا اللَّـَھ الذى  ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَّ ن نَّ ُكُم الذى َخَلَقُكم مِّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َھا النَّ {َیا أَیُّ
َتَساَءلُوَن ِبِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَّـَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرقِیًبا﴿۱﴾}( ٤ )

تحقیق االستقرار االجتماعي والنفسي
• من لوازم العالقة بین الزوج وزوجتھ، ما تتسم بھ من تواصل إنساني یقوم على المودة والرحمة والمحبة والسكینة.

• لوال وجود تلك العالقة وما تقوم علیھ من دوام العشرة واستمرار المودة، لوقع كل من الزوجین فى براثن الوحدة التي 
تورث الحزن والكآبة.

الخطبة وأحكامھا

نظراً ألھمیة عقد الزواج فقد شرع هللا لھ مقدمات ھي الخطبة حتى یتعرف كل من الخاطبین على اآلخر في الحدود 
المشروعة، وحتى یقدم الطرفین على الزواج وھما على بصیرة من أمرھما فتتحقق األھداف المرجوة من ھذا العقد.

• الخطبة: ھى التماس الشخص الزواج من امرأة معینة تحل لھ شرعاً ویوجھ الطلب إلیھا (إن كانت أھالً لذلك)، أو إلى 
ولّیھا وتتم الخطبة إذا أجیب إلى طلبھ.

• واألصل أن الخطبة مستحبة ما لم یوجد نھي شرعي عنھا.

•  تحرم خطبة المخطوبة بقول رسول هللا (i) (ال یخطب الرجل على خطبة الرجل حتى یترك الخاطب قبلھ أو یأذن لھ 
الخاطب) ( ٥ ) وذلك ألن تلك الخطبة تعد اعتداء على حق الغیر األمر الذي یؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بین الناس، 

كما أن ھذا التصرف یتنافى مع الخلق الكریم.

• الخطبة لیست عقداً ملزماً وإنما ھي وعد بإنشاء عقد الزواج في المستقبل ویجوز لكال الطرفین العدول عنھا بفسخھا 
متى شاء إذا رأى مصلحة في ذلك ولكن الرجوع عنھا بال سبب مكروه لما فیھ من إخالف للوعد.

أركان الزواج وشروطھ

الزواج شأنھ شأن باقي العقود ال یمكن تصور وجوده بدون توفر مقومات أساسیة یتوقف قیامھ علیھا وتسمى أركان العقد 
(كاإلیجاب والقبول).

كما أوجب الشرع شروطاً معینة النعقاد الزواج (كشرط األھلیة)، وشروطاً أخرى لصحتھ (كاإلشھاد)، وشروط لنفاذه 
(كشرط التوثیق).

شرط األھلیة
• إذا انعدم ھذا الشرط بأن كان أحد العاقدین غیر ممیز أو مدرك فال ینعقد العقد النعدام اإلرادة.

اشترط القانون المصري أال یقل سن أي من الزوجین عن ۱۸ سنة وقت العقد  ( ٦ ).

شرط اإلشھاد (اإلشھار)
• الزواج ال یكون صحیحاً إال بتحقق ھذا الشرط.

• قال رسول هللا (i) (ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل) ( ۷ ).
كما روي عنھ (i)  أنھ قال (أعلنوا ھذا النكاح) ( ۸ ).

توثیق عقد الزواج
• أوجب القانون إثبات عقد الزواج بوثیقة رسمیة على ید الموظف المختص بمقتضى وظیفتھ (المأذون).

• یترتب على عدم تحقق ھذا الشرط عدم سماع دعوى الزوجیة عند اإلنكار أمام المحاكم وضیاع حقوق الزوجة.

إقرار الزوج بحالتھ االجتماعیة فى وثیقة الزواج
• أوجب القانون على الزوج أن یقر بحالتھ االجتماعیة في وثیقة الزواج فإذا كان متزوجاً من أخرى فعلیھ أن یبین في 

اإلقرار إسم الزوجة ومحل إقامتھا( ۹ ).  
• على الموثق (المأذون في ھذه الحالة) إخطار زوجتھ بالزواج الجدید بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

• وضع القانون عقوبات جنائیة على الزوج أو الموثق فى حالة مخالفة ھذا الشرط.

الشروط الصحیحة في عقد الزواج الجدید 
• على المأذون أن یبّصر الزوجین بما یجوز االتفاق علیھ في عقد الزواج من شروط خاصة ( ۱۰ ).

• كتفویض الزوجة في تطلیق نفسھا واشتراط إذن الزوجة كتابیاً في حال تزوجھ من أخرى أو تحدید من تؤول إلیھ ملكیة 
مسكن الزوجیة في حالة الطالق أو الوفاة.. وغیرھا من الشروط.

• ھناك جزء مخصص في وثیقة الزواج لكتابة شروط كل من الزوجین على صاحبھ.

آثار عقد الزواج (الحقوق المتبادلة بین الزوجین)

یقصد  بآثار الزواج تلك الحقوق التي تنشأ عن ھذا العقد سواء ما كان منھا خاصا بالزوجة أو بالزوج أو كان حقا مشتركاً 
لكل بینھما.

الِعشرة بین الزوجین بالمعروف
• یجب على الزوجین أن یعامل كل منھما صاحبھ بالمعروف، وأن یحاول كل منھما تحسین ُخلُقِھ مع صاحبھ، وأن یرفق بھ 

ویتحمل آذاه، ویتجاوز عن أخطائھ قدر إمكانھ،
ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثیًرا ﴿۱۹﴾} ( ۱۱ ) قال هللا تعالى: {... َوَعاِشُروُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعلَ هللاَّ

استحقاق الزوجة للمھر
َساِء َبَرَكًة  ھ لھا، ویستحب التیسیر فیھ لقول رسول هللا (i): أَْعَظُم النِّ • المھر تقدیر من الزوج للزوجة وتعبیر عن ُحبِّ

أَْیَسُرُھنَّ َمُئوَنة ( ۱۲ )
• ال یجوز للزوج أن یأخذ مما قدمھ مھراً لزوجتھ شیئاً لمعیشتھ أو تجارتھ أو ألمور حیاتھ إال برضاھا وطیب نفس منھا، 

ا آَتْیُتُموُھنَّ َشْیئاً..} ( ۱۳ ). قال هللا تعالى: {..َوال َیِحلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا ِممَّ

النفقة
• تشمل النفقة كل ما یلزم الزوجة من طعام ولباس وعالج ومسكن، وفقاً لحالة الزوج یسراً وعسراً ووفقاً للُعرف.

ُ َنْفًسا إِالَّ َما آَتاَھا..}( ۱٤ ). ُ َال ُیَكلُِّف هللاَّ ا اَتاهُ هللاَّ • لقول هللا تعالى: {لُِیْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ َوَمْن قُِدَر َعَلْیِھ ِرْزقُُھ َفْلُیْنفِْق ِممَّ
• یلتزم الزوج باإلنفاق على زوجتھ ولو كان لھا دخل أو إیراد خاص بھا.

طاعة الزوجة لزوجھا
یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا، وتتقبل ما یطلبھ منھا بالرضا وطیب النفس مادام ممكناً ومشروعاً.

•  رتب الشارع الثواب الجزیل للزوجة على طاعة الزوج، قال (i): "إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت 
فرجھا، وأطاعت زوجھا، قیل لھا: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"( ۱٥ ).

• إذا كان الشرع قد منح الزوج حق الطاعة وأعطى لھ القوامة علیھا، فإن ھذه األمور مقیدة بعدم ظلم المرأة وحفظ 
حقوقھا.

عدم اإلضرار بالزوجة
• ال یجوز للزوج أن یتعدى على زوجتھ بالقول أو الفعل وال أن یتعدى على مالھا.

• یجب أن یكون الزوج عادال مع زوجتھ رحیما بھا أمینا علیھا قال رسول هللا (i): (خیركم خیركم ألھلھ وانا خیركم 
ألھلي)( ۱٦ ).

االستمتاع
• من الحقوق المشتركة بین الزوجین استمتاع كل منھما باآلخر، وال حرج في ذلك. لقول هللا تعالى: {ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم 
ِر اْلُمْؤِمِنیَن (۲۲۳)}( ۱۷ )، وال یحل وطء  َالقُوهُ َوَبشِّ ُكم مُّ َ َواْعَلُموا أَنَّ قُوا هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكْم َواتَّ َفأُْتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

الزوجة فى الدبر، ألنھ لیس مكانا لالستمتاع المعھود بل باباً للشذوذ والشرود.
• یجب على الزوج أن یوفي الزوجة ھذا الحق، لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا (i) : (إذا جامع أحدكم أھلھ 
فلیصدقھا، ثم إذا قضى حاجتھ فال یعجلھا حتى تقضى حاجتھا)( ۱۸ )، وألن في ذلك ضرراً علیھا، ومنعا لھا من قضاء 

شھوتھا. 
• ال یجوز للزوجین أن یتحدثا بما كان بینھما، لما روى عن الحسن قال: جلس رسول هللا (i) بین الرجال والنساء، فأقبل 
على الرجال فقال: (لعل أحدكم یحدث بما یصنع بأھلھ إذا خال؟ ثم أقبل على النساء فقال: (لعل إحداكن تحدث النساء بما 
یصنع بھا زوجھا؟ (قال: فقالت امرأة: إنھم لیفعلون، وإنا لنفعل. فقال: (التفعلوا فإنما ذلك مثل الشیطان لقى شیطانھ، 

فجامعھا والناس ینظرون) ( ۱۹ ).

الزواج عقد غیر مؤقت
• األصل في الزواج أنھ عالقة أبدیة ال یجوز أن ترتبط بتوقیت أو غرض محدد.

• الطالق تشریع استثنائي ال یباح إال عند الضرورة القصوى فال یتم اإلقدام علیھ لمجرد الغضب أو الشھوة الطائشة أو 
الطمع فى مال أو منصب أو زواج جدید. 

• وإن كان الطالق مفوضاً للزوج من حیث األصل إال أنھ لیس حقاً مطلقاً لھ یوقعھ كیفما شاء بل یلتزم في ذلك ببعض 
القیود، إذا تجاوز أي منھا كان الطالق محظور شرعاً (حرام) وإن كان معتبراً بین عدد الطلقات ، فمثالً یجب على الرجل 

أال یوقع الطالق على زوجتھ وھي في وقت حیض أو نفاس أو في وقت طھر جامعھا فیھ.
والحكمة من ذلك: 

- أن الرجل في ھذه األوقات یكون أقل رغبة في زوجتھ.
- حتى ال تزید فترة العدة على المطلقة.

رسائل زوجیة من السنة النبویة

• كان رسول هللا (i) یحنو على زوجتھ في فترة الحیض، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (كان رسول هللا (i) یضع رأسھ 
في حجري فیقرأ وأنا حائض).

• كان یقبل زوجتھ قبل الخروج للصالة، عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت (أن النبي (i) قبل بعض نسائھ، ثم 
خرج إلى الصالة ولم یتوضأ قال : قلت ما ھي إال أنت؟ فضحكت).

• كان یكرم أصدقاء زوجتھ وأھلھا، عن عائشة رضى هللا عنھا قالت (ما غرت على أحد من أزواج النبي ما غرت على 
خدیجة وإن كان لیذبح الشاه فیتتبع بھا صدائق خدیجة فیھدیھا لھن).

• كان ینادي زوجتھ بأحب أسمائھا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا (i) یا عائش ھذا جبریل یقرئك السالم 
فقالت وعلیھ السالم ورحمة هللا وبركاتھ.

• أوصى بالتغاضي عن عیوب الزوجة، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال رسول هللا (i): (الیفرك - ال یبغض - مؤمن 
مؤمنة، إن كره منھا ُخلقاً رضي منھا آخر).

• كان یساعد زوجتھ فى أعمال المنزل، عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (ُسئلت ما كان رسول هللا (i) یعمل فى بیتھ؟ 
قالت كان بشراً من البشر یفلي - یخیط - ثوبھ ویحلب شاتھ ویخدم نفسھ).

خطوط المشورة والخدمات ذات الصلة

• دار اإلفتاء المصریة – خط الفتاوى ۱۰۷.
• صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي – الخط الساخن لعالج اإلدمان ۱٦۰۲۳.

• المجلس القومي للطفولة واألمومة – خط نجدة الطفل ۱٦۰۰۰.
• المجلس القومي للمرأة – مكتب الشكاوى – ۱٥۱۱٥.

• وزارة الصحة والسكان – الخط الساخن لخدمات الصحة النفسیة - ۰۸۰۰۸۸۸۰۷۰۰
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إشراف عام

غادة والي
وزیر التضامن االجتماعي

إشراف

أ/ عمرو عثمان
  

مدیر المشروع

أ/ رمزة صدقي
  

منسقي المشروع

د/ أیمن عبد العزیز
أ/ ممدوح ناجح

  
إعـــداد

د/ أحمد محمود الكتامي
أ/ أحمد عبد الغني عبد العزیز

أ/ مختار رمضان مختار


