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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند غرايبة وأمحد رحاحلة

الشياسة الشرعية وأثرها يف عقد دورات تجقيفية
للنقبلني على الزواج
د .أمحد صاحل رحاحلة**

أ.د .حمند محد غرايبة*

تاريخ قبول البحث4238/6/37 :م

تاريخ وصول البحث4238/4/35 :م

ملخص

تبين الدراسة مفهوم السياسة الشرعية ،وأثرها في عقد دورات تثقيفية للمقبليين عليا اليزواج ،ميا هيا

توضح دورها في سن تشريعات يصدرها ولي األمر لت ظيم وادارة أمور المجتمع ،وذلك يتوافق مع مقاصيد
الشريعة اإلسبلمية ،وبخاصة أ ها تقوم علا رعايية األسيرة م يذ البدايية ،وتأقيق أهيدافاً عظيمية م هيا :الأيد
من ارتفاع سبة الطبلق ،وب اء مجتمع قوي ومتماسك من خبلل ب اء أسرة قوية متماس ة ومستقرة.

Abstract
This study shows the concept of the Islamic politics and contemporary and the effect
of holding courses to people who want to marry, and the role of legislative enactment
which issued by the governors of the matter who organize and manage the society, all that
will fit the shariat law specially that it will guarantee the family from the beginning, and
achieve great goals including reducing divorce cases to build strong society.

املقدمة.

الأميد

ر العيالمين والصيبلة والسيبلم عليا سييد المرسيلين سييد ا وأبيب يا مأميد علييس الصيبلة والسيبلم ،وعليا ليس وصيأبس

وسلم ،وبعد:
ف ي ن للسياسيية الشييرعية أهمييية بي يرة فييي اسييتقرار األسيير ،فميين خبللهييا تتأقييق مصييلأة المجتمييع ،واألس يرة ،والفييرد،
شريطة أن ت ون هذه األأ يام ال تخيالا المبيادل العامية ،وال ّلييات فيي الشيريعة اإلسيبلمية ،وتتفيق ميع روح الي ص فيي جلي
المصالح ،ودفع المفاسد.

تت اول الدراسة أثر السياسة الشرعية في عقد دورات تثقيفية للمقبلين علا الزواج ،وقد تطرقيت ليا مثيال تطبيقيي عليا

أرض الواقع لهذه الدورات في ماليزيا ،وبي ت أثرها اإليجابي في استقرار األسر ،والأد من ارتفاع س

الطبلق.

مشكلة الدراسة.
ٔ-

تجي

الدراسة عن األسئلة اآلتية:

يا تسهم السياسة الشرعية في تأقيق االستقرار األسري من خبلل الدورات التثقيفية؟

ٕ -ما أثر الدورات التثقيفية في المقبلين علا الزواج؟
ٖ -ما المواضيع التي تتطرق ليها الدورات التثقيفية لتأقيق االستقرار األسري؟
* أستاذ ،لية الشيخ وح القضاة للشريعة والقا ون ،جامعة العلوم اإلسبلمية العالمية.
** أستاذ مساعد ،لية الشيخ وح القضاة للشريعة والقا ون ،جامعة العلوم اإلسبلمية العالمية.
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الشياسة الشرعية وأثرها يف عقد دورات تجقيفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٗ -ما أثيير السياسة الشرعيية في عقد الدورات التثقيفية؟
أهداف الدراسة.
تهدا هذه الدراسة لا:
ٔ -الأد من ظاهرة الطبلق ،واالرتقاء بثقافة الب اء األسري لدى المقبلين علا الزواج مين خيبلل اليدورات التثقيفيية للمقبليين
علا الزواج.
ٕ -بيان أهمية الدورات التثقيفية للمقبلين علا الزواج من خبلل الموضوعات التي تت اولها.
ٖ-

براز أثر السياسة الشرعية في عطاء الدورات التثقيفية للمقبلين علا الزواج.

الدراسات الشابقة.
توجد دراسات عدة لها صلة بموضوع البأث ،ذ ر م ها:
ٔ)

الجويسر ،غيداء عبد ا (ٕٖٗٔهيٕٓٔٓ-م) ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط للزواج ،وب ياء األسيرة د ارسية

وصفية تأليلية لبرامج التأهيل للزواج ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك عبد العزيز ،الممل ة العربية السعودية.
يت فيهيا الباأثية اإلطييار
ت اوليت هيذه الد ارسية اليدورات التثقيفيية للمقبليين عليا الييزواج ،وتت يون مين سيتة فصيول .بأث ْ
ال ظري لبرامج التأهيل للزواج والتخطيط لس ،وب اء األسرة ،وبي ت برامج التأهيل للزواج ،ووضأت تعريفها ،و شأتها ،ومن
األمور التي تطرقت لها أيضاً التخطيط للزواج وب اء األسرة.

تختلا دراست ا عن الدراسة السابقة في األمور اآلتية:

ٔ.

يغل علا تليك الد ارسية جا ي اإلرشياد ال فسيي ،وتسيت د ليا عليم الي فس واالجتمياع ،أميا د ارسيت ا فهيي ت طليق مين م ظيور
شرعي وفقهي.

ٕ.

تلك الدراسة تتعلق باألسرة السعودية بوجس خاص ،أما د ارسيت ا فهيي ت ظير مين م ظيور فقهيي ،وال تتعليق ببيئية خاصية،
أو مجتمع بعي س.

ٖ.

تهدا دراست ا لا بيان أثر السياسة الشرعية في عقد دورات تثقيفية للمقبلين علا الزواج ،وهذا أمر لم تتطرق ليس
الباأثة في دراستها.

ٕ)

الشيمري ،أيياتم بيين أمييد (ٖٕٔٓم) ،فاعلييية الييدورات التدريبييية لتأهيييل المقبلييين علييا الييزواج فييي الأييد ميين الخبلفييات الزوجييية،

رسالة ماجستير ،جامعة ايا العربية للعلوم األم ية ،الرياض.
هذه الدراسة م و ة من خمسة فصولّ ،بين فيها الباأث االأتياجات التدريبيية للمقبليين عليا اليزواج ،وتأدييد األهيداا
لهذه الدورات ،وتأدث ايضاً عن فاءة المدربين القائمين عليها ،وعرض ماذج لبعض الدراسات العي ية التي قام بها.
تختلا دراست ا عن الدراسة السابقة بأن الباأث رّ ز فيها علا مدى فاعليية اليدورات التدريبيية فيي المجتميع السيعودي،

وأثرها فيي الأيد مين الخبلفيات الزوجيية ،والتعيرا عليا أهيم الخبلفيات الم تشيرة فيي المجتميع السيعودي لمعالجتهيا .أميا د ارسيت ا فتبيين
أهمية الدورات التثقيفية للمقبلين علا الزواج من م ظور شرعي ،ما تبين أثر السياسة الشرعية في هذه الدورات.
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ٖ)

عس ر ،م صور عبد الرأمن (ٕٓٓٛم) ،اتجاهات األسرة السعودية أو الدورات التدريبيية فيي العبلقيات الزوجيية ،بأيث

مقدم في لقاء علمي بع وان :األسرة السعودية والتغيرات المعاصرة.
يت ييون هييذا البأييث ميين ثبلثيية مباأييث ،وأهييم المواضييع التييي تطييرق ليهييا الباأييث :مفهييوم الييدورات التثقيفييية ،وأ يواع
قيام المجتمع بالدورات التدريبية.

الدورات التدريبية ،وأسبا

تختلا دراست ا عن الدراسة السابقة بال قاط اآلتية:
ٔ.

يقع مجال الدراسة السابقة في طاق علم االجتماع ،واإلرشاد ال فسي ،بي ما مجيال د ارسيت ا يقيع ضيمن م ظيور السياسية
الشرعية اإلسبلمية.

ٕ.

الدراسة السابقة مختصة بالمجتمع السعودي ،أيث قاميت بد ارسيات عليا مياذج مين المجتميع السيعودي ،بي ميا د ارسيت ا
ليست خاصة بفئة معي ة.

مههجية البخح.
اتبع الباأثان في الدراسة الم هج الوصفي ،واالستقرائي ،والتأليلي ،من أيث جمع الميادة العلميية مين الم ارجيع ،واالسيتفادة
من الثروة الفقهية ،و ت

علم االجتماع ،واإلرشاد ال فسي المرتبطة بموضوع دراست ا ،وتأصيلها ،وتأليلها.

خطة البخح.
جاءت الدراسة في أربعة مباأث:
معنى السياسة الشرعية لغ ًة واصطالحاً.
المبحث األول:
ً
المطمب األول :مفهوم السياسة لغةً.
المطمب الثاني :مفهوم السياسة اصطبلأاً.

المبحث الثاني :مفهوم الدورات التثقيفية ونشأتها.
المطمب األول :مفهوم الدورات التثقيفية للمقبلين علا الزواج.
المطمب الثاني :شأة الدورات التثقيفية للمقبلين علا الزواج.
المبحث الثالث :أهمية الدورات التثقيفية والمواضيع التي تبحثها.
المطمب األول :أهمية الدورات التثقيفية.
المطمب الثاني :مواضيع الدورات التثقيفية للمقبلين علا الزواج.
المبحث الرابع :أنموذج تطبيقي عمى الدورات التثقيفية وأثر السياسة الشرعية فيها.
المطمب األول :التجربة الماليزية بوصفها أ موذجاً تطبيقياً للدورات التثقيفية.

المطمب الثاني :أثر السياسة الشرعية في جراء الدورات التثقيفية للمقبلين علا الزواج.
الخاتمة :ذ ر فيها أهم ال تائج والتوصيات التي توصلت ليها الدراسة.
رجو ا –سبأا س -أن ي ون عمل ا متقببلً و افعاً لطلبة العلم ،وأن ي ون مقدمة لبأوث أخرى ت ون افعة ألب اء األمة.
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الشياسة الشرعية وأثرها يف عقد دورات تجقيفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املبخح األول:

مفهوم الشياسة الشرعية لػةً ًواصطالح ًا.
ة.
املطلب األول :مفهوم الشياسة لػ ً

ِ
اس يةً" دب يره وقييام بييأمره(ٔ) ،والسياسيية هييي
وس يسُ" "سَي َ
ياس" زيييد األميير َ"ي ُس ُ
و"سي َ
السياسيية ميين المصييدر الثبلثييي سييوسَ ،
استصبلح الخلق ب رشادهم لا الطريق الم جي في العاجيل واآلجيل(ٕ) والسِّياسية فعيل السيائس ،اليذي يسيوس اليدوا ة سياسيةً،
(ٖ)
صِلأس(ٗ).
يقوم عليها ويروضها ،والوالي َي ُسوس ة
الر ّ
القيام علا الشيء بما ُي ْ
عية و ْأمرهم  .والسِّياسةُ ُ
ِ
ييس علييس أي :أَ ةد َ  ،وأ ُِّد َ (٘) .ومع يا قوليك
وس ْس ُ
ياس وس َ
ت الرعية سياسة :أمرتها و هيتها ،ويقال :فبلن ُم َجةر ٌ  ،قد س َ
ُ
يسوسهم :أ س ي ظر في دقيق أمورهم مأخوذ من السوس(.)ٙ

يوم س ٍ
وسي ةيو ٍ
اس
وال ةسي ْيو ُس ،بييالفَتْحِّ :
ورُج ي ٌل َسي ٌ
اسيية ُ
ياس ،ميين قي ٍ َ َ
َس ُ
اسييوهم َس ْوس ياً ،وِاذا أرسييوه قيييلَ :سةو ُسييوه ،وأ َ
وس ُ
اس يةَُ ،
الرَي َ
اسييوهَ ،

أَْ َش َد ثَ ْعلَ ٌ :
ِ ِ ()ٚ
للر ِ
جال َي ْوَم القتَال
ادةٌ ل ُ ِّل َج ِمي ٍع َساسيَةٌ ِّ
يادةٌ قيَ َ
َس َ

املطلب الجاني :مفهوم الشياسة الشرعية اصطالح ًا.
لم يتفق الفقهاء علا تعرييا واأيد للسياسية الشيرعية؛ وسيب

تعريفات ثيرة للسياسة الشرعية ،ومن هذه التعريفات:

ذليك اخيتبلا فهمهيم لمع اهيا ،وميا المقصيود بهيا؟ وتوجيد

أوالً :تعريف الفقهاء القدامى.

ضيق فيها ،ومن هذه التعريفات:
ذ ر الفقهاء تعريفات عدة للسياسة الشرعية ،فم هم من توسع في تعريفها ،وم هم من ّ

ياس معيس أقير
عرفها ابن عقيل الأ بلي بأ ها" :السياسة ما ان من األفعال بأييث ي يون ال ُ
ّٔ -
()ٛ
الفساد ،وان لم يشرعس الرسول  ،وال زل بس وأي" .

ليا الصيبلح ،وأبعيد عين

بلأظ أن تعريا ابن عقيل قد توسع في مع ا السياسية الشيرعية ،فجعلهيا تشيتمل عليا يل ميا مين شيأ س صيبلح العبياد،

وان لم يرد بس ص شرعي من تا

أو س ة.

()ٜ

عرفها عبلء الدين الطرابلسي الأ في بأ ها" :شرع مغلظ" .
ٕ-
ّ
هذا التعريا أصر السياسة فقط في تغليظ العقوبة ،بأيث ال تتعداها لا غيرها من األمور التي فيها صبلح الخلق.

عرفها ابن جيم الأ في بأ ها" :هي فعل شيء من الأا م لمصلأة يراها ،وان لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي"(ٓٔ).
ٖ-
ّ
ُيبلأظ أن هذا التعريا يشبس تعريا ابين عقييل ،فقيد توسيع فيي مفهيوم السياسية الشيرعية ،بأييث تشيمل يل ميا فييس مصيلأة،
ولم يرد بس ص.

"عرفه ييا بعض ييهم بأ ه ييا تغل يييظ ج اي يية له ييا أ ييم ش ييرعي
ٗ -وق ييال اب يين عاب ييدين ف ييي أاش يييتس ف ييي تعري ييا السياس يية الش ييرعيةّ :
أسماً لمادة الفساد" ،وقولس لها أ م شرعي مع اه :أ ها داخلة تأت قواعد الشرع ،وان لم ي ص عليها بخصوصها"(ٔٔ).

وهذا التعريا أصر السياسة الشرعية في تغليظ عقوبة الج ايات؛ وذلك درءاً للفساد ،وهو بذلك يوافق الطرابلسي.
من خبلل ال ظر في تعريفات علماء الأ فية ،جد أ هم ذهبوا لا اتجاهين :بعضهم توسع فيها ،وجعلهيا تشيمل يل ميا

ضيق مفهومها ،ومجاالتها وأصرها فقط في تغليظ العقوبة وتشديدها الطرابلسي.
فيس مصلأة ابن جيم الأ في ،وبعضهم ّ
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ثانياً :تعريف العمماء المعاصرين.

عرفهييا عبييد الييرأمن تيياج بأ هييا" :اسييم لؤلأ ييام والتصييرفات التييي تييدبر بهييا شييحون األميية فييي أ وماتهييا وتش يريعاتها
ٔ-
ّ
وقضائها ،وفي جميع سلطاتها الت فيذية واإلدارية ،وفي عبلقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من األمم"(ٕٔ).
خبلّا بأ ها" :تدبير الشحون العامة للدولية اإلسيبلمية بميا ي فيل تأقييق المصيالح ودفيع المضيار

عرفها عبد الوها
ٕ-
ّ
مما ال يتعدى أدود الشريعة ،أو أصولها ال لية ،وان لم يتفق وأقوال األئمة المجتهدين"(ٖٔ).

عرفها فتأي الدري ي بأ ها" :تعهد األمر بما يصلأس"(ٗٔ).
ٖ-
ّ
عرفها سعد العتيبي بأ ها" :هي ل ما صدر عن أولي األمر من أأ ام واجراءات ،م وطة بالمصلأة ،فيما ليم ييرد
ٗ-
ّ
بشأ س دليل خاص معين دون مخالفة للشريعة"(٘ٔ).

عرفها عبد العال عطوة بأ ها" :فعل شيء من الأا م لمصلأة يراها ،فيما لم يرد فيس ص خاص صريح"(.)ٔٙ
٘-
ّ
 -ٙع ّيرا عبيد الفتياح عميرو السياسية الشيرعية بأ هيا" :هيي مجموعية األوامير واإلجيراءات الصيادرة عين مخيتص شيرعاً،
والتي تطبق من خبللها أأ ام الشريعة اإلسبلمية ،فيما ال ص فيس علا المأ ومين بشروطها المعتبرة"(.)ٔٚ

وعرفها عبد ا ال يبل ي بأ ها" :هيي خطية عميل يسيت د ليهيا الأيا م والفقييس لوضيع التيدابير الم اسيبة لت ظييم شيحون األمية
-ٚ
ّ
في مختلا المجاالت االقتصادية ،والعس رية ،وغيرها ،بهدا تأقيق الت مية وال هضة في المجتمع"(.)ٔٛ

ويم ا القول بأن السياسية الشيرعية هيي :يل ميا يصيدر عين وليي األمير مين أوامير ،أو جيراءات بهيدا تأقييق مصيلأة

العباد ،وت ظيم شحون أياتهم ،مما لم يرد بس ص شرعي أو زل بس ص ليأقق مقصود الشارع م س.
املبخح الجاني:

مفهوم الدورات التجقيفية ونشأتها.
املطلب األول :مفهوم الدورات التجقيفية للنقبلني على الزواج.

عقد دورات تثقيفية للمقبليين عليا اليزواج أمير أيديث جيداً ،أييث الأيظ المهتميون بالجا ي

االجتمياعي واليدي ي ارتفياع

سبة الطبلق ليس في األردن فأس  ،وا ما في سائر بلدان العالم العربي واإلسبلمي؛ لذلك بدأ المسحولون بيالتف ير ،والبأيث

ع يين ع ييبلج فاع ييل له ييذا ال ييداء المس ييتفأل والخطي يير؛ ذ ييس محش يير خطي يير ي ييدق يياقوس الخط يير ،مه ييدداً األم يين االجتم يياعي
للمجتمعات العربية واإلسبلمية ،واستقرار األسر أي ما ا ت.
يشير مصطلح "برامج التأهيل للزواج" في الغال

لا ب ارمج ،دورات وورش عمل مصممة للمقبلين عليا اليزواج ،وهيي

ص ِّيم َمت بهيدا ت يوين المعرفية ،واالتجاهيات ،وا سيا
تقديم مجموعة مين المعلوميات ُ

المهيارات ،والسيلو يات البلزمية لتأقييق
()ٜٔ

عبلقة زوجية أميمة و اجأة ،وهي جراء وقائي يعرض الخيارات ،والتأديات في العبلقة الزوجية قبل وقوع المش بلت

.

ذ ر الباأثون تعريفات عدة للدورات التثقيفية للمقبلين علا الزواج ،ذ ر م ها:
عرا ل مظا الدورات التثقيفية للمقبليين عليا اليزواج بأ هيا" :بيرامج التأهييل لليزواج التيي تتمثيل فيي اليدورات التيي تق ّيدمها
ّ
بعض م ار ز اإلرشاد األسري والزواجي ،وبعيض الجمعييات الخيريية المختصية بالشيحون األسيرية ،وشيتا اليدورات التيي تأيت مسيما
التأهيل للزواج"(ٕٓ).

عرفيت سعاد غيث هذه الدورات بأ ها" :مجموعة من المعارا والمعلومات والمهارات التدريبية المرتبطة بالزواج ،يتي ي يم
ّ
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تزويد المشار ين المقبلين علا الزواج بها ،لت مية عبلقتهم الشخصية والمأافظة عليها بعد الزواج(ٕٔ).
عرا م صور عسي ر هيذه اليدورات بأ هيا" :بر يامج تثقيفيي يهيدا ليا تعلييم األزواج والمقبليين عليا اليزواج يفيية التعاميل
ّ

ويعمل في أوقات مأددة ،ولفترة زم ية معي ة في أما ن معلومة"(ٕٕ).
السليم بين الزوجين ،وطرق تربية األب اءُ ،
وعرفت غيداء الجويسر هذه الدورات بأ ها" :برامج تثقيفية م ظمة في فتيرة زم يية مأيددة تهيدا ليا عيداد المقبليين
ّ

واليراغبين بييالزواج بمهييارات ،وا سييابهم أسييالي تف ييير ،واتجاهييات ب يفييية التعامييل السييليم بييين الييزوجين ميين أجييل مسيياعدتهم علييا
ب اء أسرة مستقرة"(ٖٕ).

خلييص ميين هييذه التعريفييات أن الييدورات التدريبييية للمقبلييين علييا الييزواج :هييي بيرامج تعطييا للمقبلييين علييا الييزواج ميين قبييل
جهات مختصة؛ لتوعيتهم ب يفية التعامل السليم مع أزواجهم ،وا سابهم المهارات البلزمة لب اء أسرة مستقرة.
املطلب الجاني :نشأة الدورات التجقيفية للنقبلني على الزواج.

بييدأت بيرامج التأهيييل للييزواج فييي عييام ٖٜٓٔم ،ولييم تظهيير ميييدان علمييي للد ارسيية ال بعييد عييام ٜٓٔٙم فييي الواليييات

المتأييدة األمري ييية؛ وذلييك اسييتجابة ميين المحسسييات االجتماعييية للتغي يرات المختلفيية التييي يميير بهييا الييزواج ،فأصييبأت ب يرامج
التأهيييل للييزواج تُقَي ّيدم علييا مسييتوى واسييع فييي دول العييالم أسييتراليا ،ودول أوروبييا ،ولأقييت هييذا التيياريخ طف يرة فييي تقييديم هييذه
البرامج ،والمأتوى الذي تُقَ ِّد ُميسُ ،وأصيبأت تُقَي ةدم لؤلفيراد والمقبليين عليا اليزواج معياً فيي م ارأيل مختلفية مين الأيياة ،وتُقَي ةدم هيذه
ويصةي ةمم بعضيها
البرامج عبر خدمات تطوعية في المجتمع ،والم ار يز الدي يية ،والجامعيات ،والميدارس لطلبية المرألية الثا وييةُ ،

خصيصاً لجميع أفراد األسرة(ٕٗ).

املبخح الجالح:

أهنية الدورات التجقيفية واملواضيع الــيت تبخجها.
املطلب األول :أهنية الدورات التجقيفية يف احلفاظ على االستقرار األسري.

ُّ
يعد تأهيل المقبليين عليا اليزواج مين ال اأيية ال فسيية واالجتماعيية أمي اًر فيي غايية األهميية؛ ألن أغليبهم ي شيغلون خيبلل

اسييتعدادهم لم ارسييم الييزواج ،بتجهيييز الم ييزل وبالشييحون المادييية ،وال يهتم ييون بطبيعيية الأييياة فيمييا بييي هم ،و يييا سييت ون ف ييي
المستقبل ،وهو األمر الذي يجعل الزوجين يصطدمان بالمشا ل التي قد يتعرضان لها فيي أول أسيبوع ،أو شيهر مين اليزواج،

مما يحدي لا توتر العبلقة بي هميا؛ ليذلك أرصيت العدييد مين اليدول العربيية عليا خضياع األزواج ليدورات تأهييل؛ مين أجيل

تهيئتهم للأياة الزوجية(ٕ٘).

ويم ا جمال أهمية هذه الدورات في ال قاط اآلتية:
ٔ -تعمل علا تبصير األزواج والمقبلين علا الزواج بقضيايا الأيياة األسيرية الصيأية والمسيتقرة ،وزييادة اليوعي المجتمعيي
بمفهوم األسرة السعيدة والمتعافية(.)ٕٙ

ٕ -تساعد في تغيير االتجاهات السلبية أو الزواج واألسيرة ،وال تقتصير االسيتفادة مين هيذه البيرامج عليا الجا ي
فقط(.)ٕٚ

ٖ -تساعد المقبلين علا الزواج في التعرا علا أهداا الأياة الزوجية واألسرية وتبصرهم بأسالي

ال ظيري

التخطيط المشترك
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للمستقبل ،وما ست ون عليس أياتهما خبلل الس وات القادمة( ،)ٕٛوالتوعية بع اصر التخطيط السيليم لليزواج قبيل اإلقبيال
علا هذه الخطوة(.)ٕٜ

ٗ -تُسهم في زيادة وعي األسر بالمش بلت التي تحدي لا توتر العبلقات األسرية ،مما يحدي ليا التقلييل مين الخبلفيات،
والصراعات التي قد تظهر في العبلقة الزوجية ،والوقاية من المش بلت األسرية ،والعمل علا معالجتها ع د وقوعها(ٖٓ).
٘ -توعية الراغبين بالزواج بالثقافة الج سية مين م ظيور قيميي وأخبلقيي؛ مين أجيل ضيمان اسيتمرار الأيياة الزوجيية فيي
عد محش اًر لبداية الخبلفات بين الزوجين(ٖٔ).
المستقبل ،وتأقيق التوافق بين الزوجين ،فا عدام التوافق ُي ّ
 -ٙتساعد في توفير البيئة اآلم ية ل ميو وتطيور العبلقية الزوجيية واسيتمرارها ،وتأقييق التوافيق بيين اليزوجين ،مميا ييحدي
لا تأقيق االستقرار األسري(ٕٖ).

اال أيراا فيي أيياتهم ،وترفيع مسيتوى

 -ٚتعود بال فع علا األطفال وت شيئتهم ت شيئة سيليمة صيأيأة وتبعيدهم عين أسيبا

معرفة الوالدين بالتيأثيرات السيلبية للمشي بلت الزوجيية عليا األطفيال ،وتأسيين معرفية وعيي الواليدين وسيلو ياتهم ،والتعيرا
علا مدى استم اررية هذا التأثير في األطفال(ٖٖ).

 -ٛتعمل علا تزويد المقبلين علا الزواج بمهارات الأياة الزوجية ،و يفية التعامل ميع المشي بلت ،والضيغوط الأياتيية
التي تواجس األزواج ،والتي غالباً ما تحدي لا تف ك األسرة وا هيارها(ٖٗ).

 -ٜتعمل علا مداد الزوجين ببعض المهارات السلو ية ،والمعرفية التي تساعدهم فيي التعاميل الأسين ميع بعضيهم ،وفهيم
ل واأد من الزوجين لآلخير ،مميا ييحدي ليا تقلييل الع ياد ،وتشيبث يل واأيد م هميا ب أرييس ،والتخليي عين السيلو يات غيير

المقبولة ل ل م هما التي تسب

المضايقة ،أو غضا

الطرا اآلخر(ٖ٘).

ٓٔ -تغيير اتجاهات و راء وأف ار المقبلين علا اليزواج بميا يعيزز ع يدهم مسيحولية اليزواج واألسيرة ،ليتم يوا مين التعاميل
مع الضغوط الزوجية ،واألسرية بمستوى من اإلدراك يأقق االستقرار الزواجي واألسري(.)ٖٙ
الزوجين المهارات البلزمة لبلستقبلل السليم بالأياة الزوجية.

ٔٔ -تُ س
ٕٔ -التوعية الشاملة بأن الزواج هو عبلقة تقوم علا تقان مهارات العبلقات الشخصية ،وأن هذه المهارات من المم ين
عد جزءاً من الت مية الشخصية ل ل سان(.)ٖٚ
تعلمها ،وتعلمها ُي ّ

املطلب الجاني :مواضيع الدورات التثقيفية لممقبمين عمى الزواج.

تتصا طبيعة البر امج التيأهيلي ب و يس تعليميياً وتوعويياً ،ويتضيمن مأتيوى مأيدداً مسيبقاً ،وفتيرة زم يية مأيددة ،ويرت يز

علا م هج اإلرشاد الوقائي الذي يهدا لا تأقيق التوافق والرضا بين الزوجين(.)ٖٛ
تختلا مواضيع الدورات من دورة ألخيرى ،ومين بليد آلخير؛ وذليك ألسيبا

عيدة ،م هيا :العيادات ،والتقالييد ،والبيئية،

والثقافة ،واللغة ،وغير ذلك ،فمثبلً طبيعية اليدورات ومواضييعها التيي تُعقيد فيي ماليزييا مين الصيع
في األردن.

جيداً تطبيقهيا بأيذافيرها

وأهم الموضوعات التي تت اولها الدورات التثقيفية:

ٔ -التثقيا الصأي ،مثل :الفأص الطبي قبل الزواج ،توضيح مفهوميس ،وأهميية ج ارئيس ،واآلثيار السيلبية ليزواج األقيار (،)ٖٜ
"قال عمر بن الخطا

 آلل السائ  :غربوا ال اح ال تضووا"(ٓٗ).
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الشياسة الشرعية وأثرها يف عقد دورات تجقيفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغ ْسل والج ابية ،وأأ يام ليلية اليزواج ،والأقيوق والواجبيات الزوجيية،
ٕ -األأ ام الشرعية المتعلقة بالزواج ،مثل :أأ ام ُ
واآلدا الشرعية في التعامل بين الزوجين ،وأأ ام الخطبة والزواج(ٔٗ).
ٖ-

اقتصاديات األسرة ،تعليم المقبلين علا الزواج التخطيط ال اجح إلدارة األسرة ،وادارة مي از يتها ،فأسن دارة موارد
األسرة أمر ال بد للمقبلين علا الزواج من تعلمس .فالدراسات تشير لا أن عدم قدرة الزوجين في التغل
المحدية لا الطبلق(ٕٗ).

علا األعبياء

عد من األسبا
المادية ُي ّ
يعلَيم أن أعبياء جدييدة سييتلقا عليا عاتقيس ،وأ يس سيصيبح مسييحوالً
ٗ -اليزواج مسيحولية ،عليا يل مين أقبييل عليا اليزواج أن ْ
لتأميل المسيحولية أيضياً ،في ذا ا يا متيدرَبين عليا
عن زوجة ،وأوالد ،وم زل ،وغير ذلك ،و ذلك الفتياة يجي أن تتهييأ ّ
تأمل المسحولية ،فسيراعي ل م هما ظرا اآلخر(ٖٗ) ،يقيول  " :ل يم راع ،و ل يم مسيحول عين رعيتيس ،فاإلميام راع
ّ
ومسحول عن رعيتس ،والرجل في أهلس راع ،وهو مسحول عن رعيتس ،والمرأة في بيت زوجهيا راعيية ،وهيي مسيحولة عين
رعيتها ،والخادم في مال سيده راع ،وهو مسحول عن رعيتس"(ٗٗ).

٘ -أسن التعامل مع أهل الزوج أو الزوجة ،والمأافظة علا عبلقة طيبة معهم ،وتأذير المقبلين عليا اليزواج مين فشياء
خصوصيات بيت الزوجية ألهل الزوج ،أو أهل الزوجة(٘ٗ).

كاس أة سمك ًة
 -ٙقبول االختبلا ،االختبلا س ة من س ن ا تعالا في األرض ،يقول ا َ  :ولَ ْو َ
اء َربُّك َك لَ ََ َع َكل ال سن َ
ش َ
وِ
ين ،إِسال َم ْن َر ِح َم َرُّب َك َولِ َذلِ َك َخمَقَ ةه ْم[هيود .[ٜٔٔ-ٔٔٛ :وال تقيوم الأيياة مين دون االخيتبلا،
ون ةم ْختَمِ ِف َ
اح َدةً َوَال َي َازلة َ
َ
ويتقبي ُل ي ٌل م هميا اآلخير ،وييتفهّ ُم
ومن غير المم ن اتأاد ال اس في أأوالهم لّها ،فبل بد أن يتهيأ الزوجيان فسيياًّ ،
االختبلفات الشخصية ،ثم هما َي ْسعيان لا التقار مع مرور األيام(.)ٗٙ
 -ٚمهارة االتصال باآلخر ،وهي مطل طبيعي يأتاجس اإل سان لل جاح في التعامل مع من أولس ،ومن ذليك الأيوار بيين
الزوجين ،فيج مثبلً التر يز ،واالهتمام ،واإل صات ،وعدم فرض الرأي ،والتعبير عين المشياعر السيلبية ،وعيدم تما هيا،
وتأجيل المأادثة في أال اأتداد الأوار(.)ٗٚ

تأميل المسيحولية ،و التعرييا بمفياهيم
 -ٛاالستعداد لتربية األب اء تربية سيليمة بأييث ت ّيون ع يدهم ع يدهم القيدرة عليا ّ
األبوة اإليجابية ،والسلبية(.)ٗٛ
 -ٜمعرفية االختبلفييات الفسيييولوجية بيين الييزوج والزوجيية؛ لفهييم يفيية التعامييل بييين الطييرفين بعيد أن ُيي ْيد ِرك ييل م همييا أن
اختبلفهما من ال اأية الفسيولوجية يتبعس أمور ال بد من مراعاتها( ،)ٜٗومن الفروق بين الرجل و الميرأة أن العاطفية
في الغال

أعلا لدى المرأة من الرجل(ٓ٘).

ٓٔ -الوعي ،وهو أن ي ون لدى الزوجين رحيةٌ واضأةٌ عن فسيهما ،وهو مقدار دراك الواقع واألشياء من أولس ،وعلا
عد األساس في مو المجتمعات وتقدمها ،والوعي
الشا والفتاة أن ي ون لديهم الوعي بأن الزواج ظام اجتماعي ُي ّ
وعي مسبق(ٔ٘).
بالأياة ومتطلباتها ،فاألدوار التي يمارسها اإل سان في أياتس تأتاج م س لا ٍ

ٔٔ -الثقافة الج سية ،فهي تُ ُّ
عد المصدر الثقافي العلمي المب ي علا قواعيد علميية سيليمة ،للتعاميل ميع الطيرا اآلخير بعييداً
عمييا يسييتمد ميين معلومييات ميين األهييل ،أو األصييدقاء ،والتييي فييي الغالي ال ت ييون مب ييةً علييا أُسييسٍ علميييةٍ صي ٍ
يأيأة(ٕ٘)،
ومن الموضوعات التي يتم لفت ال ظر ليها :تأريم الجماع في الدبر ،واليدورة الج سيية ،وشيرح الجهياز الت اسيلي األ ثيوي،
الغ ْسل ،وصأة الجهاز الت اسلي ،و ليلة الزفاا(ٖ٘).
وغشاء الب ارة ،وارتفاع الغريزة الج سية لدى الرجل ،و ُ
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وسييبل الوقاييية م ييس ،وطييرق عبلجييس ،والتر يييز علييا سيُيبل الأ يوار
ٕٔ -بيييان المقصييود بييالع ا األسييري ،وأشي الس ،و ثييارهُ ،
البةاء داخل األسرة ،وغرس القيم األخبلقية(ٗ٘).
ٖٔ -التخطيط المشترك للمستقبل ،وما ست ون عليس أياتهما خبلل الس وات القادمة(٘٘).

ٗٔ -االطبلع علا السلو يات الخاطئة من الطرفين ،مثل :الغيرة ،و ثرة السيحال ،و ثيرة الطلي  ،والع ياد ،ورفيض المعاشيرة
الزوجية في أال الخبلا مع الزوج(.)٘ٙ

٘ٔ -يفية أل الخبلفات األسرية ع د أدوثها ،وتعليمهم الواقعية في الأياة الزوجية ،وتوطين ال فس علا معرفة ل ميا
يلزم في فين التعاميل مين أجيل اأتيواء الخيبلا ،والتوصيل ليا طيرق ألّيس بأقيل الخسيائر المتوقعية يي ت يون الأيياة
الزوجييية علييا أأسيين وجييس ،باإلضييافة لييا تبصيييرهم بمهييارات التوافييق ،والت يييا ،وادارة الضييغوط ،وادارة الص يراع،

وضبط الغض  ،والسيطرة علا السلوك الع يا ،والعدوا ي(.)٘ٚ

 -ٔٙالتعريا بأهمية الدي ور الم زلي ،فقد أ د علماء ال فس أن ه اك عبلقية قويية بيين دي يور الم يزل األ ييق والميريح والهيادل،
والأالة ال فسية للزوج و الزوجة ،واألوالد(.)٘ٛ

املبخح الرابع:

مجال تطبيقي على الدورات التجقيفية وأثر الشياسة الشرعية فيها.
املطلب األول :مناذج تطبيقية على دورات إلزامية للنقبلني على الزواج (التجربة املاليزية).

ن الدورات التدريبية اإللزامية قد ُعمل بها ببعض الدول ،فمثبلً جد أن دولة ماليزيا وضعت بر امجياً خاصياً للمقبليين

علا الزواج ،وتم أهم جيازة عين العميل لميدة تصيل ليا شيهرين( .)ٜ٘تتمثيل التجربية الماليزيية فيي ف يرة تقيديم دورات تعريفيية،
لتوعية المقبلين علا الزواج ،وتُعد هذه الدورات من أهم ِ
الخدمات التي تقدمها الدولة؛ ذ ن مين أهيم أهيداا الهيئية القضيائية
أن ت عم األسر باألمن واالستقرار ،وأن ت ون في م أى عن الهدم والضياع ،وال شيك فيي أن أأيد أبيرز المشي بلت التيي تُسيهم

في هدم يان األسرة م ذ بداية ت وي ها هيو عيدم فهيم اليزوج أو الزوجية أو ليهميا أهميية األسيرة ،وأقيوق وواجبيات يل م هميا
أو اآلخر(ٓ.)ٙ

ان للتجربة الماليزية دور في تخفيا سبة الطبلق في ماليزيا ،فبي ما ا ت سبة الطبلق تصل ليا  %ٖٚجيد أ هيا
ا خفضت لا ٓٔ %بعد أن طبقت ماليزيا تلك التجربة الفريدة من وعها.

(ٔ)ٙ
عوق طموأات ببلده فيي التطيور،
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير مأمد  ،ان علا وعي بأن ارتفاع سبة الطبلق تُ ّ
ولهييا تييأثير سييلبي فييي مسييتقبل ماليزيييا ،لييذا عمييل علييا أن ت ييون دولتييس ميين الييدول ال بييرى المتقدميية ،وأمييام هييذه الطموأييات

وجد أن مش لة الطبلق ستعيق خططس ،وتحثر في اقتصاد بلده لما لها من ثار اجتماعية ،واقتصادية سلبية.
لجأ مهاتير مأمد لا استأداث عبلج لمشي لة الطيبلق ،فقيد أليزم يل مين يرغي
خولييس الييزواج ،وترتي
لييدورات تدريبييية متخصصيية ،يأصييل بعييدها علييا رخصيية تُ ّ
ماليزيا لا  ،%ٚأيث تُعد اليوم من أقل دول العالم في سبة الطبلق(ٕ.)ٙ

فيي اليزواج مين الج سيين أن يخضيع

علييا ذلييك أن ا خفضييت سييبة الطييبلق فييي

قام مهاتير ب شياء م ار يز متخصصية لتأهييل واعيداد المقبليين عليا اليزواج مين الج سيين تأيت شيراا مجليس الشيحون

الدي ية التابع للأ ومة المر زية ،معل اً تطبيق تجربة رخصة الزواج اإللزامية؛ ذ ال يعقد عقد الزواج بيين اليراغبين بيالزواج ال
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)15ع (1441 ،)3ه2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 010

9

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2021], Iss. 3, Art. 5

الشياسة الشرعية وأثرها يف عقد دورات تجقيفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأصولهم علا رخصة بعد خضوعهم لدورات تدريبية تتعلق بالزواج ،والتربية ،والتدبير الم زلي ،وأن علا ل ارغي بيالزواج
أن ُيقدم للقاضي الشرعي شهادة من و ازرة الشحون االجتماعية تفيد بأ يس أصيل عليا دورات فيي الأيياة الزوجيية واألسيرية فيي
قاط مأددة .ما أمر ب شاء م ات لئلرشاد األسري في ل م طقة ،واالهتمام باختيار العاملين فيها بش ل جيد(ٖ.)ٙ
وتمتاز التجربة الماليزية المتعلقة برخصة الزواج بمجموعة من الخصائص ،وهي(ٗ:)ٙ

ٔ -أ ها لزامية ،الفأص الطبي قبل الزواج في الممل ة األرد ية الهاشمية تماماً ،وشهادتس تصلح ميدى الأيياة مين م ار يز
معتمدة.

ٕ -أ هيا تت يياول أمييو اًر ثييرة ،فهييي تشييمل الجوا ي

الشييرعية واالجتماعييية ،ومهييارات االتصييال والأيوار ،والصييأة ،وادارة

األسيرة ،وأهييدافها ،والتخطيييط للأييياة الزوجييية ،وفهييم فسييية الييزوج أو الزوجيية ،وطييرق زيييادة أي

تأمل المسحوليات ،وأسن تدبير األمور المالية.
اآلخر ،وادارة المش بلت األسرية ،و ّ
ٖ -يعطيها مدربون معتمدون من قبل م ار ز مختصة يشرا عليها مجلس الشحون الدي ية.

ييل طييرا للطييرا

ٗ -تُق ةدم هذه البرامج في م ار ز خاصة بها ،وتشترك م ار ز عامة في تقديمها ،بل قد تقام فيي المسياجد ،وفيي األريياا،
والمدن ال ائية.
ُ٘ -يقدم البر امج مدربون ستة ل ل مجموعةٌ ،ل في تخصصس ،ف ذا ا تها الوقت يفسأون المجال لؤلسئلة الخاصة التيي
توجس ل ل مدر علا ِأده.
ّ
 -ٙالم هج موأد فيي يل ماليزييا ،ومطبيوع ،ويبياع بيثمن زهييد ،والرسيم ال يسياوي أ ثير مين ٕٓ دي يا اًر أرد يياً (ٓ ٛرجيت مياليزي)
وتخفض للطبل .

قدم للشبا والفتيات ،وتشترك م ار ز أ ومية وأهلية وخيرية في تقديمس؛ لتغطي الأاجة ليس في تعاون متميز.
 -ٚالبر امج ُي ّ
املطلب الجاني :أثر الشياسة الشرعية يف إجراء الدورات التجقيفية للنقبلني على الزواج.
يلمة ص ٍ
من المعلوم ل ا أن الوسائل تأخيذ أ يم الغاييات ،وأن مين أهيداا اليزواج فيي اإلسيبلم ب ياء أسي ٍرة مس ٍ
يالأة ،ت يون
يتم
لب ة قوية في ب اء المجتمع اإلسبلمي ،أسرة مستقرة ملتزمة بتعاليم اإلسيبلم ،وتتخيذ مين شيريعة اإلسيبلم مي هج أيياة ،وهيذا ي ُّ
من خبلل زوجين صالأين يفهمان بعضهما بعضاً ،يقوم ل واأد م هما بواجبس تجاه اآلخر ،وتجاه مجتمعس.

با

ن الدورات التي تُعطا للمقبلين علا الزواج ،هي أدى الدعائم التي تقوم عليها األسرة المسيلمة المسيتقرة ،ليذلك فمين
السياسة الشرعية التي تسعا لا تأقيق مقاصد الشريعة في جل المصالح ،ودرء المفاسيد عين المجتميع وأفيراده ،يجيوز

للأا م أن يقوم بسين تشيريع ُيل ِيزم فييس المقبليين عليا اليزواج أخيذ هيذه اليدورات قبيل جيراء عقيد اليزواج ،وبخاصية أ يس ثبيت أن
لهذه الدورات أث اًر طيباً في المجتمع الماليزي الذي أُعطيت فيس.
والدورات التثقيفية التي تُعطا للمقبلين علا الزواج ما هي جراء وقائي ل ثير من األمراض االجتماعية الم تشرة،
فالدورات التثقيفية تقوم علا تبصير المقبلين علا الزواج باليدور الم يوط بهيم ،وتبيين الواجبيات والأقيوق ل يل م هميا ،ومين

خبلل هذه المعرفة تقل سبة الخبلفات والمشا ل بين األزواج ،وبالتالي تقل سبة الطبلق.
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ن ال صوص الشرعية تدعو لا استقرار الأياة الزوجية ،وتوج

علي ا ضرورة األخذ بهذه األسبا  ،وا طبلقياً مين

القاعييدة الشييرعية التييي تقييول" :مييا ال يييتم الواجي ال بييس فهييو واجي "(٘ ،)ٙفي ن هييذه الييدورات ُيلي َيزم بهييا األفيراد؛ أل هييا وسيييلة
الستقرار المجتمع وأم س ،وهو مقصد شرعي مطلو .
ومن مقاصد الشريعة أن ي ون المجتمع المسلم قوياً م يعاً ،وقوة المجتمع تستمد من قوة األسرة.
اخلامتة.

توصلت الدراسة لا تائج وتوصيات عدة جملها علا ال أو اآلتي:

أوالً :النتائج.

ٔ -الدورات التدريبية هي برامج تُعطا للمقبلين عليا اليزواج مين قبيل جهيات مختصية؛ لتيوعيتهم ب يفيية التعاميل السيليم
فيما بي هم ،وا سابهم المهارات البلزمة لب اء أسرة مستقرة وسليمة ُب يت علا أسن االختيار.

ٕ -للدورات التدريبية أهمية بيرة في الأفاظ علا األسرة ،واسيتقرارها ،فهيي تسيهم فيي زييادة وعيي األسير بالمشي بلت التيي
تحدي لا توتر العبلقيات األسيرية ،ميا أ هيا تسياعد فيي تيوفير البيئية اآلم ية ل ميو وتطيور العبلقية الزوجيية واسيتمرارها،
و ذلك ف ها تعود بال فع علا األطفال ،وت شئتهم ت شئة سليمة صأيأة ،تبعدهم عن أسبا
ٖ-

اال أراا في أياتهم.

ن لدولة ماليزيا تجربة رائدة في مجال الدورات التأهيلية للمقبلين علا الزواج أسهمت في الأد من الطبلق.

ٗ -السياسة الشرعية في الدورات التدريبية تأقق مقاصد الشريعة اإلسبلمية في أفظ األسرة ،وأمايتها مين التف يك ،وتقيهيا
من ثير من األمراض االجتماعية.

٘ -لولي األمر أن يسن تشريعاً يلزم فيس األفراد المقبلين علا الزواج بأخذ هذه الدورات لما فيها من جل

م فعية ،ودرء

لمفاسد ثيرة.

ثانياً :التوصيات.

توصي الدراسة بما يأتي:

ٔ -ضافة مادة لا مواد قا ون األأوال الشخصية األرد ي تُلزم المقبلين علا الزواج بأخذ الدورة التثقيفية.
ٕ -تب ي و ازرة التربية والتعليم ،وو ازرة األوقاا شر ثقافة الوعي األسري.
ٖ-

لزام و ازرة التعليم العالي والبأث العلمي الجامعات ب ضافة مساق لا الخطة الدراسية متطل

جامعية خياص بالثقافية

األسرية.
و خر دعوا ا أن الأمد

ر العالمين.

اهلوامش.
(ٔ) الفيومي ،أأمد بن مأمد بن علي المقري ،المصباح المنير ،الم تبة العلمية ،بيروت ،جٔ ،صٗ٘ٔ.

(ٕ) ال فوي ،أبو البقاء أيو بن موسا الأسي ي (ٜٔٗٔهئٜٜٛ-م) ،الكميات ،محسسة الرسالة ،بيروت ،ص.ٛٓٛ

(ٖ) الفراهيدي ،أبوعبد الرأمن الخليل بن أأمد ،كتاب العين ،تأقيق :مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي ،دار م تبة الهبلل،
ج ،ٚص .ٖٖٙوالزبيدي ،مأمد بن مأمد بن عبد الرزاق الأسي ي (ٖ٘ٔٛهي) ،تاج العروس من َواهر القاموس ،دار الهداية،
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)15ع (1441 ،)3ه2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 012

11

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2021], Iss. 3, Art. 5

الشياسة الشرعية وأثرها يف عقد دورات تجقيفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج ،ٔٙص.ٔ٘ٚ
(ٗ) ابن م ظور ،مأمد بن م رم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت( ،طٔ) ،ج ٙص .ٔٓٚوالزبيدي ،تاج العروس ،مصدر سابق ،ج،ٔٙ
ص.ٔ٘ٚ

(٘) الزبيدي ،تاج العروس ،مصدر سابق ،ج ،ٔٙص.ٔ٘ٚ
( )ٙالعس ري ،أبو هبلل العس ري الأسن بن عبد ا (ٕٔٗٔهي) ،معَم الفروق المغوية ،محسسة ال شر اإلسبلمي التابعة لجماعة
المدرسين بقم( ،طٔ) ،ص.ٕٛٛ

( )ٚالزبيدي ،تاج العروس ،مصدر سابق ،ج ،ٔٙص.ٔ٘ٚ

( )ٛابن القيم ،أبو عبد ا مأمد بن أبي ب ر الزرعي ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،تأقيق :مأمد جميل غازي ،مطبعة
المد ي ،القاهرة ،ص.ٔٚ

( )ٜالطرابلسي ،أبو الأسن عبلء الدين علي بن خليل الأ في ،معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام ،دار الف ر ،ص.ٜٔٙ
(ٓٔ) ابن جيم ،زين الدين بن براهيم بن مأمد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار المعرفة ،بيروت ،ج٘ ،صٔٔ.

(ٔٔ) ابن عابدين ،مأمد أمين بن عمر (٘ٔٗٔهٜٜٔ٘-م) ،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،دار الف ر ،بيروت ،جٗ ص.ٔٚٛ
(ٕٔ) تاج ،عبد الرأمن (٘ٔٗٔهي) ،السياسة الشرعية في الفقه اإلسالمي ،من م شورات شب ة األلو ة ،ص.ٛ
(ٖٔ) خبلّا ،عبد الوها

(ٖٓ٘ٔهي) ،السياسة الشرعية ،القاهرة ،المطبعة السلفية ،صٗٔ.

(ٗٔ) الدري ي ،مأمد فتأي (ٖٗٗٔهيٕٖٓٔ-م) ،خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم ،محسسة الرسالة ،بيروت( ،طٕ)،
ص٘.ٔٙ

(٘ٔ) العتيبي ،سعد مطر المرشدي (ٖٕٔٓم) ،أضواء عمى السياسة الشرعية ،دار األلو ة لل شير( ،طٔ) ،صٕٓ.

( )ٔٙعطوة ،عبد العال أأمد (ٗٔٗٔهي) ،المدخل إلى السياسة الشرعية ،جامعة اإلمام مأمد بن سعود اإلسبلمية ،الممل ة
العربية السعودية ،دارة الثقافة وال شر ،الرياض( ،طٔ) ،صٗٗ.

( )ٔٚعمرو ،عبد الفتاح (ٜٜٔٛم) ،السياسة الشرعية في األحوال الشخصية ،دار ال فائس ،عمان األردن( ،طٔ) ،صٕٗ.
( )ٔٛال يبل ي ،عبد ا

براهيم زيد (ٕٜٓٓمٖٔٗٓ-هي) ،السياسة الشرعية مدخل إلى تَديد الخطاب اإلسالمي ،دار الفرقان،

عمان( ،طٔ) ،ص.ٚ

( )ٜٔالجويسر ،غيداء عبد ا

(ٕٖٗٔهيٕٓٔٓ-م) ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة

وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك عبد العزيز ،السعودية ،ص.ٔٛ

(ٕٓ) ل مظا ،عبيد علي عطيان ،والجويسر ،غيداء عبد ا (ٖٕٔٓم) ،دور برامج التأهيل في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء
األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج والمستفيدين منها بمدينة َدة ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،مجلد

ٕٔ ،صٖٔٔ.

(ٕٔ) غيث ،سعاد م صور (ٕ٘ٔٓم) ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية ،المجلس الوط ي لشحون األسرة،
عمان( ،طٔ) ،صٕٕٔ.

(ٕٕ) عس ر ،م صور عبد الرأمن (ٕٓٓٛم) ،اتَاهات األسرة السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوَية ،بأث مقدم
في لقاء علمي بع وان "األسرة السعودية والتغيرات المعاصرة" ،ص.ٙ

(ٖٕ) الشمري ،أاتم بن أمد (ٖٕٔٓم) ،فاعمية الدورات التدريبية لتأهيل المقبمين عمى الزواج في الحد من الخالفات الزوَية،
رسالة ماجستير ،جامعة ايا العربية للعلوم األم ية ،الرياض ،صٓٔ.

(ٕٗ) الجويس ي ير ،دور برامج اإلرشاد في التوعيكككة بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسكة وصفية تحميمية لبرامكككج التأهيل لمكككزواج،
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مصدر سابق ،ص.ٔٛ
(ٕ٘) مقابلة مع الوردا ي ،عمر ( ،)ٕٓٔٚدورات تأهيل الزواج خطوة لحماية األسرة ،جريدة العر العدد ٖٖ ،ٔٓٚصٕٔ.

( )ٕٙغيث ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية ،مصدر سابق ،ص ٕٓٔ .وعلوين ومطالقة ،دليل اإلرشاد
األسري ،مصدر سابق ،ص.ٜ

( )ٕٚالجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج،
مصدر سابق ،ص٘.

( )ٕٛغيث ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية ،مصدر سابق ،صٕٕٔ.
( )ٕٜالجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج،
مصدر سابق ،ص٘.

(ٖٓ) غيث ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية ،مصدر سابق ،صٕٕٔ .وعلوين ومطالقة ،دليل اإلرشاد األسري،
مصدر سابق ،ص.ٜ

(ٖٔ) ملأم ،سامي مأمد (ٕٓٔٓم) ،مبادئ التوَيه واإلرشاد النفسي ،دار المسيرة لل شر والتوزيع ،عمان( ،طٕ) ،صٖ.ٖٛ
(ٕٖ) غيث ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية ،مصدر سابق ،صٕٕٔ.

(ٖٖ) الجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج،
مصدر سابق ،ص.ٗٚ

(ٖٗ) عبد الأفيظ ،صبري ،دورات تدريبية لممقبمين عمى الزواج في مصرhttp: //elaphmorocco.com/Web/economics/ ،

 .2017/02/5701.htmlوملأم ،مبادئ التوَيه واإلرشاد النفسي ،مصدر سابق ،صٗ.ٖٛ

(ٖ٘) الأمادي ،أماد بن علي والهجين ،عادل عبد الفتاح ( ،)ٕٜٓٓبرامج التوَيه واإلرشاد النفسي واألسري ،شر مر ز الت مية
األسرية ،ص.ٖٙ

( )ٖٙالجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج،
مصدر سابق ،ص.ٚ

( )ٖٚالمصدر السابق ،صٖٔ.
( )ٖٛغيث ،سعاد م صور (ٕ٘ٔٓم) ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية ،المجلس الوط ي لشحون األسرة،
عمان( ،طٔ) ،صٖٕٔ.

( )ٖٜالجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج،
مصدر سابق ،ص ٓٔٔ .وعس ر ،اتَاهات األسرة السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوَية ،مصدر سابق،

صٓٔ.

(ٓٗ) ابن أجر ،أأمد بن علي ،تمخيص الحبير ،دار ال ت

العلمي( ،طٔ)ٜٜٔٛ ،م ،جٖ ،ص.ٔٗٙ

(ٔٗ) الشريفين ،ومطالقة ،عماد عبد ا مأمد و علي ،أأبلم مأمود ،آليات تأهيل األسرة لتحقيق األمن النفسي والفكري لدى

األبناء ،المجلة العربية للدراسات األم يةٕٓٔٗ ،م ،المجلد ٖٓ ،العدد ٓ ،ٙصٕٕٔ .وأبو دميك ،سليمان ،والعمري ،مرعي،
تأهيل المقبمين عمى الزواج .http://www.osareah.org.sa/course.php?id=59 .وعس ر ،اتَاهات األسرة

السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوَية ،مصدر سابق ،صٓٔ .وهليل ،أأمد مأمد ،مشروع اإلصالح
األسري ،من م شورات دائرة قاضي القضاة ،عمانٕٓٔٙ ،م ،ص.ٕٚ

(ٕٗ) معابدة ،زي

ز ريا ،اإلصالح األسري بين الزوَين في الشريعة اإلسالمية ،دار ال فائس ،عمان( ،طٔ)ٕٓٔ٘ ،م ،ص.ٕٜٔ

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)15ع (1441 ،)3ه2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 014
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الشياسة الشرعية وأثرها يف عقد دورات تجقيفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ل درعان ،علي مأمد ،فاعمية برنامج التأهيل األسري بمركز مودة االَتماعي لإلصالح والتوَيه األسري ،طبع محسسة

ل الجميح الخيرية ،جدةٕٓٔٓ ،م ،ص٘ٔ .وغيث ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية ،مصدر سابق،

صٕٕٔ .وعس ر ،اتَاهات األسرة السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوَية ،مصدر سابق ،ص.ٙ

(ٖٗ) الشعال ،مأمد خير ،الدورة التأهيمية لمحياة الزوَية ،دار الف ر ،دمشق( ،طٗ)ٕٓٔٔ ،م ،صٔ٘.
(ٗٗ) البخاري ،مأمد بن سماعيل ،الَامع الصحيح ،تا

بدء الوأي ،با

قول ا تعالا" :أطيعو ا وأطيعوا الرسول وأولي

األمر م م" ،دار الشع  ،القاهرة( ،طٔ)ٜٔٛٚ ،م ،رقم ( ،)ٖٚٔٛج ،ٜص .ٚٚ

(٘ٗ) الجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج،
مصدر سابق ،صٓٔٔ.

( )ٗٙالشعال ،الدورة التأهيمية لمحياة الزوَية ،مصدر سابق ،صٔ٘.
( )ٗٚعبد ا  ،أأمد ،رحمة عمر ،الدليل المعرفي لممقبمين عمى الزواج ،ص .ٕٙوالجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية
بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج ،مصدر سابق ،صٓٔٔ .وعلوين ،خديجة،

ومطالقة ،أ م ،دليل اإلرشاد األسري ،طباعة المجلس الوط ي لشحون األسرة ،عمان ،األردنٕٓٔٔ ،م ،ص.ٜ

( )ٗٛل درعان ،علي مأمد ،فاعمية برامج التأهيل األسري بمركز مودة االَتماعي لإلصالح والتوَيه األسري ،طبع محسسة ل

الجميح الخيرية ،جدةٕٓٔٓ ،م ،ص٘ٔ ،ص ٕٕٔ .والشريفين و خرون ،آليات تأهيل األسرة لتحقيق األمن النفسي والفكري
لدى األبناء ،مصدر سابق ،المجلد ٖٓ ،العدد ٓ .ٙوعس ر ،اتَاهات األسرة السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات
الزوَية ،صٔٔ.

( )ٜٗمعابدة ،اإلصالح األسري بين الزوَين في الشريعة اإلسالمية ،مصدر سابق ،صٖٔٔ.
(ٓ٘) الجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج،
مصدر سابق ،صٓٔٔ.

(ٔ٘) عبد ا  ،رحمة عمر الدليل المعرفي لممقبمين عمى الزواج ،مصدر سابق ،ص .ٕٙوغيث ،سمسمة الندوات الحوارية حول
قضايا األسرة األردنية ،مصدر سابق ،صٖٕٔ.

(ٕ٘) معابدة ،اإلصالح األسري بين الزوَين في الشريعة اإلسالمية ،مصدر سابق ،صٖٔٔ.

(ٖ٘) الجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج،
مصدر سابق ،صٓٔٔ .وغيث ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية .مصدر سابق ،صٖٕٔ .وعس ر،
اتَاهات األسرة السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوَية ،مصدر سابق ،صٔٔ.

(ٖ٘) الجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج،
مصدر سابق ،صٓٔٔ .ومعابدة ،اإلصالح األسري بين الزوَين في الشريعة اإلسالمية ،مصدر سابق ،ص.ٕٜٔ

(ٗ٘) الشريفين و خرون ،آليات تأهيل األسرة لتحقيق األمن النفسي والفكري لدى األبناء ،مصدر سابق ،المجلد ٖٓ ،العدد ٓ،ٙ
صٕٕٔ.

(٘٘) غيث ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية ،مصدر سابق ،صٖٕٔ.

( )٘ٙالجويسر ،دور برامج اإلرشاد في التوعية بالتخطيط لمزواج وبناء األسرة دراسة وصفية تحميمية لبرامج التأهيل لمزواج،
مصدر سابق ،صٓٔٔ.

( )٘ٚغيث ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية ،مصدر سابق ،صٕٕٔ .وعس ر ،اتجاهات األسرة السعودية
نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوَية ،مصدر سابق ،ص  .ٙوعلوين ومطالقة ،دليل اإلرشاد األسري ،مصدر سابق،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند غرايبة وأمحد رحاحلة
ص ،ٜعبد الأفيظ ،صبري ،دورات تدريبية لممقبمين عمى الزواج في مصرhttp: //elaphmorocco.com/Web/economics/ ،
2017/02/5701.html
( )٘ٛعبدالأفيظ ،صبري ،دورات تدريبية للمقبلين علا الزواج في مصرhttp://elaphmorocco.com/Web/economics ،
/2017/02/5701.html

( )ٜ٘عس ر ،اتَاهات األسرة السعودية نحو الدورات التدريبية في العالقات الزوَية ،مصدر سابق ،صٓٔ.

(ٓ )ٙمري ،ور عزة ،أبو غزالة ،ماجد ،التَربة الماليزية في تنشئة األسرة اإلسالمية المعاصرة ،ورقة بأثية مقدمة في المحتمر
العلمي الدولي بع وان" :األسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة" ،عمانٕٖٓٔ ،م ،صٕ.

(ٔ )ٙمهاتير محمد أو محاضر محمد ،ولد في عام ٕٜ٘ٔم سياسي ماليزي ،تولا رئاسة الوزراء ،ف ان رابع رئيس وزراء لماليزيا
في الفترة من ٔ ٜٔٛم لا ٖٕٓٓم ،وتُعد أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا ،و ذلك من أطول فترات الأ م في سيا ،امتد
شاط مهاتير السياسي لما يقر من ٓٗ عاماً م ذ ا تخابس عضواً في البرلمان االتأادي الماليزي عام ٜٗٔٙم أتا استقالتس
من م ص

رئيس الوزراء في عام ٖٕٓٓم .ان لمهاتير مأمد دور رئيس في تقدم ماليزيا بش ل بير.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8
%AD%D9%85%D8%AF
(ٕ )ٙالأس ي ،علياء ،التَربة الماليزية إلنقاذنا من ظاهرة الطالق. www.alnoor.se/article.asp?id=233270 .

(ٖ )ٙمعابدة ،اإلصالح األسري بين الزوَين في الشريعة اإلسالمية ،مصدر سابق ،ص .ٕٖٚوغيث ،سمسمة الندوات الحوارية
حول قضايا األسرة األردنية ،مصدر سابق ،صٕٗٔ.

(ٗ )ٙغيث ،سمسمة الندوات الحوارية حول قضايا األسرة األردنية ،مصدر سابق ،صٕٗٔ.

(٘ )ٙالغزالي ،أبو أامد مأمد بن مأمد ،المستصفى في عمم األصول ،تأقيق :محمد عبد السالم عبد الشافي ،دار ال ت
بيروت( ،طٔ)ٖٔٗٔ ،هي ،ص.٘ٚ

العلمية،
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