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(الكويز)مادة   8102تلخيص    

 اإلسالم وقضااي العصر
 )الوحدة الرابعة(

 مقدم من مجموعة : 

الشريعة _أحباء#  

"رميا يوسف"إعداد :   
 

#أرجوك*ادرس الكتاب جيداً مث راجع على امللخص ...   

  ةنا املرحومتكل ما يعود من فائدة يف هذا امللخص صدقة جارية عن زميل

      صابرين يونس

قرآنية ،يرجى عدم  امللخص حيتوي على آايت 0202_#شريعة
رميه وبعد االستفادة منه اعطائه لغريك لتعم 

 الفائدة
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 : اإلسالم وقضايا األسرة الوحدة الرابعة

 : االلتران واالرتباط الزواج فً اللغة

 عمد بٌن رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوٌن أسرة الزواج فً االصطبلح : 

 (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) :بالزواج : لوله تعالىصوص اآلمرة مشروعٌة الزواج : الن

 

 عوامل الزواج الناجح :

 حك االختٌار :-1

دعوة كل رجل وامرأة الى االجتهاد فً حسن اختٌار الطرف األخر، ولو أحسن االختٌار لبل الزواج وعند 

 الزواج لظفر االنسان بخٌر الدنٌا واألخرة 

 (حافظات للغٌب بما حفظ هللا انتاتفالصالحات للوله تعالى : )

ما كسب المرء بعد إسبلمه خٌر له من امرأة صالحة تسره إذا نظر وتطٌعه إذا أمر وال تخالفه فً : )ولال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 (ً األرض وفساد كبٌرإذا جاءكم من ترضون دٌنه وخلمه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة ف)ولوله ملسو هيلع هللا ىلص:  (نفسها وماله بما ٌكره

والمرآة تتأثر بأسرتها فتنتمل إلٌها الصفات الطٌبة من خبلل أصلها ا أثر كبٌر فً الحٌاة الزوجٌة األصل والنسب لهم-

 (تخٌروا لنطفكم، وانكحوا األكفاء وانكحوا إلٌهملول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )،

 

 وجة ؟_لماذا الحرص على حسن االختٌار من لبل الزوج والز

الباعث على إرادة الزواج هو تحصٌن الفرج، والتماس الذرٌة ؛إلن النسل امتداد لئلنسان ،ومن ثم من أهم 

ممومات االختٌار الدٌن والخلك الحسن فالعالل الذكً من ٌحرص على االلتران بامرأة ذات دٌن لوٌم 

 حسن االختٌار نتٌجته الطبلق.، وعدم وخلك حمٌد ،وحسن االختٌار ٌعتبر اساساً هاماً لنجاح الزواج 

 

 أ. اختٌار الزوجة الصالحة وصفاتها :

 اوالً : أن تكون مسلمة أو كتابٌة :

                               ،لوله تعالى : اإلسبلم ال ٌحرم الزواج من الكتابٌات فالزواج من مسٌحٌة أو ٌهودٌة جابز

 ( والمحصنات من الذٌن أوتوا الكتاب)

               المسلمٌن كرهوا الزواج من الكتابٌات غٌر المسلمات؛ الن الكتابٌة لها عمٌدة أن هللا ثالث  لكن علماء-

 بحكم المبلزمة ثبلثة وزوجها ٌعتمد بوحدانٌة هللا وذلن ٌشكل خطراً على عمٌدة الطفل الن األم  لها تأثٌراً كبٌراً للطفل 

وال تنكحوا تدٌن بدٌن سماوي فهو ُمحرم ،لوله تعالى: )الزواج من غٌر الكتابٌة كالوثنٌة او البوذٌة او التً ال -

 المشركات حتى ٌؤمن ...(
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 ثانٌاً : أال تكون مخطوبة للغٌر :

 والسبب : 

    حفاظاً على حك الغٌر وعمبلً بموله

  (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه:)ملسو هيلع هللا ىلص
 

 ثالثاُ : ان تكون ذات دٌن وخلك :

)فالصالحات لانتات  ان أوتً اإلنسان حظه من الدٌن والخلك فمد أوتً نصٌبه من الجمال الحك، لوله تعالى: -

 حافظات للغٌب بما حفظ هللا(

تنكح المرأة ألربع: ) على الزوج البحث عنه فً الزوجة ، لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:التدٌن هو المعٌار االول الذي ٌجب  -

 ( لمالها ولحسبها ،ولجمالها ولدٌنها فاظفر بذات الدٌن تربت ٌدان

الجمال له أهمٌة عند االنسان بطبٌعة االحساس االنسانً  لتحصٌن الزوج وغض بصره وكذلن المال له أهمٌة فً  -

)ال تزوجوا النساء لحسنهن لول الرسول: بٌت لكن الرسول حذر من تمدم عنصر الجمال والمال على حساب الدٌن ،استمرار ال

 ففً حسنهن أن ٌردٌهن، وال تزوجهن ألموالهن فعسى أموالهن أن تطغٌهن، ولكن تزوجهن على الدٌن وألمة خرماء سوداء ذات دٌن أفضل(

 

 ٌم :رابعاً : أن تكون ودوداً ولوداً غٌر عم

ٌحسن أن ٌختار الرجل زوجة من بٌت كرٌم معروف باعتدال مزاج ؛الن  تلم المرأة أجدر أن تكون حانٌة  -

 على ولدها ،وان تكون ولوداً ؛الن االنجاب من األهداف األساسٌة للزواج

 (متزوجوا الودود الولود فإنً مكاثر بكم األم: )نهى الرسول الصحابً الزواج من امرأة ال تلد ولال 

 

 اختٌار الزوج الصالح : -ب

 ٌحسن للزوجة اختٌار الزوج الصالح لبناء بٌوت لوٌة سلٌمة، والصفات التً ٌحسن ان تكون فً الزوج : -

 بأخبلله. التموى والخلك الدٌن حتى وان تمدم على الجاه والمال ،فالفمٌر صاحب الخلك غنً 1

 ()إن ٌكونوا فمراء ٌغنهم هللا من فضلهلوله تعالى : 

                           الخلك والدٌن ٌضٌع كافة حموق الزوجة، اما صاحبصاحب المال اذا لم ٌكن صالحاً ٌضٌع ماله وبالتالً  -

                      )ال تزول لدما عبد ٌوم المٌامة حتى ٌسأل عن أربع: عن عمره فٌما أفناهلول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ،ٌعلم علم الٌمٌن 

 وفٌما أنفمه وعن علمه ماذا فعل به(وعن شبابه فٌما أببله وعن ماله من أٌن اكتسبه 

                         إذا جاءكم من ترضون ) :، لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالصالح  وٌجب على األم واألب مساعدة ابنتهم فً اختٌار الزوج-

 (دٌنه وخلمه إال تزوجه تكن فتنه فً األرض وفساد كبٌر

مسألة حسن اختٌار الزوج مسألة مهمة فً حٌاة المرآة؛ النها  -

 مسألة حٌاة أو موت  ،فشل أو سعادة.

 الحكم :
حرص اإلسبلم على الشاب أن ال ٌخطب مخطوبة الغٌر؛ تجنباً لولوع 

 البغضاء بٌن افراد المجتمع

 (ال ٌخطب أحدكم على خطبة أخٌه حتى ٌنكح أو ٌترن)لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
 لشرع منم خطبة المعتدة من طبلق رجعً أو بابن أو من وفاةمنع ا -

 ال ٌجوز زواج من كانت محرمة على الزوج حرمة مؤبداً أو مؤلتاً -

 ٌحرم خطبة امرأة متزوجة من زوج أخر وهً ال تزال فً عصمته -

: تمدم الولٌد بن عبد الملن بن  مثال
مروان لخطبة ابنة سعٌد بن المسٌب 
فرفض تزوٌجها له وزوجها على 
 أربعة دراهم  ألحد طبلب علمه الفمراء 

 )إن أكرمكم عند هللا أتماكم(لوله تعالى: 
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 وكل واحدة منهما مكملة لؤلخر  :الموة واألمانة-2

 وة لٌس الممصود فٌها لوة الجسم بل لوة المبدأ والمولف والشخصٌة واإلرادة.الم -

واألمانة صفة مكملة للموة وهً تعنً أن ٌكون على عرضها أمٌناً على شرفها ٌحافظ علٌه، غٌوراً علٌها ال  -

  ألنا أغٌر منه، وهللا أغٌر منً()أتعجبون من غٌرة سعد، فو هللا ٌسمح ألحد باالعتداء علٌها، لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:

 (ال ٌدخل الجنة دٌوث، لالوا من الدٌوث ٌا رسول هللا؟ لال : الذي ٌرى العٌب فً أهله وٌسكتولال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )

)وال ٌبدٌن زٌنتها وجمالها لغٌره ، لوله تعالى : ومن معانً األمانة أن ٌلبسها لباس التموى، وأن تبد  -

 إال لبعولتهن( زٌنتهن

 

 أنواع الزواج املعاصر 

   اوالً : الزواج المدنً 

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

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

بماء النسل  الستمرار وامرأةب : الشركة التً تجمع بٌن رجل ٌعرف الزواج المدنً  

ولٌساعد كل منهما األخر بالمعونة المتبادلة لحمل اعباء  الحٌاة ولٌمسمها ألدارها 

 ، ومن خبلل التعرٌف ٌتضح :المشتركة 

ً  .الزواج المدنً تعتبر الزواج شركة بالمعنى1  المانونً للمحكمة ولٌس رابطاً ممدسا

.الغاٌة من الزواج المدنً إنجاب األوالد وهو استمرار للنوع اإلنسانً لكن اإلنجاب هو ممصد واحد 2

 من مماصد الزواج ولٌس اساسٌاً 

 تحمٌك السكٌنة والمودة بٌن الزوجٌن -1         ومماصد الشرٌعة من الزواج:

 تكوٌن األسرة الصالحة -2

 النفمة ال تكون على الزواج وتحدد النفمة بتوافك عمدي بٌن الزوجٌن عند عمد الزواج.3

  

                   الشرٌعة اعتبرت هذا الزواج باطبلً النه مخالف لها ولجمٌع الدٌانات،  -

 وأهم المخالفات الشرعٌة لهذا العمد :

                   توج للزواج من خبلل مساكنة كل من تال ٌمثل بداٌة العبللة بٌن الزوجٌن بل  المدنً الزواج-1

والمرأة ٌتم من خبللها تعرف كل منهم على طباع األخر وٌمٌمان العبللة الجنسٌة وانجاب األطفال، ثم الرجل 

ٌتم الزواج بعد مدة )العبللة التً تكون لبل الزواج وتتمثل مبدأ التعاٌش بٌن الزوجٌن وإنجاب األطفال هً 

 ثمة عبللة أ

اول بلد ظهرت فٌه 
فكرة الزواج 

 المدنً فً أوروبا
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ال ٌعرف الزواج المدنً مبدأ المحرمات من النساء كما هو فً الشرع اإلسبلمً ،وحسب العادات فً الببلد  -2

التً تجٌز هذا الزواج ممكن أن تمنع الزواج من بنت العم أو العمة أو الخال والخالة ولد ٌصل التحرٌم عندهم 

 الى  الدرجة الخامسة من األلارب.

 

 المدنً مبدأ المحرمات من الرضاع مخالف الشرع الذي ٌحرم الزواج من الرضاع النساء  ال ٌعترف الزواج -3

 ال بعتبر الزواج المدنً بمبدأ الولً الذي  ال ٌصلح النكاح إال به  -4

 ٌشترط فً العمد المدنً وجود شهود لكن ال ٌشترط فً الشهود ما ٌشترطه الشرع اإلسبلمً من العدالة -5

 وهذا مخالف للمرآن والسنةً العمد الزواج المدنً ال ٌوجد مهر ف -6

ال ٌعترف الزواج المدنً بنفمة الزوجة او اجرة رضاعها وإنما ٌحملها بالتشارن مع الزوج نفمة األوالد،  -7

 وهذا مخالف للشرع الذي أوجب نفمة الزوجة على زوجها بسبب الزوجٌة

لزواج ٌكون بفسخ العمد المدنً وهو حك للزوجٌن ال ٌعترف الزواج المدنً بمبدأ الطبلق، وانهاء ا -8

 باإلرادة المنفردة وال وجود لفكرة الطبلق سواء طبلق كنسً او شرعً 

 ال ٌوجد عدد معٌن لمرات الفسخ وفً ذلن مخالفة للشرع الذي حدد عدد الطلمات ثبلث -9

 فسخ العمد الي سبب من األسباب تمنح بعض الموانٌن كل من الزوجٌن بنصف ما ٌملكه الزوج األخر اذا تم  -11

ال ٌوجد لٌود على العشرة بٌن الزوجٌن فٌستطٌع أن ٌتصل بالزوجة اتصاالً جنسٌاً حتى وان كانت فً  -11

وامر ان نأنً فترة  حٌض أو نفاس ،وبعض الكٌفٌات المخلة بكرامة المرأة من دبرها التً حرمها اإلسبلم 

 أثبته الطب. ومفاسد ضرر صحًلما فٌه من النساء من المبل ال الدبر 

ال ٌعترف بمبدأ العدة بعد إنهاء العبللة الزوجٌة بالفسخ وٌمكن للمرأة ان تتزوج بعد فسخ العمد المدنً  -12

وأوجب على المرأة المدخول بها ذوات الحٌض  مباشرة اذا رغبت بذلن وفٌه اختبلط لؤلنساب فحرمه الشرع

 أشهر ، وعلى الحامل حتى تضع الحمل . 3لروء ، وغٌر ذوات الحٌض او اآلٌسات منه تربص  3أن تنتظر 

 

 ٌمنع المانون تعدد الزوجات وهو فعل محرم فً الزواج  المدنً  -13

د من اتحاد الجنس بٌن ذكر وذكر او ال ٌشترط اختبلف الجنس فً الزواج المدنً، وٌمكن ابرام العمو -14

 انثى وانثى )زواج المثلٌٌن( ، ولد حرم ذلن المران واعتبرها فاحشة 

                            ال ٌعترف الزواج المدنً باألثار المترتبة على عمد الزواج منها المٌراث فترجع أمر -15

  المٌراث الى رغبة المتوفً من الزوجٌن من خبلل الوصٌة

                     بل ٌصح ال ٌعترف الزواج المدنً كون اختبلف الدٌن بٌن الزوجٌن مانعاً للزواج،  -16

 الزواج باختبلف االدٌان وبزعم على المحافظة على الوحدة الوطنٌة وتحمٌك المساواة
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  ثانٌاً :الزواج العرفً :
 له صورتان :

عٌة من ولً وشهود عدول ومهر مسمى وإشهار، لكن ال ٌتم : ان ٌكون مستكمبلً لشروطه الشر األولى

 تسجٌله وتوثٌمه بالمحاكم 

هذا الزواج صحٌح لكنه مخالفة شرعٌة تترتب على صاحبها اإلثم فهو صحٌح مع الحرم وفٌه مخالفة  -

 . لمانون األحوال الشخصٌة الذي ٌوجب تسجٌل العمدلانونٌة 

 

بٌن الرجل والمرأة ٌمر فٌه الرجل انه تزوج المرأة دون اذن الولً او :أن ٌتم الزواج من خبلل اتفاق  الثانٌة

 موافمته وٌشهد على ذلن شاهدان ٌحفظ الرجل نسخة منه والمرأة نسخة أخرى.

غالباُ ما ٌكون هذا الزواج سرٌاً ال ٌعرفه اال الرجل والمرأة والشهود دون اشهار ، وهذا الزواج باطبلً  -

 صحٌح وهو الولً الشرعً ، والشهود غالباً ال تتحمك فٌهم شروط العدالة لفمدان أهم أركان العمد ال

 

** وهذا الزواج بسبب ضعف الوازع الدٌنً والجهل باألحكام الشرعٌة والتأثر باإلعبلم وٌمكن الحد من 

 ..الزواج العرفً ببث الوعً بٌن الشباب بمخاطر هذا الزواج الفاسد لما ٌحمله من مخالفة لانونٌة وشرعٌة.

 

 األسرةوعمل المرأة 

 ر هللا تعالى حموق المرأة التً ترفع من مكانتها ومن ذلن :أل

)ٌا اٌها الناس اتموا ربكم الذي خلمكم اإلسبلم انصف المرأة واعطاها حمها فً اإلنسانٌة ،فمال تعالى :  .1

 من نفس واحدة وخلك منها زوجها وبث منها رجاالً كثٌراً ونساء(

)للرجال نصٌب مما اكتسبوا ،لوله تعالى: اواة بٌن الرجل والمرأة فً التكلٌف اعطاها حمها فً المس .2

 وللنساء نصٌب مما اكتسبن(

 وللمرأة البالغة العاللة أهلٌة وجوب كاملة فً التصرف بمالها وملكها وفك األحكام الشرعٌة. .3

 

 *وعمل المرأة من الحموق العامة التً منحها اإلسبلم للمرأة

 

 أللفاظ ذات الصلة به :*تعرٌف العمل وا

 العمل : المهنة ، والعامل : هو من ٌتولى أمور الرجل فً ماله وملكه وعمله

الى الكراهة او  ولد ٌنتمل حكم العمل : األصل للمرأة المسلمة اإلباحة ممٌداً بالضوابط الشرعٌة 

 تزام المرأة بهذه الضوابط والموانٌن.أل التحرٌم تبعاً ل
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  *أسباب عمل المرأة :
 اوالً : الحاجة االلتصادٌة والمادٌة :

مع ازدٌاد احتٌاجات وتمدم الزمان جعل الزوج عاجزاً عن تلبٌة متطلبات األسرة فٌكون عمل  -

الزوجة ٌعٌن الزوج وٌرفع من مستوى دخل األسرة : واٌضاً ٌكون عمل المرأة دفعت الى 

 او االنفاق على ابوٌن عاجزٌن الضرورة وفاة زوجها وال ٌوجد كافل ٌرعاها ، او فمر المرأة ،

 *هل من اسباب العمل الضرورة ؟؟

المرأة فً اإلسبلم مكفولة النفمة والمؤونة منذ والدتها حتى وفاتها وتجب نفمتها على ابٌها  -

 ،ولٌس هنان ضرورة اجتماعٌة لعمل المرأة وانما لرفع الحرج والمشمة عن نفسها وعن أسرتها

 

 ة والنفسٌة :ثانٌاً : الحاجة االجتماعٌ

تغٌر نظرة المجتمع للمرآة العاملة لدٌماً كانت المرأة الشرٌفة ال تعمل ، اما االن تلمى لبول  .1

 وٌلتمس لها أعذاراً عند التمصٌر

 ارتفاع المستوى التعلٌمً عند المرأة أثر فهً بعملها تثبت علمها وشخصٌتها فً المجتمع .2

 ب واإلبداعات اغتنام األولات بما هو مفٌد واستغبلل المواه .3

 

 ثالثاً : األسباب الدٌنٌة :

 )للرجال نصٌب مما اكتسبوا وللنساء نصٌب مما اكتسبن(لوله تعالى: 

العبادة: اسم جامع لكل ما ٌحبه هللا وٌرضاه من األلوال واألفعال الظاهرة والباطنة ، وعمل المرأة ٌعتبر عبادة 

 األسرة وتلبٌة حاجات نفسها وحاجات األبناء  والوالدٌن البلت المرأة علٌه فهً  تعبد هللا برفع مستوى دخل

 

 **اشكال عمل المرأة فً المدٌم والحدٌث :

 فً الحضارة الٌونانٌة  ال تساهم المرأة فً الحٌاة العامة انما هً كالمتاع وجدت لخدمة                   

 الرجل والمحافظة على النسل 

 ء من عملن فً التجارة كخدٌجة بنت خوٌلد عند العرب لبل اإلسبلم : للة من النسا               

 فكانت تتاجر بمالها لبل اإلسبلم رضً هللا عنها

 الٌوم فً ظل الحضارات المعاصرة غٌر اإلسبلمٌة :فً ظل الحربٌن العالمٌتٌن األولى            

                تعمل والثانٌة بسبب واستنزاف الحروب للموارد االلتصادٌة ظهرت المرأة بكل لوة ل

دون لٌد فحصلت على المال والشهرة وطالبت بالمساواة بٌن الرجل والمرأة وحمولها بعٌداُ عن 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معٌشة ضنكا ونحشره التشرٌع اإلسبلمً والمنهج الربانً ،لوله تعالى : )

 (ٌوم المٌامة أعمى



 8 

  **مساوئ عمل المرأة :
 ابٌة، تتملص الجوانب االٌجابٌة كلما بعدت عن المنهج اإلسبلمً ، اما السلبٌة منها :له جوانب سلبٌة واٌج

 اوالً : ارهاق المرأة بدنٌاً وعملٌاً ونفسٌاً :

 داخل البٌت وتكون للمة على صغارها ألطفالهاتعمل وظابف عدة خارج البٌت ومربٌة  -

 

 ثانٌاً: تفكن األسرة وانهٌارها 

 وجة بالعمل ٌؤدي الى اغفال حك األوالد فً الرعاٌة نتٌجة انشغال الزوج والز - أ

 نظراً لتوتر األزواج وارهالهم ذلن سٌوسع دابرة الخبلف بٌم األزواج ٌؤدي الى الطبلق - ب

 ولعمل المرأة تأثٌراً فً انخفاض عدد الموالٌد فً األسرة . - ج

 

 ثالثاً: زٌادة معدالت البطالة فً صفوف الرجال :

ابف وتكون غالباً الوظٌفة للمرأة نسبة الرتفاع المستوى التعلٌمً ورضى تنافس المرأة الرجل بالوظ -

 المرأة باألجور الملٌلة 

لكن بالممابل تولً المرأة فً الوظابف التً تحتاج الى مجهود عضلً ٌملل من االنتاجٌة فطبٌعة  -

 الرجل وبنٌته تجعله ألوى على االنتاج 

 الحمل والوالدة... للة اجازات الرجل بالممارنة مع المرأة بسبب -

 

 رابعاً: انتشار ظواهر الفساد والتدهور األخبللً :

 نتٌجة ظهور المرأة متحررة من الضوابط الشرعٌة فً لبسها وتبرجها وخضوعها بالمول . -

 

 **الضوابط الشرعٌة  العامة لعمل المرأة :

 اوالً: ان ٌكون العمل مشروعاً فً أصله وال تمنع المرأة فً مزاولته :

م كل عمل تستغل فٌه انوثتها وجسدها وكل عمل محرم شرعاً او ٌساعد على فعل محرم وعمل ٌحر -

 بحاجة الى سفر لحاجتها الى محرم 

 

 ثانٌاً: أن ال ٌتنافى العمل مع طبٌعة المرأة:

 العمل الذي ٌحتاج الى لوة عضلٌة او ساعات طوٌلة تستنزف المرأة فٌه طالاتها. -

 

 ج :ثالثاً: إذن الولً أو الزو

البد من اذن الرجل وموافمته على العمل النه مسؤول عن المرأة فعمل المرأة خٌره ٌعود علٌها  -

 واضراره علٌهما
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  رابعاً: ان تأمن المرأة الفتنة :
 لٌها درء المفاسد على جلب المصالال تسبب ضرر لآلخرٌن حسٌاً ااو معنوٌاً وكان الضرر اعظم من الفوابد ع -

 

 بالرجل : خامساً: عدم الخلوة

 كل عمل مختلط او فٌه خلوة بٌن  الرجال والنساء محرم فً اإلسبلم وان كان العمل مباحاً فً اصله -

 

 سادساً: عدم تعارض عمل المرأة مع واجباتها األخرى :

 اذا تعارض العمل مع واجباتها الزوجٌة او األمومة لدمت الواجبات على العمل  -

 

 م فً سلوكها منها :سابعاً: أن تلتزم هً بإحكام اإلسبل

 التزام باللباس الشرعً : واللباس الشرعً ٌكون بستر العورة وذلن بالجلباب والخمار  . أ

 الجلباب : ما تغطً به المرأة جسمها أو هو الذي ٌستر جمٌع البدن

 الخمار : ما تغطً به المرأة رأسها ونحرها وصدرها

 

 *شروط اللباس الشرعً :

من للستر وعورة الرجل والمرأة سوءاتهما وسمٌت بذلن لمبح وهً كل مك.  ستر العورة : 1

 ظهورها وغض األبصار عنها

حدود عورة المرأة على االجانب جمٌع بدنا اال الوجه والكفٌن ،وستر الوجه مندوب الٌه وٌأخذ  -

 الوجوب إذا لم تأمن المرأة الفتنة

ختٌال على الناس وتكبر ومخالفة  وهو ما كان فه ا. أن ال ٌكون لباس شهرة أو مزٌناً بنفسه : 2

 للعرف

 . أن ٌكون واسعاً غٌر ضٌك ال ٌصف البدن :3

 . أن ال ٌكون شفافاً: 4

 . أن ال ٌكون فٌه تشبه بالرجال5

 . ان ال ٌكون مطٌب بأي انواع الطٌب6

 

 ان تراعً ما ٌلً : ة**ٌجب على المرأ

 األرضان ٌكون خروجها للعمل بدافع اٌمانً لتحمٌك الخبلفة على  .1

 تتفمه فً احكام دٌنها بحٌث تمٌز بٌن الواجب والمندوب والمكروه والمحرم .2
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 الجندر

 تعرٌف الجندر أو النوع االجتماعً :

الغاء الفرولات بٌن الرجال والنساء وانهم متساوون فً كل شًء من لوة الجسد والنظرة العاطفٌة 

 عن األخر والعملٌة وال تكامل بٌنهما بحٌث ٌمكن كل منهم االستغناء

 

 الجندر : شعور اإلنسان بنفسه كذكر أو انثى  الموسوعة البرٌطانٌة*عرفت 

 وهذا الكبلم غٌر صحٌح الن الجندرٌة تتغٌر بتغٌر العوامل االجتماعٌة -

: وصف الخصابص التً ٌحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة  منظمة الصحة العالمٌة*وعرفته 

 ات العضوٌة.اجتماعٌة ال عبللة لها باالختبلف

: تغٌٌر األنماط االجتماعٌة والثمافٌة لدور كل من المرأة والرجل بهدف  سٌداو*وعرفت فً اتفالٌة 

 تحمٌك المضاء على التجاوزات والعادات العرضٌة

 *ولٌل هً الصورة التً ٌنظر لها المجتمع للرجل والمرأة وهذا لٌس له عبللة باالختبلفات الجسدٌة

 عبللات المتداخلة بٌن  الرجل والمرأة*وهً عملٌة دراسة ال

 

واألصح : الجندي كلمة تعبر عن االختبلف والتمٌٌز االجتماعً للجنس وتصف األدوار التً تعزى إلى 

وانما بواسطة المعطٌات   النساء والرجال فً المجتمع والتً ال ٌتم تعٌٌنها بواسطة عوامل بٌولوجٌة

 االجتماعٌة

 ثى والعكستغٌر أدوار الرجل والمرأة فٌحمك للرجل ان ٌتصرف كما تتصرف األن:من الجندر الفكرة 

 وٌحك للجل ان ٌغٌر جنسه الى ما ٌرٌد وهذا منافً للفطرة والعلم .

 

 آن أوكلً أدخلت المصطلح الى علم االجتماع ولالت فً ذلن:الكاتبة 

             هذه  ااألمومة وثمافة المجتمع من تصنه خرافة وال ٌوجد هنان غرٌزةاألمومة  -1

 الغرٌزة

                        **بدأ العمل باستخدام لفظ الجندر فً مؤتمر السكان والتنمٌة الذي عمد فً

 مره . 254وظهر فً مؤتمر بكٌن وتكرر  1994الماهرة 
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  *أهداف الجندر :
وان البشر من صنع هذه الفروق واالدٌان من  بٌن المرأة والرجل ةالفسٌولوجٌ. عدم اعتبار الفروق 1

 فرلت بٌن الرجل والمرأة

هذا الكبلم خطأ حٌث ان االسبلم جعل المرأة مشابهه للرجل ، وان المرأة تستمٌم وتؤمن كالرجل ،  -

كرامة ، ومساوٌة له فً التاكلٌف التشرٌعٌة ، والعموبة تترتب جل فً التشرٌف والأة مساوٌة للروالمر

 تعالى ،ومسؤولة على المرأة كما تترتب على الرجل ، والمرأة كالرجل مسؤولة فً الدعوة الى هللا

 د كما الرجل ، ولها ان تبٌع وتشتري كما الرجل، ولها ان تورث وترث كالرجل.تربٌة األوال

 

بٌن المرأة  ةفسٌولوجٌ: المرأة مساوٌة للرجل من ناحٌة انسانٌتها وكرامتها ، لكن فرولات صة الخبل

 اختبلف تكامل بٌنهم االختبلفولوة المشاعر، وهذا والرجل فخلمت هً بها غرٌزة األمومة والعاطفة 

 واألعم. والعبرة باألغلبٌة من النساء

 واعادة ثمتها بنفسها وأهمٌة مشاركتها بصنع المرار )المساواة مع الرجل ( .تمكٌن المرأة 2

.التخلً عن الشكل التملٌدي لؤلسرة حٌث ممكن أن تكون األسرة مكونة من أم وأم وابناء أو اب واب 3

 اذاللواط والشووابناء اي تشجٌع المثلٌة و

 .التركٌز على الصحة االنجابٌة 4

 .التركٌز على تشجٌع الحرٌة الجنسٌة دون النظر الى حبلل او حرام وهذا ٌخالف الشرع5
 

 

 **سلبٌات الجندر :

 ٌؤمنون باألمومة حٌث ٌرون أن األمومة ثمافة مجتمعٌة وخرافةال  -1

 ٌشجعون إنجاب المرأة ألن اإلنجاب ٌكون سداً ٌمنع مساواتها مع الرجل ال  -2

 الشواذ والزواج المثلً تشجٌع  -3

 الفوارق البٌولوجٌة او التارٌخٌة التً تعمل على تمٌز جنسً بٌن الرجل والمرأةالغاء  -4

 أة على انها كابن فردي أي حرة اإلرادة والتصرفالمرٌعامل  -5

            الجندرٌة مع الماركسٌة اي ٌؤمنون بوجود صراع بٌن الرجل والمرأةتتفك  -6

 ، والغاء الطبمٌة الجنسٌة بٌن المرأة والرجل  لى هدم األسرةوكبلمهما ٌهدفان ا

 دور المرأة االجتماعً الغاء  -7

 فكرة االنجاب الغاء  -8

  تتفكء تتفك مع طبٌعتها او السوا عمل المرأة فً جمٌع المجاالتٌشجعون  -9

 نسانٌة من ٌخالف فكرة الجندرٌة ٌعتبر مجرماً فً حك اإل-11

تنظر الجندرٌة على أن الرجل ٌمارس لوته على المرأة وان المجتمع التً تعٌش فٌه المرأة -11

 مجتمع ذكورٌاً 
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 الشرفجرابم 

  :تعرٌفها 
د المتل ٌمترف من لبل افراد األسرة على فرد أو أثر بذرٌعة الحفاظ على انتمامً بمصعمل  . أ

 سمعة وشرف األسرة ومكانتها

 من انواع العنف الممارس ضد المرأة من لبل الاربها المحٌطٌن سواء ذكور او اناث ع ون . ب

 شخص غرٌب فٌمدم على لتلها مثل أن ٌفاجا شخص بزوجته أو اناث من محارمه متلبسة بجرم الزنا مع -

ضد من ن الشرف : جرابم مجرمة لانونا ولد تكون مرفوضة اجتماعٌاً وترتكب الدفاع عجرابم * 

 اعتدى على الشرف من خارج الجماعة أو اخل به من الداخل.

 

 **موالف الشرٌعة اإلسبلمٌة فً المحافظة على األعراض :

 حرص الشرٌعة فً المحافظة على األعراض فً اتجاهٌن :ٌبرز 

 

 

 

 

 

 

 *مولف الشرٌعة من جرابم الدفاع عن الشرف :

عموبة                 نسان حك فً الدفاع عن  نفسه كما حرمت الزنا والمذف وشرعتاعطت الشرٌعة اال -

ال ٌمره                             لتل المرأة باسم الشرف المصاص لرد اي شكل من اشكال االعتداء لكن 

 على النفس                          باالعتداءالشرع، فان المتل ٌعده اإلسبلم من جرابم المصاص التً تتعلك 

 

 **أدلة تحرٌم جرابم الشرف :

 (َوإِذَا اْلَمْوُءوَدةُ ُسبِلَْت * بِأّي ذَْنٍب لُتلَتْ تعالى: )لوله  .1

ُ إِالَّ بِاْلَحِكّ ۗتعالى: )لوله  .2 َم َّللاَّ  (َواَل تَْمتُلُوا النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ

ال ٌحل دم امرئ مسلم ٌشهد أن ال إله إال هللا ، وأنً رسول هللا ، إال بإحدى ثبلث : الثٌّب ) الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ) لول .3

 (الزانً ، والنفس بالنفس ، والتارن لدٌنه المفارق للجماعة 

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

 (لذف المحصنات المؤمنات الغافبلتال بالحك، وأكل الربا، وأكل مال الٌتٌم، والتولً ٌوم الزحف، والتً حرم هللا إ

 :الولابٌةالتشرٌعات 

 على النكاح وحسن اختٌار الزوج حث -

كل ما ٌؤدي الى الزنا واللواط وحرمت  -

مثل التبرج والمصافحة غٌر  واالغتصاب

  ..المحارم وخضوع النساء بالمول .

 :الزجرٌةالتشرٌعات 

األحكام الجزابٌة التً من شأنها حماٌة تلن 

 الشرٌعة الناس من ضعفاء اإلٌمان فرتبت

  احكام جزاء لهم 

زنا واللواط والمذف : عموبة ال مثل

 ضٌرها من جرابم االعتداء على اعراوغ

 الناس
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  **اسباب ارتكاب جرابم الدفاع عن الشرف :
 اللعان هو احد وسابل اثبات الزنا وهو خاص بالزوج او ٌثبت الزنا بشهادة أربعة شهود ، -  :.الزنا 1

 الحاالت :،ٌجب التمٌٌز بٌن ل الرجل زوجته دفاعاً عن الشرف **اراء الفمهاء بمسألة لت

 .اإلغتصاب :2

 هو زنا لكنه ٌتم باإلكراه من الرجل للمرأة بإجبار المرأة على الفعل وتوفر المصد الجنابً -
 

 المذف :.3

وهو كبٌرة من الكبابر حرمتها الشرٌعة وجعلت  األعراض بالمول ورمٌها بالزنا، االعتداء على -

 ط المذف.عموبة المذف بالجلد ثمانٌن جلد اذا توافرت شرو
 

 هتن العرض : -4

والبٌنة  باإللراراو ما ٌعد عورة لدى االنسان ،وٌمكن اثبات هتن العرض  العفة على مواطناالعتداء  -

 ٌرٌة الن معصٌة ال حد فٌها وال كفارةالعموبة التعزوتمبل فٌها شهادة الرجال والنساء وتستجوب 

 :دنً من جرابم الشرف **مولف لانون العموبات األر

اخواته حال تلبسها بجرٌمة الزنا  أو روعهدى اصوله او فاو اح همن العذر المخفف من فوجا بزوجتٌستفٌد  -1

 لتلهما معاً فمتلها او لتل من ٌزنً معها او 

 اهمن ٌزنً ب فمتلته او لتلت زوجها ٌزنً من العذر ذاته الزوجة اذا فوجبت بوٌستفٌد  -2

                        وال تطبك علٌه احكام  ا العذرٌجوز استعمال حك الدفاع الشرعً بحك من ٌستفٌد بهذال  -3

 لظروف المشددةا

 بالعذر المخفف : لئلعمال*الشروط التً ٌجب توافرها 

 جرٌمة الزنا فً حالة التلبس بجرم الزنا فً حال الرجل: عنصر المفاجبة وتكون مرتكبة -

وان ٌكون فً مع فً مسكن الزوجٌة فً حال الزوجة: عنصر المفاجبة، ٌكون مرتكب جرٌمة الزنا وٌ -

 حال تلبس.

 انفقهاء :رأي  :انقتم حانة 

 ة على ذلنوجوب المصاص على من لتل زوجته او احد محارمه اذا لام البٌنعدم   في حال تلبس بالزنا المتل

حال عدو تهبش بانزنا او انقتم 

 انتهاء انفعم وتكهى انناس به
ً ٌجوز الال  او التهمه وللزوج حك فً  ةعن الشرف لمجرد الشبه متل دفاعا

 زوجةمبلعنة ال

ء عهى فً حال االعتداانقتم 

 انعرض دفع انصائم
تم االعتداء على العرض وجب على الرجل الدفاع عن عرضه ووجب على اذا 

لتمكٌن المرأة بدفعه بكل لوتها فإذا لم تستطع اال بالمتل وجب علٌها لتله الن ا
 لٌه الدفاع عنهما محرم وكذلن الرجل لمحارمه وجب عمنه
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 **سبل معالجة الشرٌعة اإلسبلمٌة لمضاٌا المتل بدافك الشرف :

 والتبٌن وإلامة البٌنة :التثبت  .1

ء ، حال االدعاعلى المتهم  جعلت الشرٌعة البراءة األصلٌة اساس التعامل بٌن األفراد والامة البٌنة-

 ً  او شهادة ...من الرار  والتبٌن ٌجب أن ٌكون بإحدى وسابل اإلثبات المعتبرة شرعا
 

 . تشرٌع اللعان عند إتهام الزوجة والشن  فً سلوكها :2

 

 ولٌس لؤلفراد :.تنفٌذ العموبات لئلمام 3

 حمه بنفسه ٌأخذاوكلت الشرٌعة الام العموبات لئلمام او من ٌنوب عنه فبل ٌحك ألي شخص أن  -

 

 على اصحابها :نٌع شاألعراف الفاسدة والتهدم .4

واهتم العلماء  واالجداد اآلباءأمر باحترام النساء وترن عادات الشرٌعة وأد البنات وفحرمت 

 فمسموها الى عرف صحٌح وعرف فاسد وفرلوا بٌن التملٌد األعمى والتملٌد المستنٌر . باألعراف

 

 

 

 الوحدةانتهت 

 
 لمجموعة أحباء الشرٌعة على الفٌس بون ٌعد فخراً لناانضمامن 

 

 

 

 

 


