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 تفويض
  المحترماالستاذ داتو حاجي أحمد بن يعقوب  

 رئيس حكومة والية كالنتان 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 :يقوؿ اهلل تعالى في محكـ كتابو

ـْ َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَؿ َبْيَنُكـ مََّودًَّة َوَرْحمَ  ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلَياٍت  ةً "َوِمْف آَياِتِو َأْف َخَمَؽ َلُكـ مِّْف َأنُفِسُك
،اآلية   .21لَِّقْوـٍ َيَتَفكَُّروَف" سورة الرـو

 

الحمد هلل خالؽ الكوف، ومالكو، ومدبر أمره، والصالة والسالـ عمى نبيو، وخير خمقو عمى مر 
األزماف، محمد صمواتو وسالمو عميو وعمى آؿ بيتو األطيار، وعمى صحابتو الكراـ الذيف حموا 

 اإلسالـ، وعمى مف سار عمى نيجو حتى قياـ الساعة.
 

نما تقع باألساس عمى رئيس ذلؾ الكياف  إف مسؤولية عمارة األرض ال تقع فقط عمى قادة المجتمع، وا 
 الصغير الميـ والذي نسميو برب األسرة. اف محبة اهلل تعالى لإلنساف تتمثؿ بالقرآف والرسوؿ الذي 

 

 بعثو اهلل ليداية البشرية إلى طريؽ الفالح.
ومما سبؽ وتنفيذًا لمشؤوف اإلدارية لموالية، قامت حكومة والية كمنتاف بتعزيز الجيود الرامية إلى إنشاء 

 )جيؿ اإلسالـ( مف خالؿ موافقتيا عمى صياغة دليؿ أسرة المودة بيدؼ تحقيؽ ىذه الرؤية.
 

ولذلؾ فإنني أتقدـ بالتينئة لنشر كتاب حوؿ دليؿ ُأسرة المودة في والية كمنتاف كمرجع سيؿ 
 لمممارسات الحياتية االسالمية في داخؿ االسرة. اف التخطيط الجيد، فعاًل، ستثمر عنو نتائج طيبة. 

ومف ىنا فإننا نأمؿ أف تصؿ رؤية ورسالة دليؿ أسرة المودة إلى جميع األسر في كمنتاف وأف ىدؼ 
ىذا الدليؿ سيكتب لو النجاح. ندعو اهلل تعالى أف يتقبؿ ىذا السعي وأف يكوف في ميزاف صالح 

 أعمالنا وذخرًا لنا في اآلخرة.
 والسالـ عميكـ.

 

 فمننهض مع االسالم" –"إسالم يّتبع، وممك يطاع، وشعب سعيد 
 مع الخالص التقدير واالحترام.. 

 

 

 

 

 

 

 األستاذ داتو حاجي أحمد بف يعقوب 
 رئيس حكومة والية كمنتاف 



 

 مقدمة
 

 سعادة الحاجة  ممتاز محمد ناوي
 رئيسة دائرة تنمية المرأة واألسرة والرعاية 

 حكومة والية كمنتان 

ـْ َعػ ػاِلػَحػاِت ُقػؿ اّل َأْسػَألُػُكػ ْيػِو َأْجػًرا ِإالَّ مَػقاؿ اهلل تعالى: "َذِلَؾ الَِّذي ُيَبشُِّر المَُّو ِعَباَدُه الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمػمُػوا الصَّ
 .23آلية ، ااْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى َوَمف َيْقَتِرْؼ َحَسَنًة نَِّزْد َلُو ِفيَيا ُحْسًنا ِإفَّ المََّو َغُفوٌر َشُكوٌر". سورة الشورى

 
ذف منو سبحانو، تـ وبنجػاح تػوزيػع دلػيػؿ أسػرة الػمػوّدة عػمػى كػافػة  الحمد هلل، والشكر لو تعالى، فبتوفيؽ وا 
األسر في عمـو والية كمنتاف. وصالًة وسالمًا مباركيف عمى حضرة النػبػي مػحػمػد صػمػى اهلل عػمػيػو وسػمػـ 

 آؿ بيتو وصحابتو والتابعيف وكؿ مف سعى إلى الذود عف ديف اهلل. عمى و 
إف تكريـ اإلسالـ لدور األسرة يتجمى في اخالؽ النبي محمد صمػى اهلل عػمػيػو وسػمػـ وحػبػو آلؿ بػيػتػو. إف 
نشاطات االسرة اليومية تمعب دورا ميمًا وىػي مػف عػوامػؿ نػجػاح أو فشػؿ الشػخػص وكػذلػؾ مػف عػوامػؿ 
تشكيؿ ثقافة األسرة والتي في النياية تقرر سعادة المجتمع. إف الػخػدمػات الػتػي يػقػدمػيػا رب األسػرة ألىػؿ 
بيتو إضافة الى أخالقو الطيبة ليي صورة مف صور العبادة التي مف شأنيا تػعػزيػز الػتػرابػط االجػتػمػاعػي. 
إف ىذه الممارسات اليومية مع بساطتيا وسيولة أدائيا والنابعة مػف الػفػطػرة يػقػتػضػي الػقػيػاـ بػيػا مػف قػبػؿ 
كافة أفراد المجتمع وأف معيار قياس ىذه النشاطات ىو الرحمة والحناف ولػيػس الػمػاؿ أو الػقػانػوف. وعػمػى 
كؿ فرد مف أفراد المجتمع أف يممػؾ فػيػمػا مػتػوازنػا لػمػجػوانػب الػنػظػريػة والػعػمػمػيػة مػف الػتػطػور االقػتػصػادي 

 واالجتماعي والسياسي وتماشيًا مع التكنولوجيا الراىنة. 
الوالية تطمب مف كؿ فرد في المجتمع أف يعيش في أسرتو وفقًا لتعاليـ اإلسػالـ وثػقػافػة  لذلؾ، فإف حكومة

السمـ والموضحة في سياسة أسرة المودة. نأمؿ أف يكوف ىذا الكتاب دلياًل عامًا لجميع األسر الراغبػة فػي 
تطوير مؤسسة المجتمع وتأسيس أسرة المودة ومجتمع سممي وبالتالي خػمػؽ الػدولػة الػرخػيػة الػعػادلػة وذات 

 السيادة، وىذا المجتمع حتمًا سيبارؾ اهلل فيو. 
ندعو مف اهلل تعالى أف يتحقؽ اليدؼ النبيؿ والسامي مف كتابة دلػيػؿ أسػرة الػمػودة. وفػي األخػيػر أود أف 
أوجو امتناني لكؿ مف سعى وعمؿ عمى إصدار ىذا الكتاب، وأدعو اهلل تػعػالػى أف يػجػزيػيػـ خػيػر الػجػزاء 

 وسيروا عمى بركة اهلل.
 فمننهض مع االسالم" –"إسالم يّتبع، وممك يطاع، وشعب سعيد 

 مع خالص التقدير واالحترام، 

 الحاجة  ممتاز محمد ناوي
 رئيسة دائرة تنمية المرأة واألسرة والرعاية،

 حكومة والية كمنتان 
 
 

 

 

 ادع اهلل باستمرار. .1
 تبع تعاليـ الديف. .2
 كف كريمًا في الثناء عمى اآلخريف. .3
 كف خدومًا. .4
 كف كريمًا في مالطفة زوجتؾ. .5
 اكف كريما في المالمسة الحانية. .6
 ابحث عف الزوجة الصالحة. .7
 خصص وقتًا لممحادثة، والدردشة، وتبادؿ النكات، والُطرؼ. .8
 ابحث عف الحموؿ بعد كؿ جداؿ.  .9

 احتـر حرية وحدود مع زوجتؾ. .10
 اطمب مف زوجتؾ أف تقّيمؾ.  .11
 كف منفتحًا وتقبؿ النصيحة بصدر رحب وتجنب المكابرة. .12
 كف شجاعًا في استيعاب التغيرات العاطفية والسموكية المؤقتة. .13
 قّيـ وحدداألولويات في الحياة. .14
 تمسؾ بقاعدة خذ واعط. .15
 احتـر حاجات المرأة الفطرية وضرورة أخذىا بعيف االعتبار. .16
 ال تجعؿ األمور المادية شغمؾ الشاغؿ. .17
 يجب أف تعمـ أف بعض الخالفات ال يمكف تجنبيا. .18
 قـ بتغيير سموكؾ مف أجؿ تحفيز التغييرات في الحياة الزوجية.  .19
 كف مستعدًا لمتضحية مف أجؿ الزوجة. .20
 احتـر زوجتؾ. .21
 احمد اهلل عمى زوجتؾ التي وىبيا اهلل لؾ. .22
 . عالقة جنسية صحية ومقبولة.23
 .  احتراـ االختالفات مع الزوجة أو الزوج.24
25.  .  اصفح عف الناس دائمًا قبؿ الخمود الى النـو
 .  التفاؤؿ دائمًا.26
 .  احتراـ حقوؽ الزوج/ الزوجة.27

 

اآلداب انزفيعح

 يهحــــق ج



 

 لَمحَرـ ىو مف حـر عميو نكاح امرأة إلى األبد.ا
 الزواج منيف: في أدناه قائمة بالنساء الالتي يحـر

 مف ناحية النسب:
 األميات والجدات )مف طرفي األب واألـ( وجدات األب واألـ وىكذا. .1

i. .األبناء واألحفاد وأحفاد األبناء وىكذا 
ii. .الشقيقة 
iii. .الخالة 
iv. .العمة 
v. .بنات األخ 
vi. .بنات االخت 

 
 .   مف ناحية الرضاعة:2

I. .األـ في الرضاعة 
II. .االخوات في الرضاعة 

 
 .    أربعة مف األقارب بسبب المصاىرة:3

I. .الحماة، ويدخؿ في ذلؾ أيضًا جدة الزوجة مف طرؼ والدىا ووالدتيا 
II. .)الربائب )ابنة الزوجة 
III. .زوجة االبف أو زوجة الحفيد حتى بعد الوفاة أو الطالؽ 
IV..زوجة ابنو أو زوجة حفيده حتى وأف توفوا أو طمقوا زوجاتيـ 

الزواج مف أخ الزوج أو اخت الزوجة. وىذه ُحرمٌة مؤقتة مشروطة بوجود الزواج أو الُمصاىرة أو عقد الزواج 
 .وتزوؿ بزواليا

حَزو ًَ  ان

 يهحق ب

 

 انًحتىياخ

 2...............  التمهيد

 2...............  اليدؼ

 3...............  لمف؟

 4...............  معنى األسرة

 4...............  أفراد اسرة المودة
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 22...............  الوصي

 22...............  شروط الوصي

 22...............  مسؤوليات الوصي

 23...............  مسؤوليات الوصي عند الزواج

 23...............  المسؤوليات العامة لموصي
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 دليل أسرة
 المودة 

 

 . األب البيولوجي1
 . جده ألبيو2
 . األخ مف نفس الوالديف )الشقيؽ(3
 . االخوة مف نفس األب4
 . ابف الشقيؽ مف نفس الوالديف 5
 . ابف شقيؽ األب نفسو6
 . عمو مف نفس الوالديف7
 . والد عمو8
 . عمو مف نفس الوالديف )ابف عـ(9

 . ابف عـ والده األب )ابف عـ(10
 . عـ لألب مف نفس الوالديف )جده(11
 . عـ والد األب في )جده(12
 . ابف عـ األب مف نفس الوالديف )ابف عـ والده(13
 . ابف عـ والد األب في )ابف عـ والده(14
 . الرجاؿ عمو الجدة مف نفس الوالديف )اآلباء(15
 . والد عمو الجدة الرجؿ )سمؼ(16
 . الرجاؿ عمو الجدة الصبي مف نفس الوالديف أسفؿ17
 . رجؿ عمو جدة الصبي تفاؤال أسفؿ18
 . السمطاف )الولي(19

 

 

 

 

 

 

جـ( تزتية األسثقيح نهىني 

 تشكيؿ مجمس أمناء الذي أعمف إلييا أعاله ىي وفقا لألولوية. 
 

إف ترتيب الوالة كما في أعاله جاء حسب األولوية. ففي حالة وفاة األب أو اختفاءه، سوؼ 
تؤوؿ الوصاية إلى شخص آخر وحسب األولوية، وفي ىذه الحالة يكوف الجد وصيًا عمى 

 الطفؿ وىكذا.
 المصدر: مصمحة الشؤوف اإلسالمية في كمنتاف



 

 أ( مسؤولية الولي عند النكاح
 . أف يكوف وليًا عف الشخص المكمؼ عنو.1
 .   الولي الحاكـ أو الولي السمطاف.2
 

 أسباب انتقال المسؤولية الى الولي الحاكم
 . عدـ وجود ولي عمى قيد الحياة.1
 . يكوف الشخص مولودًا بصورة غير شرعية أو تـ تبنيو.2
 . أف ال يمتمؾ الولي لشروط األىمية.3
 . وجود الولي في مكة لتأدية الحج أو العمرة.4
 . رفض الولي لمزواج.5
 . غياب الولي .6

 
 ب( مسؤولية الولي العام

 . قيادة األشخاص المسؤوؿ عنيـ لما فيو صالحيـ في الدنيا واآلخرة.1
 . توفير النفقة الكافية لمف ىو مسؤوؿ عنيـ بما يتناسب مع مقدرتو.2

 

. وىي محاولة جادة لبناء 2009ديسمبر  16صدرت سياسة أسرة المودة في 
وتعزيز األسرة، وحيث أف معايير أسرة المودة قد صممت لتكوف دلياًل ومرجعًا 
لجميع قطاعات المجتمع في والية كمنتاف بيدؼ تاسيس مؤسسة األسرة وبالطريقة 

 المطموبة. 

 انتًهيذ

 تمت صياغة دليؿ أسرة المودة لتحقيؽ األىداؼ التالية:

التعرؼ عمى مستوى انجازات األسر في والية كمنتاف مف الذيف تتوفر فييـ .1

قامة الدورات والبرامج 2 . تحديد مستوى إعداد وتنفيذ االحتياجات التدريبية وا 
 الخاصة بتنمية األسرة مف قبؿ الجيات المعنية.

. تحديد السياسات اإلستراتيجية الخاصة ببناء األسرة التي ينبغي تحسينيا بما 3
 يتماشى مع التطورات والتحديات.

 األهذاف



 

إف ىذا الكتاب ىو وثيقة مرجعية لجميع األفراد العامميف في مجاؿ تطوير مؤسسة 

 األسرة.

 . جميع األسرة1

 قّيـ نفسؾ وأسرتؾ عند مدى تحقيؽ اإلنجازات -

قّيـ وتعرؼ عمى مواطف الضعؼ والقوة في شخصيتؾ وكذلؾ أفراد أسرتؾ  -

 بيدؼ تأسيس كياف أسري أفضؿ

 جحدد احتياجات التطور لكؿ فرد مف أفراد األسرة -

 . دائرة تنمية األسرة2

 تحديد االحتياجات التنموية  لألسر في كمنتاف -

توفير التدريب والمناىج المناسبة بحيث تتالئـ مع متطمبات سياسة أسرة  -

 المودة في كمنتاف

 تقييـ البرنامج والتدريب لكي يتماشى مع المعايير المطموبة -
 

 

 نًٍ هذا انكتاب؟

 

الولي في النكاح ىو الشخص المخوؿ مف قبؿ القانوف الشرعي لتنفيذ مسؤوليات الوصاية 
عمى شؤوف شخص ما. ويتضمف دوره في رعاية وتنفيذ حاجات الشخص تحت إشرافو 

 ووصايتو مثؿ اليتيـ والمعوؽ والمجنوف وغيرىـ 

 

 انىني

 . أف يكوف مسممًا  1 
 . أف يكوف ذكراً 2 

 . أف يكوف بالغاً 3
 دوف إكراه. بإرادتو. أف يكوف بشوشًا ومتصرفًا 4

 شزوط انىني

 تنقسـ مسؤوليات الولي بصورة عامة إلى قسميف، ىما:

 يسؤونيح انىني

 ا يهحق 



 

 

 
 
 

 انًالحق

 

تتشكؿ الألسرة مف خالؿ الزواج الشرعي. ويقـو أفرادىا بجميع األدوار وتحمؿ كافة 
المسؤوليات في ضوء القرآف والسنة بحيث تكوف منبعًا لمحب والحناف ليؤالء األفراد 

 ومصدرًا لألماف والطمأنينة والسالـ والسعادة.

 يعُى األسزج

تتألؼ أسرة المودة مف الزوج، والزوجة، واألـ، واألب، واألطفاؿ. وتتألؼ كذلؾ مف 
الجد والجدة وأعضاء أخريف مثؿ الخادمة. 

 أعضاء أسزج انًىدج

 يتضمف ىذا الكتاب سبعة جوانب وىي:
 . العبادة والروحانيات1
 . االقتصاد والماؿ2
 . الصحة والسالمة3
 . إدارة وتنظيـ األسرة4
 . التعميـ والثقافة5
 . المجتمع والرعاية االجتماعية6

 تًُيح اسزج انًىدج



 

 يتألؼ ىذا الكتاب مف ثالثة مستويات وحسب فيـ كؿ مرحمة:      
: مستوى جيد.1مستوى   

: مستوى أفضؿ.2ومستوى   

: مستوى جيد جدًا.3ومستوى   

  
( في المكاف المخصص.√يتوجب عمى مستخدمي ىذا الجدوؿ أف يؤشروا بعالمة )  

  
وىذا الجدوؿ مف المفترض أف يكوف ضمف مسؤولية رب األسرة ولكف ال بأس بأف 

 يتخذه باقي أفراد األسرة دلياًل ليـ.
  

-نرجو أن يكون المحتوى مفيدا-  

 دنيم استخذاو هذا انكتاب

 

 المستوى األول:
امتالؾ أفراد األسرة لعالقات طيبة مع بعضيـ البعض والمجتمع.      

المحافظة عمى عالقات طيبة مع الجوار.     

المشاركة في الفعاليات االجتماعية.     

  
 المستوى الثاني

االىتماـ بمفيـو حسف الجوار في االسالـ.     

االىتماـ بزيارة الجيراف.     

المشاركة في فعاليات المسجد أو المصمى.     

  
 المستوى الثالث

تقديـ الخدمات والمساعدة لمناس.     

القياـ بنشاطات في المنظمات واالتحادات.     

المشاركة الفاعمة في األعماؿ الدعوية.      

تاىيؿ أفراد األسرة ليكونوا قادة المجتمع.     

 انًجتًع وانزعايح االجتًاعيح 

: أفراد األسرة الذيف يممكوف عالقات جيدة وأدوار في المجتمعالهدف   

 



 

 المستوى األول:
 القاء تحية السالـ

 المداومة عمى القاء السالـ عمى أفراد األسرة.
 اتباع اسموب مؤدب وايجابي في المحادثة.

 اعتماد السموؾ الميذب وضرورة ستر العورة. 
 المداومة عمى تناوؿ الطعاـ بحضور جميع أفراد األسرة.

 ممارسة اليوايات واالىتمامات المفيدة.
 ناد عمى أفراد األسرة باسموب جميؿ

 المستوى الثاني
 اكراـ الضيؼ

حتراـ وجيات النظر االخرى.  المشاركة في المناقشات وا 
 االبتعاد عف الكالـ الفاحش بيف أفراد األسرة.

 اظيار الحب والمودة بيف أفراد األسرة.
 تبادؿ اليدايا بيف أفراد األسرة. 

 اظيار الشفقة عمى الصغير وتوقير الكبير في السف في جميع الظروؼ. 
 المستوى الثالث

 التحمي باألخالؽ والتربية االسالمية.
 استثمار الوقت مع أفراد األسرة.

 أف تصبح تربية األسرة قدوة لألسر االخرى.
اختر يومًا لألسرة أو قضاء عطمة مع األسرة.          

 سهىك وثقافح األسزج
 السموؾ اإلجتماعي والحضاري ألفراد األسرةالهدف: 

 

 هذف األسزج

 

 
 
 

 أفزاد أسزج انًىدج

 
 سؤٌح األسشج

 
 

 
  فهُُهض جًيعاً تاإلسالو



 

 أفزاد االسزج
 : أسرة سعيدة ومباركةالهدف

 معرفة األدوار والمسؤوليات.
 تنفيذ األدوار مف قبؿ األفراد المكمفيف بيا.

 اىتماـ مشترؾ بتنمية قابميات أعضاء األسرة.
 الحفاظ عمى عالقات طيبة بيف أفراد األسرة.

 المحافظة عمى تبادؿ الزيارات وبانتظاـ.
 مد يد المساعدة والدعـ لممحتاجيف مف أعضاء األسرة.

سيتحمؿ أىؿ األب واألـ المسؤولية الكاممة عف األطفاؿ عػنػد وفػاة الػوالػديػف أو 
 عند طالقيما )راجع ممحؽ أ(.

عمى اسرة األب أف يتولوا المسؤولية الكاممة لألطفاؿ عند وفاة الزوج أو طػالقػو 
 )راجع ممحؽ أ(.

 المحافظة عمى سالمة أفراد األسرة.
 االىتماـ برعاية المرأة وأطفاليا في حالة إىماليا مف قبؿ الزوج.  

 

 المستوى األول:
 التأكد مف كافة أفراد األسرة أتمت تعميميا الديني األساسي )الفرض عيف(.

 جعؿ حضور األطفاؿ إلى المدرسة إلزاميًا حتى الخامس ثانوي.
 تخصيص غرفة أو زاوية خاصة لألطفاؿ.

 :المستوى الثاني
 تخصيص زاوية أسرية وجعميا مخصصة لمقراءة.

 إبدأ بتوفير بعض الماؿ مف أجؿ تعميـ األطفاؿ المستقبمي.
 إزرع حب القراءة والمطالعة في نفوس أفراد العائمة.

 جعؿ األطفاؿ يتطمعوف الى اكماؿ الدراسة لممرحمة الجامعية.
 يتوجب عمى اآلباء مساعدة األبناء في الدراسة.

 توفير مصادر مفيدة لمقراءة ألفراد األسرة.
 حضور حمقات دراسية لتنمية المعارؼ مثؿ المحاضرات والنقاشات والندوات.

 :المستوى الثالث
 التخطيط التربوي لكافة أفراد األسرة.

 انشاء مكتبة في البيت.
 اعتماد سياسة التعميـ المتواصؿ بيدؼ زيادة المعارؼ والميارات.

 المساىمة في زيادة نمو المعرفة في المجتمع.
 غرس حب الكتابة.

 انتعهيى وثقافح انًعزفح
 : انشاء أسرة متعممة وتواقة دائمًا إلى المعرفةالهدف



 

 المستوى األول:
 المحافظة عمى عالقات طيبة بيف أفراد األسرة.

 القدرة عمى حؿ الخالفات والمشاكؿ األسرية بفاعمية.
االحتفاظ بالشيادات والوثائؽ الميمة ألفراد االسرة )مثؿ اليويات الشخصية 

 وشيادات الميالد وسندات الممتمكات وغيرىا(.
 

 المستوى الثاني:
 إجراء المناقشات قبؿ اتخاذ القرارات الخاصة باألسرة.
 أف يشارؾ جميع أفراد األسرة في األعماؿ المنزلية.

أف يمتمؾ كؿ فرد مف أفراد األسرة بممؼ شخصي خاص بو لممحافظة عمى 
 أوراقو ووثائقو الميمة.

 
 المستوى الثالث

 تحديد األىداؼ الميمة ومشاركة أفراد األسرة في الفكرة.
 وضع الخطط الخاصة باألسرة وتحديد األىداؼ الواجب تحقيقيا خالؿ السنة.

 وضع جدوؿ خاص لمتأكد مف نجاح الخطط.     
 إعطاء تقييـ لألىداؼ والخطط.

 

 االدارج وانتُظيى
 اإلدارة المنيجية الفاعمة لألسرةالهدف: 

 

 
 

معرفة الحقوؽ وأداء األدوار والمسؤوليات كزوج تجاه الزوجة وكأب تجاه 
 األطفاؿ أو األشخاص الذي يعيميـ.

 أف يكوف قادرًا عمى رسـ األىداؼ الحياية لألسرة.
مؤىاًل ليكوف امامًا في الصالة وزرع األخالؽ الطيبة في نفوص أفراد 

 االسرة.
 حماية أسرتو مف جميع صور العنؼ والتيديد.

 جعؿ المنزؿ مكانًا آمنًا ألفراد األسرة.
 التأكد مف أف مصدر دخؿ األسرة حالؿ.

 توفير الماؿ الكافي ألفراد األسرة بما يتناسب وامكاناتو وقدرتو المالية.
 أف يكوف عاداًل مع كؿ فرد مف أفراد األسرة.

 جعؿ المعرفة والتربية الدينية لمزوجة واألطفاؿ مف أولياتو.
 التعبير عف الحب واالحتراـ لمزوجة واألطفاؿ.

 االستعداد الدائـ لسماع مشاكؿ أفراد األسرة وايجاد الحموؿ ليا.
 احتراـ الحمو والحماة وأىؿ الزوجة والمحافظة عمى عالقات طيبة معيـ.

 التعاوف مع الزوجة واألطفاؿ ومساعدتيـ.
 تجنب االعتداء عمى الزوجة.

 انشوج رئيساً نألسزج

 : الزوج عماد األسرة ومصدر سعادتياالهدف 



 

 يعرؼ حقوقو ويؤدي دوره ومسؤولياتو كزوج وكأب.
 أف يكوف قدوة ألبناءه.

 أف يدعوا دائمًا بنجاح أبناءه في الدنيا واآلخرة.
 إشاعة الحب بيف أفراد األسرة.

 عدـ تفضيؿ ابف عمى آخر ومعاممتيـ بالتساوي.
 التأكد أف لألبناء معرفة واضحة بفروض العيف. 

 أىمية معرفة أصدقاء األبناء.
 مراقبة نشاطات األبناء.

 تجنب الجداؿ والمشاحنة مع الزوجة أماـ األطفاؿ.
 اىتـ بموضوع الزوجة المستقبمية لألبناء.

 ابؽ حبؿ التواصؿ مع األبناء حتى بعد زواجيـ.
 متابعة آخر التطورات في مجاؿ تكنولوجية المعمومات واالتصاؿ.

 القياـ بدور متوازف بيف الوظيفة واالسرة والمجتمع.
 تعميـ األطفاؿ وتثقيفيـ دوف المجوء إلى العنؼ.

 الفصؿ في الفراش بيف األبناء والبنات حيف وصوليـ سف البموغ.
 التأكد مف االلتزاـ الكامؿ بالشريعة االسالمية في حياة االسرة.

  األب

 والد عطوؼ عمى أبناءه.الهدف: 

 

 المستوى األول
 ممارسة العادات السميمة في األكؿ. 

 االستعانة الفورية بالطبيب عند مرض أحد أفراد األسرة. 
 أف يكوف حياة أفراد االسرة خاليًا مف أي إساءة أو إعتداء.
 أف يكوف أفراد األسرة في وئاـ ومحبة مع بعضيـ البعض.

 
 المستوى الثاني

 إتباع إسموب غذائي متوازف وحالؿ.
 التخطيط الستجماـ العائمة بما يتناسب مع طبيعتيا.

 الشكر والقناعة لحالة األسرة.
 أف يكوف أفراد األسرة غير مدخنيف.

 

 المستوى الثالث
 االلتزاـ بعمؿ فحص طبي بصورة منتظمة.

 القياـ باالستجماـ مع أفراد األسرة.
 اإلىتماـ بنظافة وسعادة البيت.

 انصحح وانساليح
: نحو إنشاء أسرة تتمتع بالصحة والسعادة والسكينة.الهدف  



 

 المستوى األول:
 أف يسد دخؿ األسرة لمحاجات الرئيسية )الضروريات(

 أف ال تتجاوز المصاريؼ دخؿ األسرة
 أىمية توفير الماؿ

 
 لمستوى الثاني:

 أف يكوف دخؿ األسرة قادرًا عمى تمبية المتطمبات والحاجات األخرى
 توفير الماؿ بانتظاـ خاصة لتأدية فريضة الحج

 توفير الماؿ بصورة شيرية
 اعطاء الصدقات

 
 المستوى الثالث

 امتالؾ بيت
 امتالؾ سيارة

 االستثمار في التأميف التكافمي
 القياـ بالتنظيـ المالي لألسرة

 امتالؾ المدخرات لدعـ األسرة ماليًا ووفقًا لمخطط المرسومة
 دفع الزكاة
 أداء الحج

 القياـ بالوقؼ والصدقة الجارية

 انخطظ االقتصاديح وانًانيح نألسزج
 : المحافظ عمى اقتصاد االسرة مع أىمية دواـ الشكر والصبرالهدف

 

  المستوى األول:
 أداء الصموات في أوقاتيا

 صياـ شير رمضاف
انقذسج عهى قشاءج انقشآٌ   

ختـ القرآف   
 اللتزاـ في المبس غير المتعارض مع الشريعة

ىجر كافة الموبقات )مثؿ العالقات المحرمة والكحوؿ والمخدرات والقمار والشرؾ  
 والسحر وغيرىا(

 المستوى الثاني:
 الصالة في جماعة
 أداء صموات السنف
 القياـ بصياـ التطوع

انًٕاظثح عهى قشاءج انقشآٌ          

 تدبر وفيـ كممات القرآف
 حفظ بعض سور القرآف

 االترعاد عٍ انهًى )انزَٕب انصغٍشج(

 المستوى الثالث:
 انصالج يثاششج تعذ األراٌ

 قٍاو انهٍم يع أفشاد األسشج

 قشاءج انقشآٌ ٔفقاً ألحكاو انرجٌٕذ

 خرى انقشآٌ يشج ٔاحذج فً انسُح عهى األقم.

 يحأنح خرى انقشآٌ أكثش يٍ يشج ٔاحذج فً انسُح

 انًٕاظثح عهى صهٕاخ انسٍُ

 انذٔاو عهى ركش هللا ٔقشاءج انًأثٕساخ

 انقذسج عهى اإليايح فً انصالج

 انصفاخ انزوحيح نألب

 : أداء الفروض الدينية والتحمي باألخالؽ الطيبةالهدف



 

 انشوجح

سف حقٕقٓا ٔذإدي دٔسْا ٔيسإٔنٍاذٓا كضٔجح ٔكأو.ذع   

 يهرضيح ٔيطٍعح ٔذحرشو صٔجٓا يانى ٌكٍ فً يعصٍح.

 ذقٕو تذٔس يذٌشج االسشج ذساعذ صٔجٓا فً يسإٔنٍاخ انثٍد يثم ذعهٍى األطفال.

 ذرعأٌ دائًاً يع صٔجٓا فً األيٕس األسشٌح.

 ذكٌٕ يسإٔنح عهى حًاٌح يًرهكاخ ٔششف صٔجٓا خاصح أثُاء غٍاتّ.

 ذحرشو حًاْا ٔحًاذٓا.

 ذحرشو أسشج صٔجٓا ٔذحافع عهى عالقاخ طٍثح يعٓى.

 ذٓرى تأيٕس األطفال ٔذًرهك يعٓى اسهٕتا خطاتٍا جٍذاً.

 ذٕاصٌ تٍٍ حاجاخ َٔشاطاخ انًُضل انخاسجٍح.

 ذحافع عهى كشايرٓا ٔكشايح أسشذٓا ال سًٍا أياو انُاط.

.ذهقٍ األطفال أًٍْح احرشاو األطفال نهٕانذٌٍ   

 

 يعرفوف أدوارىـ وحقوقيـ ومسؤولياتيـ.
 اطاعة الوالديف ما لـ يكف في معصية.

 احتراـ الوالديف دائمًا والتعامؿ الطيب معيـ.
 االحتراـ المتبادؿ والحب بيف األشقاء والشقيقات.

 الدعاء لموالديف سواء كانا أحياء أو ميتيف.
 المسؤولية نحو الوالديف ورعايتيـ خاصة إذا كانوا كبارًا في السف أو مرضى.

 التواصؿ واالىتماـ الدائـ بآخر تطورات وأخبار األشقاء.
 امتالؾ عزيمة كبيرة في لمدراسة الجادة والمكافحة مف أجؿ تحقيؽ النجاح.

 التعاوف الدائـ في األمور العائمية.  

 األطفال
 مصدر سعادة األسرة -: الهدف

 مصدر لسكينة األسرة -         
 تنشئة أطفاؿ صالحيف ليكوف ذخرًا لموالديف في اآلخرة -         



 

 انصفاخ انزوحيح نألو
 أداء الفروض الدينية والتحمي باألخالؽ الطيبةالهدف: 

 

 المستوى األول:
 أداء الصموات في أوقاتيا

 صياـ شير رمضاف
 القدرة عمى قراءة القرآف

 ختـ القرآف
 االلتزاـ في المبس غير المتعارض مع الشريعة

ىجر كافة الموبقات )مثؿ العالقات المحرمة والكحوؿ والمخدرات والقمار والشرؾ 
 والسحر وغيرىا(

 المستوى الثاني:
 الصالة في جماعة
 أداء صموات السنف
 القياـ بصياـ التطوع

 المواظبة عمى قراءة القرآف 
 تدبر وفيـ كممات القرآف
 حفظ بعض سور القرآف

 االبتعاد عف الممـ )الذنوب الصغيرة(
 

 المستوى الثالث:
 الصالة مباشرة بعد األذاف
 قياـ الميؿ مع أفراد األسرة

 قراءة القرآف وفقًا ألحكاـ التجويد
 ختـ القرآف مرة واحدة في السنة عمى األقؿ.

 محاولة ختـ القرآف أكثر مف مرة واحدة في السنة
 المواظبة عمى صموات السنف

 االدواـ عمى ذكر اهلل وقراءة المأثورات
 القدرة عمى اإلمامة في الصالة

 

 تعرؼ حقوقيا وتؤدي دورىا ومسؤولياتيا كزوجة وكأـ
أٌ ذكٌٕ قذٔج ألتُاءِ         

 أف تدعوا دائمًا بنجاح أبناءه في الدنيا واآلخرة
 اشاعة الحب بيف أفراد األسرة

 عدـ تفضيؿ ابف عمى آخر ومعاممتيـ بالتساوي
 التأكد أف لألبناء معرفة واضحة بفروض العيف 

 أىمية معرفة أصدقاء األبناء
 مراقبة نشاطات األبناء

 تجنب الجداؿ والمشاحنة مع الزوج أماـ األطفاؿ
 اىتـ بموضوع الزوجة المستقبمية لألبناء

 ابؽ حبؿ التواصؿ مع األبناء حتى بعد زواجيـ
 متابعة آخر التطورات في مجاؿ تكنولوجية المعمومات واالتصاؿ

 القياـ بدور متوازف بيف الوظيفة واألسرة والمجتمع
 تعميـ األطفاؿ وتثقيفيـ دوف المجوء إلى العنؼ

 الفصؿ في الفراش بيف األبناء والبنات حيف وصوليـ سف البموغ
 التأكد مف االلتزاـ الكامؿ بالشريعة االسالمية في حياة األسرة

    

 األو
 : مصدر الستقرار األسرةالهدف



 

قائًح انتذقيق 

انخاصح تاألتُاء

 

 سور القرآن التي ينصح اآلمهات الحوامل بقرائتها
 

 
 يٍ أجم ئَاسج انقهة ٔذقٌٕح انزاكشج  سىرج  انفاتحح 

 سىسج  نقًاٌ 

 سىرج انحجزاخ

 سىرج انتىتح 

 سىرج يزيى

  ليرزقؾ اهلل بمولود

  القدرة عمى تربية األبناء

مف أجؿ راحة الباؿ وتخفيؼ ألـ فراؽ األبف 

  ليرزقؾ اهلل بطفؿ جميؿ وأخالؽ حميدة

مف أجؿ سيولة وضع الطفؿ وأف يكوف 

  لتزكية النفس وتطيير الروح مف اآلثاـ

  مف أجؿ غزارة الحميب

 سىرج يىسف

 سىرج يس

 سىرج انُحم



 

 انزوحاَياخ انخاصح تاألتُاء

                       المستوى األوؿ  

 االبف العاشر االبف التاسع االبف الثامف االبف السابع االبف السادس االبف الخامس االبف الرابع االبف الثالث االبف الثاني االبف األوؿ   جميع األبناء الرقـ

                     1 أداء الفروض الخمسة في أوقاتيا يومياً  1

                     2 صياـ شير رمضاف 2

                     3 تالوة القرآف 3

                     4 ختـ القرآف 4

                     5 عدـ كشؼ العورة 5

                     6 (ىجر كافة اآلثاـ )مثؿ الزنا والخمور والمخدرات والقمار والشرؾ والسحر  والخرافة وغيرىا 6

                       المستوى الثاني  

 االبف العاشر االبف التاسع االبف الثامف االبف السابع االبف السادس االبف الخامس االبف الرابع االبف الثالث االبف الثاني االبف األوؿ   جميع األبناء الرقـ

                     1 أداء الصموات في جماعة 1

                     2 أداء صالة السّنة 2

                     3 صياـ التطوع 3

                     4 المواظبة عمى تالوة القرآف 4

                     5 فيـ معاني القرآف 5

                     6 حفض بعض سور القرآف 6

                       إعطاء الصدقات وحسب االستطاعة 7

                       االبتعاد عف صغائر الذنوب 8

                       المستوى الثالث  

 االبف العاشر االبف التاسع االبف الثامف االبف السابع االبف السادس االبف الخامس االبف الرابع االبف الثالث االبف الثاني االبف األوؿ   جميع األبناء الرقـ

                     1 الصالة في وقتيا 1

                     2 قياـ الميؿ مع أفراد األسرة 2

                     3 تالوة القرآف وفقًا ألحكاـ التجويد 3

                     4 ختـ القرآف مرة  واحدة عمى األقؿ في السنة 4

                     5 ختـ القرآف مرة  واحدة أكثر مف مرة في السنة 5

                     6 االلتزاـ بعبادات التطوع 6

                       الدواـ عمى الذكر والمأثورات 7

                       القدرة عمى اإلمامة في الصالة 8

 

 انزوحاَياخ انخاصح تاألتُاء

                       المستوى األوؿ  

 االبف العاشر االبف التاسع االبف الثامف االبف السابع االبف السادس االبف الخامس االبف الرابع االبف الثالث االبف الثاني االبف األوؿ   جميع األبناء الرقـ

                     1 أداء الفروض الخمسة في أوقاتيا يومياً  1

                     2 صياـ شير رمضاف 2

                     3 تالوة القرآف 3

                     4 ختـ القرآف 4

                     5 عدـ كشؼ العورة 5

                     6 (ىجر كافة اآلثاـ )مثؿ الزنا والخمور والمخدرات والقمار والشرؾ والسحر  والخرافة وغيرىا 6

                       المستوى الثاني  

 االبف العاشر االبف التاسع االبف الثامف االبف السابع االبف السادس االبف الخامس االبف الرابع االبف الثالث االبف الثاني االبف األوؿ   جميع األبناء الرقـ

                     1 أداء الصموات في جماعة 1

                     2 أداء صالة السّنة 2

                     3 صياـ التطوع 3

                     4 المواظبة عمى تالوة القرآف 4

                     5 فيـ معاني القرآف 5

                     6 حفض بعض سور القرآف 6

                       إعطاء الصدقات وحسب االستطاعة 7

                       االبتعاد عف صغائر الذنوب 8

                       المستوى الثالث  

 االبف العاشر االبف التاسع االبف الثامف االبف السابع االبف السادس االبف الخامس االبف الرابع االبف الثالث االبف الثاني االبف األوؿ   جميع األبناء الرقـ

                     1 الصالة في وقتيا 1

                     2 قياـ الميؿ مع أفراد األسرة 2

                     3 تالوة القرآف وفقًا ألحكاـ التجويد 3

                     4 ختـ القرآف مرة  واحدة عمى األقؿ في السنة 4

                     5 ختـ القرآف مرة  واحدة أكثر مف مرة في السنة 5

                     6 االلتزاـ بعبادات التطوع 6

                       الدواـ عمى الذكر والمأثورات 7

                       القدرة عمى اإلمامة في الصالة 8


