




.ـ التكافل االجتماعي
. ـ المودة والرحمة

. ـ العدل والمساواة في الحقوق والواجبات





: أستقصي
أكبر عدد من المؤسسات الرسمية التي تعنى بحماية األسرة في دولة اإلمارات العربية

. المتحدة

ـ مؤسسة التنمية األسرية في أبو  ظبي
. ـ مؤسسة الشؤون االجتماعية

. ـ مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية
. ـ مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال





. ـ هي أسرة أبو البشر آدم وحواء

ـ األسرة هي النواة واللبنة األولى في بناء المجتمع  وأساس في قوة
. المجتمع وتماسكه





ظهور فوضى خلقية مدمرةـ   .
ـ العزوف عن الزواج يؤدي إلى استحكام عقد نفسية في الرجال والنساء

.ـ العزوف عن الزواج يؤدي إلى فقدان القدرة على اإلنتاج واإلبداع واإلتقان
ـ اإلعراض عن الزواج يضعف األمة ويهددها باالنقراض ويمكن ألعدائها ألنه يقطع

.النسل



وصفه بالغلظة لقوته وعظمته ، عهدا وثيقا مؤكدا مزيد تأكيد يعسر معهـ 
. نقضه





. ـ الحث على تقليل المهور وتيسيرها وعدم المغاالة فيه
. ـ تشجيع حفالت العرس الجماعي حتى تنخفض تكاليف الزواج

. ـ تقديم مساعدات للمقبلين على الزواج
. ـ توفير المساكن الخيرية المؤثثة بأسعار معقولة
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ـ لقيام األسرة دور كبير في الحفاظ على أفرادها من االنحالل وانتشار
. الجريمة

. ـ االستقرار النفسي واالجتماعي





. ـ التكافل االجتماعي

. ـ الحقوق والواجبات

. ـ المودة والرحمة





ـ تقدم صورة خادعة عن الحياة الزوجية وأنها الحياة كلها خالية من
. المشاكل

.ـ يسبب ضعف ثقافة  فقه األسرة بين المتزوجين والشباب

ـ االنشغال عن الواجبات الزوجية بمواقع التواصل المحرمة واألفالم
. اإلباحية



. ـ االنفصال والهجرة
. ـ الطالق كنتيجة للخالفات الزوجية

. ـ اإلدمان بكل أشكاله
. ـ انشغال أحد أعضاء األسرة بالعمل
. ـ حاالت اإلفالس واألزمات المالية



شاء ا� أن تكون أو عالمةـ 
بين

بني آدم هي عالقة الزوجية ،
وأول اجتماع بين البشر
اجتماع رجل وامرأة آدم

. وحواء

.ـ من خالل الترغيب في الزواج
ـ التحذير من العزوف عن

. الزواج للقادر عليه
ـ بيان أحكام األسرة وحقوق
. وواجبات أفرادها وعالقتها

وحدة األصل والمنشأـ  .
. ـ الحقوق والواجبات
. ـ المودة والرحمة

. ـ التكافل االجتماعي

حفظ النوع اإلنسانيـ   .
ـ تلبية الحاجات الفطرية في

. اإلنسان
. ـ حفظ المجتمع

. ـ تربية الجيل وتنشئته



ألن األسرة هي النواة األولى والركيزة األساسية لقيام المجتمع وترابط األمةـ 
. الواحدة

ـ ألن صالح األسرة واستقرارها هو صالح للمجتمع واستقراره ، كما ينعكس
. عليه بالنمو والرفاه  والعيش الرغيد

ـ ألن األسرة هي األساس األول الستقرار الفرد والمجتمع وباستقرار األسرة
. يعيش أفراد المجتمع بأمن وطمأنينة



. ـ حفظ النوع اإلنساني .                 ـ تربية اإلنسان للقيام بدوره في الحياة
. ـ االستجابة للحاجات الفطرية.          ـ حفظ النسب ـ حفظ المجتمع

التحذير منـ 
العزوف عن الزواج

الحث على تيسيرـ 
تكاليف الزواج  .

وحدة األصلـ 
المودة والرحمةـ والمنشأ

الحقوقـ 
والواجبات

التكافلـ 
االجتماعي






