
285 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. عمار باسم صالح

األسرة بين اإلستقرار 
والتكوين وفق المنظور اإلسالمي

The family between stability and formation 
according to the Islamic perspective

أ. م. د. عمار باسم صالح
كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد

Dr. Ammar Bassem Saleh
College of Islamic Sciences/University of Baghdad

Amar.saleh@cois.uobaghdad.edu.iq
07904219659





287 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. عمار باسم صالح

الملخص

تــبــحــث عــنــهــا جميع  ــتــي  ال ــم االمــــور  إن مــن اهـ

المجتمعات في العالم وهو استقرار االسرة التعايش 

بين مكونات المجتمع.

ية  ادار وظيفة  هو  التنظيم  ان  إبراز  البحث  حاول 

المجتمع  افـــراد  بين  التعاون  على  ترتكز  وانسانية 

باختاف اصنافهم.

األديــان  أهل  إرادة  هو  التعايش  ان  البحث  يؤكد 

من  العمل  فــي  المختلفة  والــحــضــارات  ية  السماو

تعيش  وحتى  العالَم،  والسام  األمــن  يسود  أن  أجــل 

فيه  ما  على  والتعارف  اإلخــاء  من  جو  في  اإلنسانية 

استثناء  دون  جميعا  البشر  بني  يعم  الــذي  الخير 

االخر  على  كل  والوالدين  واالوالد  والزوجة  للزوج  وان 

والسنة  القران  ذلــك  في  واالصــل  وواجــبــات،  حقوق 

أبرز البحث جملة من الحقائق بعد أن  النبوية، وقد 

وضح  اذ  لها؛  الممهدة  المقدمات  معالجة  تمت 

والتأديب  اإلصـــاح  بــواجــب  القيام  أهمية  البحث 

يكون بإصاح الزوج لنفسه اوال بتقويم سلوكه والقيام 

إرشــاد  ذلــك  بعد  ثــم  والــقــانــونــيــة،  الدينية  بواجباته 

إصاح الزوجة، ثم تأديب وتهذيب وتربية األوالد. و

ان المحافظة على النظام الصحي لألسرة هو من 

الشباب  صيانة  وتكوينها  المسلمة  األســرة  أهــداف 

وقّوتهم من أن يستنزفها الزنا واللواط والعادات السرية 

جسمانية  انهيارات  من  عليها  يترتب  ومــا  الــضــارة، 

كد البحث أن مع وجود نظام المساواة  ومعنوية، كما وا

بين الرجل والمرأة في االنسانية والعبادة، ولكن هناك 

بعض الفوارق التي ميزت الرجل على المرأة في امور 

كالشهادة وغيرها.

***
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Summary:

One of the most important things that all so-

cieties in the world are looking for is the stability 

of the family and coexistence among the com-

ponents of society.

The research tried to highlight that organi-

zation is an administrative and human function 

based on cooperation between members of soci-

ety of different types..

 The research confirms that coexistence is 

the will of the people of monotheistic religions 

and different civilizations to work for the sake 

of peace and security in the world, and for hu-

manity to live in an atmosphere of brotherhood 

and acquaintance with the good that pervades all 

human beings without exception, and that the 

husband, wife, children and parents have rights 

and duties on the other The origin of that is the 

Qur’an and the Prophet’s Sunnah. The research 

highlighted a number of facts after the intro-

ductions that paved the way for them were ad-

dressed. The research explained the importance 

of performing the duty of reform and discipline, 

which is to reform the husband for himself first 

by correcting his behavior and carrying out his 

religious and legal duties, then guiding and re-

forming the wife, then disciplining, disciplining 

and raising children.

Preserving the health system of the fami-

ly is one of the goals of the Muslim family and 

its formation, to preserve the youth and their 

strength from being drained by adultery, sodomy 

and harmful secret habits, and the consequent 

physical and moral collapses, and the research 

confirmed that with the existence of a system of 

equality between men and women in humanity 

and worship, but there are some The differenc-

es that distinguished the man over the woman in 

matters such as martyrdom and others.

***
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المقدمة

على  والسام  والصاة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

الطيبين  آلـــه  وعــلــى  للعالمين،  رحــمــة  الــمــبــعــوث 

وصحبه الميامين.

وايجابياته  ــري  األس ــدور  ال عن  فالحديث  وبعد؛ 

أمرا  بات  الضياع  من  االســرة  تماسك  على  الحفاظ 

المجتمع  على  الماحظ  إذ  بمكان؛  الــوضــوح  مــن 

وما  فيه  قلتها  أو  التفكك  من  خلوه  الملتزم  المسلم 

القيم  التربية على  أبرزها  لوجود عدة عوامل  إال  ذلك 

والتي  والسنة  الكتاب  وحي  من  المستمدة  الروحية 

حضت على التخلق باألخاق الحميدة الداعية إلى 

إحياء الرقيب الداخلي والوازع اإلنساني في التعامل 

الشخصية  بناء  فــي  ومتغيراتها  الحياة  ثــوابــت   مــع 

السوية والمستقيمة.

ــري لكي يــكــون عــامــا فــعــاال في  يــبــرز الـــدور األسـ

تؤسس  بــدورهــا  التي  الحميدة  لألخاق  التأسيس 

مرتكزات التصرفات اإلنسانية من األفراد والجماعات، 

نستقرئ  حينما  كد  وتتأ ــدور  ال هــذا  أهمية  وتتضح 

النماذج التي تفتقر إلى هذا الدور في المجتمعات 

شيوع  فــي  الـــدور  هــذا  انــعــدام  أسهم  وكيف  الغربية 

االنحال وتبلور األفكار المتطرفة والغالية.

في  الكتابة  حــاولــت  بعضها  أو  األســبــاب  لــهــذه 

وفق  االســرة  ثبات  مقومات  اهم  مبرزا  الموضوع  هذا 

أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد  االسامي،  المنظور 

نقسمه: على مقدمة و اربعة مطالب وخاتمةـ تناولنا 

بينما  الموضوع وسبب اختياره،  المقدمة أهمية  في 

عنوان  مفاهيم  تحديد  األول  المطلب  في  تناولت 

مقومات  فيه  تناولت  الثاني  المطلب  أمــا  البحث، 

كيفية  االسرة، واما المطلب الثالث تكلمت فيه عن 

اهم  الى  التطرق  تم  الرابع  والمطلب  االســرة،  تكوين 

االســامــي،  المنظور  وفــق  ــرة  االسـ الســتــقــرار  الــعــوامــل 

ما  ــّمَ  أه فيها  ــزت  أوج بخاتمة  البحث  هــذا  ختم  ثم 

توصلت إليه من نتائج.

كـــون وفــقــت فــي عــرض مباحث  أ ــأل اهلل أن  وأسـ

الموضوع ورسم صورته بصورة صحيحة فإن أصبت 

فهو  ذلــك  غير  كــان  إن  و اهلل  من  فضل  محض  فهذا 

مني ومن الشيطان واهلل ورسوله براء منه. 

***
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المطلب االول: تحديد المفاهيم

وما  األســرة  من  المراد  تحديد  جدا  ي  الضرور من 

كمصطلح العائلة،  اشتمل عليه من مدلوالت أخرى 

وقد تم عقد هذا المطلب للداللة على ذلك.

أوال: مفهوم االسرة

أ: األسرة لغة :

اللغوية تتفق على المعنى  تكاد جميع المصادر 

المراد من مصطلح األسرة وأنها كلمة تشير إلى معاني 

 : القوة والحصانة والدرع الواقي، يقول ابن فارس: )أسر

الهمزة والسين والراء، أصل واحد، وقياس مطرد. قال 

أراد الخلق، وأسرة  ْسَرُهْم{ يقال 
َ
أ اهلل تعالى: }َوَشَدْدَنا 

الرجل، رهطه ألنه يتقوى بهم()١(. 

)عول(  باب  في  جاء  فقد  اللغة:  في  العائلة  وأمــا 

يكون  وقد  بهم  يتكفل  الذين  وعيله:  الرجل  وعيال 

عيال.  ذو  معيل:  ورجل  عالة.  والجمع  واحدًا  العيل 

من  نفسًا  وكــذا  كذا  أي  عيًال  وكــذا  كذا  عنده  يقال:  و

عيًال  يعيل  عال  يقال:  و عيل.  العيال  وواحد  العيال. 

وعيلة وعيوًال وعوًال ومعيًال )٢(. قال اهلل تعالى }َوَوَجَدَك 

ْغَنى{)3(. 
َ
َعاِئًال َفأ

:
ً
ب: األسرة إصطالحا

كــل من  وفــي االصــطــاح فقد جــاء بمعنى واحــد 

والفلسفة  كتب االجتماع  ورد في  المصطلحين فقد 

: حول هذين األصلين منها ما هو

يا عن أبو الحسين، )١/ ١0٧( .  )١( احمد بن فارس بن زكر
)٢( لسان العرب، )١١/٤85-٤88 (. 

)3( سورة الضحى، اآلية )8( . 

على  تقوم  التي  المجتمع  )نــواة  العائلة  األســرة  أن 

الــزوج  بين  العاقات  أي  الحميمة،  والصلة  الـــزواج 

ــوات. وتتميز  ــوة واألخــ ــاء واألبــنــاء واإلخـ والــزوجــة واآلبـ

السواء،  على  والروحية  المادية  بالعمليات  العائلة 

واالقتصادية  الحيوية  الــعــاقــات  تتضمن  فــاألولــى 

والنفسية  األخاقية  تتضمن  والثانية  كية،  االستها

يخية()٤(.  والعائلة مقولة تار

أو  األســرة  حــول  معجمه  في  صليبا  جميل  وذكــر 

والمرأة  الرجل  بين  الشرعي  االقتران  قوله)هو  الــزواج 

لتكوين أسرة جديدة، تختلف شروط عقده وفسخه 

باختاف  عــلــيــه،  المترتبة  ــات  ــب ــواج وال والــحــقــوق 

ــد امـــرأة  ــواح الــجــمــاعــات، فــأمــا أن يــكــون لــلــرجــل ال

واحدة، أو عدة نساء، وليس هو وسيلة إلشباع الغريزة 

الجنسية، إنما هو عقد اجتماعي لتكوين أسرة يشعر 

فيها كل من الرجل والمرأة بالطمأنينة الروحية()5(. 

)أســـرة(  فصل  الميسرة  العربية  الموسوعة  وفــي 

ي  الشخص من ذو أسرة  فيه  تتكون  التي  قوله: وهي 

الحقوق  األســرة مصدر لبعض  وروابــط  وزوجــه،  قرباه 

والواجبات المالية وغير المالية)6(. 

ــرة  ــرت الــمــوســوعــة أيــضــًا حـــول الــــزواج واألسـ وذكــ

األعــراف  باختاف  مختلفة  معاني  العائلة  وتكوين 

سمير  ترجمة  العلماء،  من  لجنة  الفلسفية،  الموسوعة   )٤(
كرم، دار الطلبة، بيروت، ط١، ١٩٧٤، ص٢٩0 . 

الكتاب  دار  الفلسفي،  المعجم  صلبيا،  جميل   : ينظر  )5(
اللبناني، بيروت، )6٤١/١(. 

بيروت،  لبنان،  النهضة،  الميسرة، دار  العربية  الموسوعة   )6(
 . )١٩، )١٤٧/١8٧
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والدين  العرف  يقرها  )عاقة  نصه:  ما  والمجتمعات 

في  مختلفين  جنسين  من  كثر  أ أو  شخصين  بين 

العاقة  لــهــذه  نتيجة  ــة  وزوجــ أزواج  أو  زوج  شــكــل 

هذه  وتتخذ  الطرفين،  لكا  شرعيين  أبناء  يعتبرون 

األشخاص  عدد  باختاف  مختلفة  أشكاًال  العاقة 

بين  تــقــوم  الــتــي  الصلة  لــنــوع  تبعًا  فيها  الــداخــلــيــن 

الجماعتين اللتين ينتمي الطرفان إليها()١(.

أن  األســرة  مؤتمر  في  الباحثين  بعض  لــدى  وورد 

بالمعنى  الكريم  الــقــرآن  في  يــردا  لم  والعائلة  ــرة  األس

المتعارف عليه اآلن، في حين ورد لفظ األسر واألسرى 

آية ٢8 }َنْحُن  ى مرة واحدة في سورة اإلنسان  واالسار

حسب  خلقهم  بمعنى  ْســَرُهــْم{ 
َ
أ َوَشــَدْدَنــا  ْقَناُهْم 

َ
َخل

قول المفسرين. 

والعائلة ترد في القرآن لمعنى الفقر }َوَوَجَدَك َعاِئًال 

اهلُل  ُيْغِنيُكُم  َفَسْوَف  ًة 
َ
َعْيل ِخْفُتْم  ِإْن  }َو  .)٢( ْغَنى{ 

َ
 َفأ

ِمْن َفْضِلِه{)3(. 

في حين ال ترد لفظتا األسرة والعائلة في الحديث 

}الخلق   � قوله  مثل  لعيال  بالنسبة  إال  الشريف 

كلهم عيال اهلل، أحبهم إلى اهلل أنفعهم لعياله{)٤(. 

)١( المصدر نفسة، ص٩3٢ . 
)٢( سورة الضحى، اآلية)8( . 
)3( سورة التوبة، اآلية)٢8( . 

الزوائد  مجمع  ت80٧،  بكر  أبي  بن  علي  الهيثمي  أورده   )٤(
ـــ،  الــقــاهــرة، ١٤0٧هـ لــلــتــراث،  يــان  الــر دار  الــفــوائــد،  ومتبع 

 . )١٩١/8(

ينههم عن  ولــم  لــه عيال  كــان  وقــولــه �: }مــن 

المنكرات والمحرمات{)5(. 

)البر  فتقرأ  الفقه  كتب  في  ورودهــا  حيث  من  أما 

باألهل والعيال(. والحقيقة أن القرآن والحديث ركزت 

يج للداللة  على لفظ )األهل( وعلى معنى الزواج والتزو

أهل)١٢٧(  لفظة  فوردت  والعائلة.  األسرة  على معنى 

مرة بتنوع داللتها، مثل قوله تعالى: 

ِكَتاب{)6(.
ْ
ْهَل ال

َ
١. }َيا أ

َمْغِفَرِة{)٧(.
ْ
ْهُل ال

َ
ْقَوى َوأ ْهُل الّتَ

َ
٢. }أ

ْهِلِه ِإّنِي آَنْسُت َنارًا {)8(.
َ
 ُموَسى أِل

َ
3. }ِإْذ َقال

ْهِلَها{)٩(.
َ
ْهِلِه َوَحَكمًا ِمْن أ

َ
٤. }َفاْبَعُثوا َحَكمًا ِمْن أ

ِمَن  َكــاَنــْت  َتــَك 
َ
اْمــَرأ  

َّ
ِإال ــَك 

َ
ــل ْه

َ
َوأ ــوَك  ُمــَنــّجُ ــا  ـ

َ
}ِإّن  .5

َغاِبرِيَن{)١0(.
ْ
ال

الزوجة  على  للداللة  )أهــل(  لفظ  يرد  السنة   وفي 

كما  واألقربين،  واألبناء  والزوجات  األزواج  أو  الزواج  أو 

}اتخذوا  و  ألهــلــه{)١١(  خيركم  }خيركم   � قوله  في 

األهل فأنه أرزق لكم{)١٢(. 

)5( المصدر نفسه، )8/١٩٢ (. 
)6( سورة آل عمران، جزء من اآلية )6٤(. 

، جزء من اآلية )56(.  )٧( سورة المدثر
)8( سورة النمل، من اآلية)٧( . 

)٩( سورة النساء، من اآلية )35( . 
)١0( سورة العنكبوت،من اآلية )33( . 

أحمد،  بــن  حــبــان  بــن  محمد  حــبــان،  ابــن  الــحــديــث،   )١١(
مؤسسة  بلبان،  ابن  بترتيب  حبان  بن  صحيح  ت35٤، 

الرسالة، بيروت، ١٩٩3م، ج٩، ) ب ط(، ص٤8٤ . 
)١٢( الحديث لم يرد في الصحاح والسنن. 
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أو األسرة واألهل والعائلة له مقام في حق  فالزواج 

اإلنسانية بتعظيم اهلل الخالق للبشرية كلها)١(. 

من هنا نفهم أن هذه األلفاظ كلها جاءت لتثبت 

المحبة  على  يقوم  كثر  أ أو  طرفين  بين  مشتركًا  حقًا 

عاداتها  لها  وحــضــارة  وأمـــة  جيًال  يخلق  أن  يمكن 

ولكن  وبقاعها  أجناسها  اختاف  على  مبادؤها  ولها 

األعظم منها هو ما وافق مبادئ السماء.

ــدة  ــوح ــرة عــنــدهــم بــأنــهــا تــلــك ال ــ ــعــريــف األسـ وت

للمجتمع  تقوم  ال  بدونها  التي  األساسية  االجتماعية 

قيام  بــؤرة  كونها  جانب  الــى  االســـرة  بدونهما  قائمة 

تمده  النها  استمراره  عوامل  من  ايضا  فهي  المجتمع 

مصدر  يشكلون  الذين  االعــضــاء  من  بالمزيد  دائما 

قوته او العكس )٢( 

)أســرة(  كلمة  تشير  السوسيولوجي  المنظور  فمن 

الى معيشة الرجل والمرأة معا على أساس الدخول في 

عاقات جنسية يقرها المجتمع وما يترتب على ذلك 

من حقوق وواجبات كرعاية األطفال وتربيتهم )3( .

الـــزواج فيشكل بذلك  ــرة هــو  قــيــام األسـ فــأســاس 

العاقة  والمرأة جزءان متكامان على أساس  الرجل 

تعالى:  لقوله  والسكينة وهذا  والرحمة  المودة  بينهما 

بيروت،  حزم،  ابن  دار  األول(  األســرة  كتاب)مؤتمر   : ينظر  )١(
لبنان، الطبعة األولى، ٢00٢، ص٢٢3-٢٢٤. 

عبد  حسن  اسماعيل  د.  ونظمه،  المجتمع  بناء   : ينظر   )٢(
ي، دار المعارف، القاهرة، ط ١، ١٩83 م، ص ١٧٢ . البار

مجال  ــي  ف االجــتــمــاعــيــة  الــخــدمــة  اســهــامــات   : ينظر   )3(
الجامعية  المعرفة  دار  رمضان،  السيد  والسكان،  األســرة 

، ١٩٩٩ م، ص٢5 . ية، مصر اإلسكندر

ّمِن  َخلََقُكم  َِّذي  ٱل َربَُّكُم  ٱتَُّقواْ  اُس  ٱلنَّ َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ حمس 

رَِجالٗا  ِمۡنُهَما  َوَبثَّ  َزوَۡجَها  ِمۡنَها  وََخلََق  َوِٰحَدةٖ  نَّۡفٖس 
رَۡحاَمۚ 

َ
َِّذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱلۡأ َ ٱل َكثِيٗرا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

َ َكاَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا ١ىجس حجسالّنَِساء : جحتجحس . إِنَّ ٱللَّ
كمــا يعرفهــا القامــوس االجتماعــي علــى أنها: )تلك 

كثــر معــا  العاقــة التــي تربــط بيــن رجــل و امــراة او ا

بروابــط القرابــة أو عاقــات وثيقــة أخــرى بحيــث يشــعر 

االفــراد البالغيــن فيهـــا بمســــؤوليتهم نحــــو األطفــال 

او  الطبيعييــن  ابنائهــم  االطفــال  هــؤالء  كــــان  ســــواء 

ابنائهــم بالتبنــي()٤( . 

والناظر لما سبق يجد تقاربًا بين التعريف اللغوي 

واالصطاحي، فكاهما يشير الى منظومة اجتماعية 

متماسكة تجتمع بروابط األم واألب . 

: 
ً
ثانيا : مفهوم فقه األسرة مركبا

والمصادر  المراجع  مــن  يــدي  بين  فيما  أجــد  لــم 

الفقهاء  عند  األســـرة  لتنظيم  مــركــب  تعريف  على 

المصطلح  هذا  موضوعات  كانت  إن  و المتقدمين 

هــذا  أن  يظهر  ــذي  ــ وال عــنــدهــم،  مــعــروفــة  و  مــوجــود 

المصطلح النحوي انما هو مصطلح معاصر ، كما أنه 

لمصطلح  قريب  آخر  معنى  على  كذلك  اصطلحوا 

تنظيم األسرة وهو مصطلح : األحوال الشخصية وهو 

بعاقة  تتصل  التي  األحكام   : بأنه  بعضهم  عرفه  كما 

اإلنسان بأسرته بدءًا بالزواج وانتهاء بتصفية التركات 

الحميد  عبد   ، المعاصر االجتماع  علم  في  نظرة   : ينظر   )٤(
، ٢00٢ م، ص358 . الخطيب، مطبعة النيل، القاهرة ، مصر
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أو الميراث )١( .

ــوال  ــي مــوضــوعــات األحــ ُكــتــب ف والــمــتــتــبــع لــمــا 

أحكام  هي  الموضوعات  هــذه  أن  يجد  الشخصية 

الزواج والطاق وما يترتب عليهما من اآلثار والنسب 

والحضانة والرضاع والنفقات بعمومها الواجب على 

والوصايا  الواليات  واحكام  واألقــارب  والزوجة  األبناء 

وأحكام الميراث .

المطلب الثاني : مقومات األسرة

ــمــودة والــرحــمــة واالعــتــراف   تــقــوم األســـرة على ال

اإلصاح  بواجب  القيام  و  الواجبات  وأداء  بالحقوق 

ــن خــال  ــك مـ ــ ــمــكــن أن نــبــيــن ذل ي  والـــتـــأديـــب، و

األمور اآلتية : 

ۦٓ  اوًال: المودة والرحمة : قال اهلل تعالى حمسَوِمۡن َءاَيٰتِهِ

جحتجحتجحس   وم:  ــرُّ حجسال ۡزَوٰٗجــاىجس 
َ
أ نُفِسُكۡم 

َ
أ ّمِۡن  لَُكم  َخلََق  ۡن 

َ
أ

فخلقت حواء من ضلع آدم وسائر الناس من نطف 

وم : جحتجحتجحس . الرجال والنساء حمسلِّتَۡسُكُنٓواْ إِلَۡيَهاىجس حجسالرُّ

التفاهم  مــنــبــع  هــو  ــزوجــيــن  ال بــيــن  الــرحــمــة  أن   

يــلــزم منه وجــود  ــرة فــهــذا  ــراد األسـ واالنــســجــام بين أفـ

بالمعروف  المعاشرة  وكــذلــك  المتبادل،  االحــتــرام 

، ولو دققنا جيدا  وحسن المعاملة والتعاون والتشاور

فقط  شرح  أنها  لوجدنا  المفاهيم  هذه  مضمون  في 

هو  وذلــك  الزوجين  بين  الواجبة  كنة  المسا اللــتــزام 

أساس بقاء ألسرة مستقرة وقال ابن عباس )رضي اهلل 

رحمته  الرحمة  و  المرأة  الرجل  حب  )المودة   : عنه( 

مصطفى  بن  وهبه  أ.د.  وأدلــتــه،  اإلســامــي  الفقه   : ينظر   )١(
يا، دمشق، ط٤،  ١/ 33 . ، سور الزحيلي، دار الفكر

أياها أن يصيبها بسوء()٢( .

ــول ســيــدة نساء  يــتــحــدث أمــيــر الــمــؤمــنــيــن حـ و

بعد  من  كرهتها  أ وال  أغضبتها  ما  »فــواهلل  العالمين: 

وال  إليه،   
َ

وجــّل عــّزَ  اهلل  قبضها  حتى  أمــرِ  على  ذلــك 

إليها  أنظر  كنت  ولقد  أمرًا،  لي  عصت  وال  أغضبتني 
فتنكشف عني الغموم واألحزان بنظري إليها.)3(

حسن  ))من  السام(  )عليه  الصادق  اإلمام  يقول 

الحديث  وهذا   ،)٤( عمره((  في  اهلل  مد  بيته  بأهل  بره 

كبير في استحباب المعاشرة الطيبة والمودة  فيه أثر 

من  ذلك  وجعل  بيته  وأهل  األسرة  رب  بين  والرحمة 

أسباب إطالة العمر .

ثانيا : مبدأ الحقوق وأداء الواجبات في االسرة :

به  تتحلى  أن  ينبغي  الـــذي  الثاني  األســـاس  إن 

ــا مــا له  ــراده كــل واحـــد مــن أف األســـرة هــو أن يعترف 

في  زوجــهــا  طاعة  عليها  يجب  فــالــزوجــة  عليه،  ومــا 

المعروف وعليها حفظه في نفسها وماله لقوله تعالى 

ُ َبۡعَضُهۡم  َل ٱللَّ ُٰموَن عَلَى ٱلّنَِسآِء بَِما فَضَّ حمس ٱلرَِّجاُل قَوَّ
ٰلَِحُٰت  فَٱلصَّ ۡمَوٰلِِهۡمۚ 

َ
أ ِمۡن  نَفُقواْ 

َ
أ َوبَِمآ  َبۡعٖض  عَلَٰى 

ٰتِي  َوٱلَّ  ۚ ُ ٱللَّ َحفَِظ  بَِما  لِّۡلَغۡيِب  َحٰفَِظٰٞت  َقٰنَِتٌٰت 
ٱلَۡمَضاِجِع  فِى  َوٱۡهُجُروُهنَّ  فَعُِظوُهنَّ  نُُشوزَُهنَّ  َتخَافُوَن 
َسبِيلًاۗ  َعلَۡيِهنَّ  َتۡبُغواْ  فَلَا  َطۡعَنُكۡم 

َ
أ فَإِۡن   ۖ َوٱۡضِرُبوُهنَّ

ا َكبِيٗرا ٣٤ىجس حجسالّنَِساء : مختمحتجحس، والزوج عليه  َ َكاَن َعلِّيٗ إِنَّ ٱللَّ

بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  الــقــرآن،  ألحكام  الجامع   : ينظر   )٢(
ط١،  المصري،  الكتاب  دار  القرطبي،  ي  األنصار أحمد 

١٩5٢ م، )١٤ /١3( . 
)3( مناقب الخوارزمي، ص35٤.

)٤( الكافي، ٢ / ١05 .
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وغيرها،  والكسوة  النفقة  في  زوجته  بحقوق  القيام 

وفي  الحقوق  هذه  اإلسامية  الشريعة  بينت  ولذلك 

نسائكم  على  لكم  إن  ال  )أ  :� الرسول  قــال  ذلــك 

أن  عليهن  فحقكم  حــقــًا:  عليكم  ولنسائكم   حــقــًا، 

بيوتكم  في  يــأذن  وال  تكرهون،  من  فرشكم  يوطئن  ال 

لمن تكرهون ( )١( . 

 : قــال  ؟  خيٌر  النساِء  )أّيُ   :� اهلِل  رســول  سئل 

في  تخالُفه  وال   ، أمــر إذا  وتطيُعه   ، نظر إذا  ه  تسّرُ التي 

نفِسها ومالها بما يكره( )٢( .

يسجد  أن  أحــدا  آمــرا  كنت  )لو   :� عنه  ي  ورو

ألحد ألمرت النساء أن يسجدن ألزواجهن لما جعل 

اهلل لهم عليهن من الحق()3( . 

على  الــزوج  حق  »قرن  العسقاني:  حجر  ابن  قال 

الزوجة بحق اهلل، فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ 

كان ذلك دليا على تهاونها  حقه عليها هذه الغاية 

بحق اهلل فلذلك يطلق عليه الكفر وهو ال يخرج من 

الملة«)٤(، أي أن عصيانها لزوجها ال يصل إلى درجة 

الكفر باهلل تعالى .

 : القيام بواجب اإلصالح والتأديب :
ً
 ثالثا

وتقويم  لنفسه  الـــزوج  بــإصــاح  تكون  البداية  إن 

حق  في  الرجل  جاء  ما  باب   ١١63 برقم  الترمذي،  سنن   )١(
المرآة، ٤5٩/3، حديث حسن صحيح 

)٢( مسند االمام احمد، برقم ٧٤٢١، ١٢/383 . 
الزوج على زوجته،  )3( سنن ابي داود، برقم ٢١٤0، باب حق 

٢٤٤/٢، حديث صحيح .
حجر  ابــن  الــبــخــاري،  صحيح  شــرح  الــبــاري  فتح   : ينظر  )٤(

العسقاني، مكتب الصفا، القاهرة، ط١، ٢003م، )١ /١06(.

بعد  ثم  والقانونية،  الدينية  بواجباته  القيام  و  سلوكه 

إصـــاح الــزوجــة، ثــم تــأديــب وتهذيب  ذلــك إرشـــاد و

َِّذيَن َءاَمُنواْ  َها ٱل يُّ
َ
أ وتربية األوالد لقول اهلل تعالى : حمس َيٰٓ

اُس َوٱلۡحَِجاَرةُ  ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱلنَّ
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
قُٓواْ أ

َمَرُهۡم 
َ
َ َمآ أ َّا َيۡعُصوَن ٱللَّ َعلَۡيَها َمَلٰٓئَِكٌة ِغلَاٞظ ِشَدادٞ ل

ۡحرِيم : حمتجحس . َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن ٦ىجس حجسالتَّ
وفيه مسألة واحدة وهي األمر في وقاية اإلنسان نفسه 

نفسه  يصلح  أن  الرجل  فعلى  قال  ثم  النار  من  واهله 

بالطاعة، ويصلح أهله إصاح الراعي للرعية )5( . 

ُكْم َمْسؤول َعْن 
ُّ
ُكْم َراٍع َوُكل

ُّ
و قال الرسول �: )ُكل

ِتِه()6(  َرِعَيّ

ووجه الداللة: من اآلية الكريمة والحديث الشريف، 

على  الحفاظ  بضرورة  توصي  اإلسامية  الشريعة  أن 

إلــى ما يصلح شأنها  أفــرادهــا  توجيه  وواجــب  األســرة 

)قوا(  األمر  السابقة جاءت بصيغة  فاآلية   . ودنيًا  دينًا 

 � الكريم  الرسول  استخدم  حين  في  الوقاية  من 

إن  العائلة،  رب  على  تقع  التي  المسؤولية  مصطلح 

تهاون وتقاعس عن أداء ما يجب عليه االلتزام به إزاء 

أفراد األسرة زوجة وأوالد .

اهلل  قول  في  السام(  )عليه  الصادق  اإلمــام   يقول 

نُفَسُكۡم 
َ
أ قُٓواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ

َ
أ حمسَيٰٓ  : وجــل  عــز 

َعلَۡيَها  َوٱلۡحَِجاَرةُ  اُس  ٱلنَّ َوقُوُدَها  نَاٗرا  ۡهلِيُكۡم 
َ
َوأ

َمَرُهۡم 
َ
أ َمآ   َ ٱللَّ َيۡعُصوَن  َّا  ل ِشَدادٞ  ِغلَاٞظ  َمَلٰٓئَِكٌة 

نقي  كيف  حمتجحس،   : ۡحرِيم  حجسالتَّ يُۡؤَمُروَن ٦ىجس  َما  َوَيۡفَعلُوَن 

الــقــرطــبــي، مـــج ٩،  ــرآن،  ــقـ الـ الــجــامــع ألحـــكـــام   : يــنــظــر   )5( 
.)١ / ١٢٧8(

)6( موطأ األمام مالك، ١/١06 . 
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أهلنا، تأمرونهم بما يحب وتنهونهم عما يكرهه اهلل )١( .

المطلب الثالث: تكوين األسرة

وهناك عدة اسباب تتمثل في تكوين االسرة وفق 

المنظور القرآني ندرجها في اآلتي:

أوًال: الحفاظ على الدين

يتلخص هذا السبب في هدف عظيم هو عبادة  و

الهدف  يعد  إذ  أســري،  جو  في  وتعالى  سبحانه  اهلل 

األسمى للتربية اإلسامية، لقوله تعالى : )وما خلقت 

الجن واإلنس إال ليعبدون()٢(، )) إنها العبادة... عبادة 

في الزواج، وعبادة في المباشرة واألنسال... عبادة اهلل 

كل خطوة ((، جاء عن ابن عباس  كل حركة وفي  في 

في تفسير اآلية : ) ما خلقت الِجّن واإلنس إال لعبادتنا، 

والتذلل ألمرنا ()3( .

اإلســام حتى  به  أمــر  أمــر ديني  األســرة  إن تكوين 

وهدف  مشروعة،  صورة  في  والمرأة  الرجل  التقاء  يتم 

اإلنــســان في  إذا رغــب  تكوين األســـرة هــو عــبــادة اهلل 

وأمــر   � الــرســول  حــٌث  ولقد  بــه،  وطــالــب  النكاح 

لنا رسول اهلل �:  بالزواج وتكوين األسرة، فقد قال 

) يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه 

، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه  أغض للبصر

بالصوم، فإنه له وجاء ()٤( .

)١( الكافي، 5 / 6٢ . 
يات : االية 56 )٢( سورة الذار
)3( تفسير الطبري ٢٢/٤٢5

ي، برقم 5066، باب من لم يستطع الباءة  )٤( صحيح البخار
فليصم، ٧/3 .

خصوصيات  أخـــص  فــي  ــر  األجـ يعطي  ــام  اإلســ

حق  بـــأداء  الــرجــل  يأمر  فهو  الجماع،  وهــي  النكاح 

يخبر  حيث  الــحــق،  هــذا  أداء  على  يغريه  و زوجــتــه، 

الصادق المصدوق � أن الرجل له على أداء هذا 

، عن أبي ذر رضي اهلل عنه أن ناّسا من  الواجب أجر

رســول  يــا   :  � للنبي  قــالــوا   � النبي  أصــحــاب 

نصلي،  كما  يصلون   ، باألجور الدثور  أهل  ذهب  اهلل 

أموالهم،  بفضول  يتصّدقون  و نصوم،  كما  يصومون  و

قال: )أوليس قد جعل اهلل لكم ما تّصّدقون؟ إن بكل 

تحميدة  وكل  صدقة،  تكبيرة  وكل  صدقة،  تسبيحة 

صدقة،  بالمعروف  وأمر  صدقة،  تهليلة  وكل  صدقة، 

ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة (، 

يكون له فيها  قالوا: يا رسول اهلل، أيأتي أحدنا شهوته، و

كان عليه فيها  ؟ قال : )أرأيتم لو وضعها في حرام أ أجر

؟ فكذلك إذا وضعها في الحال كان له أجر ()5( . وزر

واإلسام شرع النفقات، وحّدد َمن تجب عليهم، 

وألزمهم بها تقرًبا إلى اهلل تعالى فإذ لم يستجيبوا تكون 

قضاًء عليهم، والقضاء ال فكاك من أحكامه جاء عن 

كسًبا أطيب  كسب الرجل  رسول اهلل � قال : )ما 

من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده 

وخادمه، فهو صدقة()6( .

واهلل سبحانه وتعالى وصف الرسل الذين أرسلهم 

ية في قوله تعالى حمس َولََقۡد  ومدحهم بأن لهم أزواًجا وذر

َوُذّرِيَّٗةۚ  ۡزَوٰٗجا 
َ
أ لَُهۡم  وََجَعۡلَنا  َقۡبلَِك  ّمِن  رُُسلٗا  ۡرَسۡلَنا 

َ
أ

)5( صحيح مسلم، برقم 53، 6٩٧/٢ . 
)6(  سنن ابن ماجه، باب الحث على المكاسب، برقم ٢١38، 

. ٧٢3/٢
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َجٖل 
َ
ّلِ أ

ِۗ لِكُ َّا بِإِۡذِن ٱللَّ تَِى أَـِبيٍَة إِل
ۡ
ن يَأ

َ
َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أ

الصالحين  عباده  مدح  كما   ، حمجمحتجحس   : حجسالرَّۡعد  كَِتاٞب ٣٨ىجس 
أزواًجــا  لهم  َيَهب  بــأن  الدعاء  في  بالسؤاٍل  وأولــيــاءه 

َِّذيَن َيُقولُوَن  ية، تقر بها األعين بقوله تعالى  حمس َوٱل وذر

ۡعيُٖن َوٱۡجَعۡلَنا 
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَوِٰجَنا َوُذّرِيَّ

َ
َربََّنا َهۡب لََنا ِمۡن أ

اإلسام من  ، يهدف  مختخمتجحس   : حجسالُفۡرقَان  إَِماًما ٧٤ىجس  لِۡلُمتَّقِيَن 
وترابطه،  المسلم  المجتمع  إلى تكوين  تكوين األسرة 

وشعوبه،  وجماعاته  ــراده  أف بين  األخــّوة  ُعــَرى  وتوثيق 

اُس  َها ٱلنَّ يُّ
َ
أ بالمصاهرة والنسب، قال اهلل تعالى: حمس َيٰٓ

ُشُعوٗبا  وََجَعۡلَنُٰكۡم  نَثٰي 
ُ
َوأ َذَكرٖ  ّمِن  َخلَۡقَنُٰكم  إِنَّا 

ۡتَقىُٰكۡمۚ 
َ
أ  ِ ٱللَّ ِعنَد  ۡكَرَمُكۡم 

َ
أ إِنَّ   ْۚ لَِتَعاَرفُٓوا َوَقَبآئَِل 

َ َعلِيٌم َخبِيرٞ ١٣ىجس حجسالحُُجَرات : محتجحتجحس. إِنَّ ٱللَّ
أمة  المسلمون  اعتبر  الــهــدف  هــذا  سبيل  وفــي 

فأجاز  اللغة،  أو  الجنس  في  تفرقة  أي  دون  واحــدة 

العربي والعجمي، وبين األسود واألبيض،  الزواج بين 

وبين الشرقي والغربي، ولعل الحكمة من زواج النبي 

� من قبائَل مختلفة هي الربط فعًال بين القبائل 

بــالــتــعــارف على  اإلســـام  أمــر  وقــد  بينها،  والــتــآلــف 

اختاف قبائلهم وأجناسهم)١( .

الهدف،  هذا  تحقيق  في  عظيم  دور  لها  واألســرة 

جديدة  ئق  عا قيام  مــن  تكوينها  على  يترتب  ِلــَمــا 

َِّذي  ٱل َوُهَو  حمس   : بطرق النسب والمصاهرة، قال تعالى 

َخلََق ِمَن ٱلَۡمآِء بََشٗرا فََجَعلَُهۥ نََسٗبا َوِصۡهٗراۗ وََكاَن َربَُّك 
قَِديٗرا ٥٤ىجس حجسالُفۡرقَان : مختجمتجحس.

)١( علم االخاق االسامية، ص6١.

ق 
ّ
يتخل منها  نطفة،  األمر  أول  في  ُيبتدأ  فاإلنسان 

ــتــزوج فيصير صــهــرا،  ي ــم  ث الــجــنــيــن، فــولــد نــســيــب، 

ــوات وقـــرابـــات، إنــهــا قــدرة  ــ  ثــم يصير لــه أصــهــار وأخ

الخالق المدبر)٢( .

 : الحفاظ على التكوين االقتصادي
ً
ثانيا

إن من أهداف تكويٍن األسرة الهدف االقتصادي، 

كيان  والذي له قيمٌة في حياة األفراد، وله فاعلية في 

األمة اإلسامية، ومن حياة األفراد نجد عدم أثر تكوين 

حالة  فــي  فهم  بــيــن،  الــعــاّز حــيــاة  متابعة  فــي  ــرة  األسـ

البعض منهم  والفقر الذي يازم  العيش،  فوضى من 

لما تتطلب حياة العزوبية من تكاليف مضاعفة من 

كل، ومشرب، أو ملبس، أو  المال في كل شيء من مأ

مسكن، أو غير ذلك من أبواب المعيشة)3( .

ولقد أمر اإلسام بالنكاح لما فيه من الوعد بالغنى 

َيَٰمٰى 
َ
ٱلۡأ نِكُحواْ 

َ
َوأ حمس  تعالى  اهلل  قــال  يــتــزّوج،  لمن 

إِن  َوِإَمآئُِكۡمۚ  ِعَبادُِكۡم  ِمۡن  ٰلِِحيَن  َوٱلصَّ ِمنُكۡم 
َوِٰسٌع   ُ َوٱللَّ فَۡضلِهِۦۗ  ِمن   ُ ٱللَّ ُيۡغنِِهُم  ُفَقَرآَء  يَُكونُواْ 

َعلِيٞم ٣٢ىجس حجسالنُّور : جحتمحتجحس .
، فأمر  الــزواج وبناء األمــر  حت الرسول � على 

الرسول � باتخاذ زوجة لمن يعمل، لما في ذلك 

، ولما في ذلك من الفاعلية  من االطمئنان واالستقرار

االقتصادية لألمة لزيادة اإلنتاج وقلة االستهاك)٤( .

)٢( تفسير الطبري، 5٩/١3.
ي  الشناو محمد   : للطفل  االجتماعية  التنشئة   : ينظر   )3(
 ٢00١ االردن  عمان،  يع،  والتوز للنشر  الصفاء  دار  واخرون، 

ص٤3 .
)٤( ينظر : التحرير والتنوير ١8/٢١5.
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عن المستورد بن شداد قال سمعُت النبي � 

إن  و زوجـــة،  فليكتسب  عامل  لنا  كــان  )َمــن  يــقــول: 

يكن  لم  ومــن  خــادّمــا،  فليكتسب  خــادم  له  يكن  لم 

أن  وأخبرت  قــال:   ،) مسكنا  فليكتسب  مسكن،  له 

أو   
ٌ

اتخذ غير ذلك، فهو غال َمن   ( قال:   النبي � 

سارق هذا ()١( .

لم  لو  األسرة حتى  بناء  الرسول � على  وحث 

 : قالت  عنها  اهلل  رضــي  عائشة  عــن   ، اليسر يتحقق 

يأتينكم  النساء، فإنهن  قال رسول اهلل �: )تزوجوا 

بالمال (، وهو سبب للرزق وادرار المال )٢(، فالحديث 

الى  فالدعوى  الــتــزوج،  من  والخير  البركة  على  يــدل 

االستقرار  اصــل  فهما  ي،  ضـــرور امــر  والتكاثر  الـــزواج 

ونشر السكينة في المجتمع)3( .

ثالثا : المحافظة على النظام االخالقي :

فّعالة  وسيلة  األسر  وبناًء  النكاَح  يعد  اإلســام  إن 

الجنسية،  الفوضى  من  والمجتمع  الشباب  لحماية 

 لــذلــك اخــتــٌص الــشــبــاب بقسط أوفـــر مــن الــدعــوة 

إلى النكاح.

عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال : قال لنا 

رسول اهلل �: )يا معشر الشباب، َمن استطاع منكم 

الباءة فليتزّوج، فإنه أغٌض للبصر وأحصن للفرج، وّمن 

العمال، ارزاق  فــي  ــاب  ب  ،٢٩٤5 بــرقــم  داود،  ــي  اب سنن   )١( 
. ١3٤/3

كتاب   ،٢6٧٩ بــرقــم  الصحيحين،  عــلــى  الــمــســتــدرك   )٢(
النكاح، ١٧٤/٢ .

 . ٢٤١/3 ، )3( ينظر : فتح القدير

لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ()٤( .

على  القدرة  فيهم  توفرت  الذين  الشباب  فعلى 

الــّديــن،  ِلــَمــا فيه مــن ســامــة  اإلقــــداُم عليه،  ــزواج  ــ ال

المجتمع  وسامة  الفرج،  وتحصين  النفس،  وسكون 

من االنحراف الخلقي، وأمٍن من التفسخ االجتماعي، 

الزواج  طريق  عن  اآلخر  الجنس  إلى  الميل  إشباع  و

الــزواج،  يستطع  لم  فإن  الحال،  واالتصال  المشروع 

جماح  يكبح  و الشهوة،  يقمع  ألنــه  بالصوم،  فعليه 

ألن  الشباب،   � الــرســول  اختص  ولقد  ــزوة،  ن كل 

أشد،  الــزواج  إلى  حاجتهم  تجعل  فيهم  الشهوة  توفر 

ألنفسهم،  بالنسبة  سواء   ، كبر أ إعراضهم  من  والضرر 

بالنسبة  أو   ، والطهر الفضيلة  انحرافهم عن  باحتمال 

إلى  الــزواج  للمجتمع الذي يؤدي فيه اإلعــراض عن 

األمراض  وتفشي  المنكرات،  وكثرة  الفاحشة،  انتشار 

الخبيثة، وكثرة أوالد الزنا، فالزواج حماية ِلَما يحدث 

حــوادث  من  الغربية  المجتمعات  في  الفوضى  من 

ولدوا  الذين  األطفال  يــادة  وز لألعراض،  االغتصاب 

والــزواج هو  الرشد،  سفاًحا من فتياٍت لم يبلغن سن 

أحد أسباب سامة المجتمع االسامي)5( . 

من  المسلمة  األســـرة  ســامــة  إن  ــقــول:  ال ويمكن 

مفاسد الَمدنية الغربية هي السبُب لسامة المجتمع 

، واإلسام حينما رّكز على تكويٍن  اإلسامي من الفجور

الزوجية  الــعــاقــات  تكويٍن  على  يــركــز  إنــمــا  األســـرة، 

ــلــواط،  وال الــزنــا  بــاء  مــن  المجتمع  بــه  يحمي  الــتــي 

)٤( سبق تخريجه .
)5( ينظر : نظام االسرة في االسام، ص3٧ .
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وْنّصان  القيم،  فيه  تزدهر  طــاهــرا،  المجتمع  ليبقى 

يراعي  ــام  اإلسـ أن  كما  والــحــُرمــات،  ــراض  األعــ فيه 

لتكوين  ــاء،  اآلب لمعونة  حاجة  في  كانوا  إذا  الشباب 

حقوق  من  النكاح  اإلسام  واعتبر  المنشودة،  األسرة 

كان في ّسَعة من المال وقد قال   الولد على والده إذا 

اسمه  فلُيحِسن  ولــد،  له  ولــد  )َمــن   :� اهلل  رســول 

وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزّوجه فأصاب 

إثًما، فإنما إثمه على أبيه()١( . 

تربية  األوالد  لتربية  ــاس  األس السبيل  هي  فــاألســرة 

تربية  تكوٌن  إذ  الفاضلة،  باألخاق  متمسكة  إسامية 

َقيَن 
ّ
أوالدها هي مسؤوليتها حتى ينشأ األفراُد فيها متَخل

والسنة،  الكتاب  من  المستمّدة  اإلسامية  باألخاق 

والبعد عن الرذائل والدنايا والسفاسف التي نهى عنها 

اإلســام، فاألسرة هي المسؤولة عما تورثه ألوالدهــا من 

األخاق، ويظهر ذلك من خال التزام أفرادها بتعاليم 

القدوة  واألم  كان أساس األسرة وهم األب  إذا  اإلسام، 

الصالحة، ملتزمين بشريعة اهلل عز وجل)٢( .

رابعا: المحافظة على النظام الصحي لالسرة :

صيانة  وتكوينها  المسلمة  األســرة  أهــداف  من  إن 

ــواط  ــل وال ــا  ــزن ال يستنزفها  أن  مــن  وقــّوتــهــم  الــشــبــاب 

من  عليها  يترتب  ومــا  الــضــارة،  يــة  الــســر والـــعـــادات 

)١( ينظر : مشكاة المصابيح : محمد بن عبد اهلل الخطيب 
التبريزي، تحقيق : محمد ناصر الدين األلباني، المكتب 
١٩85م،   -  ١٤05  - الثالثة   : الطبعة  بيروت،   - اإلسامي 

. ٢١١/٢
)٢( ينظر : علوم الدين : أبو حامد محمد الغزالي، دار المعرفة 

يع، بيروت، 38٧/١ - 388 . للطباعة والنشر والتوز

أو  خطورتها،  تخفى  ال  ومعنوية،  جسمانية  انهيارات 

الجنسية  واألمراض  الخبيثة،  األمراض  بها  تفتَك  أن 

فيهم  تظهٌر  لمن  عقوبة  وتعالى  سبحانه  جعلها  التي 

الفاحشة، وتشيع فيهم المنكرات)3( .

: أقبل  عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال 

المهاجرين،  معشر  )يا  فقال:   � اهلل  رســول  علينا 

خمس إذا ابتليتم بهن - وأعوذ باهلل أن ُتدركوهن : لم 

تظهر الفاحشة في قوم قط حتى ُيعِلنوا بها إال فشا فيهم 

لم تكن مضت في أسافهم  التي  واألوجــاع  الطاعون 

الذين مضوا، ولم ُينِقُصوا المكيال والميزان إال أخذوا 

ولم  عليهم،  السلطان  ــْور  وَجّ المؤونة  وشــّدة  بالسنين 

ولوال  السماء،  من  القطر  ُمِنعوا  إال  أموالهم  زكاة  يمنعوا 

البهائم لم ُيمّطروا، ولم ينقضوا عهد اهلل وعهد رسوله إال 

ط اهلل عليهم عدًوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في 
ّ
سل

أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل ويتخّيروا مما 

أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم    بينهم (.

عن  ينطق  ال  ــذي  الـ وهـــو  قـــال   � الــرســول  إن 

أمــراض  األمــة  في  فشا  الفاحشة  ظهرت  إذا   : الهوى 

ر مــن هــذه األوبــئــة، 
َّ

لــم تكن فــي سابقيهم، وقــد حـــذ

طريق  عن  وتنتشر  تنتقل  الجنسية  األمراض  فجميٌع 

العاقات غير المشروعة، أو بتعبير آخر : عن طريق 

واللواط،  الزنا  طريق  عن  وخاصة  الجنسية،  الفوضى 

السرية، وهذه  أو  ية  الزهر األمراض  األمراض مثل  ومن 

محمد  السيد   : ــام  اإلسـ فــي  اإلنــســانــي  السلوك   : ينظر  )3(
يع  والتوز للنشر  المسيرة  دار  العالي،  عبد  المجيد  عبد 

والطباعة، عمان، ط١، ٢00٧م، ١٤٢٧ هـ، ص١8٧ .
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األمراض ُتوهن الجسم وتفتٌك بصحة األوالد)١( .

وسامة المجتمع المسلم تظهر من تماسكه وقّوته، 

تجلب  التي  الفاحشة  عن  بابتعاده  مرهونة  وسامته 

األوبئة الخطيرة، ومن ثَمّ فإن الزواج هو الوسيلة التي 

تحّقق إشباع غريزة الجنس، لذا ميز اهلل أهل اإليمان 

اهلل  قال  الصحيح  التوجيه  وتوجيهها  الغريزة  بضبط 

عَلَىٰٓ  َّا  إِل َحٰفُِظوَن ٥  لُِفُروِجِهۡم  ُهۡم  َِّذيَن  حمسَوٱل تعالى 

ُهۡم َغۡيُر َملُوِميَن ٦  يَۡمُٰنُهۡم فَإِنَّ
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوِٰجِهۡم أ

َ
أ

ٱلَۡعاُدوَن ٧ىجس  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ َذٰلَِك  َوَرآَء  ٱۡبَتَغٰى  َفَمِن 

خمتجحس، )أي: والذين قد حفظوا فروجهم من   - جمت   : حجسالُمۡؤِمُنون 

الحرام، فا يقعون فيما نهاهم اهلل عنه من زنا أو لواط، 

وما  لهم،  اهلل  أحلها  التي  أزواجــهــم  ســوى  يقربون  وال 

ي، ومن تعاطى ما أحله اهلل  ملكت أيمانهم من السرار

له، فا لوم عليه وال حـرج()٢( .

ــدوان  ومــســلــك الــفــوضــى إنــمــا هــو انـــحـــال، وعــ

أنحائه  فــي  الــوهــن  ويــبــث  المجتمع،  يــدّمــر  خطير 

كان فاحشة وساء  إنه  الزنا  تقربوا  : )وال   قال اهلل تعالى 

ُبوا(  سبيا()3(، قول تعالى ذكره : وقضى أيضا أن )ال َتْقَر

كان  َكاَن َفاِحّشة( يقول : إن الّزْنا  ُه 
ّ
َنا إَن أيها الناس )الَزّ

فاحشة )َوساَء َسبيا( يقول : وساء طريق الزنا طريقا، 

اهلل،  ألمــر  والمخالفين  المعصية،  اهــل  طــريــق  ألن 

)١( ينظر : صورة الطفولة في التربية اإلسامية : صالح ذياب 
الطبعة  األردن،   ، والنشر للطباعة  الفكر  دار  الهندي، 

الثانية ٢000م ص36 .
)٢( تفسير ابن كثير 5/٤6٢ .

)3( سورة االسراء : 3٢

مصيرهم النار)٤( .

المنظور  وفق  األسرة  استقرار  عوامل  الرابع:  المطلب 

االسالمي: 

1- مبدأ االحترام بين الزوجين : 

إن اإلسام عقيدة تما القلب من نور اهلل وخشيته، 

منهجه  بمقتضى  الــعــمــل  عــلــى  الــمــؤمــن  وتــحــمــل 

صات  توّطد  كريمة  أخاقًا  فيه  وتغرس  ؛  وشريعته 

على  قائمة  عاقاتهم  فتجعل  الــنــاس،  بين  الــمــودة 

االنسجام والتكامل ال على التنافر والتنازع .

المسلمين  للزوجين  أن  نــرى  ذلــك  من  وانطاقًا 

وق في اإلسام، يسعيان معًا بكّل صدق واخاص 
ّ

َحٌق

العليا  وقيمته  الخالد  الّدين  تطبيق مبادئ هذا  إلى 

في عاقاتهما اليومية )5( .

كل  يعلم  المسلمة  الزوجة  وكذا  المسلم  الزوج  إن 

العاقة  مسلك  يحّدد  الــذي  اإلســام  منهج  منهما 

ومادامت  قلبيهما،  ما  قد  اإليمان  ومــادام  بينهما، 

خشية اهلل قد ملكت عليهما السمع والبصر واإلرادة، 

وتنفيذ  ألصحابها،  الحقوق  ألداء  يسعيا  أن  فابد 

الواجبات الملقاة عليهما بل وفوق ذلك، فإن الزوج 

أبواب  من  باب  زوجته  حقوق  أداء  في  يرى  المسلم 

في  المسلمة  الزوجة  وتــرى  إليه،  والتقُرب  اهلل  طاعة 

القربات  مــن  قــربــة  زوجــهــا،  تــجــاه  بواجباتها  قيامها 

ّبها، وكٌل منهما يرى في اآلخر  تتقّرب بها إلى مرضاة ر

اهلل،  بهدّية  صنعًا  فيحسن  ؛  تعالى  اهلل  من  هدّية  أنه 

)٤( تفسير الطبري ١٧/٤38 .
)5( ينظر : دراسات في علوم القرآن : محمد بكر إسماعيل ؛ 

، ط٢: ١٤١٩ه - ١٩٩٩م، ص3٢. دار المنار
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كرام مهديها واهانة الهدّية إهانة  كرام الهدّية من إ ألن إ

لمن أهداها .

َثـــٌة  الــســام ))َثـــا ــادق عليه  ــص ال ــام  اإلمــ يــقــول  و 

َبقاَء  َو  ُعــُمــرِِه  فى  يـــاَدًة  ز كاَنت  الُموِمُن  ُمهّنَ 
َ
َيعل ِان 

ِتِه  ُه فى ُركوِعِه َو سجوِدِه فى صا
ُ
يِه: َتطويل

َ
عَمِة َعل  الّنِ

ُه ِلجلوِسِه َعلى َطعاِمِه ِاذا َاطَعَم َعلى ماِئَدِتِه 
ُ
 َو َتطويل

َواصِطناُعُه الَمعروَف ِالى َاهِلِه(()١( . فصناعة المعروف 

من أسباب البركة للرجل في رزقه وعمره . 

بينهما  تنمو  الــطــّيــبــة  الــعــاقــة  أن  نـــرى  وهــكــذا 

كل ما يعّكر صفوها، بل  ، وتزدهر بعيدًا عن  باستمرار

ينفذ  ثغرة  المنيع  الجدار  هذا  في  يجد  ال  الفتور  إن 

تنبع من  الموّدة  إلى حياتهما، وأن حرارة  من خالها 

 ، ذي ملك عليهما السمع والبصر والتفكير
ّ
اإليمان ال

وهذا اإليمان في ازدياد مستمر يومًا بعد يوم )٢( . 

كانت السيدة الزهراء عليها السام تعيش في بيت 

علي عليه السام حياة ملؤها العشق والصفاء والمحبة 

وقد تحدثت في آخر لحظات حياتها مخاطبة زوجها، 

كاذبة  عهدتني  مــا  عــم  بــن  »يــا  الــســام:  عليها   قالت 

ذلك  عند  عــاشــرتــنــي.  منذ  خالفتك  وال  خائنة  وال 

خاطبها اإلمام أمير المؤمنين عليه السام قائًال: معاذ 

كرم وأشّد خوفًا من اهلل  اهلل أنت اعلم باهلل وأبّر وأتقى وأ

من أن أوبخك بمخالفتي )3( . 

)١( الكافي، ٤٩/٤ . 
ي،  القرضاو : يوسف  والحرام في اإلسام  : الحال  )٢( ينظر 

مكتبة وهبة، ط٢٢: ١٤١8هـ - ١٩٩٧م، ص ١8٢ .
، ج٤3، ص١٩١ . )3( بحار األنوار

وماله  هداه  اتبع  من  حال  عن  سبحانه  أخبر  لما 

من الرغد وطيب الحياة في معاشه ومعاده، أخبر عن 

حال من أعرض عن الهدى ولم يتبعه ؛ فقال تعالى 

ُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه 
َ
ْعَرَض َعْن ِذْكرِي َفِإَنّ ل

َ
)َوَمْن أ

ْعَمٰى ()٤(، أي عن الذكر الذي أنزلته )5( .
َ
ِقَياَمِة أ

ْ
َيْوَم ال

إن هذه المعاناة التي يعيشها كثير من الناس، ِإْن 

هي إال صفارة إنذار تنّبه الغافل عن الحق، ألن يثوب 

يعود إلى جاّدة الشرع اإللهي الُمسعد، وفي  إلى رشده و

ِم 
ّ
يتعل ؛  اإلسام  وآداُب  اهلل  اآلخر حيث شرع  الطرف 

الزوجان سعة الصدر والصفح والمسامحة واإلغضاء 

عن الهفوات، فإذا لمس أحدهما من صاحبه تقصيرًا 

غير متعّمد في واجباته السّيما إذا كان بسبب ظروف 

قاهرة، تجده قد صبر وسامح وتنازل عن حّقه، وبذا 

والــمــنــازعــات،  الخصومات  وجــه  فــي  الــبــاب  يغلق 

الوفاق  على  قائم  لتعايش  واســعــًا  المجال  يفسح  و

والــُنــْفــرة  الشقاق  على  ال  ــاء،  ــوف وال والــتــعــاون  واأللــفــة 

والتعّسف والخيانة )6( . 

هذا  على  فيها  الزوجين  عاقات  تقوم  أســرٌة  إَنّ 

، هي أسرة جديرة بأن تظللها السعادة الدائمة،  النحو

)٤( سورة طه : االية ١٢٤ .
محمد  الكريم(:  الــقــران  )تفسير  القين  التفسير   : ينظر    )5(
القيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيــوب  بن  بكر  أبي  بن 
العربية  والبحوث  الــدراســات  مكتبة  تحقيق:  ية،  الجوز
ومكتبة  دار  رمضان،  إبراهيم  الشيخ  بإشراف  واإلسامية 

الهال - بيروت، الطبعة : األولى ، ١٤١0هـ ص3٧٤.
حامد  بــن  خــالــد  ــة:  ي األســر التربوية  المشكات   : ينظر  )6(
الثانية،  الطبعة  الكتب،  عالم  دار   : الــنــاشــر الــحــازمــي، 

٢00٢م، ص ٢٢ .
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الفضائل  على  األوالد  لتربية  خصبًا  مرتعًا  تكون  وأن 

وحّققت  رسالتها  أّدت  قــد  تكون  وبــذا  ؛  والــمــكــارم 

المجتمع  إمداد  ال وهو  أ إنشائها  الهدف األسمى من 

المسؤولية،  لتحّمل  إعــدادهــم  و صالحين؛  بــأفــراد 

ـــَقـــًا صــالــحــًا يـــرثـــون مــنــهــج أســافــهــم 
ّ
ولــيــكــونــوا َخـــل

في  البشرية  الحياة  رحى  تــدور  وبذلك  الصالحين، 

الطريق  على  الحياة  قافلة  وتسير  الصحيح،  االتجاه 

اآلمن السوّي لتصل بعد أن تقطع المسافة المحددة 

إلى السعادة األبدية )١(.

تنطلق منها  أن  ينبغي  التي  األساسية  القاعدة  إن 

العاقات بين الزوجين هي قوله تعالى: حمس َوٱلُۡمَطلََّقُٰت 

ن يَۡكُتۡمَن 
َ
نُفِسِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٖٓءۚ َولَا َيحِلُّ لَُهنَّ أ

َ
َيتََربَّۡصَن بِأ

ِ َوٱلَۡيوِۡم  رَۡحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُۡؤِمنَّ بِٱللَّ
َ
ُ فِٓى أ َما َخلََق ٱللَّ

َراُدٓواْ إِۡصَلٰٗحاۚ 
َ
َحقُّ بَِرّدِهِنَّ فِى َذٰلَِك إِۡن أ

َ
ٱٓأۡلِخرِۚ َوُبُعولَُتُهنَّ أ

َِّذي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ  َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱل
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم ٢٢٨ىجس حجسالَبَقَرةِ : حمججحتجحتجحس. َدرََجةۗٞ َوٱللَّ

أن  ينبغي  و واجبات،  وعليه  حقوق  منهما  فلكٌل 

على  يــادة  ز يطلب  وال  فيها،  يفّرط  فا  واجباته  يؤدي 

للرجال  التي  الــدرجــة  ــا  أّم حـــدوده،  متجاوزًا  حقوقه 

على النساء فهي درجة اإلشراف والقوامة على شؤون 

درجة  وليست  المالية،  المسؤولية  ل  وتحُمّ ــرة،  األس

تشريف أو تمييز بين حقوقه وحقوقها، وهذه الدرجة 

ُيْستودَع  هي التي أّهلت الزوج ألن ُيَخاَطب بأمر اهلل و

َها  يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ قــائــًال  الــرجــل  أمــر  حيث  سبحانه  أمــانــتــه 

َكۡرٗهاۖ  ٱلّنَِسآَء  تَرِثُواْ  ن 
َ
أ لَُكۡم  َيحِلُّ  لَا  َءاَمُنواْ  َِّذيَن   ٱل

)١( ينظر : السلوك اإلجتماعي في اإلسام ، ص ٢٤١ - ٢٤٢.

ن 
َ
َّٓا أ َءاتَۡيُتُموُهنَّ إِل بَِبۡعِض َمآ  َولَا َتۡعُضلُوُهنَّ لَِتۡذَهُبواْ 

فَإِن  بِٱلَۡمۡعُروِفۚ  وَعَاِشُروُهنَّ  َبّيَِنةٖۚ  مُّ بَِفِٰحَشةٖ  تِيَن 
ۡ
يَأ

 ُ ٱللَّ َوَيۡجَعَل  ا  َشۡيـٔٗ تَۡكَرُهواْ  ن 
َ
أ َفَعَسيٰٓ  َكرِۡهُتُموُهنَّ 

فِيهِ َخۡيٗرا َكثِيٗرا ١٩ىجس حجسالّنَِساء : حمججحتجحس.
كل ما عرف َحسنه ونفعه، ونقيضه  َمْعروِف هو 

ْ
وال

المنكر وهو كل ما استنكر إثمه وضرره )٢( 

ُه 
َّ
ُقُه َمل

ْ
وقول االمام علي عليه السام : )َمْن ساَء ُخل

ُه()3(، فهي إذن محصلة تصرفات الرجل تنعكس 
ُ
َاْهل

على طبيعة حياته مع اسرته. 

ُه  يقول االمام الصادق عليه السام: )َمن َحُسَن ِبّرُ و

فيه  المعاشرة  ُعُمرِِه()٤(، فحسن  ُه فى 
َ
ل  

َ
ُمّد َبيِتِه  هِل 

َ
ِبأ

راحة البال وبركة الزيادة في العمر كذلك. 

 

***

ي،  الحجاز محمود  محمد   : الواضح  التفسير   : ينظر   )٢(
: دار الجيل الجديد - بيروت ، الطبعة: العاشرة ،  الناشر
١٤١3 هـ، ١/ 35٢. و تيسير العام شرح عمدة األحكام : 
عبد اهلل بن صالح آل بسام، مكتبة الصحابة ، األمارات 
 - هـ   ١٤٢6 العاشرة،  الطبعة  القاهرة.  التابعين:  مكتبة   -

٢006 م، ١٢٢/٢ 
)3( تحف العقول ص ٢١٤ .

)٤( الكافي، 8 . 



٣02 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األسرة بين اإلستقرار والتكوين وفق المنظور اإلسامي 

الخاتمة

البحث  انجاز هذا  اللطيفة في  الرحلة   بعد هذه 

أبــرز  عــن  للحديث  خاتمه  فــي  قليل  نقف  أن  ــد  الب

مامحه التي سنحاول رسمها من خال اآلتي.

بناء الشخصية  البحث أهمية األسرة في  ١- بين 

السوية والمستقيمة في المجتمع إذ أن األسرة العائلة 

نواة المجتمع التي تقوم على الزواج والصلة الحميمة، 

ــاء واألبــنــاء  ــ الـــزوج والــزوجــة واآلب الــعــاقــات بين   أي 

واإلخوة واألخوات.

٢- لقد أولى اإلسام أهمية كبرى لألسرة وذلك من 

إبراز المعاني  كيد النصوص المقدسة على  خال تأ

في  يردا  لم  والعائلة  األسرة  أن  ومع  لألسرة،  االيجابية 

أنه  إال  اآلن،  عليه  المتعارف  بالمعنى  الكريم  القرآن 

للمفردة  االشتقاقية  المدلوالت  إلى  اإلشارة  تمت  قد 

ى مرة واحــدة في  إذ ورد لفظ األســر واألســرى واالســار

ْسَرُهْم{ 
َ
ْقَناُهْم َوَشَدْدَنا أ

َ
سورة اإلنسان آية ٢8 }َنْحُن َخل

بمعنى خلقهم حسب قول المفسرين. 

الفقر  لمعنى  القرآن  في  العائلة  مفردة  وردت   -3

َفَسْوَف  ًة 
َ
َعْيل ِخْفُتْم  ِإْن  ].[َو ْغَنى 

َ
َفأ َعاِئًال  }َوَوَجـــَدَك 

األسرة  لفظتا  ترد  ال  حين  في  َفْضِلِه{  ِمْن  اهلُل  ُيْغِنيُكُم 

والعائلة في الحديث الشريف إال بالنسبة لعيال مثل 

اهلل  إلى  أحبهم  اهلل،  عيال  كلهم  }الخلق   � قوله 

أنفعهم لعياله{.

ــب يكون  ــأدي ــت وال اإلصــــاح  ــب  ــواج ب الــقــيــام   -٤

والــقــيــام  اوالبــتــقــويــم ســلــوكــه  ــزوج لنفسه  ــ ال بــإصــاح 

إرشــاد  ذلــك  بعد  ثــم  والــقــانــونــيــة،  الدينية  بواجباته 

إصاح الزوجة، ثم تأديب وتهذيب وتربية األوالد. و

االسرة  في  الواجبات  وأداء  الحقوق  مبدأ  ان   -5

الثاني الذي ينبغي أن تتحلى به األسرة  هو األساس 

عليه،  وما  له  ما  أفرادها  من  واحد  كل  يعترف  أن  هو 

المعروف  فــي  زوجــهــا  طــاعــة  عليها  يجب  فــالــزوجــة 

وعليها حفظه في نفسها وماله.

6- ان المحافظة على النظام الصحي لألسرة هو 

من أهداف األسرة المسلمة وتكوينها صيانة الشباب 

ــعــادات  وال والــلــواط  الــزنــا  يستنزفها  أن  مــن  وقــّوتــهــم 

انــهــيــارات  يــتــرتــب عليها مــن  يــة الـــضـــارة، ومـــا   الــســر

جسمانية ومعنوية.

***
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المصادر

- القرآن الكريم.

الغزالي،  محمد  حامد  أبو   : الدين  احياءعلوم   )١

يع، بيروت، ١٩8٧ . دار المعرفة للطباعة والنشر والتوز

٢( اسهامات الخدمة االجتماعية في مجال األسرة 

الجامعية  المعرفة  دار  رمــضــان،  السيد  والــســكــان، 

، ١٩٩٩ م . ية، مصر اإلسكندر

مؤسسة  المجلسي،  باقر  محمد   ، األنــوار بحار   )3

الوفاء، بيروت، ١٩83 .

٤( بناء المجتمع ونظمه، د. اسماعيل حسن عبد 

ي، دار المعارف، القاهرة، ١٩83 . البار

، دار  ، محمد الطاهر بن عاشور 5( التحرير والتنوير

سحنون، تونس،١٩٩٩.

ابـــو محمد  الـــرســـول،  آل  الــعــقــول عــن  تــحــف   )6

الحراني،  شعبة  بــن  الحسين  بــن  علي  بــن  الحسن 

ية، الطبعة االولى. المكتبة الحيدر

اسماعيل  الفداء  ابي  العظيم،  القران  تفسير   )٧

، دار المعرفة، بيروت - ١٩8٩م . ابن كثير

بكر  أبــي  بــن  محمد  يــم،  الــكــر ــقــران  ال تفسير   )8

ــات  ــدراس ال مكتبة   : تحقيق  يــة،  الــجــوز الــقــيــم  ابـــن 

 - الهال  ومكتبة  دار  واإلسامية،  العربية   والبحوث 

بيروت، ١٩٩0.

ي،  الحجاز محمود  محمد   : الواضح  التفسير   )٩

دار الجيل الجديد - بيروت ، ١٩٩3 . 

ي  ١0( التنشئة االجتماعية للطفل، محمد الشناو

يع، عمان، ٢00١ . واخرون، دار الصفاء للنشر والتوز

١١( تيسير العام شرح عمدة األحكام : عبد اهلل بن 

صالح آل بسام، مكتبة الصحابة ، األمارات - مكتبة 

التابعين: القاهرة 0 الطبعة العاشرة، ٢006 . 

جعفر  ــو  اب ــقــرآن،  ال تفسير  فــي  البيان  جــامــع   )١٢

محمد بن جريرالطبري ،دار المعرفة- بيروت ١٩86م.

محمد  اهلل  عبد  أبو  القرآن،  ألحكام  الجامع   )١3

ي القرطبي، دار الكتاب المصري،  بن أحمد األنصار

ط١، ١٩5٢ م . 

يــوســف   : ــام  ــ ــ اإلس ــي  فـ ــرام  ــ ــح ــ وال ــال  ــحـ الـ  )١٤

ي، مكتبة وهبة، ١٩٩٧م. القرضاو

بكر  مــحــمــد   : ــرآن  ــقـ الـ ــوم  عــل فـــي  دراســـــات   )١5

إسماعيل ؛ دار المنار ،عمان- ١٩٩٩م .

السيد محمد   : اإلسام  اإلنساني في  السلوك   )١6

يع  عبد المجيد عبد العالي، دار المسيرة للنشر والتوز

والطباعة، عمان، ٢00٧م .

١٧( سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد ابي عبداهلل 

ي- القاهرة - ٢0١١. يني ، دار ابن الجوز القزو

١8( سنن ابي داود، سليمان بن االشعث ،دار ابن 

ي- القاهرة ٢0١١. الجوز

صالح  محمد  مــولــى  الــكــافــي،  أصـــول  ــرح  ش  )١٩

الشعراني،  الحسن  أبو  الميرزا  تحقيق:  المازندراني، 

 ، ــنــشــر وال لــلــطــبــاعــة  الــعــربــي  الـــتـــراث  ــاء  ــيـ إحـ  دار 

بيروت، ٢000م.

ابن  بلبان،  ابــن  بترتيب  حبان  بــن  صحيح   )٢0

الرسالة،  حبان محمد بن حبان بن أحمد،، مؤسسة 

بيروت، ١٩٩3م. 
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الــتــربــيــة اإلســـامـــيـــة :  ٢١( صــــورة الــطــفــولــة فـــي 

 ، والنشر للطباعة  الفكر  دار  الهندي،  ذيــاب   صالح 

األردن، ٢000.

دار   , يالجن  ،مقداد  اإلسامية  األخــاق  علم   )٢٢

عالم الكتب - الرياض، ١٩٩٢.

ابن  ي،  الــبــخــار صحيح  شــرح  ي  الــبــار فتح   )٢3

حجر العسقاني، مكتب الصفا، القاهرة، ٢003م .

٢٤( الفقه اإلسامي وأدلته، أ.د. وهبه بن مصطفى 

، دمشق، ١٩88 . الزحيلي، دار الفكر

أحمد  اإلســـــام،  فــي  األســــرة  نــظــام  فلسفة   )٢5

الكبيسي، مطبع الحوادث بغداد،١٩٩0.

حــزم،  ابــن  دار  األول(  ــرة  األسـ كتاب)مؤتمر   )٢6

بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ٢00٢. 

٢٧( لسان العرب، ابو الفضل جمال الدين محمد 

، بيروت،١٩6٩ . ، دار صادر بن مكرم ابن منظور

فهمي  لــانــقــراض،  تــتــعــرض  مــجــتــمــعــات   )٢8

هويدي، مجلة )المجلة(، عدد ١055، ٢000/5/6م. 

علي  الهيثمي  الفوائد،  ومتبع  الزوائد  مجمع   )٢٩

بن أبي بكر ، دار الريان للتراث، القاهرة، ١٩8٧. 

30( مسند احمد بن حنبل، ابو عبداهلل احمد بن 

مؤسسة  واخـــرون،  االرنـــؤوط  شعيب  ،تحقيق  محمد 

الرسالة- بيروت،١٩٩0.

اهلل  عــبــد  بــن  محمد   : المصابيح  مــشــكــاة   )3١

الدين  ناصر  محمد   : تحقيق  التبريزي،  الخطيب 

األلباني، المكتب اإلسامي - بيروت، ١٩85م، .

3٢( المشكات التربوية األسرية : خالد بن حامد 

الحازمي ، دار عالم الكتب، بيروت، ٢00٢م .

دار  صــلــبــيــا،  جميل  الــفــلــســفــي،  الــمــعــجــم   )33

الكتاب اللبناني، بيروت. 

3٤( معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد ابن 

هارون،  محمد  السام  عبد  تحقيق  يا،  زكر بن  فارس 

، ط3، ١٩٧0 . مكتبة مصطفى الجلبي، مصر

النهضة،  دار  الميسرة،  العربية  الموسوعة   )35

لبنان، بيروت، ١٩8٧. 

العلماء،  مــن  لجنة  الفلسفية،  الموسوعة   )36

ترجمة سمير كرم، دار الطلبة، بيروت، ط١، ١٩٧٤. 

عبد   ، المعاصر  االجــتــمــاع  علم  فــي  نــظــرة   )3٧

 ، مصر  ، القاهرة  النيل،  مطبعة  الخطيب،  الحميد 

٢00٢ م.

***

 


