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لص امل  
اإلنساين  اجملتمع نواةاألسرة هي نظام األسرة من معني الفطرة وأصل اخللقة وقاعدة التكوين، وجعل اإلسالم  قثينب

فالعالقة بني الرجل واملرأة ليست صفقة جتارية بني شريكني يف املعيشة وال ضرورة إلسكات صيحات اجلسد واالسرتاحة 
إمنا هى عالقة إنسانية جديرة باالحرتام فهي عالقة بني الزوج والزوجة وبينهما واألبناء وبينهم واألبوين. وتعىن باألسرة 

أ عن ارتباط رجل بامراة بعقد شرعي وهو عقد النكاح. وملا عرض الناس صفحا عن هذه القيم اخللية االجتماعية اليت تنش
يف أصبحت عائلة واحدة فقط من بني كل أربع عائالت ها حيت متزق مشلو اهنيار األسرة باجملتمعات  بدأت باسم احلضارة

 ونترك ذويهم إذا بلغوا سن الثامنة عشر ويستّقلما يلجأ األبناء إىل وهذا يعيش بينهما األب واألم يف منزل واحد  الغرب
م. فجاءت هذه الورقة لتحدد الطرق والظروف اليت أي عالقة بوالديه مهل تربطجتماعيا وال اماديا وسكنيا و  بأنفسهم
بناء  . واستهدف البحث إنارة الوسائل املثالية يفوحكمة ربط الزوجني بعقد شرعي معرفتها والعمل هبا يف واقع احلياةجيب 

األسرة بداية بالتفكري يف الزواج واخلطبة ومن تصلح أن تكون رفيقة ضرب احلياة، منتهجا املنهج التحليلي االستداليل. 
ومن هنا أنتجت الورقة أن احلفاظ على طهارة احلياة األسرية ومحايتها من كل ما يشوب صفوها ودفاعا عنها عن كل يعق 

هي املستهدفة يف الزواج غاية ال و اتباع السبل اليت مهدها اإلسالم. كما أقرت أناألسرة عن هذه الطهارة اإلسالمية ه
 التناسل والتوالد والتكاثر بغرض استمرار اجلنس البشري لتتحقق العمارة اليت أرادها اهلل تعاىل لألرض.

 
 اإلسالماألسرة، اجملمتع،  الكلمات املفتاحية:

 
 التمهيد .1

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ﴿يف اخللق والتكليف قال عز من قائل رجل الة شقيقة رأملمحدا ملن جعل ا
يث قال مث الصالة على من اعتىن باألسس األسرية ح (13)احلجرات:  ﴾وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

اخللل يف العصر  أصاهبااألسرة يف حياة البشرية من اجملاالت اليت   كان نظريةا  . ملالولد للفراش وللعاهر حجر
عات اليت يف اجملتمالبشعة األخبار  توقد شاع .الرجل واملرأةبني عالقات الالنظريات البشرية يف  املادي وهي من

بل بني الرجل وجنسه وبني وهي العالقات بني الرجال والنساء ، وإنسانيتها العاجزة تعتمد على عقلها القاصر
عرتف هبا اجملتمع وتصدر القوانني اليت حتميها، بل فتجد القسيس النساء ونوعها حيث تأخذ شكل الشرعية لي
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غري املعهودة واألمراض ر املشكالت افجإىل انذلك أدى ف ،يعقد زواجا بني رجلني يف إحدى الكنائس يف الغرب
عالقة اجلنسية غري سببه الكان و  ،للعامل بأسره ذلك مصدر ترهيبصبح أ إىل أنفقدان املناعة )اإليدز(  مثل

فإن األسرة املسلمة هي يم األسرة وزال قدسيتها. رعيني األمر الذي أّدى إىل حتطشوجود أطفال غري الشرعية، و 
وص يف احلديث عن املوضوع وقبل الغ .والرذائل والشهواتامللجإ الوحيد النقاذ اجملتمعات من التفكيك واإلهنيار 

 .الفكرة واضحة للقارئ صبحلت الصطالحلغة واال من حيث البد من تعريف األسرة
 
 تعريف األسرة .2

أهل الرجل أو  ،الدرع احلصينة :هيعلى أهنا تعريف األسرة  تتفق كلمة اللغويني يفتكاد  :ة يف اللغةاألسر 
 .(1414 )ابن منظور وعشريته ألنه يتقوى هبم أو مجاعة يربطها أمر مشرتك

والتزمت باحلقوق والواجبات بني طرفيها، وما أنتج هي اجلماعة اليت ارتبط ركناها بالزواج الشرعي  ،الشرعوىف 
وميكن القول بأهنا اخللية االجتماعية تبدأ بالرجل  ،(2004 ما من األقارب )أكرممن ذرية وما اتصل هب :منها

أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم ﴿قال تعاىل:  .وبين األوالد دالوتتفرع باألو واملرأة بعقد شرعي 
 .(72)النحل: ﴾ُرونَ أَْزَواِجُكْم بَِننَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت أَفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكفُ 

 
 األسرة أصل .3

 حيث القرآنية اآليات من كثري يف األسرة أصل الكرمي ن القرآ ظهرأ اجملمتع يف األوىل النواة هي ألسرةا
األية  لتاستد. (54)الفرقان: ﴾َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهرًا وََكاَن َربَُّك َقِديرًا﴿تعاىل  قال

 املاء دقائق أعظمها ومن ،واألوضاع األشكال خمتلفة حياة سبب وجعلها املياه تكوين يفاهلل  رةقد علىآثار
يكون  للبشر النسل تكوين سبب هي اليت اإلنسان نطفة وهي ،األرض على اليت األنواع أشرف ه من ق خل الذي

 وبنوة ألولئك وأخوة وبنوة أبو من خيلو ال والنسب  اإلنسان به واملقصود البشر منه يتصلق مثيف أول أمره ماء 
افة  باإلض تقوم آصرة وهو العالقة من وأقاربه زوجه قرابة وبني املرء بني اسم ملا هو: والصهر .خوةاأل لتلك
 ،1984 ابن عاشور)صاهر إليه تضاف ما إىل امرأته قرابة الرجل فصهر ،زوجها قرابة املرأة وصهر يقال ولذلك
19/55). 

َوال َتَضُع َواللَُّه َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ َجَعَلُكْم أَْزواجًا َوما حَتِْمُل ِمْن أُنْثى ﴿ومن ذلك قوله تعاىل 
َقُ  ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ يف ِكتاٍب ِإنَّ ذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرير  ٍر َوال يُ ن ْ ُر ِمْن ُمَعمَّ قال  (11)فاطر:  ﴾ِإالَّ بِِعْلِمِه َوما يُ َعمَّ

 اليت أي نطفة من مث تراب ن م أصلكم خلق :اهذ على والتقدير ،السالم عليه آدم اآلية يف املعينالقرطيب و
يف  ءالبقا ليتم األنثى زوج فالذكر ،بعضا بعضكم زوج أي: قال ،أزواجا جعلكم مث بائكمظهورآ من أخرجها
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 الذكر فيتزوج اأزواج جعلكم أي ،محل يكون فال بعلمه إال تضع وال أنثىمن حتمل وما هتامد انقضاء إىل الدنيا
 (. 14/333، 1964 )القرطيبتدبريه  عن شيء خيرج فال ،اهلل بعلم فيتناسالن باألنثى

أساسها من ماء مهني، ويف  يفاليت هي و تمعاجمل أصل هي اليت األسرة أصل واضحا جليا يظهر وبذلك
 وال( آيات أخرى )النطفة( مما يشري إىل املرحلة األوىل اليت مير هبا اجلنني يف بطن أمه، ويف أيات أخرى )الرتاب

فكل اآليات  األسرة منه وتبدأ ي تتكونوالذ اإلنسان خلق بدء إىل تشري فكلها ،ات اآلي ذه ه ني ب تعارض
 .اإلنسان نشأة مراحل من مرحلة عن تكلمت

 
 العالقة األسريةة اإلسالم بامراع .4

: فالزواج يف لغةبأركانه اج الشرعي طريقة الوحيدة لقيام األسرة يف اجملتمعات وهي الزو التكفل اإلسالم بيان 
إىل آخر ليصريا زوجا أو زوجني، فكل يعين انضمام شيء فهو خالف الفرد  نقيض أو نظري له الشيء على يطلق

َويَا ﴿(. ومن ذلك قوله تعاىل 2/291، 1414 ابن منظوررأة إذا أصبحا زوجني يسمى زوجا )ملواحد من الرجل وا
َلَعلَُّكْم َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ ﴿(. ومنه أيضا قوله تعاىل:19 :)البقرة ﴾آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنَّةَ 

 .(49)الزاريات:  ﴾َتذَكَُّرونَ 
 

 اختيار الزوج .5
ة ومرتامحة يستمر بناؤها مدة احلياة الزوجية دملا كان الغرض من الزواج هو السكن النفسي وتكوين أسرة متواد

كون له رفيقا يف ن أن يكون على بصرية من أمر من ستوتتواىل أجياهلا يف ذرية مباركة كان من الواجب لإلنسا
أوىل لذا ه. يلإفندب له أن ينظر إليها وتنظر يتجزأ من أوالده وذويه  جزء ال كونويف أخ  شئونه ومن ست حياته

 رباا اهللراضيا بوجدانه وقلبه وكيانه ويكون يف أحضان دين اهلل اإلسالم عنايته لشصصية اإلنسان الذي ترىب 
 .نهج االسالممل ةفقاو م ناتهوسك اتهحترككون نبياا ورسواًل، وي وباإلسالم ديًنا ومبحمد

مذي بسند زوحيه إذا جاء خاطبا كما عند الرت أوصى عليه الصالة وأمت التسلم بت منمثل هذا اإلنسان فيت
َنةر » من حديث أيب هريرة حسن يف اأَلْرِض، ِإَذا َخَطَب إِلَْيُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه فَ َزوُِّجوُه، ِإالَّ تَ ْفَعُلوا َتُكْن ِفت ْ

َنةر يف ِإَذا َجاءَُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه فَأَْنِكُحوُه، ِإالَّ تَ ْفَعُلوا َتُكْن فِ »ويف لفظ عن أيب حامت املزين  «َوَفَسادرَعرِيضر  ت ْ
األول وهذا هو األساس  (.1085ح 3/387، 1975 الرتمذي). أخرجه واحلديث حسن غريب .«اأَلْرِض َوَفَسادر 

حيت ال ختتلط ذويك مبا ال يستحق التحاق  فيما بعد لك يف رعاية من يصلح أن يكون خطيبا ويصبح صهرا
 بنسبك.
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ث يف اختيار الزوج ويكون مهه األعلى إقامة األسرة املثالية اليت ال يتوقع يوقد أوصى النيب اإلنسان بأن يرت 
قال عليه الصالة والسالم فيما رواه الشيصان عن أيب هريرة رضي اهلل  ،الدين واألخالق احلميدةوجودها إال بتوفر 

يِن، َترَِبْت يَدَ »عنه  َْرأَُة أِلَْربٍَع: ِلَماهِلَا َوحلََِسِبَها َومَجَاهِلَا َوِلِديِنَها، فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ
. وقال القرطيب معىن «اكَ تُ ْنَكُح امل

رغب يف نكاح املرأة ألجلها، فهو خرب عما يف الوجود من ذلك ألنه احلديث أن هذه اخلصال األربع هي اليت يُ 
  (.9/136، 1379 ذلك لكن قصد الدين أوىل )ابن حجرواقع األمر بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من 

الدين والصالح يف كل شيء، ألن من صحبهم يستفيد من أخالقهم  ويف احلديث ترغيب يف مصاحبة أهل
وبركتهم ويأمن من املفسدة من جانبهم. وأما اجلمال إذا انفر بال دين عند امرأة يكون جمسرا هلا على الصلف 

ط كون له فائدة بل يكون غرور وبلية فإياك أن توجهه أخي الفاضل إىل ناحية اجلمال فقعلى الزوج فال يوالتكرب 
َمِن" قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما َخِضُر »عليك أن جتمع كل صفات اخلري فيها كي ال تقع يف قوله  إيَّاُكْم َوَخِضَر الدِّ

َمِن قَاَل "اْلَمْرأَُة احلَْْسَناُء يف اْلَمْنَبِت السُّوءِ   .(3/308، 1989 )ابن حجر «الدِّ
تَ َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد، ِإينِّ »ومما يراعي يف اختيار الزوج أن تكون ولودة املنجبة األجيال وقد قال رسول اهلل 

 (.21/192، 2001 سند عن أنس بن مالك )اإلمام أمحدواحلديث يف امل «ُمَكاثِرر ِبُكُم اأْلَنِْبَياَء يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 
 
 وحكمته أهداف الزواج .6

حبيث تكون وسيلة والطيور،  م بني ذكر وأنثى يف عامل احليوانالرجل واملرأة كالعالقة اليت تقو  عالقة ليست
 وأحكام ومن تلكم ما يلي:هداف أذات عالقة إنسانية  بل هيالشهوات وتلبية نداء الغزائر اجلنسية،  الستغالل

 التقرب إلي اهلل 6.1
طلب مرضاة اهلل تعاىل فاإلنسان مل خيلق عبثا جملرد األكل إن الغاية القصوى من الزواج يف اإلسالم هي 

ْنَس ﴿، وإمنا خلق لغاية أمسى وهي عبادة اهلل وقد قال تعاىل:والشرب واللهو وإشباع الشهوات َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
ن الزواج يف حد أوبذلك يظهر فعليه أن يوجه كل حركاته إىل تلك الغاية الكربى.  (56)الزاريات:  ﴾ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ 
حسن الزوجان النية يف زوجهما، كما أن حسن تربية وذلك إن أ طاعة هلل ومتابعة لسنة رسول اهللقربة و ذاته 

الزوجان ألوالدمها وقيام الزوج حلقوق أهله يعده بابا من أبواب الثواب عند اهلل تعاىل، وكذلك حسن معاشرة 
الزوجة لزوجها ورعايتها له من أكرب القربات إىل اهلل حيث يوازي اجلهاد يف سبيل اهلل كما قال عليه الصالة 

اْنَصِريف أَي َّتُ َها اْلَمْرأَُة، َوأَْعِلِمي َمْن »قَاَل هَلَا:  قصهن عن األعمال اخلريية.نوافدة النساء االيت شكني والسالم ل
. أخرجه «َك ُكلَّهُ ُه تَ ْعِدُل َذلِ َخْلَفِك ِمَن النَِّساِء َأنَّ ُحْسَن تَ بَ عُِّل ِإْحَداُكنَّ ِلَزْوِجَها، َوطََلبَ َها َمْرَضاتِِه، َوات َِّباَعَها ُمَوافَ َقتَ 

بذلك إن أحسنت معاشره وطلبت مرضاته وامتثلت أوامره (. يعىن 11/177: 2003البيهقي يف شعب اإلميان )
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ونواهه فيما ال معصية اهلل فيه يعدل ذلك حضور الرجال اجلمع واجلماعات وعيادة املرضى وشهود اجلهاد واجلنائز 
  واحلج.
 

 العفة 6.2
وأعنفها قوى الغزائر أف الزواج العفة وقد روعي اإلسالم قوة الدوافع اجلنسية لدى إلنسان فإهنا من اهدأمن و 

والزواج أحسن وضع طبيعي إلرواء الغزيرة اجلنسية حيث ترتاح النفس وتسكن وتأنس مبحافظة الزوجة ويؤول أمر 
بقاء اإلنسان على كرامته نظيفة تضمن  املتزوجة إىل الرضى واالطمئنان، فشرعت إشباع الدوافع اجلنسي بطريقة

( ِإالَّ َعَلى 5َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن )﴿وارتفاعه على احليوان وذلك بشرعية نظام الزواج، قال تعاىل:
ُر َمُلوِمنيَ  أبو حامد يف إالحياء  وعلى ذلك يقول. (6)املومنون: ﴾أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ

التحصن من الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج وإليه اإلشارة بقوله عليه :
السالم من نكح فقد حصن نصف دينه فليتق اهلل يف الشطر اآلخر وإليه اإلشارة بقوله عليكم بالباءة فمن مل 

الشهوة موكلة بتقاضي حتصيل الولد فالنكاح كاف لشغله دافع  ألن ،يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء
جلعله وصارف لشر سطوته وليس من جييب مواله رغبًة يف حتصيل رضاه كمن جييب لطلب اخلالص عن غائلة 

  .(2/27)أبو حامد د.ت : التوكيل

 ترويح النفس  6.3
وصاحل ورحيم وخامت ألسرار ليؤنس به ن دائما وأبدا حيتاج إىل أمني هداف الزواج ترويح النفس فاإلنساومن أ

هو حباجة إىل صديق خمل  ذا حيصل على الراحة والطمانينة و ويشكو له ويربز أسراره وينتفع بتسليته ومواساته وهب
حلب حمدود يطمئن إليه الذي ال يبصل بإبداء الود له وأفضل شص  ميكنه ذلك كله هو الزوج، فكل الصداقة وا

َها﴿قال تعاىل: وموقت إال بني الزوجني، َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَي ْ  ﴾ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمن ْ
َنُكْم َمَودًَّة ﴿(. وقوله تعاىل:189)األعراف:  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ

والرتاحم  دالتوادّ  الزوجني َجَعَل بَ نْيَ هذه األية أن اهلل َ ويف  (21الروم :)﴾مْحًَة ِإنَّ يف َذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ َورَ 
 .سابقة معرفة، وال لقاء، وال سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحما مهبعصمة الزواج، بعد أن مل تكن بين

وإضافة على ذلك يقول اإلمام الغزايل ترويح النفس وإيناسها باجملالسة والنظر واملالعبة إراحة للقلب وتقوية 
ما له على العبادة فإن النفس ملول وهي عن احلق نفور، ألنه خالف طبعها، فلو كلفت املداومة باإلكراه على 

تئناس بالنساء من ت ونشطت ويف االسخيالفها مجحت وثابت وإذا روحت باللذات يف بعض األوقات قوي
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أبو حامد د.ت االسرتاحة ما يزيل الكرب ويروح القلب، وينبغي أن يكون لنفوس املتقني إسرتاحات باملباحات )
،2/30). 

 التناسل وحفظ األنساب 6.4
ويف ظله وتنمية أجسادها وعقوهلا وأرواحها،  التناسلالزواج هو الوسيلة الوحيد اليت أمر اهلل هبا لإلجناب و 

تتلقى مشاعر احلب والرمحة والتكافل وتنطبع بالطابع الذي يالزمها مدى احلياة وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة 
وحتقيق املباهات، فالسعي يف حتصيل األوالد من األعمال اخلريية اليت حيبها اهلل  وتفسر احلياة وتتعامل مع احلياة

استقامة إىل شيوع الطهر والعفاف و ذلك  يؤديهذه العالقة الزوجية  ويرضي هبا إذا التزم الناس شرائع اهلل يف
تَ َزوَُّجوا اْلَوُدوَد » مسنده قال سول اهللبكثرة أمته ويفتصر هبا يوم القيامة. رواه إمام أمحد يف  اجملتمع، إذ يباهي النيب

 (.21/192، 2001)اإلمام أمحد  «اْلَوُلوَد، ِإينِّ ُمَكاثِرر ِبُكُم اأْلَنِْبَياَء يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 
لألوالد كما يؤكد ذلك حديث آخر حيث حّث النيب عليه السالم يف هذا احلديث بتزويج املرأة اجملبة وقد 

ُر ِنساِئُكُم الَوُلوُد الَوُدودُ »أشار إىل أن املرأة اليت تلد تفضل اليت ال تلد وقال:  حديث  صحيح األلباين . وقال«َخي ْ
 .(3/492، 1356)تاج العارفني  يف صحيح اجلامع 3330رقم: 

العامل من جنس اإلنسان،  خيلو وقال الغزايل الولد هو األصل وله وضع النكاح واملقصود إبقاء النسل، وال
لقدرة اإلهلية غري قاصرة عن اخرتاع اوتلطفا يف السياق إىل الولد وكانت مستحثة  عثةاوإمنا خلقت الشهوة ب

، ولكن احلكمة اقتضت ترتيب املسببات على األسباب مع االستغناء وازدواجاألشصاص ابتداء من غري حراثة 
(. واألصل يف ذلك كله يرجع إىل قول املوىل 2/24، د.ت وإمتاما للعجائب الصنعة )أبوحامدعنها إظهارا للقدرة 
اجلماع ألن أصل املباشرة فاملباشرة يريد به  ﴾َن بَاِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكمْ فَاْآل ﴿( 187يف سورة البقرة: 

اْلَوَلُد، قَاَلُه اْبُن َعبَّاٍس، َوجُمَاِهدر، َوِعْكرَِمُة، َواحلََْسُن،  اْطُلُبواأي  ﴾َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللَّهُ ﴿. من إلصاق البشرة بالبشرة
تَ َناَكُحوا تَ َناَسُلوا فَِإينِّ ُمَكاثِرر ِبُكُم » َوالضَّحَّاُك، َوالرَّبِيُع، َوالسُّدِّيُّ، اِلبِْتَغاِء َما َشرََع اللَُّه النَِّكاَح َلُه ِمَن الت ََّناُسِل:

 .(2/214، 1420)أبو حيان  « اأْلَُمَم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 

 الكمال اإلنساني  6.5
واج تقومي اجملتمع وسالمته يقول ز أهداف المن ن ال يعيش إال يف اجملتمع فإ نا اجتماعيافإذا كان اإلنسان حيوا

وأمنه وسعادته إذا كان األساس مستحكما، ولو أن  إن الزواج وتشكل العائلة أمر ضروري لسالمة اجملتمع" :أكرم
الشباب يتزوجون يف الوقت املناسب ويرتبطون باألسرة لقل الفساد والطغيان والقتل والسرقة واجلرائم واالعتداء 
واالحنراف وعدم األمن واالنتحار واألدمان، ألن كثريا من األمور كما تبني اإلحصاءات تصدر من أفراد حمرومني 
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سرة تقوم بتزويد احلياة فاأل هو املبدإ األساسي لألسرة، فالزواج (.2004 )أكرم "د العائلة وأحضاهنا الدافئةمن جو 
 .والعمران البناءمن إعمار األرض عن طريق الزراعة وغريها كما تتزود اجملتمعات بعناصر بعناصر 

 والواجبات احلقوق فيه وزعتت الذي ،اإلسالمي الزواج ظل يف إال اإلنسان كمال يبلغ للرجل أنميكن  ال
حب األثرة واألنانية وتفضيل النفس  على قائما عشوائيا توزيعاً  ال والرمحة، واإلحسان العدل على قائماً  ربانياً  توزيعا

، وهذه الرمحة اليت تغمر قبلي طرفيها ، إذ أن العالقة املتزوجني يشعر فيها كل منهما بأنه جزء من صاحبهعلى الغري
وترتك أبويها وإخوهتا وسائر جتعل الرجل مضحيا من أجلها بكل ما يطيقه، وجتعل املرأة تقبل االنفصال عن أهلها 

 .أهلها لرتتبط بالزواج برجل غريب عنها

 تقويم المجتمع 6.6
وهلذا كان اجملتمع اإلسالمي هو الوحيد يف أفراده ذكورا وإناثا الذي سلم من االحنراف االجتماعي حلسن 

أما غري الشرعي ما أو إبنا وبنتا، أسواء أبا كان أم توزيع املسؤوليات حيث يقوم كل واحد من أفراد األسرة بدوره 
مى احرض القرآن بتزويج األي زوزة األركان. ولذلكفهو الذي تقوم عالقات مفككة متباينة يف الفكر والسلوك مه

َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحلِِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن ﴿إنسانيتهم حيث قال : اة لكمالمن املسلمني مراع
قال أبو حيان ففي اآلية أمر تعاىل بإنكاح من  .(32)النور:  ﴾َيُكونُوا فُ َقرَاَء يُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َواللَُّه َواِسعر َعِليمر 

تأميَّ من األحرار واحلرائر ومن فيهم صالح من العبيد واإلماء وخ  الصاحلني ليحصن هلم دينهم وحيفظ عليهم 
ج، ال مبعىن أن جيرب اإلمام األيامى على الزواج ولكن مبعىن أنه يتعني إعانة الراغبني منهم يف الزوا صالحهم 

بو )أ هري اجملتمع اإلسالمي من الفاحشةومتكينهم من اإلحصان، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية، وتط
َمْن تَ َزوََّج »َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: وروى الطرباين  (.8/37، 1420حيان 

ميَاِن، فَ ْلَيتَِّق اللََّه يف النِّْصِف اْلَباِقيفَ َقِد اْسَتْكَمَل   (.7/332، د.ت )الطرباين «ِنْصَف اإْلِ
 
 خطبة النكاح .7

نظرًا ألمهية الزواج سواء للفرد وللمجتمع، وما يرتتب عليه من آثاٍر خطرية يف العاجل واآلجل، جعلته 
علهما قادرين استعدادا جيكون لكال الطرفني ياإلسالم على عدة مراحل، كل مرحلة تعترب متهيًدا ملا بعدها، حىت 

املرحلة األوىل اصطلح الفقهاء وقد  ،همن عهقتو ي أحدمها اآلخر بشيء اليفاجأ  حىت العلى فهم بعضهما بعًضا،
 .املعجمة اخلاءباخلطبة بكسر 

 تعريف الخطبة 7.1
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(: اخَلْطبر األمر الذي تقع فيه املصاطبة 1/360، 1414اخلطبة يف اللغة الشأن واحلال يقول ابن منظور)
 .كانت العرب تتزوج هباواخَلطب املرأة املصطوبة يقول اخلاطب خطب قيقول املصطوب إليهم ِنْكحر وهي كلمة  

(. ومن ذلك يظهر أن 2003 )مشس الدين ويف الشرع هو :طلب نكاح املصطوبة من نفسها أو من وليها
يكون الطلب مباشرة من الرجل إىل املرأة وخاصة إذا كانت ثيبا وقد يكون يف غريها والسيما يف هذه اآلونة، وقد 

كما يكون من ويل املرأة إىل الرجل املراد لتزوج منه، كما يكون من   يكون إلتماس موجها إىل ويل املرأة ويبلغها هو.
  املرأة نفسها إىل الرجل أحيانا.

 
 
 

 صيغة الخطبة 7.2
أو الصحابة رضوان اهلل عليهم أو الفقهاء لفظ حمدد مقيد للصطابة حبيث تبطل بدونه بل  مل يعثر عن النيب

جتزء اخلطبة بأي تعبري يدل على طلب التزويج سواء صدر من الرجل أم من املرأة أو من ينوب عنهما صراحة أو  
 كناية )ريان، د.ت(.

 حكم الخطبة 7.3
يستحب و خيطب ويتزوج، وتندب ملن مملك الباءة ن خشي على نفسه العنت إن مل ملاخلطبة تكون واجبا 

وال خيشى على نفسه العنت. وحتل خطبة اخللية من نكاح وعدة تصرحيا أو تعريضا. وحترمي خطبة املنكوحة النكاح 
وهكذا حترم على إمجاعا كما حترم خطبة املطلقة رجعيا قبل انتهاء عدهتا، كذلك حترم من شص  له أربع زوجات. 

شص  وركنت إليه )القليويب ها من املطلقة ثالث بالنسبة ملطلقها حىت تنكح زوجا غريه. وكذا اليت تقدمت خطبت
 (.1995،3/214 وعمرية

 حكم النظر إلى المخطوبة 7.4
عية نظر اخلاطب إىل املصطوبة اليت يريد زواجها، واحلكمة يف ذلك تعود إىل و الفقهاء على اتفاق يف مشر 

 التعرف الكامل 
على ما تشاركه يف حياته اليومية واليت ترجى أن تطيب العشرة معها وتدوم املودة والرمحة وحتصيل السكينة 

ِعْنَد النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَتَاُه قَاَل: ُكْنُت أخرج اإلمام مسلم حديثا عن أيب هريرة ويؤم السرور والنشاط. 
َها؟: »َرُجلر فََأْخبَ رَُه أَنَُّه تَ َزوََّج اْمَرأًَة ِمَن اأْلَْنَصاِر، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، قَاَل: اَل، «أََنَظْرَت إِلَي ْ

َها، فَِإنَّ يف أَْعنُيِ اأْلَْنَصاِر َشْيًئافَاْذَهْب فَاْنظُْر إِلَ »قَاَل:  َويف َهَذا َداَلَلةر جلََِواِز (. وقال النووي 2/1040)د.ت : «ي ْ
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يب َحِنيَفَة َمْذَهُب َماِلٍك َوأَ ذِْكِر ِمْثِل َهَذا لِلنَِّصيَحِة َوِفيِه اْسِتْحَباُب النََّظِر ِإىَل َوْجِه َمْن يُرِيُد تَ َزوَُّجَها َوُهَو َمْذَهبُ َنا وَ 
 (.1392،9/210) َوَسائِِر اْلُكوِفيِّنَي َوَأمْحََد َومَجَاِهرِي اْلُعَلَماءِ 

 
 لنكاحعقد ا .8

قبل الدخول إىل هذه املهمة البد من إشارة خاطفة على بعض األفضليات اليت ينبغي اهتمام هبا بني يدي 
ناسب أن يكون مكانا لبداية نشأة األسرة العقد من ذلك اختيار أفضل األماكن كاملسجد لكونه أشرف البقاء ف

املسلمة، ويستحب أن يكون يوم اجلمعة وخاصة مسائها طلبا ملوافقة ساعة اإلباجة للدعاء والتماسا لربكة اليوم،  
كما يستحب أن يكون يف شهر شوال ملا روي عن عائشة رضي اهلل عنها ويرى البعض أن يكون يف رمضان 

 واهلل املوفق اللثواب. أو اقتداء بالنيبة هذه األوقات لربكته. وذلك كله طلبا لربك

 تعريف النكاح 8.1
نكح النعاس  يقال ويراد هبا الوطء كما يراد هبا التزّوج ألنه سبب الوطء املباح، النكاح يف اللغةيطلق كلمة 

(. وأما النكاح عند الفقهاء : عقد يفيد بطريق األصالة ملك 4/64، 2001هري ز عينه إذا غلب عليها )األ
 ستمتاع الرجل باملرأة، وحل املرأة استمتاع بالرجل )ريان، د.ت(.ا

 حكم النكاح 8.2
هم اجلنسية قوة وضعفا، فمنهم من يكون فرضا عليه ز ائر ة غاالناس خمتلفون بالنسبة للزواج اعتمادا على مراع

 كراهية ومما يلي ذكر هذه األحوال على الرتتيب:  أو واجبا أو ندبا أو حراما أو

i.  يكون الزواج فرضا على املكلف إذا أكد أنه يوقع يف الزىن إن مل يتزوج وهو قادر على تكليفات الزواج
وموثق على عدالته يف معاشرة من يتزوج هبا، ويف هذا احلال يكون الزواج فرضا ألن ترك الزىن الزم عليه 

 الزواج.وطريقه الوحيد هو 
ii.  يكون الزواج واجبا حينما أحس املكلف بغلبية الظن الوقوع يف الزىن إذا مل يتزوج وهو قادر على محل

مسؤوليات الزوجة وإقامة العدل، فالزواج بالنسبة له واجب وإن مل يبلغ مرتبة األوىل ألنه مل يتأكد 
 وقوعه يف احلرام إن مل يتزوج.

iii. درته على القيام حبقوق الزوجة كله قدر اإلمكان وتيقن عدم وقوعه يكون الزواج ندبا إذا أكد املكلف ق
 يف احملرمات، فالزواج يف حال هذا ندبا أي حيسن فعله وال يأمث على تركه.

iv.  قوعه يف الظلم إن تزوج، و يكون الزواج حراما إذا أكد املكلف أنه غري قادر على النفقات وتأكد من
 رام.فالزوج يف حاله حرام ألنه يفضي به احل
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v. ولكن به علة متنعه من اجلماع؛   ،ذهب بعض الفقهاء إىل كراهة التزوج ملن ميلك القدرة على النفقة
)أبو زهرة،  وذلك لعدم احلاجة إليه مع منع املرأة من التحصني، ،كهرٍم أو مرض دائٍم أو تعننٍي دائمٍ 

 د.ت(.
 

 أركان النكاح 8.3
 –والصيغة  –وهي الويل على القول الراحج اليت تعتربها أركان أساسية يف صحة النكاح  ولنكاح مخسة أركان

  والصداق والزوج والزوجة وهو املعاين باملكان. -واإلشهاد

i. "كما عرفه   "الويل: من له على املرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطة أو ذو إسالم
 .(2/39، 1994ابن عرفة املالكي )

ii.  الصيغة: البد أن تكون الصيغة منجزة أي دالة على حتقيق الزواج كأن يقول الويل: زّوجتك ابنيت على
 (.1987 ا يتم العقد يف احلال )أبو النيله قبلت وهبذمهر قدره  كذا فيقول الزوج أو كيل

iii.  :الشعراوي ﴾َصُدقَاهِتِنَّ حِنَْلةً َوآتُوا النَِّساَء ﴿الصداق: هو املهر وهي عطية فرضها اهلل كرامة للنساء وقال( 
2000.)  

iv.  اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَويلٍّ »أن يتم صيغة العقد حبضرة شاهدين عدلني رجلني أو رجل وامرأتني وقال عليه السالم
 (. 4/315، 2004 أخرجه الدار قطين «...َوَشاِهَدْي َعْدلٍ 

v.  بأن يكون كل واحد منهما أهال ملباشرة  تعييًنا تاماايوجب الفقهاء يف صيغة العقد تعيني الزوج والزوجة
وبتثبت هذه األشياء كلها تصبح األسرة البناءة  (.2009 علي)الغزايل،  العقد فليزم أن يكون بالغا عاقال

على األسس القوية اليت أسفرت الورقة احلديث عنها من بدايتها إىل أن وصلت هنايتها، عل ذلك يرجع 
كلما التزم الناس شرائع اهلل يف عالقة الذكر واألنثى وعالقتهما باجملتمع أدى ذلك إىل األمة إىل رشدها و 

شيوع الطهر والعفاف واالستقامة اجملتمع على ضروب األمن واالستقالل النفسي واخللقي من الذلل 
الفنت يف ذه القيم تشيع فيهم الفواحش واضطرب واندلعت هبزم األسرة واجملتمع تمل تل وإذا. واالحنراف

من  ةأوساطهم والرذائل اليت تؤدي هبم إىل شىت اجلرائم واملوبقات كما حيدث يف اجملتمعات الغربي
 االنتحار والتحريش والتفكك وغريه.

 

 نتائج البحث .9
 ومما سبق من صرد هذه احلقائق ودراستها وصلت الورقة إىل النتائج التالية:

من  ي السليمبناء اجملتمع القو اليت تكاتف أفرادها يف اء األسرة املثالية بن هو الوسيلة الوحيدة يفأن الزواج الشرعي 
لك جيب الرتيث يف اختيارها وأفضل ة األوىل يف األسرة هي الزوجة لذلبنوتوصلت إىل أن االحنراف االجتماعي. 
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أن احلفاظ على طهارة احلياة األسرية ن الطفل أكثر ما يتصّلق بأخالق أمه. كما أن تكون ذات دين وخلق أل
. وأن املشكالت اليت يعانيها اتباع السبل اليت مهدها اإلسالمال يتم إال بومحايتها من كل ما يشوب صفوها 

وغريه ما هي إال نتيجة ترك منهج اجملتمعات من األمرض والقتل والسرقة وانتحار وانتشار الزىن وكثرة الطالق 
وأن القصد األمسى من الزوج بعد حفظ النفس عن احلرام هو ة العامة ونظام األسرة خاصة. اإلسالم يف نظام احليا

 التناسل والتوالد والتكاثر بغرض استمرار اجلنس البشري لتتحقق العمارة اليت أرادها اهلل تعاىل لألرض.
 

 الخاتمة
لرجل واملرأة لذا وجه اإلسالم عنايته اي مي إذ يعود خلقها إىل خلق ركنها أإن احلديث عن األسرة باب واسع وقد

كما تتبعت الورقة من حيث تعرفها وعالقة بني الرجل واملرأة واختيار الزوج وأهداف النكاح حنوها من بدايته  
. البحث فيه سع ليواصل الباحثونات الورقة ألقت ضوءا على هذا املوضوع الو واخلطبة وعقد النكاح وغريه، علّ 

 واحلمدهلل رب العاملني. ل اللهم وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم،وص .وهبذا القدر كفاية
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