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  :من القرآن الكريم         

َآَواُجــا ِلَتسآــكننجوا َإلخيآَهــا َوَجَعــَل َبيآــَنكنأآ َمــَود ة  }قــال اعــا : .1 َنِســكنأآ أخ َآ َخلخــَق لخكنــأآ ِمــنآ أخ آ َوِمــنآ ََياِاــِه أخ

ََ  َوَرحآَمة  َخكَّرجو َ  ِفي َذِلكخ لخآَياٍت ِلقخوآٍم َيَت  [ .21]الروم:  {َإ

َخــَدة      }وقـال اعــا  :   .2 َآَواِجكنـأآ َبــِننَي َوَح َآَواُجــا َوَجَعـَل لخكنــأآ ِمــنآ أخ َنِســكنأآ أخ َواللَّـهج َجَعــَل لخكنــأآ ِمـنآ أخ آ

ََ َوِبِنعآ ََقخكنأآ ِمَن الطَّيَِّباِت أخفخِباْلَباِطَل يجؤآِمنجو َََوَر َنرجو  .[72]النحل:  {َمِت اللَِّه هجأآ َيْك

َآ َيكنو جـوا فنقخـَراَ  يجنآـِنَهأج    }وقال اعا :    .3 َوأخ آِكحجوا اْلأخَياَمى ِمنآكنأآ َوالص اِلِحنَي ِمنآ ِعَباِدكنأآ َوَإَماِئكنأآ َإ

 [. 32]النور:{اللَّهج ِمنآ فخضآِلِه َواللَّهج َواِسٌع َعِليٌأ

ْآـلج الَّـِ ي َعلخـيآَهن  ِبـاْلَمعآرجوِف َوِللرَِّجـاَل َعلخـيآَهن  َدَرَجـةه َواللَّـهج َعَزيـٌز َحِكـيأٌ           }وقال اعا :  .4  {َولخهجـن  ِم

  [.228]البقرة :

َآَعـَل اللَّـهج ِفيـِه         }وقال اعا :  .5 َآ َاْكَرهجـوا َشـيآَُا َوَي َآ كخَرهآتجمجـوهجن  فخَعَسـى أخ َوَعاِشرجوهجن  ِباْلَمعآرجوِف فخـَِ

 [.19]النسا  : {َخيآُرا كخِْرُيا

َْتجأآ ِشقخاَق َبيآِنَهَما فخابآَعْجوا َحكخُما ِمنآ أخهآِلِه َوَحكخُما ِمنآ أخ}وقال اعا : .6 َآ ِخ َآ يجَريَدا َإصآـلخاُحا  َوَإ هآِلَها َإ

ََ َعِليُما َخِبرُيا َ  اللََّه كخا  [.35]النسا  :{يجَوفَِّق اللَّهج َبيآَنهجَما َإ

َِقآ ِمم ا ََااهج اللَّهج لخا يجكخلِّفج اللَّـهج  }وقال اعا : .7 َآقنهج فخْليجنآ َِقآ ذجو َسَعٍة ِمنآ َسَعِتِه َوَمنآ قنِدَر َعلخيآِه َر َِْليجنآ ُسـا   َ 

 [ .7]الطالق: {َإلَّا َما ََااَها
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 :من السنة النبوية

عن عبد اهلل بن مسعود )رضي اهلل عنه( قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسـلأ(: )َيـا َمعآَرـَر     .1

َخـ     رآَج ، َوَمـنآ لخـأآ َيسآـَتِطعآ    الر َباِب َمَن اسآَتطخاَع ِمنآكنأج اْلَباَ ةخ فخْلَيَتَزو جآ فخَِ  هج أخغخـُّ  ِلْلَبَصـَر َوأخحآَصـنج ِلْل

 )متَق عليه(.  فخَعلخيآِه ِبالص وآَم فخَِ  هج لخهج َوَجاٌ (

ةن ألخرآَبـٍع:  وَعنآ أخِبي هجَريآَرةخ )َرِضَي اللَّهج َعنآهج( َعَن الن ِبيِّ )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ( قخاَل : ) اجنآكخحج اْلَمـرآأخ  .2

َخرآ ِبَ اِت الدِّيَن َاَرَبتآ َيَداكَ (. )رواه البخاري(.ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َو  َجَماِلَها َوِلِديِنَها ، فخاْظ

َآَواَج الن ِبـيِّ )َصـلَّى اهللن    وعن أخَ س بن َماِلٍك ) .3 َرِضَي اللَّهج َعنآهج( قال : َجاَ  َثالخَثةن َرهآٍط َإلخى بجيجـوِت أخ

ََ َعنآ ِعَباَد ِة الن ِبيِّ )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ(، فخلخم ا أنخآِبرجوا كخأخ  هجأآ َاقخالُّوَها، فخقخالنوا: َعلخيآِه َوَسلََّأ( َيسآأخلنو

َِـَر لخـهج َمـا َاقخـد َم ِمـنآ َذ آِبـِه َوَمـا َاـأخخ                َر، قخـاَل  َوأخيآَن َ حآنج ِمـَن الن ِبـيِّ )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه َوَسـلََّأ(ْ قخـدآ غن

م ا أخَ ا فخَِ ِّي أنَصلِّي اللَّيآَل أخَبُدا، َوقخاَل ََخرج: أخَ ا أخصجومج الـد هآَر َوالخ أنْفِطـرج ، َوقخـاَل ََخـرج: أخَ ـا      أخَحدجهجأآ: أخ

ََـاَ  َرسجـولج اللَّـِه )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه َوَسـلََّأ( َإلخـيآَهأآ ، فخقخـا          أخ آـتجأج  َل: ) أخعآَتَزلج النَِّساَ  فخالخ أخَاَزو جج أخَبـُدا، فخ

، لخِكنِّـي أخصجـومج َوأنْفِطـرج، َوأنَصـلِّي      الَِّ يَن قنْلتجأآ كخَ ا َوكخَ ا، أخَما َواللَِّه َإ ِّـي لخأخخآَرـاكنأآ ِللَّـِه َوأخاآقخـاكنأآ لخـهج     

 َوأخرآقندج، َوأخَاَزو جج النَِّساَ ، فخَمنآ َرِغَب َعنآ سجن ِتي فخلخيآَس ِمنِّي( )رواه البخاري(.

ََ  وَعنآ  .4 أخِبي َحاِاٍأ اْلمجَزِ يِّ قخاَل: قخاَل َرسجولج اهلِل )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ(: ) َإَذا َجاَ كنأآ َمنآ َارآَضـوآ

ََْعلنوا َاكننآ ِفتآَنةه ِفي األخرآَض َوفخَساٌد ، قخـالنوا: َيـا َرسجـوَل اهلِل ، وَ    َآ كخـا ِديَنهج َوخجلنقخهج فخأخ آِكحجوهج ، َإالَّ َا ََ َإ

ََ ِديَنهج َوخجلنقخـهج فخـأخ آِكحجوهج ، َثـالخَم َمـر اٍت. )رواه ال(مـ ي(. ويف       ِفيِهْ قخاَل: َإَذا َجاَ كنأآ َمنآ َارآَضوآ

ََْعلنوا َاكنـنآ ِفتآَنـةه ِفـي اْلـأخرآ     ََ ِديَنهج َوخجلنقخهج فخأخ آِكحجوهج، َإلَّا َا َض سنن البيهقي: )َإَذا َجاَ كنأآ َمنآ َارآَضوآ

 اٌد َعَريٌُّ(.َوفخَس

َيقنـولج:   وَعنآ َعبآِد اللَِّه بآَن عجَمَر )َرِضَي اللَّهج َعنآهجَما( أخ  هج: َسِمَع َرسجوَل اللَّـِه )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه َوَسـلََّأ(     .5

ججـلج ِفـي أخهآِلـِه َراٍع    )كنلُّكنأآ َراٍع َوَمسآَجوٌل َعنآ َرِعي ِتِه، فخاإَلَمـامج َراٍع َوهجـَو َمسآـَجوٌل َعـنآ َرِعي ِتـِه ، َوالر      

ََوآِجَها َراِعَيةه َوِهَي َمسآَجولخةه َعنآ َرِعي ِتَهـا ، َواخلخـ   اِدمج ِفـي  َوهجَو َمسآَجوٌل َعنآ َرِعي ِتِه ، َواملخرآأخةن ِفي َبيآِت 

اللَّـِه )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه     َماَل َسيِِّدِه َراٍع َوهجَو َمسآَجوٌل َعنآ َرِعي ِتِه(،قخاَل: فخَسـِمعآتج َهـؤجالخِ  ِمـنآ َرسجـولَ    

َج        وٌل َوَسلََّأ(، َوأخحآِسبج الن ِبي  )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ( قخـاَل: )َوالر ججـلج ِفـي َمـاَل أخِبيـِه َراٍع َوهجـَو َمسآـ

 )رواه البخاري(. َعنآ َرِعي ِتِه، فخكنلُّكنأآ َراٍع َوكنلُّكنأآ َمسآَجوٌل َعنآ َرِعي ِتِه (

يآِه وَعنآ َعبآِد اللَِّه بآَن َعمآَرو بآَن اْلَعاَص )َرِضَي اللَّهج َعنآهجَما( قخاَل: َسِمعآتج َرسجوَل اللَِّه )َصلَّى اهللن َعلخ .6

َآ يجَضيَِّع َمنآ َيقنوتج)َوَسلََّأ( َيقنولج:  َخى ِباْلَمرآِ  َإثآُما أخ ( ويف رواية عند احلاكأ يف  رواه أمحد( )كخ

َآ يجَضيَِّع َمنآ َيعجولج(.)كخ: املستدرك  َخى ِباْلَمرآِ  َإثآُما أخ
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 :ثالثا: املوضوع

اإلسالم باألسرة واهتأ بها اهتماُما بالُنا ، أل ها اللبنة األو  يف بنياَ اجملتمـع ،   لقد عجين       

فبصالحها يصلح اجملتمع ، وبَسادها يَسد اجملتمع ، ل لك وضع اإلسالم لألسرة ضوابط ومعايري 

واجملتمــع ، ألَ اســتقرار  َــردظأ قيامهــا ، وحتــرص علــى ســالمتها واســتقرارها ، حَاظــا  علــى ال اــن

 استقرار للمَتمع .هو األسرة 

وقد امتدتآ عناية اإلسالم باألسرة إ  مرحلة ما قبل اأسيسها مبا حيقِّق التالؤجم واال سَام، 

اهلــدم واال هيــار لبنيا هــا ، فقــد َحــ    والتــوادو وال(احــأ بــني مجيــع أفرادهــا ، ويجقخلِّــل مــن دوافــع  

اإلسالم أاباعه على اكوين األسرة بوسيلة مرروعة اتماشى مع احلَاظ على كرامة اإل ساَ وحَـ   

، كلـه َدميته واتوافق مع فطراه السوية ، أال وهي الزواج ، إحدى سجَنن اهلل )عز وجل( يف اخللـق  

ََ   َخلخْقَنـا   َوِمـنآ كنـلِّ َشـيآ ٍ   }قال اعا :  :[ ، ويقـول سـبحا ه  49]الـ اريات:   {ََوآَجـيآَن لخَعلَّكنـأآ َاـَ كَّرجو

َآَواَج كنلََّهـا ِمم ـا اجنآِبـتج   } ََ الَِّ ي َخلخَق اْلأخ ََ       سجبآَحا َنِسـَهأآ َوِمم ـا لخـا َيعآلخمجـو [. 36]يـس:   {اْلـأخرآضج َوِمـنآ أخ آ

دراـه ، وَيـة بـاهرة مـن َيااـه يف خلقـه ،       ، جعله ربنا سبحا ه دليال على عظيأ ق فالزواج سجن ة كو ي ة

َآَواُجا ِلَتسآكننجوا َإلخيآَها َوَجَعَل َبيآَنكنأآ َمَود ة  َوَرحآَم} فقال اعا : َنِسكنأآ أخ َآ َخلخَق لخكنأآ ِمنآ أخ آ ة  َوِمنآ ََياِاِه أخ

ََ َخكَّرجو َ  ِفي َذِلكخ لخآَياٍت ِلقخوآٍم َيَت  [ .21]الروم:  {َإ

ــال   ــب اإلس ــا رغ ــلحة      كم ــا ملص ــألرض ، وحتقيق  ــاُرا ل ــتقرارها إعم ــرة واس ــوين األس م يف اك

اجملتمع وبنا  الوطن ، ووصوال  إ  النايات السامية املتمْلـة يف :  رـر العَـة والَضـيلة ، ومحايـة      

اجملتمع من كل مظاهر الَسق والرَيلـة ، واـرابط األسـر فيمـا بينهـا باملصـاهرة ،  وغـري ذلـك مـن          

َوأخ آِكحجـوا اْلأخَيـاَمى ِمـنآكنأآ َوالص ـاِلِحنَي ِمـنآ ِعَبـاِدكنأآ       {لنبيلة ، يقول احلـق سـبحا ه:  احلكأ والنايات ا

َِِف الَّـِ ينَ          َآ َيكنو جوا فنقخَراَ  يجنآـِنَهأج اللَّـهج ِمـنآ فخضآـِلِه َواللَّـهج َواِسـٌع َعِلـيٌأ َ َوْلَيسآـَتعآ ََ   َوَإَماِئكنأآ َإ َِـدجو  لخـا َي

َآ َعِلمآـتجأآ  ِ كخاُحا َحت ى يجنآِن ََ اْلِكَتاَب ِمم ا َملخكختآ أخيآَما جكنأآ فخكخاِابجوهجأآ َإ َيهجأج اللَّهج ِمنآ فخضآِلِه َوالَِّ يَن َيبآَتنجو

             ََ َآ أخَردآ ُنا َاَحص ـ ِفيَهأآ َخيآـُرا َوَاجـوهجأآ ِمـنآ َمـاَل اللَّـِه الَّـِ ي ََاـاكنأآ َولخـا اجْكَرهجـوا فخَتَيـاِاكنأآ َعلخـى اْلِبَنـاِ  َإ

َنـوٌر َرِحـيٌأ       َ  اللََّه ِمنآ َبعآـِد َإْكـَراِهَهن  غخ  - 32]النـور :  }ِلَتبآَتنجوا َعَرَض اْلَحَياِة الد  آَيا َوَمنآ يجْكَرهآهجن  فخَِ

بــل إَ الــنَ )َصــلَّى اهللن َعلخيآــِه َوَســلََّأ( حــ   الرــباَب علــى حتقيــق ســنة الــزواج مبيُنــا منافعــه  [ . 33

  قال)َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ(: ) َيا َمعآَرـَر الر ـَباِب َمـَن اسآـَتطخاَع ِمـنآكنأج اْلَبـاَ ةخ فخْلَيَتـَزو جآ        وفوائده ، حي

َخرآَج ، َوَمنآ لخأآ َيسآَتِطعآ فخَعلخيآِه ِبالص وآَم فخَِ  هج لخهج َوَجاٌ  ( )  متَق عليه(.فخَِ  هج أخغخُّ  ِلْلَبَصَر َوأخحآَصنج ِلْل

يف املقابل  هى اإلسالم عن كل األمور اليت اتعـارض مـع عمـارة الكـوَ ، ومنهـا التبتـل       و

و هـى عنـه ، قـال َسـعآدج بآـنج أخِبـي       )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه َوَسـلََّأ(    واال قطاع عن النسا  ، فقد منعه الرسـول  
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ٍَ الت َبت َل ، َولخوآ )َرِضَي اللَّهج َعنآهج(: )َرد  َرسجولج اللَِّه )َصلَّى اهللن  َوقَّاٍص ََ بآَن َمْظعجو ْآَما َعلخيآِه َوَسلََّأ( َعلخى عج

ََ لخهج الخخآَتَصيآَنا ( )رواه البخاري( ، وعن أخَ س بن َماِلٍك ) َرِضَي اللَّـهج َعنآـهج( قـال : َجـاَ  َثالخَثـةن َرهآـٍط        أخِذ

َآَواَج الن ِبيِّ )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَس ََ َعنآ ِعَباَدِة الن ِبيِّ )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه َوَسـلََّأ( ،    َإلخى بجيجوِت أخ لََّأ( ، َيسآأخلنو

ََِر لخهج َما َاقخد َم فخلخم ا أنخآِبرجوا كخأخ  هجأآ َاقخالُّوَها، فخقخالنوا: َوأخيآَن َ حآنج ِمَن الن ِبيِّ )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ( ْ  قخدآ غن

 ا َاأخخ َر، قخاَل أخَحدجهجأآ: أخم ا أخَ ا فخَِ ِّي أنَصـلِّي اللَّيآـَل أخَبـُدا، َوقخـاَل ََخـرج: أخَ ـا أخصجـومج الـد هآَر َوالخ        ِمنآ َذ آِبِه َوَم

ََاَ  َرسجولج اللَِّه )َصلَّى اهللن َعلخيآـهِ  َسـلََّأ( َإلخـيآَهأآ،    َوأنْفِطرج، َوقخاَل ََخرج: أخَ ا أخعآَتَزلج النَِّساَ  فخالخ أخَاَزو جج أخَبُدا، فخ

ي أخصجـومج َوأنْفِطـرج،   فخقخاَل: )أخ آتجأج الَِّ يَن قنْلتجأآ كخَ ا َوكخَ ا، أخَمـا َواللَّـِه َإ ِّـي لخأخخآَرـاكنأآ ِللَّـِه َوأخاآقخـاكنأآ لخـهج، لخِكنِّـ        

 )رواه البخاري(. نِّي(َوأنَصلِّي َوأخرآقندج، َوأخَاَزو جج النَِّساَ  ، فخَمنآ َرِغَب َعنآ سجن ِتي فخلخيآَس ِم

 -بكل ما حتمله الكلمة من معنى للهدو  والسكوَ والطمأ ينة  -وملَّا كاَ االستقرار األسري    

ادوم العررة ومنهَا  قومُيا ، حتى شرعية سليمة  اأسُسمطلُبا شرعيًّا ود يويًّا منروُدا وضع اإلسالم 

  :  ه األسسه ، ويتحقق االستقرار ، من أهأواأللَة بني الزوجني 

، فقد أوصى النَ )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ( عند اختيار  االختيار الصحيح لكل من الزوجني لآلخر َ

وهي خري ،  احملافظة على ماله وعرضه، أل ها املربية الصاحلة الزوج لزوجه حبسن االختيار ، 

صلى اهلل عليه )قال: قال رسولج اهلِل  )رضي اهلل عنهما( عن عبد اهلِل بن عمٍرومتاع الد يا ، ف

 حسن االختيار يتحقق األسر على بنىعندما اج، ف (، َوَخيآرج َمَتاِعَها املخرآأخةن الص اِلَحةن الد  آَيا َمَتاٌع):(وسلأ

الزواج أشرف النعأ، ، حينَ  يكوَ ، وال(احأ املتبادل  املتصل ، والودوار ستقرواالالسكن 

  .وأبركها أثُرا

 والبد وأَ يكوَ ذلك االختيار على أساس من الدين واخللق ، فَعنآ أخِبي هجَريآَرةخ )َرِضَي

: ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوَجَماِلَها  اجنآكخحج املخرآأخةن ِلأخرآَبٍع اللَّهج َعنآهج( َعَن الن ِبيِّ )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ( قخاَل: )

َخرآ َوِلِديِنَها نآ أخِبي البخاري(. ويف رواية عند اإلمام أمحد َعرواه ) ِبَ اِت الدِّيَن، َاَرَبتآ َيَداكخ ( ، فخاْظ

َرِضَي اللَّهج َعنآهج( قخاَل: قخاَل َرسجولج اهلِل )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ(: ) اجنآكخحج اْلَمرآأخةن َعلخى َسِعيٍد اْلخجدآَريِّ )

اجنآكخحج اْلَمرآأخةن َعلخى َماِلَها، َواجنآكخحج اْلَمرآأخةن َعلخى َجَماِلَها، َواجنآكخحج اْلَمرآأخةن َعلخى َإحآَدى ِخَصاٍل َثلخاٍم: 

  )رواه أمحد(.  ِديِنَها، فخخج آ َذاَت الدِّيَن َواْلخجلنَق َاَرَبتآ َيِمينجكخ(

ر اجملتمـع  فبصـالحها اسـتقر األسـرة ، بـل يسـتق      فالزوجة هلا دور عظـيأ يف رعايـة األسـرة ،   

 كله، وبَسادها انهار األسرة.

 يقول الراعر : 

 أعددآَت شـــــعبا  طيَب األعـــراق األم  مدرســــةه َإذا أعَددآَاهـــــــا    
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ك لك أوصى النَ ) َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ ( عند اختيار الزوجة لزوجها بأَ يكوَ االختيار 

قخـاَل: قخـاَل َرسجـولج اهلِل )َصـلَّى     )َرِضَي اللَّهج َعنآهج( نآ أخِبي َحاِاٍأ اْلمجَزِ يِّ على أساس الدين واخللق ، فَع

ََْعلنـوا َاكنـنآ ِفتآنَـ     ََ ِديَنهج َوخجلنقخهج فخـأخ آِكحجوهج، َإالَّ َا ةه ِفـي األخرآَض  اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ (: )َإَذا َجاَ كنأآ َمنآ َارآَضوآ

ََ ِديَنـهج َوخجلنقخـهج فخـ    َوفخَساٌد (، قخالنوا: َيا ََ ِفيِهْ قخاَل: ) َإَذا َجاَ كنأآ َمنآ َارآَضوآ َآ كخا أخ آِكحجوهج ، َرسجوَل اهلِل، َوَإ

)رواه ال(مـ ي(. فَعـل الـنَ )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه َوَسـلََّأ( الـدين واخللـق أهـأ صـَات            َثالخَم َمـر اٍت( 

أسـاس الـدين حيقـق لألسـرة االسـتقرار الـ ي       ومـن ثـأ فاالختيـار الصـحيح علـى       ،الزوج الصـا   

 يؤدي إ  اقدم اجملتمع.

أن يراعي كل فرد من أفرادها ما له من حقوق وما :  وكذلك من أسس استقرار األسرة َ          

، فقد جعل اإلسالم لكل من الزوجني على اآلخر حقوق ا اتساوى مع مـا عليـه مـن     عليه من واجبات

 {لخهجن  ِمْآلج الَِّ ي َعلخيآَهن  ِباْلَمعآرجوِف َوِللرَِّجاَل َعلخيآَهن  َدَرَجةه َواللَّهج َعَزيٌز َحِكـيأٌ َو}واجبات ، قال اعا : 

[ فال يطلب أي فرد من أفراد األسرة حبقٍّ قبل أَ يؤدي ما عليه مـن واجـب ،   128] سورة البقرة : 

 قرة.حتى اتحقق املودة والرمحة والسكينة اليت جتعل األسرة مست

ولقد وضح اإلسالم ه ه احلقـوق والواجبـات ، وقسـمها بـني مجيـع أفـراد األسـرة ، وألـزم         

بضرورة احملافظة عليها ، فمنها احلقوق املادية ، ومنها احلقوق املعنوية وال(بوية ، ها مجيع أفراد

أفراد األسـرة يف  ومنها املراركة البنا ة يف أدا  املسَوليات ، وضرورة التعاوَ املر(ك بني مجيع 

أعبا  احلياة ومتطلبااها ، فَي احلدي  َعنآ َعبآِد اللَِّه بآَن عجَمـَر )َرِضـَي اللَّـهج َعنآهجَمـا( أخ  ـهج: َسـِمَع َرسجـوَل        

َو َمسآـَجوٌل َعـنآ   اللَِّه )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسـلََّأ ( َيقنـولج: )كنلُّكنـأآ َراٍع َوَمسآـَجوٌل َعـنآ َرِعي ِتـِه، فخاإَلَمـامج َراٍع َوهجـ        

ََوآِجَهـا َراِعَيـةه وَ      ِهـَي َمسآـَجولخةه   َرِعي ِتِه، َوالر ججلج ِفي أخهآِلِه َراٍع َوهجَو َمسآَجوٌل َعنآ َرِعي ِتِه، َواملخـرآأخةن ِفـي َبيآـِت 

اَل: فخَسـِمعآتج َهـؤجالخِ  ِمـنآ َرسجـوَل     َعنآ َرِعي ِتَها، َواخلخاِدمج ِفي َماَل َسيِِّدِه َراٍع َوهجَو َمسآَجوٌل َعـنآ َرِعي ِتـِه(، قخـ   

اَل أخِبيـِه َراٍع  اللَِّه )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ(، َوأخحآِسبج الن ِبي  )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ( قخاَل: )َوالر ججلج ِفـي مَـ  

، وَعـنآ َعبآـِد اللَّـِه بآـَن      ))رواه البخـاري  َعنآ َرِعي ِتِه( ، فخكنلُّكنأآ َراٍع َوكنلُّكنأآ َمسآَجوٌل َوهجَو َمسآَجوٌل َعنآ َرِعي ِتِه

َخـى  ( َعمآَرو بآَن اْلَعاَص )َرِضَي اللَّهج َعنآهجَما( قخـاَل: َسـِمعآتج َرسجـوَل اللَّـِه )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه َوَسـلََّأ( َيقنـولج:         كخ

َآ يجَضيَِّع َمنآ َيقنوتج  . )رواه أمحد( )ِباْلَمرآِ  َإثآُما أخ

، َمـا َحـق     : َيـا َرسجـوَل اللَّـهِ   ولقد سأل أحد الصحابة رسول اهلل )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسـلََّأ( فقـال  

َآ اجْطِعَمَها َإَذا طخِعمآَت) ََوآَجِة أخَحِدَ ا َعلخيآِهْ، قخاَل:  ، َولخـا َاضآـَرِب    ، َوَاْكسجَوَها َإَذا اْكَتَسـيآَت، أخَو اْكَتَسـبآتَ   أخ

َجرآ َإلَّا ِفي اْلَبيآِتاْلَوجآَه، َو  (. داود بيأخ)سنن  (لخا اجقخبِّحآ، َولخا َاهآ
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َإ  ـا  )... اسـأل رسـول )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه َوَسـلََّأ( فتقـول :        أخسآَما  ِبنآت َيَزيد اْلأخ آَصاَري ِةوها هي 

، َوَإ  كنـأآ   ، َوَحاِملخـاتج أخوآلخـاِدكنأآ   َوَمْقَضى َشـَهَواِاكنأآ ، قخَواِعدج بجيجوِاكنأآ،  َمعآَرَر النَِّساِ  َمحآصجوَراٌت َمْقصجوَراٌت

َََماَعـاتِ    َجمجَعـِة َواْل َََنـاِئَز، َواْلَحـجِّ َبعآـَد      ، َوِعَيـاَدِة اْلَمرآَضـى   َمَعاِشَر الرَِّجاَل فنضِّْلتجأآ َعلخيآَنـا ِباْل ، َوشجـهجوِد اْل

ََِهــادج ِفــي  َ  الر ججــَل ِمــنآكنأآ َإَذا أنخآــَرَج َحاجًّــا أخوآ مجعآَتِمــُرا   َســِبيَل اهلِل اْلَحــجِّ، َوأخْفَضــلج ِمــنآ َذِلــكخ اْل ، َوَإ

َِْظَنا لخكنأآ أخمآَوالخكنأآ ، َوغخَزْلَنـا لخكنـأآ أخثآَواُبـا، َوَرب يآَنـا لخكنـأآ أخوآلخـاَدكنأآ، فخَمـا  جَرـاَركنكنأآ ِفـي اْلـأخجآَر َيـا             َومجَراِبط ا َح

َخَت الن ِبـي   َرسجوَل اهلِلْ قخاَل:  َإلخـى أخصآـَحاِبِه ِبَوجآَهـِه كنلِّـِه، ثجـأ  قخـاَل:  َهـلآ         (َصـلَّى اللَّـهج َعلخيآـِه َوَسـلَّأَ    )فخاْلَت

َ  ، َما ظخَنن  َسِمعآتجأآ َمقخالخةخ امآَرأخٍة قخطُّ أخحآَسَن ِمنآ َمسآأخلخِتَها ِفي أخمآَر ِديِنَها ِمنآ َهِ ِهْ   فخقخالنوا: َيا َرسجوَل اهلِل ا أخ

َخَت الن ِبي   ْآَل َهَ ا، فخاْلَت ا آَصـَرِفي أخي تجَهـا    )َإلخيآَها، ثجأ  قخاَل لخَهـا:   (َصلَّى اللَّهج َعلخيآِه َوَسلََّأ)امآَرأخة  َاهآَتِدي َإلخى ِم

َ  حجسآَن َاَبع ـَل َإحآـَداكنن  لِ   اْلَمرآأخةن َخِك ِمَن النَِّساِ  أخ َزوآِجَهـا، َوطخلخَبَهـا َمرآَضـاِاِه، َوااَِّباَعَهـا     ، َوأخعآِلِمي َمنآ َخْل

 (.شعب اإلمياَ( )قخاَل: فخأخدآَبَرِت اْلَمرآأخةن َوِهَي اجَهلِّلج َواجكخبِّرج اسآِتبآَراُرا ( ،مجَوافخقخَتهج َاعآِدلج َذِلكخ كنلَّهج 

ومــن ثــأو فــَِ ســاا األســرة املســلمة واســتقرارها مرهــوَ باحملافظــة علــى احلقــوق           

 ، وجتنب جتاهلها أو التَريط فيها. والواجبات بني مجيع أفرادها

، فـَِ   انتشتار الرةتة  تني أفرادهتا    :  ومن األمور اليت تساعد على استتقرار األسترة   َ

الرمحة من أهأ دعائأ البيت السعيد ، وأساس متني ألي أسرة  اجحة ، وهي من القيأ اليت ينبني 

قته مع اآلخر حتى انعأ األسـرة بالسـكينة واملـودة واالسـتقرار ،     يف عال لكال الزوجني أَ يتحلى بها

َآ َخلخَق لخكنأ }قال سبحا ه :  َآَواُجا لِوَتسآكننجوا َإلخيآَها َوَجَعَل َبيآَنكنأ مَوَودَوة  َوَرحآَمـة   َوِمنآ ََياِاِه أخ َنِسكنأ أخ مِونآ أخ 

ََ َخكخورجو ََو ِفي َذِلكخ لخآَياٍت لِوقخوآٍم َيَت ال(احأ بني مجيع أفراد اجملتمع مرهوَ بتحقيقه ف[. 21م:]الرو{َإ

كـاَ )صـلى اهلل عليـه     األسـوة احلسـنة ، فقـد   )صلى اهلل عليـه وسـلأ(   ولنا يف رسول اهلل  يف األسرة.

، الرمحة بأهل بيته كلهأ على السوا  ، أَواجه وأوالده وحتى أحَاده وخادمهيف وسلأ(  أمنوذُجا 

  .خري الناس ألهله)صلى اهلل عليه وسلأ(فكاَ 

فينبنـي علـى كـل أفـراد     شقا  ودماُرا، سرية كا ت احلياة األبيت من ال تفالرمحة إذا  جزع

 األسرة العمل جبدية على حتقيق الرمحة.

، وه ا ما أمر ـا بـه ربنـا سـبحا ه      املعاشرة  املعروف:  وكذلك من أسس استقرار األسرة َ

ــا  :     ا، وأوصــا  واعــا  ــال اع ــلََّأ( ، فق ــِه َوَس ــلَّى اهللن َعلخيآ ــا )َص ــه  بين َآ  }ب ــَِ ــاْلَمعآرجوِف فخ ــرجوهجن  ِب َوَعاِش

َآَعـَل اللَّـهج ِفيـِه َخيآـُرا كخـِْرُيا       َآ َاْكَرهجوا َشـيآَُا َوَي فكـل مـن   ، [ 19]سـورة النسـا :   {كخَرهآتجمجوهجن  فخَعَسى أخ

والتعـاوَ يتحقـق معـه     د األسـرة جـو مـن املـود ةِ    آلخر حتى يسوالزوجني مطالب بِحساَ الصلة با

[ ، وقـال سـبحا ه:   187]البقـرة:  {هجن  ِلَباٌس لخكنأآ َوأخ آتجأآ ِلَباٌس لخهجن }مقصد ه ه العالقة ، قال اعا : 
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ــَنكن         } ــَل َبيآ ــا َوَجَع ــكننجوا َإلخيآَه ــا لَِّتسآ َآَواُج ــكنأآ أخ َنِس ــنآ أخ  ــأ مِّ ــَق لخكن َآ َخلخ ــِه أخ ــنآ ََياِا ــَوِم ــة وَود ة َ أ م   {َرحآَم

ََوآَجَها ِلَيسآكنَن َإلخيآَها}وقال سبحا ه:  ،[21]الروم:  .[189]األعراف: {َوَجَعَل ِمنآَها 

ومما اتأ به املعاشرة احلسـنة: الكلمـة الطيبـة ، والَعـل احملمـود ، والتسـامح ، والتعـاوَ ،        

اع والرــقاق ، وســائر اخلصــال   ، والترــاور ، وحَــ  األســرار ، واجتنــاب دواعــي النــز      واالحــ(ام

  احلميدة.

ولقد ضرب لنا النَ )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه َوَسـلََّأ( وأصـحابه الكـرام )رضـواَ اهلل علـيهأ( أعظـأ         

ََ الن ِبـي    األمْلة يف حسن العررة  ، فَي حدي  األخسآَوِد ، قخاَل: َسأخْلتج َعاِئَرةخ )رضي اهلل عنها( َما كخا

َج ِفـي ِمهآَنـِة أخهآِلـِه       )َصلَّى اهللن  ََ َيكنـو  -َاعآِنـي ِخدآَمـةخ أخهآِلـِه     -َعلخيآِه َوَسلََّأ( َيصآَنعج ِفي َبيآِتِهْ قخالخـتآ: )كخـا

فخََِذا َحَضَرِت الص الخةن َخَرَج َإلخـى الص ـالخِة( )صـحيح البخـاري( ، وَعـَن ابآـَن َعب ـاٍس )رضـي اهلل عنهمـا(          

َآ أخ َ  اللَّـَه َاَعـالخى َيقنـولج:    قخاَل: َإ ِّي أنِحب  أخ َآ َاَتَزي َن ِلي اْلَمرآأخةن ، ِلأخ َولخهجـن   }َاَزي َن ِلْلَمرآأخِة ، كخَما أنِحب  أخ

َ  اللَّـَه   228]البقرة:  {ِمْآلج الَِّ ي َعلخيآَهن  ِباْلَمعآرجوِف َآ أخسآَتنآِظَف َجِميَع َحقِّي َعلخيآَها ، ِلـأخ [ ، َوَما أنِحب  أخ

 .[ )املصنف البن أبي شيبة(228رة: ]البق{َوِللرَِّجاَل َعلخيآَهن  َدَرَجةه}الخى َيقنولج:َاَع

باملراكل  ومن معا ي حسن العررة بني الزوجني: عدم إثقال أحد الزوجني كاهل شريكه

فحسن العررة كلمة جامعة اضأ كل معا ي اخلري للحياة الزوجية الطيبة ،  اليت يعا ي منها اآلخر ، 

واإلسالم حيرص كل احلرص على أَ اقوم الرابطة الزوجية على احملبة ، والتَـاهأ واال سـَام ،   

 خطوة يف إصالا اجملتمع. وه ه هي أهأ

، ورة كتل متن التزوجني لآلختر     امشت :  ومن األمور اليت تساعد على استتقرار األسترة   َ

فالتراور بني الزوجني يزيد األلَة واحملبة بينهمـا ، حتـى يف مسـألة قـد ابـدو أمـام الـبعُّ صـنرية         

َآ أخَراَدا ِفَصـال ا َعـنآ َاـَراَض ِمنآهجَمـا َوَاَرـاوجٍر فخلخـا        }وهي مسألة فطام الرضيع قبل عامني ، قال اعـا :  فخـَِ

ْـل مـنهج   بـني مجيـع أفـراد األسـرة       فالرورى بني الزوجني ، بـل [ ، 233]البقرة:{ججَناَا َعليَهَما

ــالمي   ــا اإلسـ ــاة يف ديننـ ــل    حيـ ــز وجـ ــاب اهلل عـ ــوم يف كتـ ــينة العمـ ــا ورد بصـ ــر بهـ ــال  ، واألمـ ، قـ

ــبحا ه: ــاهجأآ      }سـ ََْقَنـ ــا َر ــَنهجأآ َوِمم ـ ــوَرى َبيآـ ــرجهجأآ شجـ ــلخاةخ َوأخمآـ ــامجوا الص ـ ــَربَِّهأآ َوأخقخـ ََابجوا ِلـ ــَت ــِ يَن اسآـ َوالَّـ

ََ َِقنو [ ، وه ا مـا طبقـه الرسـول )َصـلَّى اهللن َعلخيآـِه َوَسـلََّأ( عمليًّـا ، ويف السـنة         39ى:]سورة الرور{يجنآ

النبوية مواقفج عدة ملراوراه )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ( لـبعُّ أَواجـه ، منهـا : مـا حـدم بينـه )صـلى        

يبيـة ، فبعـد أَ   اهلل عليه وسلأ( وبني َوجه السـيدة أم سـلمة )رضـواَ اهلل اعـا  عليهـا( يـوم احلد      

ا تهى النَ )صلى اهلل عليـه وسـلأ( مـن إبـرام عهـد الصـلح بينـه وبـني أهـل مكـة قخـاَل ألخصآـَحاِبِه:             

 )قنومجوا فخا آَحرجوا ثجأ  احآِلقنوا( ، قخاَل راوي احلدي : فخَو اللَِّه َما قخاَم ِمنآهجأآ َرججٌل َحت ى قخـاَل َذِلـكخ َثـالخمَ   



- 8- 
 

َيقنأآ ِمنآهجأآ أخَحٌد َدَخَل )صلى اهلل عليـه وسـلأ( َعلخـى أنمِّ َسـلخَمةخ فخـَ كخَر لخَهـا َمـا لخِقـَي ِمـَن          َمر اٍت ، فخلخم ا لخأآ 

ة  َحت ى َانآَحـَر  الن اَس ، فخقخالختآ أنم  َسلخَمةخ : َيا َ ِبي  اهلِل أخاجِحب  َذِلكخ ْ اخآرججآ ثجأ  الخ اجكخلِّأآ أخَحُدا ِمنآهجأآ كخِلَم

اِلقخهج َوَادآعجَو َحاِلقخكخ فخَيحآِلقخكخ، فخَخَرَج فخلخأآ يجكخلِّأآ أخَحُدا ِمنآهجأآ َحت ى فخَعَل َذِلكخ َ َحَر بجدآَ هج َوَدَعا َح بجدآَ كخ

 لج َبعآُضـا غخمًّـا(  فخَحلخقخهج ، فخلخم ا َرأخوآا َذِلكخ قخامجوا فخَنَحرجوا َوَجَعَل َبعآضجهجأآ َيحآِلقج َبعآُضا َحت ى كخاَد َبعآضجـهجأآ َيْقتجـ  

َآ كـاَ رســول اهلل )صـلى اهلل عليــه        )صـحيح البخـاري(. قــال احلسـن البصــري )رضـي اهلل عنــه(: إ

وأَ ال يرــعر   ، ولكنـه أحــبو أَ يقتـدي النــاس يف ذلـك      ،  وسـلأ ( لَــي غنـى عــن مرـورة أم ســلمة   

 يف مراورة النسا .  غضاضةالرجل بأي 

، فهي حـق مـن احلقـوق     النفقة على مجيع أفرادها:  كذلك من أسس استقرار األسرة َ

ََ َعلخى النَِّساِ  ِبَما فخض َل اللَّهج َبعآَضـهجأآ  }اليت أوجبها اإلسالم على الراعي ، قال اعا : الرَِّجالج قخو امجو

ــَواِلَهأآ    ــنآ أخمآ ــوا ِم َخقن ــا أخ آ ــٍُّ َوِبَم ــى َبعآ ــا :   [34]النســا :{َعلخ ــال اع ــو }، وق ــى اْلَموآلن ــن   َوَعلخ َآقنهج ــهج َر ِد لخ

َْـٌس َإلَّـا وجسآـَعَها لخـا اجَضـار  َواِلـَدةه ِبَولخـِدَها َولخـا َموآلنـوٌد لخـهج               ِبَولخـِدِه َوَعلخـى   َوِكسآَواجهجن  ِبـاْلَمعآرجوِف لخـا اجكخلَّـفج َ 

َِـقآ ذجو َسـَعٍة ِمـنآ َسـَعِتِه وَ    }، وقـال اعـا :   [233 : ]البقـرة {اْلَواَرِم ِمْآلج َذِلكخ َآقنـهج     ِليجنآ َمـنآ قنـِدَر َعلخيآـِه َر

َُْسا َإلَّا َما ََااَها َِقآ ِمم ا ََااهج اللَّهج لخا يجكخلِّفج اللَّهج َ    .[ 7 : ]الطالق{فخْليجنآ

،  حتقيت  العتدب  تني مجيتع أفرادهتا     :  ومن األمور اليت تساعد على استقرار األسرة َ

ن ، والعـدل بيـنهأ عامـل أساسـي يف اسـتقرار      فحسن ال(بية الدينية لألبنا  ، واعليمهأ شعائر الـدي 

ا علـى  ح ر النَ )صلى اهلل عليه وسلأ( من التَريق بني األبنا  يف املعاملة ، حَاظ ـ فقد األسرة ، 

ََ بآـَن َبِرـرٍي )َرِضـَي اللَّـهج َعنآهجَمـا ( قخـاَل:           ال(ابط األسري ، والتآلف بني مجيع أفرادهـا ، فَعـَن الن عآَمـا

َعلخي  أخِبي ِبَبعآَُّ َماِلـِه، فخقخالخـتآ أنمِّـي َعمآـَرةن ِبنآـتج َرَواَحـةخ: لخـا أخرآَضـى َحت ـى اجرآـَهَد َرسجـوَل اهلِل            َاَصد َق )

اَل َدقخِتي، فخقخـ )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ(، فخا آطخلخَق أخِبي َإلخى الن ِبيِّ )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ( ِليجرآَهَدهج َعلخى َص

َواعآـِدلنوا   هللخلخهج َرسجولج اهلِل )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ(: )أخفخَعْلَت َهَ ا ِبَولخِدكخ كنلَِّهأآْ( قخاَل: لخا، قخاَل: )اا قنوا ا

 )رواه مسلأ(. ِفي أخوآلخاِدكنأآ(، فخَرَجَع أخِبي، فخَرد  ِاْلكخ الص َدقخةخ(

لـه   ، فهـي يف  ظـره ربـاق مقـد س     تقتدير واحتمام   إن اإلسالم قد نظر إىل األسترة نظترة  

قويـا  متماسـكا  ، حيقِّـق أهدافـه ويصـمد أمـام الرـدائد         غايات سامية ، حـرص اإلسـالم علـى إبقائـه    

من أجـل أَ يكـوَ البنـا ج متماسـك ا      واحملن ، وهل ا أخوآلخاها اإلسالم عناية فائقة جبملة من اآلداب

مع ومحايته من كل مظاهر التطـرف والترـدد والعـدواَ، فـاهتأ     قويًّا ، حياف  على استقرار اجملت

 اإلسالم باألسرة وأسس الستقرارها ، حتقيق ا لل(ابط بني أفراد األمة ، وحتقيق ا للتقدم والرخا  .
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وإذا اســتقرت األســرة شــعر مجيــع أفرادهــا بــاألمن يف مجيــع صــوره ـ النَســي والبــد ي       

اعتـ  أَ   لـك علـى أمـن اجملتمـع وسـالمته ، فاإلسـالم      واالجتماعي واالقتصـادي ـ ممـا يـنعكس ذ    

ــة لتحقيــق األمــن   اســتقرار فبدايــة األمــن  الَوضــى،  و مــن الَســاد  اجملتمعــي األســرة وســيلة فعوال

 .األسرة أوال، ثأ املدرسة، ثأ اجملتمع من اجملتمعي

 يـتعلأ وفاألسرة هي املدرسة األو  اليت يتعلأ فيها الطَل احلق والباطل، واخلري والرر، 

 ، واتميز مالمـح هويتـه،  ة الطَلاتحدد عناصر شخصيويف األسرة حتمل املسَولية، وحرية الرأي، 

  ومن ثأ يكوَ مواطنا صاحلا يف جمتمع صا .

أَ و، أمنه وسالمته  على ف احنأَ وحقوق اجملتمع ،  راعاةعلى أَ اإلسالم أمر ا مب

  ،كف األذى عنه، وأَ   واعمري ال هدم وختريب، وأَ  كوَ دعاة بنا    تعاوَ على ال  واخلري

 ها ا  اإلسالم عن إحلاق األذى بالناس ، وجعل رفع فقد ،  حتى يصبح جمتمُعا قوُيا متماسك ا

: قال وسلأ( عليه اهلل )صلى النَ أَ عنه( اهلل )رضي هريرة فعن أبي ،األذى طريق ا إ  اجلنة 

َخَر لخهج ، غنصآَن َشوآٍك َعلخى الطََّريَق، فخأخخ َرهج فخَركخَر اللَّهج لخهجبيَنما رججٌل ميري بطريٍق، َوَجَد ) متَق ) (فخَن

 .( عليه

وذوى ومساعدة الضعَا  والتعاوَ بني أفراد اجملتمع ، التكافل اإلسالم على ح   كما 

كَالة النَ )صلى اهلل عليه وسلأ( يف رغَّب  فقدذلك اليتامى، االحتياجات اخلاصة، ومن 

فَعنآ أخِبي هجَريآَرةخ )رضي اهلل عنه( قخاَل: قخاَل َرسجولج ،  امُع وللمَتمع هلأ اأمني فكَالتهأ ، ىمااليت

ََن ِة( َو أخَشاَر َماِلكه اهلِل )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ(: )كخاِفلج اْلَيِتيَأ لخهج أخوآ ِلَنيآَره، أخَ ا َوهجَو كخَهاَايآَن ِفي اْل

 َوَسلََّأ( َيرآكنو َعلخيآِه اهللن   رسول اهلل )َصلَّىوملا جا  رجل إِبالس ب اَبِة َواْلوجسآطخى )صحيح مسلأ(، 

اْلِمسآِكنَي(  َوأخْطِعَأ اْلَيِتيَأ، َرْأَس )امآَسحآ:  َوَسلََّأ( َعلخيآِه اهللن )َصلَّى اللَِّه َرسجولج لخهج فخقخاَل قخْلِبِه، قخسآَوةخ

الوعيد الرديد فكاَ ه ا  اليتيأ شأَ جتاهل من الكريأ القرََح ر ا  لقدو  (.مسند اإلمام أمحد)

ََ ِفي بجطنوِ َهأآ َ اُرا }يف قول اهلل اعا : ََ أخمآَواَل اْلَيَتاَمى ظنْلُما َإ  َما َيْأكنلنو َ  الَِّ يَن َيْأكنلنو َإ

ََ َسِعرُيا   [.10-9]النسا :{َوَسَيصآلخوآ

، فقد بني النَ وذوي احلاجات واملساكني لك أمر ا اإلسالم باإلحساَ إ  الضعَا  وك

ثواب من سعى يف خدمة هؤال  الضعَا  ، فخعنآ أخِبي هجَريآَرةخ )رضي اهلل  )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ(

ََاِهِد ِف ي عنه( قخاَل: قخاَل الن ِبي  )َصلَّى اهللن َعلخيآِه َوَسلََّأ(: )الس اِعي َعلخى األخرآَملخِة َوامِلسآِكنَي، كخاْلمج

سار على للَِّه، أخَو القخاِئَأ اللَّيآَل الص اِئَأ الن َهاَر( فيا له من ثواب جزيل وفضل عظيأ ملن َسِبيَل ا

  . هواقتَي أثر )صلى اهلل عليه وسلأ( ىاملصطَهدي 


