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 الملخص 
 العتةلقة قواعده على يقتصر وال الحياة  اوابب لاعيع بتغطيته اإلاالعي القابون  يتعيز

 عاتعةه وعع أارته وعع اآلخرين الفرد عع اهتم بةالقا، أبه كعا كفرد؛ باإلباان
 عن الةديد فيباك وأاايا  العاتعع ركائز أهم عن واحدة هي ألارةا أن وعحيطه  وبعا

 .والعاتعع األفراد الوك على وتأثيرها وأهعيتيا األارة وضع سلى تشير التي العصادر
الةالم  باعتبارها الحصن  يحعي عتعيًزا بظاًعا كبيرة  وياةليا عباية الةائلة يةطي اإلاالم

 الحصين للعاتعع.
 والتي الحكيعة  الشريةة وضةتيا التي والقواعد العبادئ أهم تقديم لىس البحث هذا ييدف
 عالًاا توفر والقواعد العبادئ هذه. عن االبحراف والعاتعع الفرد حعاية في الابب كاب،

 العاتعةا،. هذه توااييا التي االاتعاعية للعشاكل
 والواابا، حقوق ال العرأة  الزواج  اإلاالعي  العاتعع األارة   المفتاحية الكلمات

Summary 

Islamic law is characterized by its coverage of all aspects of life, 

and it is not confined to its rules concerning man as an individual; it 

is also concerned with his relations with others, with his family, 

with his community and his surroundings. As the family is one of 

the most important pillars of society and its foundations, there are 

numerous sources indicating the status and importance of family 

and its impact on the behavior of individuals and society . 

Islam gave the family great care. It surrounded family with a strong 

fence, and made it a distinct system protecting from the strife it is 

object to all the time. The family is the fortified fortress of the 
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society which is the most important pillar of society. The society 

contains a group of families that are connected with each other by 

the bond of love, and the strength and weakness of society is 

measured by the strength and weakness of the family. 

This research is intended to introduce the most important principles 

and rules brought by the wise sharīʿa, which was the reason for the 

protection of the individual and the society from deviation. These 

principles and rules provide a  remedy for the social problems that 

these societies face. We do not claim to study everything related to 

the family in sharīʿa, we rather restricted the topic with the 

theoretical principles in relation to family . 

We have seen that some of the research findings explain some of 

the definitions of the subject, as well as the concept of the family 

and its status in some societies earlier before Islam, so that the 

comparison becomes clear and shows the clear difference between 

the comprehensive and fair Islamic legislation and the concept of 

family in other societies. 

Key words: Family, Islamic community, Marriage, Women, Rights 

and Duties 

 المقدمة
 االه.و الحعد هلل والصالة والاالم على الرحعة العيداة وعلى آله وصحبه وعن 

وبةد  فلقد أبز: هللا تةالى على الباس كتابا بّيبا  صالحا لكل زعان وعكان  أرشد الباس 
فيه سلى كل الخير  وبياهم عن كل شر  وبين ليم ابيل البااة في الدبيا واآلخرة  

 تبظيم الحياة والعاتعع. فأرشدهم سلى أهم ابل
لقد اهتم اإلاالم باإلباان عن قبل والدته سلى بةد ععاته  وبظم له شؤوبه الخاصة 

  وعا يتةلق باألارة التي ايتكون فييا  ثم -اادا وروحا–والةاعة  عا يتةلق ببفاه 
بالعاتعع الذي اتحرك فيه  وبّين له أهعية تلك األارة وعكابتيا في العاتعع  وأعطاه 

 عبياا قويعا  كفيل ليرشده سلى تحقيق عا أعر هللا به باكيبة وطعأبيبة.
لقد بين اإلاالم أن األارة عن أهم دعائم العاتعع وأاااه  وليذا ااء، األدلة العبيبة 
لعكابتيا وأهعيتيا وتأثيرها على الوك األفراد والعاتعةا،  وأعطى اإلاالم لألارة الةباية 

في  وأحاطيا باياج عتين  واةل ليا بظاًعا عتعيًزا يقييا الفتن التي الكبيرة  واالهتعام الكا
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تتصيدها في الصباح والعااء؛ سذ األارة هي اللببة األولى والّدعاعة األاااّية في بباء 
العاتعع وصرحه  وهي الحصن الحصين للعاتعع الذي تحعيه عن الضياع والفتن  فإذا 

ذا كاب، َضةيفًة تياوى كاب، هذه اللببة قوّيًة كان البباء ا لذي يقوم علييا قوّيًا عتعااكًا  وا 
البباء واقط عع أّوِ: ريٍح تةتريه  فالعاتعع يحتوي على عاعوعٍة عن األار التي ترتبط 

 عع بةضيا بِرباط العحبة  وقوة العاتعع وضةفه ُتقاس بعدى قوة األارة وضةفيا.
ره بالقوِة والوعي  والثقافة والااهزّية الةالية  سّن العاتعع القوي هو الُعاتعع الذي تتعّيز ُأاَ 

والُقدرة على ُعوااية الصةاب  أّعا العاتعع الّضةيف فيو الذي تتعّيز أاره بضةفيا  
وعدم ُقدرتيا على عوااية الظروف الطارئة  فيي ُعتفّككة  وغير ُعترابطة  ال تقوم على 

ة ودورها في ِبباء العاتعع  ودورها أاٍس قوية وعبادئ رااخة  عن هبا تكُعن أهعية األار 
 األكبر في ازِدهاِر وُبعّو األعم.

فأحبببا في هذا البحث أن بتةرف على أهم تلك األاس والقواعد التي ااء بيا الشرع 
الحكيم  والتي كاب، اببا لوقاية الفرد والعاتعع عن االبحراف  وهي عالج لعا تتةرض له 

وال بدعي اإلحاطة بكل عا يتةلق باألارة عن  تلك العاتعةا، عن عشاكل ااتعاعية 
 تشريةا،؛ بل هي عحطا، أاااية في هذا العوضوع.

ورأيبا أن عن عتععا، البحث أن بشرع أوال ببةض التةريفا، الععيدة للعوضوع  ثم ثبيبا 
بعبحث عن عفيوم األارة وعكابتيا عبد بةض األعم قبل اإلاالم  وذلك لتتضح العقاربة  

الالي بين تشريةا، اإلاالم الةادلة الشاعلة  والتي تراعي الفطرة  وبين  ويظير الفرق 
 عفيوم األارة لدى اآلخرين.

 المبحث األول: مفهوم األسرة
البد لبا قبل الشروع في تفاصيل هذا العوضوع؛ أن بتحدث ولو بةاالة عن عفيوم األارة 

 صطالحية العتةددة.ودالال، هذه الكلعة عن الباحية اللغوية  ثم عن البواحي اال
   األسرة في اللغة أوال: تعريف   

  1اذر الكلعة هو )أار(  وعن عةابييا )الشد والربط( لذلك اعي األاير ألبه يشد ويربط
وهي تةطي عةبى القوة وبيا يتقوى الفرد  وهي اعاعة الرال الذي يبتعي سلييم  قا: 

أيضا    وعن عةابييا(2)به يتقوى بيم( الرازي في عختار الصحاح  )وُاْاَرُة الرال رهطه أل
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 3الدرع الحصيبة  وعشيرة الرال وأهل بيته  وتطلق على الاعاعة يربطيا أعر عشترك.
وعليه فاألارة عن اأَلار وهو سحكام الربط وقوته  وعن ذلك اعي، عشيرة الرال "أارة"؛ 

 ألبه يتقوى بيا.
 االصطالح: األسرة في ثانيا: تعريف 

ة ويراد بيا األب واألم وعا اببثق عبيعا عن ذرية أبباء وببا، وكذلك تطلق هذه الكلع
وبةبارة أخرى هي  عاعوعة عن  4اإلخوة واألخوا،  واألععام والةعا، وعاقلة الفرد.

 5األفراد ارتبطوا برباط سليي  هو رباط الزواية أو الدم أو القرابة.
 ثالثا: األسرة من الناحية الشرعية:

الشرعية وكالم الةلعاء فإببا اباد أن دالال، كلعة األارة تحعل  لو تأعلبا البصوص
اعلة عن العةابي ال تختلف عن الداللة اللغوية واالصطالحية العذكورة آبفا  لكن يعكببا 

 أن بةدد بةض هذه الدالال، العاتوحاة عن اعلة ااتخداعيا وكعا يأتي 
عاتعع اإلاالعي  وقد أحاطيا اإلاالم هي الةعود الفقري الذي يقوم عليه ال األارة  ــــ 0

برعايٍة عظيعٍة في كل عراحل تكويبيا  وقد ااتغرق تبظيعيا وحعايتيا وتطييرها عن 
فوض الااهلية ايًدا كبيًرا  وأحاطيا كذلك بكلِّ العقوعا، الالزعة إلقاعة هذه القاعدة 

 .( 6)األاااية الكبرى للعاتعع العالم 
لتي ارتبط كباها بالزواج الشرعي والتزع، بالحقوق والواابا، األارة  هي الاعاعة ا ـــ 4

 .(7) بين طرفييا وعا بتج عبيعا  عن ذرية وعا اتصل بيعا عن أقارب ايحددون فيعا بةد
وابذكر العزيد عن العةابي والدالال، والعرادفا، العاتخدعة في البصوص  وذلك في 

 .العبحث الثالث عن تفصيلبا عن األارة في اإلاالم
 رابعا: األسرة في االصطالح االجتماعي:

وربعا ععا يتةلق بالتةريفا، هو تةريف هذه الكلعة في االصطالح االاتعاعي  حيث أببا 
 بادها تد: على اعلة عن العةابي عن أهعيا 

 التي تبشأ فييا األايا:  وتربى سلى أن يصير األفراداألارة  هي الخلية األولى ـــ 0
 كل العائوليا،يتولون لى بةضيم عيام ااتعاعية عتفاوتة بحيث أصحاب أار  وتابد س

(8 ) 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0202السنة  20العدد:  20المجلد:  02:الرقم التسلسلي           

 

14 

 

واألارة في عرف الباس تطلق على كل اعاعة بيبيا رباط عن بوع عةين  فيقا: ـــ  4
 .(9) عثال  أارة العةلعين  وأارة الفبابين  وأارة األدباء  أو يقا:  أارة التةليم  وهكذا

 السابقةالمبحث الثاني: األسرة في األمم 
بتباو: في هذا العبحث عفيوم األارة وعا يتةلق بيا عن أحكام عبد األعم الاابقة قبل 
عايء اإلاالم  وذلك ليتابى لبا العقاربة أوال  ثم لببرز عا ااء به اإلاالم عن أحكام 
تتةلق باألارة  وابقتصر هبا على األارة عن كل عن الييودية ثم البصرابية باعتبارهعا 

يابا، الاعاوية الاابقة لإلاالم  ثم أيضا األارة عبد الفرس باعتبارهم أقرب أبرز الد
 الايران للةرب عيبط الراالة  وأخيرا عبد الةرب في الااهلية  وذلك في العطالب اآلتية.

 األسرة في اليهوديةالمطلب األول: 
ريعات نناقش في هذا المطلب مفهوم األسرة عن اليهود وما يتعلق بها من أحكام وتش

 في النقاط اآلتية:
 من هم اليهود أوال:

التاريخ الييودي بالبابة للييود ليس تراثا عليعا أو عاضيا لالعتبار فحاب  بل هو عحرك 
وعواه للواود الييودي برعته  حيث أبيم رغم تشتتيم ااتطاعوا أن ياتفيدوا عن العزج 

اعةوا وبحرارة بين شةوب تةيش الغريب للييودية عا بين التاريخ والدين والقوعية  وأن ي
في بيئا، اغرافية وايااية وكذلك حضارية عختلفة  ويباب الييود ديابتيم سلى عصر 

احق ويةقوب  والذي تراع حوادثه سلى القربين  -علييم الصالة والاالم-الببي سبراهيم وا 
ودية اام التااع عشر والثاعن عشر قبل العيالد  وقد يطلق على هذه الفترة في الكتب اليي

عصر "اآلباء"  وبحاب عقيدتيم أبيم تلقوا وعودا سليية بأن أرض فلاطين عن بصيبيم  
وتةتبر شخصية الببي عواى عليه الاالم وعصره )القرن الثالث عشر قبل العيالد( 
العحور الرئياي للديابة الييودية التي ااتقر، عبد الكيبة في القرن الاادس قبل العيالد  

هو الذي ادد عيثاق "اعاعة سارائيل" عبد  -بحاب الديابة الييودية–ى ألن الببي عوا
ابل ايباء عع اإلله "ييوه"  والذي أعطاه الوصايا الةشر والتوراة  كعا أن عواى هو 
عصدر التشريةا، الشفوية للييود  وهو قائد خالص الشةب الييودي بالخروج عن 

 .10عصر
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 ثانيا: أهمية الزواج عند اليهود:
أكد، الشريةة الييودية على الزواج واةلته واابا ديبيا  بل سبه أو: العطالب التي  لقد

واييا هللا لإلباان  فقد ااء في التلعود "سن الذي ال يتزوج سبعا يةيش بال بياة  بال 
ن الةازب ليس راال بعةبى الكلعة"  بركة بال عا:  وا 

ء في العشباة  "زوج أوالدك ولو وتوصي الشريةة الييودية بالزواج في ان عبكر  فقد اا
  11كاب، يديك ال تزا: على رقبتيم"

ويقو: اإلصحاح الثابي عن افر التكوين  "وقا: آدم عن عظاعي هي وعن لحعي 
وايكون ااعيا )عرأة( ألبيا خلق، عن )الرال( وايترك الرال أباه وأعه  ويظل عع 

 وم األارة عبد الييود قديعا.زواته  وايكوبان لحعا واحدا"  وعلى هذه البص تّشكل عفي
 ثالثا: مفهوم الزواج عند اليهود:

ييتم الييود بالزواج ويؤكدون عليه ويةتبرون عن لم يتزوج عخطئا وذلك بابع عن أصل 
عقيدتيم حيث ااء في التلعود "تاتطيع الالطا، سكراه الشخص على الزواج ألن الذي 

واليدف عن ذلك هو  12الرب"يةيش دون زواج حتى ان الةشرين يكون علةوبا عن 
عن عاعوعة ابن  61التكاثر والتباال وااتعرار بقاء الابس الييودي فقد ااء في العادة 

شعةون أن الزواج فرض على كل سارائيلي وأن األعزب يرتكب اريعة ال تقل عن اريعة 
قيم ففي الكتاب العقدس   "ذكرا وأبثى خل 13القتل ألن عدم الزواج ابيل إلطفاء بور هللا

وباركيم هللا وقا: ليم  أثعروا وأكثروا واعلؤوا األرض  وأخضةوها  وتالطوا على اعك 
  وهذا يفار ااتعرار 14البحر وعلى طير الاعاء وعلى كل حيوان يدب على األرض"

 الييود في الةيش رغم الكثير عن عاازر اإلبادة الاعاعية التي تةرضوا ليا عبر التاريخ 
والعرأة أن يختار كل عبيعا عن يتبااب عةه في الان والحام ويوصي التلعود للرال 

بعا  حرصا على تحاين البال  وأن ال يختار الرال اعرأة عن بفس عاتواه االاتعاعي   وا 
األفضل له أن يبز: دراة عبد اختيار اعرأته ألبه سذا تزوج ععن هي أعلى عبه عرتبة  

ويةيب عن يتزوج العرأة لعاليا وأن  15عرض بفاه لالحتقار عن ااببيا وعن اابب أقاربيا
 ذلك قد يكون له عبيا أوالدا ياببون له الفضيحة.
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وتةاعل العخطوبة عةاعلة العتزواة  ففي افر التثبية "ِسَذا َكاَبْ، َفَتاٌة َعْذَراُء َعْخُطوَبًة 
ا ِكَلْيِيَعا ِسَلى َباِب ِتْلَك اْلَعِديَبِة ِلَرُال  َفَوَاَدَها َرُاٌل ِفي اْلَعِديَبِة َواْضَطَاَع َعَةَيا  َفَأْخِرُاوُهعَ 

ْن َواْرُاُعوُهَعا ِباْلِحَااَرِة َحتَّى َيُعوَتا. اْلَفَتاُة ِعْن َأْاِل َأبََّيا َلْم َتْصُرْخ ِفي اْلَعِديَبِة  َوالرَُّاُل عِ 
رَّ ِعْن َوَاِطَك" باد هبا أبه عاعليا عةاعلة ف 16َأْاِل َأبَُّه َأَذ:َّ اْعَرأََة َصاِحِبِه. َفَتْبِزُع الشَّ

العتزواة وحكم علييا بالرام حتى العو،  ولكن هذا الحكم سذا حدث ذلك في البي، أعا 
سذا كان في الحقل فيقام الحد على الرال وتةفى هي عن الةقوبة  والدليل على ذلك أن 

بعا تةطى ا لعير غير العخطوبة سذا حصل ليا الشيء بفاه فال يقام علييا حكم الرام  وا 
وتكون زواة أبدية للرال الذي اغتصبيا "ِسَذا َوَاَد َرُاٌل َفَتاًة َعْذَراَء َغْيَر َعْخُطوَبٍة  
َفَأْعَاَكَيا َواْضَطَاَع َعَةَيا  َفُوِاَدا ُيْةِطي الرَُّاُل الَِّذي اْضَطَاَع َعَةَيا أَلِبي اْلَفَتاِة َخْعِايَن 

ِة  َوَتُكوُن ِهَي َلُه زَ   17ْوَاًة ِعْن َأْاِل َأبَُّه َقْد َأَذلََّيا. اَل َيْقِدُر َأْن ُيَطلَِّقَيا ُكلَّ َأيَّاِعِه"ِعَن اْلِفضَّ
وااء في العادة األولى عن كتاب األحكام الشرعية في األحوا: الشخصية لإلارائليين 
"الخطبة   عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزواا ببةضيعا شرعا في أال عاعى بعير 

ولكال الزواين الراوع عن الخطبة وليس عليه شيء سال سذا  18أن يتفقا عليهعقدر بشرط 
اتفقا على وضع غراعة لعن يترااع   وتاقط هذه الغراعة في حا: واود ابب عقبع يبرر 

 19االباحاب عن الخطبة
 رابعا: من أحكام الزواج عند اليهود

  وياوز الزواج 21عشر  والان العبااب له هو الثاعبة 20الزواج فرض على كل سارائيلي
 .22بةد بلوغ الثالثة عشر ابة للرال واثبتا عشرة وبصف للعرأة

 ولةقد الزواج ثالثة أركان عبد الييود  
تاعية العرأة على الرال وتقديايا عليه بقبوليا ولو بخاتم يةطيه سلييا يدا بيد بحضرة  6

أو بكذا سن كان شيئا  شاهدين شرعيين  قائال ليا بالةبرية تقدا، لي زواة بيذا الخاتم
 آخر.

 كتابة الةقد 2
 23الصالة الديبية  صالة البركة بحضرة عشرة راا: على األقل 3
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 خامسا: ما تتميز به األسرة اليهودية قديما وحديثا
"طوا: عصور التاريخ وفي كل البالد واألقاليم ارتبط الييود كقاعدة بال ااتثباء بالةزلة 

كعا يقا: له في كثير عن بالد  Ghetto"الايتو"  الاكبية في حي خاص عن العديبة
وفي عصر واوريا حارة الييود  Judengasseأوربا وأعريكا أو حارة الييود في ألعابيا 

أو  Mellahأو هو العلة كعا في عدن العغرب الةربي  Juderiaوفي أابابيا اليوديريا 
 .24القاع قاع الييود كعا في اليعن"

ية تشبه أخالط األارة التي يةيش بيبيا الييود في كل عكان  وعلى ذلك فاألارة الييود
بعا الذي يعيز الييود عن غيرهم أبيم وحدة ديبية عبةزلة وأن ديبيم دين عغلق ال يقبل  وا 
الدعوة سليه  وباختالطيم حصل التزاوج والتحو: كعا قرر هذا األبثروبولوايون ابتداًء عن 

  ولكن عادة الزواج العبكر ادًا بين الييود Coonسلى "كون  Ripley"كين" سلى "ربلي" 
كاب، عاؤولة عن ابحطاط العاتوى الصحي بيبيم  وهذا الزواج كان علبيًا أحيابًا واريًا 
أحيابًا أخرى أو على شكل عالقا، اباية غير شرعية  وقد ارتفع التزاوج العختلط بين 

الباس عن غير الييود( سلى باب الييود والاوبيم أو الابتيل )الاوبيم والابتيل هم عاعة 
عالية في فترا، اليدوء وتوقف االضطياد فإذا كان الزوج ييوديًا بشأ األبباء ييودًا  وكان 
يحدث أحيابًا أن تبتزع ديابة الزواة الييودية عن ديابة األب  والواقع كعا يذكر العؤرخ 

ي الييودية األولى يوايفوس أن الزواج عن غير الييود لم يكن ععبوعًا على الييود ف
واألدلة على ذلك كثيرة  بل تروى في ذلك القصص كقصة شعشون الييودي ودليلة 
الفلاطيبية  وكعا هو الواقع بين الةعوريين والحيثيين )كعا يشير افر حزقيا:   "أعك 

 . 25كاب، حيثية  وععوريا كان أبوك"(
 المسيحيةاألسرة في المطلب الثاني : 

 على عفيوم األارة وعا يتةلق بيا عن أحكام في العايحية. وفي هذا العطلب بتةرف
 أوال: من هي المسيحية.

الديابة العايحية هي التي ااء بيا ببي هللا عياى عليه الاالم  والذي لقب بالعايح ألبه 
كان يعاح على العرضى فيكتب هللا ليم الشفاء  فكاب، عةازته  وقد أبز: هللا عليه 

بذار باليوم اإلبايل فيو كتابيم  ل كن اإلبايل ليس فيه تشريةا، وأحكام؛ بل هو عواعظ وا 
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اآلخر  لذلك فالعايحيون يةتعدون بالاعلة على التوراة وعا ورد فييا عن تشريةا،  عن 
هبا تةّد العايحية اعتداد للييودية  ولذلك فالكتاب العقدس عبدهم على قاعين )الةيد 

يم )التوراة( وبالاديد )اإلبايل(  ولكن عع هذا فقد القديم والةيد الاديد(  والعقصود بالقد
قام الرهبان البصارى بتشريةا، اديدة عخالفين فييا الييود  وعبيا عا يتةلق بالزواج 

 وبظام األارة والطالق وبحوها.
 26ثانيا: مفهوم الزواج في المسيحية:

ااه للزهد هباك اتااهان فكريان عتباقضان في العايحية عن الزواج  األو: هو االت
العادي  واحتقار الدافع الاباي عبد اإلباان أعا االتااه الثابي فبقيضه وهو االتااه

 والبظرة الطبيةية للابس.
سال أن الةيد القديم أشار أيضًا سلى أخطار الخضوع للدافع الاباي دون ضبطه في 

 قصص كثيرة عثل شعشون ودليله  وداوود.. سلخ.
على أن بظام الزواج عرتب عن عبد هللا  وأن هللا هو الذي  أعا في الةيد الاديد فقد ركز

 .1  61ياعع الرال والعرأة عةًا " الذي اعةه هللا ال يفرقه سباان " سبايل عتى 
سال أبه بعرور الزعن بدأ بةض القادة عن الكبائس يتببون أفكارًا تحتقر الدافع الاباي  وقد 

ن العادة شر  وقد ااعد على ذلك سحااس ااء هذا بتياة لبةض الفلافا، التي تةتبر أ
 االوائل بأن غير العايحيين عن الوثبيين يعاراون االبحال: األخالقي.

وهكذا بدأ بةضيم يةّلي عن قيعة رفض الزواج  بيبعا اعتبر البةض اآلخر أن الةزوبية 
في تقوى أكثر عن الزواج  وأعا البةض الثالث فقد اعتبر أن االاتعتاع بالدافع الاباي 

الزواج شر  وأن اليدف الوحيد للزواج هو سبااب األطفا: الاتعرار البوع اإلباابي  أو 
عارد الصيابة عن شر الابس ولقد ااتعر هذا الفكر حتى اليوم عبد الكثيرين فالبةض 
يةتقد ان الةالقة الاباية بين الرال والعرأة أعر حيوابي وعخال وعلى اإلباان أن يتقبل 

رورة فقط  وقد ابب هذا عتاعب بفاية وعصبية كثيرة عبد العقتبةين بيذا هذه الةالقة للض
 اللواتي اتخذن عوقفاً البيًا عن الةالقة الاباية.  الفكر خاصًة البااء

أعا االتااه العباقض ليذا االتااه فيو االتااه الاادابي أو العادي  ويتببى أصحابه فكرة 
أكثر رقيًا والحب لديه هو رغبة اباية  وهذا أعر أن اإلباان أااااً حيوان سال أبه حيوان 
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طبيةي عثل الاوع والةطش وعتطلبا، الصحة ياب سشباعه بطريقة أو أخرى  بشرط 
عدم اإلفراط فيه ألن هذا أيضًا ضار بالصحة الاادية والبفاية  ورغم أن هذا االتااه 

اك بةض العتطرف غير عبصوص عليه في أي فكر راعي ألي كبياة عايحية لكن هب
 العايحيين في الغرب يتببوبه وقد حدث هذا بةد الحرب الةالعية االولى.

 األسرة عند الفرسالمطلب الثالث: 
ابحاو: في الصفحا، اآلتية التةريف بعا ورد عبد الفرس حو: عفيوم األارة وعا يتةلق 

 بيا عن أحكام.
 أوال: من هم الفرس

لم  واعتد، حضارتيم سلى عااحا، شااةة عن تعتع الفرس عبذ تاريخ قديم ببفوذ في الةا
الةالم  وكاب، الةالقة بيبيم وبين البالد الةربية في عد وازر  وكاب، الةديد عن األراضي 

 الةربية خاضةة لحكعيم  وكذا رأيبا بيبيم تأثيرا وتأثرا في الةديد عن الةادا، والتقاليد.
واية( ليا، اعاوية؛ سال أن العالعين وبالرغم عن أن ديابتيم األاااية قبل اإلاالم )العا

تةاعلوا عةيم عثل أهل الكتاب وذلك في الفتوحا، في عيد ععر بن الخطاب رضي هللا 
 عبه  لذلك وبباء على اعلة عا تقدم  أحبببا سدراايم في هذا البحث.

 ثانيا: تطور األسرة في بالد الفارس قبل اإلسالم
 ألارة الفاراية قبل عايء الحكم الاااابي.سن روح البظام األبوي كاب، تايطر على ا

بباء هذه األارة كاب، تشعل كل عن األب واألم واألبباء واألحفاد واألصيار واألععام 
يةبي كل األقارب التي كاب، تةيش تح، اقف واحد وليا أعالك عوروثة التي غير قابلة 

رها وهو األب التي للبقل عن شخص سلى آخر بل كاب، تبقى لكل الةائلة وتح، سدارة كبي
 špõtapgnad« دبگ پتوييش»كاب، تاعى 

لكن عع عرور الزعان وابتشار الدين الزرادشتي وأيضا ظيور البظام العلكي يةبي الدولة 
اليخاعبشية في الفارس ابكعش، عن حام االارة في الفارس حتى وصل، في القرن 

 الزوج والزواة واطفاليعا.الاادس العيالدي سلى تكويبيا العةاصر لتقتصر غالبًا علي 
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عن الةواعل العيعة أيضا في ابكعاش األارة في الفارس هي تحوال، االقتصادية التي 
ايل، ألعضاء األارة تقايم العيراث والتاارة والةيش بصورة عاتقلة في العدن 

 .27وغيرها
 ثالثا: أهمية األسرة عند الزرادشتية قبل اإلسالم

بالد فارس الايعا في الةصر الاااابي  اكتاب، األارة  عع ابتشار الدين الزرادشتي في
الكثير عن األهعية  والزواج كان بتياة عقد بين الرال والعرأة بشكل قابوبي وعع عراعاة 
الضوابط العحددة عن قبل شريةتيم  وفي العقابل  كل عالقة زواية بدون عقد البكاح 

 .usrzanihŠ« شارزبيه-اريه بازي »تةتبر فضيحة وكاب، تاعى 
أعا الزواج يةتبر عبد العؤعبون بالديابة الزرادشتية تحصيل الخلود وفتح طريق الاةادة 
للعاتقبل. وعلى الشاب الزرادتشي أن ياةى سلى ازدياد الايل الصالح وهذه الطريقة كاب، 

 عن أهم طرق زيادة عدد العؤعبين لغلبة الخير على الشر وابطا: عكر الشياطين.
الرال العتزوج أعلى »( بأن Vendidad« )وبديداد»س الزرادتشتيين ااء في كتاب عقد
 «.عن الرال الةزب

 والةزب كان ال يحصل على العباصب الحكوعية عبدهم.
أحد أااطير شاهباعه « اام»يبقل عن ابن  -الشاعر الشيير الفاراي  -كعا أن فردواي 

 «.لم أرى في العذهب أبدًا أن يكون الشاب بال زوج»
 كان وايلة تقرب ألهورا عزدا وأبيم كابوا يحرعون ولد الزبا عن العيراث. فالزاوج

وهذا هو الابب في أن الديابة الاديدة التي تاعى العزدكي والتي يقو: باشتراكية العطلقة 
 حتى في البااء  لم يدم طوياًل في الفارس.

 ف وعدم الزواج.وأيضا لم يرحب أهل فارس بديابة العابوية التي كاب، تدعوا سلى التقش
وفي اابب آخر أن العلوك كابوا يااعدون الشباب على الزواج وفي كل ابة يزوج الفتيان 

)ابوشيروان( ألال هذه العااعدا، اشتير « خارو ابوشگ روان پاراا»الفقيرة  والعلك 
 .28بين الفرس في التاريخ
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 رابعا: أقسام الزواج عندهم
 ي عن أهم أقاام الزواج عبد الزرادشتية ه

هو عن أفضل أبواع الزواج للبب، عبد الزرادشتية  وصورته كاب، پادشاه زن:  -0
هكذا  زواج بب، التي ليا، وحيدة بةد ان البلوغ وأخذ العوافقة عن والدييا عع شاب 
يريدها. ففي هذه الحالة تتعتع عن كافة حقوقيا بين أقرابيا فألال ذلك تاعى پادشاه زن 

 رثون عن زوايا.يةبي العلكة. وأن أببائيا ي
كاب، تطلق على صورة عن الزواج  تزوج فييا األرعلة أو بب، چاكر زن:  -4

التي عا، خطيبتيا قبل زواايا عع أي رال تحبيا. في هذه الحالة اتبتاب بصف 
أوالدها عن الزواج الثابي سلى زوايا األو:  ألن في الديابة الزرادشتية ال تبقطع عالقة 

وم الةالقة سلى عالم اآلخر. وبةبارة أخرى هي اعرأة تبقى في الزواية بعو، الزوج بل تد
حاابًا سليه.  خدعة زوايا األو: حتى تأتي له بولد له  برًا وا 

صورة عن الزواج وهي عبدعا يزوج الرال الذي ليس عبده ابن  ايوك زن:  -3
ب اببته الوحيدة أو األخيرة برال. ففي هذه الحالة أو: ابن يتولد عن العرأة ايكون أل

الزواة أعا سذا ولد، اببًا ثابيًا فيو لزوايا وعبدها تتغير تتحان عوقع العرأة وتتحو: سلى 
 شاه زن.

وهي صورة عن الزواج  تتزوج البب، عع رال  خودسردار أو خودسرزن: -4
 .29تحبيا بدون سذن ولييا ولكن تحرم عن العيراث

 خامسا: الزواج من المحارم:
الدالة على وقوع الزواج عع العحارم عبد بةض العلوك  سن العتون والروايا، التاريخية

الاااابي وأيضا الحث على هذا البوع عن الزواج في كتب العتأخرة للزرادشتيين أكثر عن 
أن تحتاج سلى ثبوتيا  ولكن هل هذا البوع عن الزواج كان أعرا شائةًا وكان عن األحكام 

صًا لفرقة عةيبة أو عن ابس التحريفا، األصلية في الديابة الزرادشتية أم كان أعرًا خا
التي قد حدث، للديابا، األخرى سذا بةتبر أن الزرادشتية كاب، عن األديان الاعاوية كعا 

 يراحيا البةض؟
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( عفيوم لبوع عن الزواج عبد الزرادشتية والذي اختلف xᵛaētuuadaθa« )خوئيتودا،»
كأبباء الةم أم كان زواج عع الباحثون في عاهيته وهل كان بعةبى زواج عع األقارب 

 العحارم كأخ، أو األم.
في التاريخ الفاراي بأن عفيوم الزواج عع العحارم غير عواودة في  30يرى بةض الباحثين

( و"اواتا Gathasعصادر األصيلة والقديعة لدين الزرادشتية كـ "ااتيا" )گاتيا  
الاااابية في كتب ( " وظير هذا العصطلح في أواخر الدولة Avestaاالفياتا  )
( Book of Arda Viraf)رحلة أردافيراف( )« باعهارداويراف»(  وdēnkart« )ديبكرد»

 وكان بتياة تفااير عبحرفة لراا: الدين الزرادشتي في هذه اآلوبة. 
ويراح الدكتور شابور شيبازي بأن الزواج عع العحارم )خويدودة( هو بتياة تحريف 

اا: ديبيم في أواخر عيد الاااابي للحفاظ على عرق لديابة الزرادشتية على يد ر 
  غير عقبو: عبد عاعة الفرس.الفاراي وفي هذه اآلوبة  وايضًا هذا الزواج كان أعرًا 

 ورحج أيضا بةض الباحثين بأن رغم وقوع الزواج عع العحارم بأبه 
 ليس ليذا الزواج أصل في الشريةة الزرادشتية بل هو عن أحكام دخيلة علييا  -6
وكان عرتبطة بفرقة عةيبة للباس تةععيا كتاب البصارى على كل اهل فارس   -2

 على ابيل التةصب
ثم هذا البوع عن الزواج  عا كان أعرًا شائةا يفةله كل الباس  بل تةتبر عن   -3

 .31البوادر
 األسرة في الجاهليةالمطلب الرابع: 

وعا حوليا قبل ظيور والعقصود بالااهلية عا كان يةيشه الباس في الازيرة الةربية 
 اإلاالم  وبتةرف على عفيوم األارة عبدهم في العوضوعا، اآلتية.

 أوال: تكوين األسرة في الجاهلية
وحيث أن تكوين األارة سبعا يكون بالبكاح  فالبد لبا عن ااتةراض أشكا: البكاح العختلفة 

أبواع األبكحة في في الااهلية وفق عا تيار لبا الوقوف عليه  فتذكر العصادر أن أشير 
كاب، على أربةة أبواع   يبيبيا حديث عائشة رضي هللا عبيا  فيعا روي عن الااهلية 
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َكاَح  َبْيِر  َأنَّ َعاِئَشَة  َزْوَج البَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَالََّم َأْخَبَرْتُه  َأنَّ البِّ ِفي ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
 َةِة َأْبَحاٍء  الَااِهِليَِّة َكاَن َعَلى َأْربَ 

 َفِبَكاٌح ِعْبَيا ِبَكاُح البَّاِس الَيْوَم  َيْخُطُب الرَُّاُل ِسَلى الرَُّاِل َوِليََّتُه َأِو اْبَبَتُه  َفُيْصِدُقَيا ُثمَّ 
 .َيْبِكُحَيا

َلى ُفاَلٍن َوِبَكاٌح آَخُر  َكاَن الرَُّاُل َيُقوُ: اِلْعَرَأِتِه ِسَذا َطُيَرْ، ِعْن َطْعِثَيا  َأْرِاِلي سِ  
َيا َأَبًدا  َحتَّى َيَتَبيََّن َحْعُلَيا ِعْن َذِلَك الرَُّالِ  الَِّذي  َفاْاَتْبِضِةي ِعْبُه  َوَيْةَتِزُلَيا َزْوُاَيا َواَل َيَعاُّ

بََّعا َيْفَةُل َذلِ  َك َرْغَبًة ِفي َبَااَبِة َتْاَتْبِضُع ِعْبُه  َفِإَذا َتَبيََّن َحْعُلَيا َأَصاَبَيا َزْوُاَيا ِسَذا َأَحبَّ  َواِ 
َكاُح ِبَكاَح ااِلْاِتْبَضاِع.   الَوَلِد  َفَكاَن َهَذا البِّ

َوِبَكاٌح آَخُر  َيْاَتِعُع الرَّْهُط َعا ُدوَن الَةَشَرِة  َفَيْدُخُلوَن َعَلى الَعْرأَِة  ُكلُُّيْم ُيِصيُبَيا  َفِإَذا 
َبْةَد َأْن َتَضَع َحْعَلَيا  َأْرَاَلْ، ِسَلْيِيْم  َفَلْم َيْاَتِطْع َرُاٌل َحَعَلْ، َوَوَضَةْ،  َوَعرَّ َعَلْيَيا َلَياٍ: 

 ِعْبُيْم َأْن َيْعَتِبَع  َحتَّى َيْاَتِعُةوا ِعْبَدَها  َتُقوُ: َلُيْم  َقْد َعَرْفُتُم الَِّذي َكاَن ِعْن َأْعِرُكْم َوَقدْ 
ي َعْن  َأَحبَّْ، ِباْاِعِه َفَيْلَحُق ِبِه َوَلُدَها  اَل َيْاَتِطيُع َأْن َيْعَتِبَع َوَلْدُ،  َفُيَو اْبُبَك َيا ُفاَلُن  ُتَاعِّ

 .ِبِه الرَُّالُ 
ْن َااَءَها  َوُهنَّ    َوِبَكاُح الرَّاِبِع  َيْاَتِعُع البَّاُس الَكِثيُر  َفَيْدُخُلوَن َعَلى الَعْرأَِة  اَل َتْعَتِبُع ِععَّ

َأْبَواِبِينَّ َراَياٍ، َتُكوُن َعَلًعا  َفَعْن َأَراَدُهنَّ َدَخَل َعَلْيِينَّ  َفِإَذا َحَعَلْ،  الَبَغاَيا  ُكنَّ َيْبِصْبَن َعَلى
َفاْلَتاَط ِسْحَداُهنَّ َوَوَضَةْ، َحْعَلَيا ُاِعُةوا َلَيا  َوَدَعْوا َلُيُم الَقاَفَة  ُثمَّ َأْلَحُقوا َوَلَدَها ِبالَِّذي َيَرْوَن  

 .ُه  اَل َيْعَتِبُع ِعْن َذِلَك   َوُدِعَي اْببَ 32ِبهِ 
ٌد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَالََّم ِبالَحقِّ  َهَدَم ِبَكاَح الَااِهِليَِّة ُكلَُّه ِسالَّ ِبَكاَح البَّ  ا ُبِةَث ُعَحعَّ اِس َفَلعَّ

 .33«الَيْومَ 
 عبيا  -رضي هللا عبيا -وذكر بةض الةلعاء أبواعا أخرى لم تذكرها عائشة

(  حيث كابوا 22)البااء  ]َوال ُعتَِّخذاِ، َأْخدانٍ [هو في قوله تةالى بكاح الخدن  و  (6
 .يقولون  )عا ااتتر فال بأس به  وعا ظير فيو لوم(  وهو سلى الزبا أقرب عبه سلى البكاح

 .بكاح العتةة  وهو البكاح العةين بوق، (2
بز: بكاح البد:  كان الرال في الااهلية يقو: للرال  ابز: لي عن اعرأتك  وأ  (3

 لك عن اعرأتي  وأزيدك.
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بكاح الّشغار  وهو أن يزوج الرال اببته على أن يزواه االخر اببته  ليس  (4
 .34بيبيعا صداق

وععا تادر اإلشارة سليه أن األشراف كابوا يلتزعون بالبكاح الصحيح  هذا ولم يكن للةرب 
ر حد حّد عحدود عن الزواا، في البكاح  حيث كابوا يةددون بين الزواا، عن غي

عةروف يبتيي سليه  باإلضافة سلى أبيم عا كابوا في الااهلية يلتزعون الةد: بين 
 .35الزواا،  وكابوا يايئون عشرتين  وييضعون حقوقين

كعا كان الةرب في الااهلية ياعةون بين األختين  وكابوا يتزواون بزواة آبائيم سذا 
سليه  وكاب، فاحشة الزبا اائدة  طلقوها أو عاتوا عبيا  ولم يكن للطالق حد عةين يبتيي

في اعيع األوااط  سال أفرادا عن الراا: والبااء ععن كان تةاظم بفوايم ويأبى الوقوع 
حيث كاب، الطاعة الكبرى في –في هذه الرذيلة  والحرائر ُكنَّ أحان حاال عن اإلعاء 

ة لم تكن تحس   وعلى عا ظير يعكن القو: بأن األغلبية الااحقة عن أهل الااهلي-اإلعاء
 .36بةار في االبتااب ليذه الفاحشة

 ثانيا: أفراد األسرة في الجاهلية؛ منزلتهم، والعالقة بينهم.
بةد أن تةرفبا على األشكا: العتبوعة للبكاح في الااهلية  باتةرض هبا العكابة 

ي والةالقا، االاتعاعية التي اعة، بين أفراد األارة في تلك الحقبة الزعبية  وذلك ف
 البقاط اآلتية 

 الرجل في األسرة. -0
كاب، في الةرب أوااط عتبوعة  وتختلف أحوا: بةضيا عن بةض بحاب كوبيم أشرافا  

 أو عاعة  وكعا في اآلتي 
عبد األشراف  كاب، عالقة الرال عع أهله على دراة كبيرة عن الرقي والتقدم  وكان  -أ

 لعة فييا.الرال يةتبر بال بزاع رئيس األارة  وصاحب الك
في األوااط األخرى  كان هباك أبواع عن االختالط بين الرال والعرأة  ال يعكن  -ب

 .-كعا ذكربا آبفا– 37التةبير عبيا سال بالدعارة والعاون والافاح والفاحشة
 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0202السنة  20العدد:  20المجلد:  02:الرقم التسلسلي           

 

25 

 

 المرأة في األسرة. -4
وكذلك قد اختلف، عكابة العرأة في األارة أيضا باختالف أوااط الةرب في بةض الواوه  

 وبيان ذلك في اآلتي 
عبد األشراف  كان للعرأة عن حرية اإلرادة وبفاذ القو: القاط األوفر فكاب، بةض  -أ

القبائل تاّل العرأة  وتأخذ رأييا في الزواج   وكاب، عبدهم عحترعة عصوبة تال دوبيا 
الايوف  وتراق الدعاء  وكان الرال سذا أراد أن يعتدح بعا له في بظر الةرب العقام 
الااعي عن الكرم والشااعة لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته سال العرأة  وربعا كاب، العرأة 

ن شاء، أشةل، بيبيم بار الحرب والقتا:  .سذا شاء، اعة، القبائل للاالم  وا 
والعرأة الةربية الحرة كاب، تأبف الزبا  تتام بالشااعة  تتبع العحاربين وتشاةيم  وقد 

 سذا دع، الضرورة.تشارك عةيم في القتا: 
والعرأة البدوية كاب، تشارك زوايا في رعي العاشية  واقييا  وتغز: الوبر والصوف  
وتباج الثياب  والبرود  واألكاية  عع التصون والتةفف  تضار عن الحضر وترى 

 38.الحرية  واليدوء  والصفاء في البادية
كعا تبين  سال بين -والفاحشةفي األوااط األخرى  ابتشر، الدعارة والعاون والافاح  -ب

ووصل األعر سلى أن بةض البااء كن يطفن بالكةبة  -عن رحم هللا عن القالئل الحرائر
 .39عاريا،  وكاب، والعرأة تباع وتشترى وتةاعل كالاعادا، أحيابا

 هذا وقد واد، عالعا، بارزة ثابتة في اعيع األوااط  عبيا اآلتي 
ضيم  ويحافظون على باائيم أكثر عن كان الةرب اعيةا يغارون على أعرا -أ

 .أبفايم
قد يقتل الةربي أو ياطو على األعوا:  ولكن تأبى عليه عروءته أن يبتيز   -ب

 .ضةف اعرأة  أو وحدتيا في افر عثال  فيبتيك عرضيا
 عا كان الةرب يورثون العرأة  وكابوا يقولون سبعا يرث عن يحارب وياالد -ت
فكان عن حق االبن األكبر للزوج عن  ؛واةل الةرب العرأة عن ضعن العيراث -ث

 .40غيرها أن يتزوايا بةد وفاة أبيه  أو ُيَزّوايا عن شاء  أو يةضليا عن البكاح
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 األبناء والبنات في األسرة. -3
كان الةرب أشد الباس احتيااا سلى الببين  ليّتقوا بيم اعتداء اآلخرين  سال أبه عع ذلك 

 كاب، عالقتيم بأوالدهم على بوعين 
 البوع األو: لاان حاله يقو:  سبعا أوالدبا بيببا ... أكبادبا تعشي على األرض

البوع الثابي كان يئد الببا، خشية الةار واإلبفاق  ويقتل األوالد خشية الفقر واإلعالق  
 .41وهذا عع واوده سال أبه ال يعكن أن يةد عن األخالق العبتشرة الاائدة حيبيا

 اإلسالمالمبحث الثالث: األسرة في 
سن األارة في اإلاالم تظير بةد عقد الزواج الشرعي العاتوفي لكاعل أركابه وشروطه  

وهعا الركبان األااايان فيه  ثم بةد ذلك تتاع هذه الدائرة  الزوج والزوجةفيكون 
باإلبااب فتتكون بيا بواة العاتعع  وحتى تتضح لبا عكابة األارة في اإلاالم فالبد لبا 

عتةلقاتيا عن الزواج أوال  ثم بةض األحكام والتشريةا، العتةلقة باألارة   عن الحديث عن
 وذلك في البقاط اآلتية.

 أوال: الزواج ومشروعيته:
ولعا كان الزواج الشرعي هو الوايلة الصحيحة لتكوين األارة كان البد عن الحديث أوال 

 عن الزواج؛ فيعا عتالزعان.
فيد ااتعتاع كل عن الزواين باآلخر  عا لم يعبع   عقد يوالزواج في اصطالح الفقهاء

   ولقد ثبت، عشروعية الزواج في اإلاالم بالكتاب والابة واالاعاع (42)ذلك عابع شرعي
َااِء َعْثَبٰى َوُثاَلَث َوُرَباَع  .0 َن البِّ عن القران  قا: تةالى  ) َفابِكُحوا َعا َطاَب َلُكم عِّ

ِلَك َأْدَبٰى َأالَّ َتُةوُلوا(.]البااء َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْةِدُلوا فَ   [3َواِحَدًة َأْو َعا َعَلَكْ، َأْيَعاُبُكْم ذَٰ
عن الابة  قوله صلى هللا عليه والم )يا عةشر الشباب عن ااتطاع عبكم الباءة  .4

فليتزوج فإبه اغض للبصر وأحصن للفرج وعن لم ياتطع فةليه بالصوم فإبه له وااء( 
 .43عتفق عليه

فالبكاح عن األعور العشروعة؛ لعوافقته الفطرة اإلباابية  وهو عن  اإلاعاع  .3
 .44ابن العرالين  وقد بقل اإلاعاع على عشروعيته اعع عن أهل الةلم
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 ثانيًا: أهمية األسرة ومكانتها في اإلسالم:
 ويعكن ساعا: عكابة األارة في اإلاالم في البقاط اآلتية 

عع ودعاعته األولى التي تقوم عقام األارة في اإلاالم صورة عصغّرة للعات .6
األااس عن البباء  قا: هللا عز وال  ﴿َوهللُا َاَةَل َلُكْم ِعْن َأْبُفِاُكْم َأْزوًاا َوَاَةَل َلُكْم ِعْن 

ْكُفُروَن﴾ ]اورة َأْزواِاُكْم َبِبيَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِعَن الطَّيِّٰبِ، َأَفِباْلٰبِطِل ُيْؤِعُبوَن َوِبِبْةَعِة هللِا ُهْم يَ 
 [. 22البحل 

األارة أااس ااتقرار العاتعع  وقلةة عن قالع اإلاالم  وحصن عن حصون  .2
ن فاد، فاد العاتعع كله  وهي عيد  اإليعان  سذا صلح، صلح العاتعع بأاره  وا 
الطفل وعرعاه األو:  عبيا تبطلق عايرته لبباء شخصيته في اعيع عراحل ععره  وفي 

قه وعقيدته وتربيته...قا: هللا اّل ذكره  ﴿ٰيـَأيَُّيا الَِّذيَن َآَعُبوا ُقوا َأْبُفَاُكْم رحابيا يكتاب أخال
ُهْم َوأَْهِليُكْم َباًرا َوُقوُدَها البَّاُس َواْلِحَااَرُة َعَلْيَيا َعلـٰـِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْةُصوَن هللَا َعا َأَعرَ 

لٰوِة 1ة التحريم َوَيْفَةُلوَن َعا ُيْؤَعُروَن﴾ ]اور  [  وقا: تقّداْ، كلعاته  ﴿َوْأُعْر أَْهَلَك ِبالصَّ
 [.632َواْصَطِبْر َعَلْيَيا اَل َبْاَئُلَك ِرْزًقا َبْحُن َبْرُزُقَك َواْلٰةِقَبُة ِللتَّْقٰوى﴾ ]اورة طه 

أّكد اإلاالم على بداية التكوين األاري ووحدة البباء االاتعاعي في قوله ال  .3
 يَُّيا البَّاُس ِسبَّا َخَلْقٰبُكْم ِعْن َذَكٍر َوُأْبَثى َوَاَةْلٰبُكْم ُشُةوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَةاَرُفوا ِسنَّ َأْكَرَعُكمْ وعال  ﴿ٰيـأَ 

 [.63ِعْبَد هللِا َأْتٰقُكْم ِسنَّ هللَا َعِليٌم َخِبيٌر﴾ ]اورة الحارا، 
، األارية؛ حيث تأكيد القرآن الكريم على أهعية األارة عن خال: عرضه للةالقا .4

ْيَبا  بّبه سلى الةالقة األارية الوالدية عن خال: التوصية باإلحاان سلى الوالدين  ﴿َوَوصَّ
ْبٰاَن ِبٰوِلَدْيِه ِسْحٰاًبا َحَعَلْتُه ُأعُُّه ُكْرًها َوَوَضَةْتُه ُكْرًها َوَحْعُلُه َوِفٰصُلُه َثلـُٰثوَن َشْيًرا حَ  تَّى ِسَذا اإْلِ

ُه  َوَبَلَغ َأْرَبِةيَن َاَبًة َقاَ: َربِّ َأْوِزْعِبي َأْن َأْشُكَر ِبْةَعَتَك الَِّتي َأْبَةْعَ، َعَليَّ َوَعَلى َبَلَغ َأُشدَّ
بِّي ِعَن اْلـُعْاِلِعينَ  ﴾ ٰوِلَديَّ َوَأْن أَْعَعَل ٰصِلًحا َتْرٰضُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّيَِّتي ِسبِّي ُتْبُ، ِسَلْيَك َواِ 

 [.62]اورة األحقاف 
كعا بّبه سلى الةالقة األارية األخوية عن خال: قصة كليم هللا عواى عع أخيه  .2

هارون علييعا الاالم  ﴿َواْاَةْل ِلي َوِزيًرا ِعْن أَْهِلي* ٰهُروَن َأِخي* اْشُدْد ِبِه َأْزِري * 
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َك ُكْبَ، ِبَبا َبِصيًرا﴾ ]اورة َوَأْشِرْكُه ِفي َأْعِري * َكْي ُبَابَِّحَك َكِثيًرا * َوَبْذُكَرَك َكِثيًرا * ِسبَّ 
 [.32-21طه 
كعا بّبه سلى أهعية األارة عن خال: الةالقة األارية الزواية؛ حيث وصف  .1

الزواج بالعيثاق الغليظ في قوله تةالى  ﴿َوَكْيَف َتْأُخُذوَبُه َوَقْد َأْفٰضى َبْةُضُكْم ِسَلى َبْةٍض 
[  ليبّين قدااة عقد الزواج الذي يتعخض 26البااء  َوَأَخْذَن ِعْبُكْم ِعْيٰثًقا َغِليًظا﴾ ]اورة

عبه تأايس أارة. كعا اةل أهم عقصد للزواج تحقيق الاكن البفاي الوادابي والعودة 
والرحعة بين الزواين ععا يبتج عبه أارة عاتقيعة ياودها االاتقرار والطعأبيبة والاكيبة 

ِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِعْن َأْبُفِاُكْم َأْزٰوًاا وعن ثم تلقي بظالليا على العاتعع كله  ﴿َوِعْن َآيٰ 
ُروَن﴾ ]اورة  ًة َوَرْحَعًة ِسنَّ ِفي َذِلَك آَلَٰيٍ، ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ ِلَتْاُكُبوا ِسَلْيَيا َوَاَةَل َبْيَبُكْم َعَودَّ

 [.26الروم 
" في قوله كعا بّبه القرآن الكريم سلى أهعية األارة عن خال: الةالقة الولدّية "الببوة .2

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم *  ْذ َقاَ: ُلْقٰعُن اِلْبِبِه َوُهَو َيِةُظُه ٰيُبَبيَّ اَل ُتْشِرْك ِباهلِل ِسنَّ الشِّ اّل شأبه  ﴿َواِ 
ُه َوْهًبا َعَلى َوْهٍن َوِفٰصُلُه ِفي َعاَعْيِن َأِن اْشُكْر ِلي وَ  ْبٰاَن ِبٰوِلَدْيِه َحَعَلْتُه ُأعُّ ْيَبا اإْلِ ِلٰوِلَدْيَك َوَوصَّ

ْن ٰاَيَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َعا َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْةُيَعا َوَصاِحْبُيَعا  ِسَليَّ اْلـَعِصيُر* َواِ 
ْبَيا َعْةُروًفا َواتَِّبْع َاِبيَل َعْن َأَباَب ِسَليَّ ُثمَّ ِسَليَّ َعْرِاُةُكْم َفُأَببُِّئُكْم ِبَعا ُكبْ  ُتْم َتْةَعُلوَن * ِفي الدُّ

ٰعٰوِ، َأْو ِفي اأْلَْرِض  يُٰٰٓبَبيَّ ِسبََّيا ِسْن َتُك ِعْثَقاَ: َحبٍَّة ِعْن َخْرَدٍ: َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي الاَّ
لٰوَة َوْأُعْر ِباْلـَعْةُروِف َواْبَه عَ  ِن اْلـُعْبَكِر َيْأِ، ِبَيا هللُا ِسنَّ هللَا َلِطيٌف َخِبيٌر * يُٰٰٓبَبيَّ َأِقِم الصَّ

َك ِللبَّاِس َواَل َتْعِش ِفي  ْر َخدَّ َواْصِبْر َعَلى َعا َأَصاَبَك ِسنَّ َذِلَك ِعْن َعْزِم اأْلُُعوِر * َواَل ُتَصةِّ
اأْلَْرِض َعَرًحا ِسنَّ هللَا اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُعْخَتاٍ: َفُخوٍر * َواْقِصْد ِفي َعْشِيَك َواْغُضْض ِعْن َصْوِتَك 

[. وفي قوله عّز عن قائل  61-63َأْبَكَر اأْلَْصٰوِ، َلَصْوُ، اْلَحِعيِر﴾ ]اورة لقعان ِسنَّ 
ْةَي َقاَ: يُٰٰٓبَبيَّ ِسبِّي َأَرٰى ِفي اْلـَعَباِم َأبِّي َأْذَبُحَك َفاْبُظْر َعاَذا َتَرٰى قَ  ا َبَلَغ َعَةُه الاَّ اَ: يَٰٰٓأَبِ، ﴿َفَلعَّ

ِبِريَن﴾ ]اورة الصافا، اْفَةْل َعا ُتْؤَعُر َاَتِاُدِبي   [.602ِسْن َشاَء هللُا ِعَن الصّٰ
كعا بّبه سلى الةالقة األارية الععتدة التي تشعل اآلباء واإلخوة واألععام والةعا،  .8

واألخوا: والخاال، واألصدقاء ... في قوله اّل ذكره  ﴿َلْيَس َعَلى اأْلَْعَعٰى َحَرٌج َواَل َعَلى 
َلى اْلـَعِريِض َحَرٌج َواَل َعَلٰى َأْبُفِاُكْم َأْن َتْأُكُلوا ِعْن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِ، َآَباِئُكْم اأْلَْعَرِج َحَرٌج َواَل عَ 
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تِ  ٰيِتُكْم َأْو ُبُيوِ، ِسْخٰوِبُكْم َأْو ُبُيوِ، َأَخٰوِتُكْم َأْو ُبُيوِ، أَْعٰعِعُكْم َأْو ُبُيوِ، َععّٰ ُكْم َأْو َأْو ُبُيوِ، ُأعَّ
ِلُكْم َأْو ُبُيوِ، ٰخٰلِتُكـْم َأْو َعا َعَلْكُتْم َعَفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُاَباٌح َأْن َتْأُكُلوا ُبُيوِ، َأْخوٰ 

َكَذِلَك  يَِّبـةً َاِعيًةا َأْو َأْشَتاًتا َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُيوًتا َفَالُِّعوا َعَلى َأْبُفِاُكْم َتِحيًَّة ِعْن ِعْبِد هللِا ُعٰبَرَكًة طَ 
 45[.16ُيَبيُِّن هللُا َلُكُم اآْلَٰيِ، َلَةلَُّكْم َتْةِقُلوَن﴾ ]اورة البور 

 ثالثًا: وظائف األسرة:
ُعِرَف، لألارِة َوظائُف تختصُّ بيا وُتذكُر في شعائليا  وعن أهم هذه الوظائف على      

 ابيل العثا: ال الحصر  
 إقامة الدين:  .0

وَعطالب صباعتيا وتأايايا سقاعة الدين في أرض هللا تحقيقًا عن أهّم وظائف األارة      
لوااب االاتخالِف الذي قاع، عليه البشريَّة  واألارة ببااطة ُتةتبر في َتكويبيا حاَر 
األااس الذي تبدأ عبه الّدعوُة والصالح  فإن َتحقََّق الدين في أفرادها وااُتثِعر كان ليا 

يفة على الواه األعثِل العطلوب والعوكل سلييا  ثمَّ األثر الةظيم في تأدية هذه الوظ
 46ااتحكم في العاتعع على اةته لتكون بذلك ِعحراك الّدعوة باألخالق والفيم الاليم.

 استمرار النوع اإلنساني: .4
ن كاَن التَّكاُثُر يحُصُل بغيِر       في الزواج ضعاٌن الاِتعراِر البَّوِع اإلباابّي وتكاثره  وا 

واِج  واَج هو الزَّ رعيَِّة في األبظعة التي ُتبيُح ذلك  سال أنَّ الزَّ أيضًا بالةالقاِ، غير الشَّ
ليِم عن األعراِض والتشوُّهاِ، الخلقيَِّة العةروفة  الطَّريقُة العثلى واألاعى لتكثيِر البَّاِل الاَّ

عاُن التَّربويُّ لبباِء الطِّفِل تر  بويًا وااتعاعيًا وثقافيًا في غيره عن طرق التَّكاثر  كعا أبه الضَّ
ة التي تاوُدها  وُتةدُّ وظيفة  في بيئٍة ُعاتقرٍَّة َيةرُف الطِّفُل عباِصرها ويرتاح للتَّرابط والعودَّ
التباال والتكاثر والعحافظة على البوع اإلباابيِّ عن أاعى وأهمِّ َوظائِف األارة التي 

، علييا الشريةة اإلاالعيَّة وَاةلتيا أولويَّ    47ة ااتعاعيَّة وِقَيعيَّة.َحضَّ
 48ولقد ذكر بةض الةلعاء ثالث فوائد رئياة للزواج  وهي      

 التكاثر والتناسل: -أ
وهذا التباال له حكعتان أااايتان  أوالهعا بقاء البوع اإلباابي  وثابيتيعا التةاون      

لى اابب هاتين الفائدت على عيام الحياة وتحقيق الخالفة في األرض. ين األااايتين وا 
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شباع غريزة  للتباال هباك فوائد عبيا  سثبا، راولة الرال وأبوثة العرأة بشكل أقوى  وا 
األبوة واألعوعة  وتوكيد الةالقة بين الزواين  واعتداد ذكر اإلباان بةد عوته  وعااعدة 
األارة على عيام الحياة وحعايتيا عن عوارض الاوء  وكاب رضاء هللا بتكثير عدد 

يااد عااٍ: لةعل الخير بحو العا لعين  وعدم تةطيل الحرث الطبيةي إلبتاج اإلباان  وا 
 الذرية والتبرك بدعائيم ...     

 التعاون: -ب
في  الحكعة الثابية عن تشريع الزواج التةاون على عيام الحياة لتحقيق الخالفة     

اتقلة  وعن هذه األرض  وليذا التةاون عظاهر عدة  يعكن أن يكون كل عبيا حكعة ع
 العظاهر 

  تحعل الزواة شطرًا عن عبء الحياة ليتفرغ الزوج سلى العيام األخرى التي ُيفيد
 بيا العاتعع  وُتفيد بيا األارة.

  ااتكثار الزوج بةشيرة الزواة  وااتكثار الزواة بةشيرة الزوج  حيث تترابط
في خطبته عبد زواج  ملسو هيلع هللا ىلصاألار  وتتأكد الصال، بين الدو:  وهو عا أشار سليه الببي 

فاطعة بةلّي رضي هللا عبيعا  حيث قا:  "سن هللا تبارك ااعه وتةال، عظعته اةل 
 العصاهرة اببًا الحقًا  وأعرًا عفترضًا  أوشج به األرحام  وألزم به األبام ..."

  يااد عاا: لكاب رضوابه  ذلك أن اليمَّ الذي فتح عيدان اديد لطاعة هللا  وا 
ابيل ساةاد زواته  والايد الذي تبذله الزواة لتوفير األعن والراحة  يالقيه الزوج في

لزوايا وألوالدها ... كل ذلك له قيعته الةظيعة في الثواب األخروي. ااء في الحديث 
بك ملسو هيلع هللا ىلص   وأيضًا قو: الببي 49الصحيح "وفي بضع أحدكم صدقة" لاةد بن أبي وقاص  "وا 

 50علييا حتى عا تاةل في فّي اعرأتك". لن تبفق بفقة تبتغي بيا واه هللا سال أار،
 قضاء الشهوة:   -ج

 هذه الحكعة عن الزواج ليا عظاهر كثيرة  وأهعيا اثبان       
  ،فالزواج فيه صرُف عواٍد ضاّرة بالبدن سذا عا بقي، حبياًة فيه  فاإلفرازا

الابيلين " الاادية العتبوعة اةل هللا ليا عبافَذ تخرج عبيا كاألذبين والةيبين واألبف و 
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القبل والدبر" وعاام الالد  فحْبُايا عضرٌّ بالبدن  ويتةدى الضرر سلى الةقل والبفس  وقد 
 أاعع على ذلك األطباء والعختصون القداعى والعحَدثون.

  وععا يتةلق بالشيوة في الزواج سعفاف البفس عن الحرام  وكبح اعاحيا أن تورد
 لحديث "فإبه أغض للبصر وأحصن للفرج ".اإلباان العيالك  وهو العشار سليه في ا

 الموّدة:  -د
فيتحقَُّق عن هذه الباحية شةور الفرِد بابتعائه ووالئه ليذه األارة؛ حيث أن األارُة هي 
الةاعَل األبرز في زرع عفاهيِم العودة لغيره  وكذا عفيوم الوالِء واالبِتعاِء لدى أفراد تلك 

بين أفراد الةائلة  فتتم لدى الطفل زراعة عفيوم األارة  وذلك لعا يحدث عن تفاعال، 
التةاون عع اآلخرين  ويتم سثراءه شيئا فشيئا عن خال: الععاراا، العتةددة  فيثب، لديِه 
ةوُر وصبح الشةور بالعاؤوليَِّة عن أاااياته  وياتقر في ذهبه ربط عصلحته  هذا الشُّ

خصيَِّة بعصلحة الاعاعة  ويتةعَُّق لديِه اإل حااُس بالحبِّ والوفاِء  فيبادُر لتقديِم الةوِن الشَّ
ُر حاَم الفائدِة  قابَة الذَّاتيََّة في َبفِاِه وُيقدِّ وَيبَضِبُط بقوابيِن األارِة والتزاعاِتيا  وَياَتشِةُر الرَّ

رِر في اعيِع الوكياته فيتولَُّد عن ذلَك عواطٌن صالح.  51أو الضَّ
 الوظيفُة الطبيعية:  .3

األارُة ِبشرعيَِّة الةالقِة الابايَِّة ديبًا وقابوبًا في ُعخَتلِف الِبالد  فتوفُِّر ِلكال  َتبَفِردُ      
وايِن حااته الطبيةية )البيولوايَِّة( في بباِء الةالقِة الابايَِّة وتكاُعِليا  وعا َيترتَُّب على  الزَّ

شباِع َرغباِتيعا  عع عراعاِة سبفا وايِن وا  ِذ الحقوِق والوااباِ، العوَكَلِة ذِلك عن ااِتقراِر الزَّ
ٌة ُتصبََّف كوظيفٍة رئيايَّة لألارِة  سلى كلِّ فرٍد عبيعا  وتبَبِثُق عن هذه الوظيفة ازئيٌَّة ُعيعَّ
أال وهي التَّكاثر  وبتحقيِق العصلحة الاادية العتعثلة بالابس الةفيف يتحقق األعن 

ويثعر ذلك في الصحة البدبية األاري وعا يبببي عليه عن أعان العاتعع وصالحه  
لألزواج بةيدًا ععَّا ياوقه الابس العحرَّم عن أعراض وآفاٍ، بدبيَّة وعاتعةيَّة  وابفالٍ، 

  52أخالقي واختالِط األبااِب.
 الوظيفة المجتمعيَّة:  .2

ةوِر بالعاؤوليَّة  األعر الذي يَ  اِلُب يتعثَُّل دوُر األارِة في هذا الباِب بتوفيِر الرِّعايِة والشُّ
عبُه هذا الاابُب عن تحقيِق التَّةاوِن الذي َياِلُب االاتقرار  الَعبفةَة لاعيِع األطراِف بعا َيتضَّ
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والرَّاحَة البَّفايَّة  وُيحقُِّق العةبى اإلباابّي لتكويِن األارِة الُعاَتقرَِّة  ِلعا ُببَي، عليِه األارُة 
لحقائِق والوااباِ،  فيتحقَُّق التَّرابُط واأللفة  ويشتدُّ عن االعِة الِفطرِة وتوزيِع األدواِر وأداِء ا

 53العاتعع ويتعااك  فيكون بذلك صالح العاتعع وَعبةُته وتقدعه.
 الَوظيفُة التَّربويَّة:  .5

باعِتباِر األارِة َعدراَة الطِّفل األولى  فإبَّيا تحِعُل على عاِتِقيا تكويَن الطِّفِل وتأديبه 
كاابه الالوكيا، وا لقيِم الَحابِة  وَتةليعه الةادا، والتَّقاليد البَّاِظعة لالوِك الُعاَتعِع وا 

األواِع  وفي األارِة ُتصَبُغ عةارُف الطِّفِل وشخصيَّته وابتعاؤه  وِببظاٍم ياري في هذه 
اِة ِبقصٍد أو بغيِر قصٍد َيكَتِاُب الطِّفُل ِقيَعُه وعبادئه  وُتصَقُل عياراته وتضبُط  العؤاَّ

ُبُه ابفة االته  وُتبعَّى عواِهبه وُتغذَّى ُقُدراته وطاقاُته  فيخرج للعاَتَعِع عؤهَّاًل بالَقدِر الذي ُيعكِّ
فاِته دوبعا تأثيٍر عن البيئة العاتعةيَِّة العحيطِة  عن حفِظ شخصيَِّته وضبِط الوكياته وَتصرُّ

 54ليكوَن عبصرًا فاعاًل َيرِفُد العاَتعَع وال يذوُب فيه.
 أشكال األسرة وأنواعها: رابعًا:

بعا تعتد سلى شبكة وااةة  سن األارة في اإلاالم ال تقتصر على الزواين واألوالد فقط  وا 
عن ذوي القربى عن األاداد والادا، واإلخوة واألخوا، واألععام والةعا، واألخوا: 

م  والخاال، وغيرهم ععن تاعةيم رابطة الباب والعصاهرة أو الرضاع أيبعا كان عكابي
 وتتاع حتى تشعل العاتعع كله.

 55وتتخذ األارة أشكااًل عتبوعة يعكن ساعاليا في اآلتي 
 األسرة النواة: .0

 وتضم الزوج والزواة واألبباء  وتضم ايلين  وتبتيي بااتقال: األبباء ووفاة األبوين.
 األسرة الممتدة: .4

ة والقرابة الدعوية  هي األارة التي تقوم على عدة وحدا، أارية تاعةيا اإلقاعة العشترك
وتضم األاداد واألبباء واألحفاد وزوااتيم  وعن ليم عالقة بيم عن األععام وأببائيم 

وهي تةتبر وحدة ااتعاعية عاتعرة لعا ال بياية حيث تتكون عن ...واألصيار وغيرهم
 ثالثة أايا: وأكثر.
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 األسرة المشتركة: .3
ط عن خال: خط األب أو األم أو األخ هي األارة التي تقوم على عدة وحدا، أارية ترتب

 واألخ،  وتاعةيم اإلقاعة العشتركة وااللتزاعا، االاتعاعية واالقتصادية.
 أسرة المجتمع المسلم: .2

وتشعل كل األار العالعة العكوبة للعاتعع العالم  وياعةيا رابط واحد هو دين اإلاالم  
 ..والقيم الخلقية  والتكافل االاتعاعي تتةاون فيعا بيبيا على البّر والتقوى والخير والفضيلة

 أسرة اإلنسانية: .5
وتشعل كل العاتعةا، بعختلف عةتقداتيا وابتعاءاتيا وتواياتيا  وياعةيا خالق واحد  
وأصٌل واحد  أبوهم آدم وأعيم حواء  تتةاون فيعا بيبيا لتحقيق األعن واألعان  والطعأبيبة 

 والاالم.
 :(56)م خامسا: أهمية األسرة في اإلسال

 ويعكببا ساعا: أهعية األارة في اآلتي 
 تكوين عاعوع األار للعاتعع. .0
 تربيتيا ألفراده. .4
 تولي هؤالء األفراد العائوليا، االاتعاعية. .3
 تأثيرهم بعا تلقوه عن تربية في أارهم  وهم يعاراون عائولياتيم. .2

 .األسرة في النصوص الشرعيةسادسا:  
ارة في ضوء القرآن الكريم فال بد أوال عن البحث عن سذا أردبا عةرفة داللة عفيوم األ

 اللفظ أو عرادفاته  ويعكببا اإلحاطة بيذا العوضوع في اآلتي  
يقو: الدكتور ايد عحعد ضفار  "ال باد في القرآن أو الحديث عصطلحا يةاد: تعاعا 

ارة  كلعة "األارة" ولكن باتطيع ااتةعا: كلعة "األهل" العاتةعل فييعا على أبه األ
وتةبي كلعة "أهل" حرفيا اكان بي، أو عاكن أو قرية  أو قطر كعا تةبي كلعة أارة 

 .57الرال  الااكبين عع الرال في عاكن أو عكان واحد
العواوعة الفقيية الكويتية  )لفظ األارة لم يرد ذكره ِفي القرآن الكريم  كذلك لم وااء في 

والعتةارف عليه اآلن سطالق لفظ )األارة( على ياتةعله الفقياء ِفي عباراتيم فيعا بةلم . 
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الرال وعن يةوليم عن زواه وأصوله وفروعه . وهذا العةبى يةبر عبه الفقياء قِديًعا 
 (.58بألفاظ عبيا   اآل:  واألهل  والةيا:

وبالبظر في داللة لفظ األارة واألهل وعا أشبه في اللغة وفي بصوص القرآن الكريم التي 
 يوم  وتةريفا، الفقياء  فإبه يعكن الخلوص سلى التةريف اآلتي ليا عالقة بالعف

ياهم عاكن واحد  وهم في األصل زواه " األارة  الرال وأهله الذين يةوليم وياعةه وا 
 .59وأوالده  ثم عن يرتبط به أو يعتد سليه بالباب عن األصو: أو الفروع"

اكعون سلى الببي صلى هللا وااء في قصة الييود حين زبا رال واعرأة عبيم فااؤوا يتح
عليه والم  فلعا األيم عن حكعيم في التوراة أبكروا الرام ثم أبه صلى هللا عليه والم 
ألّح في الاؤا: على شاب عن أحبارهم  )فقا:  الليم سذ بشدتبا  فإبا باد في التوراة الرام  

:  زبى ذو قرابة عن قا« فعا أو: عا ارتخصتم أعر هللا؟»فقا: الببي صلى هللا عليه والم  
علك عن علوكبا  فأخر عبه الرام  ثم زبى رال في أارة عن الباس  فأراد راعه  فحا: 
قوعه دوبه  وقالوا  ال يرام صاحببا حتى تايء بصاحبك فتراعه  فاصطلحوا على هذه 

 هبا باألارة والعراد األارة  لفظ لاابه على ورد هبا   فالحبر الييودي60الةقوبة بيبيم(
 الرال. رةعشي

  61مرادفات األسرة في القرآن الكريم 
سال أبه قد ورد، بةض األلفاظ التي تد:  -كعا تقدم–سن لم ترد لفظة األارة في القرآن 

 على عةباها  فعن ذلك عثال  
 ورد، كلعة )أهل( وهي تد: على األارة في عةظم اياقيا وعن ذلك   -6
 .32البااء   ﴾ فابةثوا حكعا عن أهله وحكعا عن أهليا..﴿
ِسْذ َقاَ: ُعوَاى أِلَْهِلِه ِسبِّي آَبْاُ، َباًرا َاآِتيُكْم ِعْبَيا ِبَخَبٍر َأْو آِتيُكْم ِبِشَياٍب َقَبٍس َلَةلَُّكْم ﴿

 .2البعل ﴾َتْصَطُلونَ 
اَرُة َعَلْيَيا َعاَلِئَكٌة ِغاَلٌظ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَعُبوا ُقوا َأْبُفَاُكْم َوأَْهِليُكْم َباًرا َوُقوُدَها البَّاُس َواْلِحاَ ﴿

َ َعا َأَعَرُهْم َوَيْفَةُلوَن َعا ُيْؤَعُروَن   .1التحريم  ﴾ِشَداٌد اَل َيْةُصوَن َّللاَّ
 الةشيرة  فعن األلفاظ العرادفة التي ورد، في القرآن الكريم لفظ )الةشيرة(  فعبيا  -2
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َااَء َكْرًها َواَل َتْةُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَعُبوا اَل يَ  ﴿ قا: تةالى   ِحلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا البِّ
نَّ ِبَبْةِض َعا آَتْيُتُعوُهنَّ ِسالَّ َأْن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة ُعَبيَِّبٍة َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَعْةُروِف َفِإْن َكِرْهُتُعوهُ 

 .61البااء ﴾ ِفيِه َخْيًرا َكِثيًرا َفَةَاى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَيْاَةَل َّللاَُّ 
الشةراء  ﴾َوَأْبِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبينَ ﴿   -صلى هللا عليه والم-وعن قوله تةالى للببـي

. ذلك ألبه تةالى بدأ بالراو: فتوعده سن دعا عع هللا سليا آخر  ثم أعره بدعوة 264
 األقرب فاألقرب.

 لمسلمة سابعا: خصائص ومميزات األسرة ا
سن لألارة ععيزاتيا وخصوصيتيا في اإلاالم؛ ألبيا هي اللببة األاااية في بباء وتكوين 

  62العاتعع الباضج  وعن تلك الععيزا، هي 
. أبيا عالقة عاعةة  ألن اإلاالم يدعو سلى الاعع والتآلف  قا: تةالى في عحكم كتابه 6
ْن َذَكٍر َوُأْبَثى َوَاَةْلَباُكْم ُشُةوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَةاَرُفوا ِسنَّ َأْكَرَعُكْم َيا َأيَُّيا البَّاُس ِسبَّا َخَلْقَباُكْم عِ ﴿  

َ َعِليٌم َخِبيرٌ  ِ َأْتَقاُكْم ِسنَّ َّللاَّ  .63الحارا، ﴾ِعْبَد َّللاَّ
. أبيا عالقا، سياابية  ألن اإلاالم دين يدعو سلى التةاون والتواصل واإلخاء والتودد 2

َوِعْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ﴿    كعا يدعوا سلى التةاون وفي ذلك قالل تةالى  والحب والزواج 
ًة َوَرْحَعًة ِسنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍ، ِلَقوْ  ٍم ِعْن َأْبُفِاُكْم َأْزَواًاا ِلَتْاُكُبوا ِسَلْيَيا َوَاَةَل َبْيَبُكْم َعَودَّ

ُرونَ   .26الروم  ﴾َيَتَفكَّ
بعا . أبيا عالقة طويلة 3 األال وعاتعرة  ألن عقد الزواج اإلاالعي غير عحدودة العدة وا 

يقوم على الدوام   وكذلك عن أال ااتعرارية الةالقة اةل اإلاالم عقد الزواج عيثاقًا 
َوَكْيَف َتْأُخُذوَبُه َوَقْد َأْفَضى َبْةُضُكْم ِسَلى َبْةٍض َوَأَخْذَن ِعْبُكْم ﴿غليظا وفي ذلك فا: تةالى   

 .26البااء  ﴾اًقا َغِليًظاِعيثَ 
. وكذلك تتعيز الةالقة داخل األارة العالعة بالديعوعة ؛ ألن الةالقا، بين البباء 4

واآلباء واألقارب تحكعيا صلة الدم التي ال يعكن التخلي عبيا باإلضافة سلى فرض حقوق 
ُدوا ِسالَّ ِسيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْةبُ ﴿وواابا، عترتبة علييا كعا في قوله تةالى   

ا َيْبُلَغنَّ ِعْبَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَعا َأْو ِكاَلُهَعا َفاَل َتُقْل َلُيَعا ُأّف َواَل َتْبَيْرُهَعا وَ  ُقْل َلُيَعا ِسْحَااًبا ِسعَّ
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َربِّ اْرَحْعُيَعا َكَعا َربََّياِبي  َقْواًل َكِريًعا )*( َواْخِفْض َلُيَعا َاَباَح الذُّ:ِّ ِعَن الرَّْحَعِة َوُقلْ 
 .24 - 23اإلاراء  ﴾َصِغيًرا

. عالقة بباءة  حيث أن اإلاالم بيى عن الةالقا، الالبية واليّداعة والعفرقة   والتي 2
صلى هللا -تدعو سلى االبفصالية  وقطع الروابط اإلاتعاعية  وفي بيان ذلك يقو: الببي 

اِد     "َعَثُل الَاِليسِ -عليه والم ْوِء  َكَعَثِل َصاِحِب الِعْاِك َوِكيِر الَحدَّ اِلِح َوالَاِليِس الاَّ الصَّ
اِد ُيْحِرُق َبَدَبَك  َأْو  ا َتْشَتِريِه  َأْو َتِاُد ِريَحُه  َوِكيُر الَحدَّ اَل َيْةَدُعَك ِعْن َصاِحِب الِعْاِك ِسعَّ

 .63َثْوَبَك  َأْو َتِاُد ِعْبُه ِريًحا َخِبيَثًة"
 تمةالخا

بةد هذا التطواف يعكببا أن بختم البحث بأهم بتياة واضحة الية؛ وهي أن التشريةا، 
اإلاالعية التي تةلق، باألارة ابطلق، أوال عن عفيوم الالالة الطبيةية ليا  فاألارة تاعع 
عددا عن األفراد برباط ديبي وفطري  ثم تتكون عن عاعوع تلك األار ذلك العاتعع  فإذا 

رة تراعي وااباتيا؛ فايحفظ ليا اآلخرون حقوقيا  وبذلك يكون العاتعع كاب، كل أا
 عتعااكا قويا.

وال ريب أببا رأيبا الفرق الواضح بين اإلاالم وغيره  وذلك في احتراعه لإلباان فردا 
وأارة  وراعى الةالقة بين أفراد الةائلة الواحدة  وبّين حدود كل عبيم وواابه تااه غيره  

ود عراعاة واضحة للفطرة عن شيوة اباية وحبان وعودة  وهي قائعة على وفي هذه الحد
 االحترام العتباد: ال على التالط والظلم.

فردا وأارة –ورأيبا كيف أن اإلاالم يضبط الشيوة بالقوابين التي تضبط حركة اإلباان 
التي    فيصبح فاعال عؤثرا تأثيرا سياابيا  وتتعثل هذه الضوابط بالتشريةا،-وعاتعةا

 تاّببه الفوضوية التي تقود سلى الالبية والخراب.
 الهوامش والمراجع المعتمدة

                                                           

 .61/  4ةرب  عادة )أار(  ( يبظر  ابن عبظور  لاان ال 1
م  عكتبة لببان 6112عحعد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  عختار الصحاح  ط  ( 2

 . 61باشرون  بيرو،  ص 
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براهيم أبيس وآخرون  61/  4( يبظر  ابن عبظور  لاان الةرب  عادة )أار(   3 ؛ وا 
 .6/62العةام الوايط  دار سحياء التراث الةربي  بيرو،  

؛ والعواوعة الفقيية  وزارة األوقاف والشؤون 34/22ابن تيعية  عاعوع الفتاوى  (  4
 .32-36/36الكوي،  ج-اإلاالعية

 –ه 6461  3( عحعد بن عحعد العقبل  األوالد وتربيتيم في ضوء اإلاالم  ط 5
 .32م  عطبةة باد الةالعية  الكوي،  ص 6112

 .3فقه األارة  ص  أحعد علي طه ريان (  6
عطية صقر  عواوعة األارة العالعة تح، رعاية اإلاالم ) عراحل تكوين االارة(   ( 7

 .38/ 6م  عكتبة وهبة  القاهرة  2001ط 
دار  م 2000عحعد طاهر الاوابي  العاتعع واألارة في اإلاالم  الطبةة الثالثة   ( 8

 .12  ص عالم الكتب للطباعة والبشر والتوزيع
 .38/ 6رة العالعة  ( عطية صقر  عواوعة األا 9

( شفيق شقير  عحطا، في الييودية  عوقع الازيرة ب،.  10
-d128-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/76c8687a

1165e2bc78c5-ab2e-4224 
بر أحعد طه  بظام األارة في الييودية والبصرابية واإلاالم  عصر  بيضة ( صا 11

 .60م  ص2000عصر للطباعة والبشر والتوزيع  الطبةة األولى  
 .66( العصدر الاابق  ص  12
( عاةود حاي بن شعةون  كتاب األحكام الشرعية في األحوا: الشخصية  13

 .2  ص6162 لإلارائيليين  عطبةة كوهين وروزبتا:  عصر  ابة
 22/28( افر التكوين اإلصحاح األو: الفقرة  14
( بقال عن كوهين 62( ابظر  بظام األارة في الييودية والبصرابية واإلاالم ) 15

 وعا بةدها. 362ص
 23/24الفقرة  22( افر التثبية اإلصحاح  16

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/76c8687a-d128-4224-ab2e-1165e2bc78c5
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/76c8687a-d128-4224-ab2e-1165e2bc78c5
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 28/21الفقرة  22( افر التثبية اإلصحاح  17
كام الشرعية في األحوا: الشخصية ( عاةود حاي بن شعةون  كتاب األح 18

 .6  ص6لإلارائيليين  الباب األو: في الخطبة  العادة 
  2.8.1( ابظر العواد  19
 61( الباب الثابي العادة  20
 22( الباب الثابي العادة  21
 .61,22,23( الباب الثابي العادة  22
 21( الباب الثابي العادة  23
عصر  دار اليال:  كتاب اليال:  الةدد  ( اعا: حعدان  الييود ابثروبولوايا  24

 .62م  ص6111( فبراير  242)
 ( سطاللة على األارة في التاريخ  عقا: عبشور في عوقع ساالم ويب.  25

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A

&id=12252 

( ابظر عطية صقر  عواوعة األارة تح، رعاية اإلاالم عراحل تكوين األارة   26
؛ وابظر عحعود عبد الاعيع شةالن  بظام األارة بين العايحية 604-16  ص6ج

 . 221  ص6403/6183واإلاالم  الطبةة األولى  دار الةلوم  الرياض  تاريخ  
علی أکبر عظاهری  خابواده سيرابي در دوران پيش از ااالم  تراعة عبد  ( يبظر   27

 22-2م ص 6118  2سيران  ط –هللا توكل  طبةة بشر قطرة  طيران 
 40-33( يبظر  العراع الاابق  ص   28
 14-10( يبظر  العراع الاابق  ص   29
حارم در ( علي رضا شاهبور شيبازي  عقا: فاراي بةبوان  افاابه ازدواج با ع  30

 م. 21/60/2061سيران بااتان  
( يبظر  عريم خادم أرغدي  عحعد بويد بازركان  عحعد طاوواي  عقا: بةبوان   31

"خويذوده" در شواهذ تاريخي و برراي آن در بخش تاريخي شاهباعة فردواي  

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=12252
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=12252
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هـ ش.  6313عالة  پژوهشباعه ادب حعاای  الابة الةاشرة  الربيع والصيف 
 22-33ص

ِم اللُُّصوُق ( أيِ  32 ابن حار  أحعد بن علي أبو  .  اْاَتْلَحَقْتُه ِبِه  َوَأْصُل اللَّْوِط ِبَفْتِح الالَّ
الفضل الةاقالبي  فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،  عحعد فؤاد عبد الباقي  

 .682 ص1  دار العةرفة  بيرو،  ج6321عحب الدين الخطيب  ط 
حيح البخاري  ،  عحعد زهير بن باصر ( البخاري  عحعد بن ساعاعيل  ص 33

هـ  دار طوق البااة  كتاب البكاح  باب عن قا: ال 6422الباصر  ط  األولى  
 .2622بكاح سال بولي  رقم الحديث  

( يبظر  أبو ُشيبة  عحعد بن عحعد بن اويلم  الايرة الببوية على ضوء القرآن  34
 .81 10  ص6ر القلم  دعشق  ج  دا2هـ  عدد األازاء  6422والابة  ط  الثاعبة 

 .88  ص6( يبظر  أبو شيبة  الايرة الببوية  ج 35
  6( يبظر  العباركفوري  صفي الرحعن  الرحيق العختوم  ط  األولى  عدد األازاء   36

 .32دار اليال:  بيرو،  ص  
 .34( يبظر  العباركفوري  الرحيق العختوم  ص 37
؛ العباركفوري  الرحيق العختوم  88 82  ص6ج( يبظر  أبو شيبة  الايرة الببوية   38

 .34ص
م   6112هـ    6461( يبظر  اةيد حّوى  األااس في الابة وفقييا  ط  الثالثة   39

؛ العباركفوري  الرحيق 680  ص6دار الاالم للطباعة والبشر والتوزيع والتراعة  ج
 .31العختوم  ص

 .82  ص6( يبظر  أبو شيبة  الايرة الببوية  ج 40
 .31  32( يبظر  العباركفوري  الرحيق العختوم  ص 41
رشا باام ابراهيم زريفة  عواعل ااتقرار االارة في االاالم  ااعةة البااح (  42

 .66م  ص2060الوطبية  كلية الدرااا، الةليا  فلاطين  
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 عحعد بن ساعاعيل البخاري  صحيح البخاري  كتاب البكاح  باب َقْوِ: البَِّبيِّ َصلَّى ( 43
(؛ وعالم 2012َعِن اْاَتَطاَع ِعْبُكُم الَباَءَة َفْلَيَتَزوَّْج...  حديث رقم )»هللُا َعَلْيِه َوَالََّم  

بن الحااج  صحيح عالم  كتاب البكاح  باب ااتحباب البكاح لعن تاق، بفاه سليه  
 (.6400حديث )

االعي  الطبةة أااعة بن اةيد القحطابي  وآخرون  عواوعة اإلاعاع في الفقه اإل(  44
الععلكة الةربية  -م  دار الفضيلة للبشر والتوزيع  الرياض2062-هـ6433األولى  

؛ ويبظر الصفحا، التي بةدها فقد ذكر عددا عن الةلعاء الذين 81/  3الاةودية  
 بقلوا اإلاعاع في هذه العاألة.

ر الةلوم ( بقلم الدكتور رشيد كيوس  عن عالة الداعي الشيرية الصادرة عن دا 45 
 .46  الابة 2هـ  الةدد   6438ديوببد  اعادى األولى 

( أعة هللا بب، عبد العطلب  رفقًا بالقوارير  العديبة العبورة  عكتبة الحرم العدبي   46
 . بتصرف.43-38صفحة 

( عحعود العصري  الزواج اإلاالعي الاةيد  دار البيان الحديثة  القاهرة  عام  47
 .62م  ص  2001

ية صقر  عواوعة األارة تح، رعاية اإلاالم  عكتبة وهبة  القاهرة  عام ( عط 48
 بتصرف ياير. 621_  661  ص 6م  ج  2001

 .6124( أخراه عالم في صحيحه  عن أبي ذر رضي هللا عبه  برقم  49
( أخراه البخاري  كتاب اإليعان  باب عا ااء أن األععا: بالبية والحابة  ولكل  50

/ 3(  وعالم  كتاب اليبا،  باب الوصية بالثلث )21(  رقم  )20/ 6اعرئ عا بوى )
 (.6128(  رقم  )6220

 .42/  6( يبظر  عطية صقر  عواوعة األارة تح، رعاية اإلاالم  ج  51
 -( عابد الياشعي  اةادة األارة العالعة في ابة الدبيا  دار ابن حزم  بيرو،  52

 .34/  6  6لببان  ط 
 .43/  6( العصدر الاابق   53
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 .42/  6( العصدر الاابق   54
( بقلم الدكتور رشيد كيوس  عن عالة الداعي الشيرية الصادرة عن دار الةلوم  55

 .46  الابة 2هـ  الةدد   6438ديوببد  اعادى األولى 
 . 12( عحعد طاهر الاوابي  ص  56
لعية  دار الكتب الة( عحعد الكدي الةعرابي   فقه األارة العالعة في العياار   57

 .620/  6 بيرو، 
 –( العواوعة الفقيية الكويتية صادر عن  وزارة األوقاف والشئون اإلاالعية  58

 .223/  4هـ    6422 - 6404الكوي،  عن  –  دار الاالال 2الكوي،  ط
( عصطفى فوضيل  عفيوم األارة في ضوء القرآن الكريم والحديث الشريف  اريدة  59

 . 402الةدد م  2063بوفعبر   2العحاة  
http://almahajjafes.net/author/fodel/  

أبو داود اليعان بن ألشةث  ابن أبي داود  كتاب الحدود  باب في رام (  60
 (.4420الييوديين  حديث رقم )

اردة في القرآن الكريم  عام عحعد خليفة علي درج الفيداوي  الضوابط األارية الو (  61
 .63-66م  ص 2062 -هـ 6438

م  ص 2060رشا باام سبراهيم زريفة  عواعل ااتقرار األارة في اإلاالم  عام (  62
62-63. 

عحعد بن ساعاعيل البخاري  صحيح البخاري  كتاب البيوع  باب في الةطار وبيع (  63
 .2606العاك  حديث 

http://almahajjafes.net/author/fodel/

