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 ا.م.د هاشم محمود عبد الرحمن 

 المحاضرة االولى 

 :في بيان اهتمام االسالم باألسرة تمهيد 

 األولى التكوٌن وقاعدة الخلقة وأصل الفطرة معٌن من األسرة نظام ٌنبثق

ء   ُكل   َوِمنْ : }شأنه جل قال كاّفة، وللمخلوقات جمًٌعا لألحٌاء ًْ  َخلَْقَنا َش

نِ  ٌْ ُرونَ  لََعلَُّكمْ  َزْوَج  َخلَقَ  الَِّذي ُسْبَحانَ : }سبحانه وقال، (4ٗ)الذارٌات{َتَذكَّ

ا ُكلََّها اأْلَْزَواجَ  ا أَْنفُِسِهمْ  َوِمنْ  اأْلَْرضُ  ُتْنِبتُ  ِممَّ ْعلَُمونَ  َل  َوِممَّ  .(3ٖ)ٌس {ٌَ

 علٌه ٌقوم الذي الفقري العمود هً األسرة ٌجعل اإلسالمً النظام إن

 مراحل كل فً عظٌمة   برعاٌة   اإلسالم أحاطها وقد اإلسالمً، المجتمع

 الجاهلٌة فوضى من وتطهٌرها وحماٌتها تنظٌمها استغرق وقد تكوٌنها،

 القاعدة هذه إلقامة الالزمة المقومات بكل   كذلك وأحاطها كبًٌرا، جهًدا

 .المسلم للمجتمع الكبرى األساسٌة

 اإلسالم ربطها الجتماعً النظام تكوٌن فً القاعدة هذه ألهمٌة ونظًرا

 ملحة رغبة طرف كل فً أودع حٌث الجنسٌن؛ بٌن الفطرة بجاذبٌة

 لدى منهما كل عنها ٌبحث التً والسكٌنة المودة لتحقٌق اآلخر للطرف

 الصالح البٌت وتكوٌن، القوٌة األسرة إقامة إلى لتتجه إّل  ذاك وما اآلخر،

اِتهِ  َوِمنْ : }شأنه جل قال الصالح، المجتمع مجموعهما من ٌتكون الذي ٌَ  أَنْ  آَ

َها لَِتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  ٌْ َنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَ ٌْ ةً  َب )الروم {َوَرْحَمةً  َمَودَّ

ُ : }قائل من عز وقال، (ٕٔ ٌُوِتُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعلَ  َوّللاَّ  .(0ٓ)النحل  {َسَكًنا ُب

 منذ الناس لحٌاة تعالى ّللا ارتضاه الذي الفطري الوضع هً األسرة إن

: سبحانه فقال مثاًل، والرسل األنبٌاء من واتخذ لهم، وفضله الخلٌقة فجر

ٌَّةً  أَْزَواًجا لَُهمْ  َوَجَعْلَنا َقْبلِكَ  ِمنْ  ُرُساًل  أَْرَسْلَنا َولََقدْ }  .(0ٖ)الرعد{ َوُذر 

ا بأنثاه، لالرتباط ٌندفع الرجل تجعل كلها المعانً هذه ًٌّ  أجلها من مضح

.. أخرى روابط السابقة بروابطه مستبدًل ، حٌاته طرٌقه ومغًٌرا بماله،

 وتترك علٌها، الغٌرة ذوي أهلها عن النفصال تقبل المرأة تجعل التً وهً



 تقاسمه، عنها غرٌب برجل بالزواج لترتبط أهلها وسائر وإخوتها أبوٌها

 المودة من بٌنهما وٌكون إلٌها، وٌسكن إلٌه وتسكن والضّراء، السّراء

 بأن لثقتها إّل  ذلك وما القربى، ذوي بٌن ٌكون ما كل من أقوى والمرحمة

 عٌشة، كل من أهنأ معه وعٌشتها صلة، أي   من أقوى ستكون به صلتها

 .إحكاًما وأشدها المواثٌق أغلظ من فطري مٌثاق وهذا

  :األسرة تكوٌن من اإلسالم أرادها التً المقاصد أهم منو

 :اإلنسانً النوع بقاء -ٔ

 بذاته، بقائه إلى سبٌل ل اإلنسان كان وإذا البقاء، حب على مجبول اإلنسان

 امتداد ٌراه حٌث إلٌه، نسبته المعروف النسل هو إنما البقاء إلى سبٌله فإن

 .لحٌاته وخلوًدا لذكراه واستمراًرا بقائه فً

 فعن إلٌه، وحبَّبَ  النسل طلب على -وسلم علٌه ّللا صلى- النبً حثَّ  وقد

 علٌه ّللا صلى- النبً إلى رجل جاء: قال -عنه ّللا رضً- ٌسار بن معقل

 فأتزوجها؟ تلد ل وأنها وجمال، حسب ذات امرأة أصبت إنً: فقال -وسلم

 الولود الودود تزوجوا: "فقال الثالثة أتاه ثم فنهاه، الثانٌة، أتاه ثم ل،: قال

 ".األمم بكم مكاثر فإنً

 :القادمة لألجٌال التربٌة حسن -ٕ

 ،ورعاٌتها الناشئة حماٌة ٌتولى الذي الطبٌعً المحضن هً األسرة إن

 الحب مشاعر تتلقى ظله وفً وأرواحها، وعقولها أجسادها وتنمٌة

 هدٌه وعلى الحٌاة، مدى ٌالزمها الذي بالطابع وتنطبع، والتكافل والرحمة

 .الحٌاة مع وتتعامل، الحٌاة وتفسر، للحٌاة تتفتح ونوره

 :األرض عمارة -ٖ

 مظاهر من الحٌاة هذه فً ٌنشأ ما كل علٌه ٌقوم الذي العماد هً األسرة إن

 علٌه- آدم رحٌل أزف حٌنما تعالى إرادته شاءت لذلك، والعمران التحضر

 بذلك سبقت كما- والعمران الحٌاة لٌبدأ األرض إلى لٌهبط الجنة من -السالم

 هذا إقامة وفً الحٌاة هذه فً تشاركه من نفسه من له خلق أن -اإلرادة

 األسباب تهٌئة وبدنٌة عقلٌة قدرات   من أوتً بما هو ٌتولى حٌث العمران؛



 من الكادح اإلنسان هذا ٌحتاجه ما تهٌئة هً وتتولى، العمران لهذا المادٌة

ٌ ة راحة    الصالحٌن األولد له تنجب ثم منزله، فً بدنٌة واحتٌاجات نفس

 بحسب ٌحاول كل األجٌال، وتتواصل الحٌاة لتستمر الصالحات والبنات

 كانت وهكذا، والزدهار العمارة أسباب من وجد ما إلى ٌضٌف أن قدراته

 حضارتها ومصدر األرض هذه عمارة محور هً تزال ول األسرة

 .المستمر وتقدمها

 :األنساب حفظ -ٗ

 لإلنسان ُبدَّ  فال ٔ{ َوَحَفَدةً  َبِنٌنَ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَجَعلَ : }شأنه جل قال

 وأم معروف وَجد   معروف أب من مكونة أسرة إلى منتسًبا ٌكون أن السوي  

 ٌشعر أن كذلك اإلنسان لدى النفسً الستقرار عوامل ومن كذلك، وجدة

 .ولقبه اسمه وٌحملون إلٌه ٌنتمون وأحفاًدا أبناء له بأن

 وحضانة تربٌة من األسرة داخل والواجبات الحقوق تتقرر ذلك على وبناءً 

 السلٌم البناء لول التً الشرعٌة األحكام من ذلك وغٌر، وإرث ونفقة

 .توفٌتها أو الحقوق هذه ترتٌب أمكن لما لألسرة

 بناء السرة وتكوٌنها.فهذه بعض المقاصد التً ارادها السالم الحنٌف من 

 


