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أُسس بناِء األسرِة في اإلسالم
أحكام األسرة في اإلسالم

(201(دین 



عزیزي المتعلم/مع نھایة ھذا الدرس ستكون قادًرا على أن:
- تعدّد أسس بناء األسرة المسلمة.1

- توّضح الصفات الواجب توافرھا في الّزوجین.2
الحیاةشریكاختیارفيوالخلقّيالدینّيبالجانباإلسالماھتمامتعلّل-3

الّزوجیة.

األھداف التعلمیة

- تبیّن أھمیة الكفاءة في استقرار األسرة.4

- تبیّن أھمیّة بناء األسرة على أُسٍُس سلیمة.6
- تْستدلُّ على شرط الكفاءة بین الّزوجین.5
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تمھیـــد
المتعلم عزیزي

(ة)
یَّةً ومكانةً عالیةً، وما ذلك إال للدْور العظیم الذي تقوم بھ في أولى اإلسالم األسرةَ أھّمِ

بناء المجتمع؛ لذلك وضع اإلسالَم أُسًُسا قویّةً وواضحةً ال بُدّ لكّلِ ُمقبٍل على الّزواج

. َس أسرتَھُ على أُسٍُس متینٍة، ویُْسھَم في بناء مجتمعٍ مترابٍط ومستقّرٍ أن یأخذَ بھا لیُؤّسِ

فما ھي ھذه األُسُس؟ وما أھمُّ الصفات الواجب توافّرھا في الّزوجین؟ وما أثُر ھذه

األسس في األسرة والمجتمع؟
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ِ َوِرْضَواٍن َخْیٌر أَْم َمْن أَسََّس بُْنیَانَھُ- قال تعالى: ﴿ أَفََمْن أَسََّس بُْنیَانَھُ َعلَى تَْقَوى ِمَن ا�َّ

سورة التوبة، اآلیة ﴾َعلَى َشفَا ُجُرٍف َھاٍر فَاْنَھاَر بِِھ فِي نَاِر َجَھنََّم َواّ�ُ الَ یَْھِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمیَن

109.

حدیثماجھ،ابنرواه.إِلَْیِھْم"َوأَْنِكُحوااْألَْكفَاَء،َواْنِكُحواِلنَُطِفكُْم،"تََخیَُّروا:هللارسولقال-

.(1968رقم (

ُر أقرأُ وأُفّكِ
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أُبیّن معاني المفردات اآلتیة:
.َشفَا: .....................................................................................1

...................................
.ُجُرف َھاٍر: ..............................................................................2

..................................
.تََخیَُّروا ِلنَُطِفكُْم: .........................................................................3

..............................
.اْألَْكفَاء: .................................................................................4

..................................
...........................................................................:إِلَْیِھْم.أَْنِكُحوا5

.................................
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نشاط (1(
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-  َشفَا: حرُف الشيء وحافتھ وَطَرفُھُ.

- ُجُرف َھاٍر: الجرُف ما جرفھ السَّْیل أَي استأْصلھ وحفر ما تحتھ، والھار ھو

المشرُف على السقوط.

- تََخیَُّروا ِلنَُطِفكُْم: أي اطلبوا لھا خیر النساء وأزكاھّن وأبعدھّن من الخبث والفجور.

- اْألَْكفَاء: جمع كُْفٍء، وھو النَِّظیُر والـُمساِوي.

- أَْنِكُحوا إِلَْیِھْم: أي زّوجوا إلى األكفاِء بناتِكم.

إجابة نشاط (1(
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أسس بناء األسرة في اإلسالم

وضَع اإلسالُم أُسًُسا ُمھّمةً وضروریةً لبناء األسرة والمحافظة علیھا، ومن ھذه
األُسس:

حسن .1
التوافق .3.الكفاءة .2.اختیار الشریك

.والرضا



.حسن اختیار الشریك .1

ا كان أساُس األسرة ھو الّزواَج، وجدنا أّن اإلسالم اھتّم بھ منذ بدایتھ؛ إذ أمر لَمَّ
الزوجین أن یتأنّى كـلُّ واحٍد منھما في اختیار شریك حیاتھ، فال یختاُر إالَّ َمْن تطمئنُّ

إلیھ نفسھ، ویرتاُح لھ قلبھ، ووضع لھما المعاییر التي یجب علیھما اتباعُھا في ذلك

لبناء أسرٍة مستقّرٍة وسعیدٍة، ومن أھّم ھذه المعاییر ما یأتي:
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أھم معاییر اختیار شریك الحیاة
ین الصحیح.الّزوجیة أ. الدِّ

َل ین ھو معیاَرهُ األوَّ حّث الّشارعُ الحكیُم الشابَّ المقبَل على الزواج على أن یكون الدِّ
في اختیار شریكة حیاتھ، فھو المعیار الذي إذا ُوجد في الزوجة راقبت هللا تعالى في

یَّة منھا والمعنویة، لذا نجد الرسول   أّكدحیاتھا الزوجیّة، في شتىَّ مجاالتھا المادِّ
تُْنَكُح» : ھذا المعیار في سیاق بیانھ للصفات التي تُختار من أجلھا المرأة، فقال 

یِن، تَِربَْت یَدَاَك .«اْلَمْرأَةُ ألْربَعٍ: ِلَماِلَھا َوِلَحَسبَِھا َوِلَجَماِلَھا َوِلِدینَِھا، فَاْظفَْر بِذَاِت الدِّ
متّفق علیھ، واللفظ لمسلم.

ین، فھي أیًضا وأولیاؤھا  وكما أّن الرجَل ُمطالٌب بالبحث عن الزوجة ذات الدِّ
ین، مطالَبون بأن یكون ضابطھم في القبول أو الرفض لمن یتقدّم إلى الِخطبة ھو الدِّ

ُجوهُ، إِالَّ» :عمالً بقول الرسول  إِذَا َخَطَب إِلَْیكُْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فََزّوِ
.(1084رواه الترمذّي، حدیث رقم ( .«ٌتَْفعَلُوا تَكُْن فِتْنَةٌ فِي األَْرِض، َوفََسادٌ َعِریض
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أسس بناء األسرة في اإلسالم ( دين
201 ) ب.الُخلُق القویم.

یُن أمران متالزمان فحیثما ُوجد صاحب دیٍن إالَّ واألصُل أنَّھ صاحب  الُخلُُق والدِّ

یَن سلوًكا عملی�ا في حیاتھ مع الناس ُخلٍُق َحَسٍن، وھذا ال یكون إالَّ إذا تمثّل الزوُج الدِّ

أَْكَمُل الُمْؤِمنِیَن إِیَمانًا أَْحَسنُُھْم ُخلُقًا، ":عاّمة ومع أھل بیتھ خاّصة، قال الرسول 

َم" :. وقال ((1162 (رواه الترمذّي، حدیث رقم (،"َوِخیَاُركم خیاُركم ِلنَِسائِِھْم ُخلُقًا إِنََّما بُِعثُْت ِألُتَّمِ

. فَِمْن ھذه النصوص یتّضح لنا أّن ُحسن((8952(رواه أحمد، حدیث رقم ( ،"َصاِلَح اْألَْخَالِق

الخلق ھو ثمرة التدیّن الحقیقّي، وعلى الراغب في الزواج جعل الجانب الُخلقّي

معیاًرا أساسی�ا في اختیار شریك حیاتھ؛ حتّى یسود األسرةَ الحبُّ واالحتراُم

والعطُف والتسامُح.



ج. القُدرة على اإلنجاب.
حبُّ األوالد أمٌر فطرٌي َوَطْبعيٌّ ُجبل علیھ اإلنسان ذكًرا كان أو أنثى، ومقصدٌ من

(سورة آل ﴾ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساء َواْلبَنِیَنمقاصد الزواج، قال تعالى: ﴿

ْن لدیھنَّ القدرة على(14عمران، اآلیة  ؛ لذا نجد الشارع الحكیم حّث على الزواج ِممَّ

ُجوا اْلَودُودَ اْلَولُودَ، إِنِّي ُمَكاثٌِر اْألَْنبِیَاَء یَْوَم" :اإلنجاب، قال رسول هللا  تََزوَّ

، وھذا األمُر سبٌب من أسباب استقرار األسرة((12613(رواه أحمد، حدیث رقم ( "اْلِقیَاَمِة

ودیمومتھا.
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(2نشاط (
الختیار شریك الحیاة الّزوجیة معاییر معیّنة، اذكرھا مستدالً علیھا بنص شرعي.

المعیار األول: ...........................................................................................
................................................................................................ :دلیلھ  

..........................................................................................الثاني:المعیار

................................................................................................. :دلیلھ

المعیار الثالث: .........................................................................................

............................................................................................. :دلیلھ  
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الُخلُق القویم.

ین الصحیح. الدِّ

القُدرة على اإلنجاب.

یِن،بِذَاِتفَاْظفَْرَوِلِدینَِھا،َوِلَجَماِلَھاَوِلَحَسبَِھاِلَماِلَھاألْربَعٍ:اْلَمْرأَةُ«تُْنَكُح:قولھ الدِّ
تَِربَْت یَدَاَك».

َم َصاِلَح اْألَْخَالِق».قولھ  : «إِنََّما بُِعثُْت ِألُتَّمِ

ُجوا اْلَودُودَ اْلَولُودَ، إِنِّي ُمَكاثٌِر اْألَْنبِیَاَء یَْوَم اْلِقیَاَمِة».قولھ  : «تََزوَّ

اإلجابة



الحكمة من اعتبارھا : 
 ألنّھا من أسباب استمرار الحیاة الّزوجیة

واستقرارھا.
تعتبر الكفاءة حٌق للزوجة وأولیائھا من دون الّزوج ألمرین ھما: 

                                                       تعریفھا
ین - ھي المماثلة والمقاربة في صفات ُمعتبرة بین الّزوجین، وھذه الصفات ھي: «الدِّ

أي اإلسالم- والتدیُّن -وھو مدى التزام الُمْسلم أحكام الّشرع- والمال، والنسب،
والسالمة من العیوب».

األّول: أّن المرأة ھي التي تُعیّر بالّزوج
غیر الكفء.

الثاني: امتالُك الّزوج حّق الِقوامة
والطالق.
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( 201أسس بناء األسرة في اإلسالم ( دین  - التوافق3
والرضا

األسرةُ بناٌء؛ لذلك حرص اإلسالُم على بنائھا بناء صحیًحا قوی�ا، وھذا ال یكون إالَّ إذا

قام ھذا البناء على مبدأ الرضا والتوافق بین ُرْكنَْیِھ، وھما: الزوج والزوجة، فقد بیّن

الشرع أنّھ ال یملك أٌب أو وليٌّ أن یُكِرهَ المرأةَ على الزواج من دون رضاھا، وعلى

القاضي أو من ینوب عنھ أن یتأكَّد من موافقة المرأة على الزواج مّمن یطلبھا

باالستماع إلیھا، فإذا رفضتھ فإنّھ ال ینعقد، ومن واجبات القاضي َوْقُف ھذا الزواج

الَ تُْنَكُح البِْكُر َحتَّى تُْستَأْذََن، َوالَ الثَّیُِّب َحتَّى تُْستَأَْمَر"" :وفَْسُخھُ. قال رسول هللا 

."فَِقیَل: یَا َرسُوَل ِهللا، َكْیَف إِْذنَُھا؟ قَاَل: "إِذَا َسَكتَْت



م ُمكتسباتـي  ✍ :أقّوِ
- أَذكُر أُسس بناء األسرة المسلمة وأبیّن أھمیتھا.1

. التوافق والرضا.3. الكفاءة.           2. حسن اختیار الشریك.           1 
أھمیتھا: تجعل األسرة قویّةً ومتماسكةً وتحافظ علیھا.  

 إِذَا َخَطَب إِلَْیكُْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ" :- أبیّن من ِخالل قول الّرسول 2
ُجوهُ" تالزم  ُحْسن الُخلُق مع التّدیُّن.فََزّوِ

 بین الدّین والُخلُق واشترطھما معًا في تزویج صاحبھما.ربط الرسول       
ُح المقصود بالكفاءة، وأدلُّل على " الكفاءة في الدّین " بین الّزوجین.3 - أَُوّضِ

ھي المماثلة والمقاربة في صفات ُمعتبرة بین الّزوجین. 
والدّلیل قولھ تعالى:﴿َوالَ تُنِكُحواْ اْلُمِشِرِكیَن َحتَّى یُْؤِمنُواْ﴾.

دُ الصفات الواجب توافرھا في الّزوجین.4 - أَُعدِّ
ین الصحیح.           ب- الُخلُق القویم.               ج- القُدرة على اإلنجاب. أ- الدِّ

یتبع
التقویم
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- أُعلُِّل ما یأتي:5
 أ. الكفاءةُ حقٌّ للّزوجة وأولیائھا من دون الّزوج.

ألنَّھا ھي التي تُعیّر بالّزوج غیر الكفء..1
المتالُك الّزوج حّق الِقوامة والّطالق..2

ب. الُخلُق القویم معیاًرا أساسی�ا في اختیار شریك الحیاة.
حتّى یسود األسرةَ الحبُّ واالحتراُم والعطُف والتسامُح.

- أُفّرق بین كّلٍ من:6
 - موافقة البٍْكر والثّیّب على الّزواج.

تنطق"تُْستَأَْمَرالثَّیُِّب:موافقة."سكوتھا"تُْستَأْذََنالبِْكُر:موافقة
بالموافقة ".

 - الدّین والتّدیّن في الكفاءة.
ین: اإلسالم.         والتدیُّن: مدى التزام الُمْسلم أحكام الّشرع.  الدِّ
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انتھى الدرس

بارك هللا فیكم وجزاكم خیًرا
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