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 عشر  لثةالثا  المحاضرة

 () النظام االجتماعي في االسالم   بها والعناية باألسرة  نظام إرساء من لمحات*  

 :  واحكامه الزواج عن لمحة .1

 النكاح لغة : الضم والتداخل ويستعمل في الوطء والعقد .  

 وفي االصطالح :عقد بين الزوجين يحل به الوطء .

 االسرة،   لتكوين  الطريق  باعتباره  ) وهو عقد رضائي (  الزواج  الى  اسالم  دعا     

 ومباح،   نافع  بشكل  البشريةالطبيعية الفطرية    الغرائز  وتصريف  البشري،  الجنس   وبقاء

 فليتزوج؛  الباءة   استطاع   من  الشباب،  معشر  يا(: )وسلم  عليه  هللا  صلى)  هللا  رسول  قال

 (. وجاء   له فإنه  بالصوم ، فعليه يستطع لم ومن للفرج، وأحصن للبصر، أغض فإنه

 المودة   من  لفطريةا  هاتحاج  وتشبع  التام  الرضا  لها  ويحصل   النفس  تسكن  فبالزواج     

َواًجا  أَن فُِسُكم    ِمن    لَُكم    َخلَقَ   أَن    آيَاتِهِ   َوِمن  : )تعالى  قال  حمة،روال ُكنُوا  أَز    َوَجعَلَ   إِلَي َها  ِلتَس 

َمةً   َمَودَّةً  بَي نَُكم   م   ََليَات   ذَِلكَ  فِي إِنَّ  َوَرح   (.يَتَفَكَُّرونَ  ِلقَو 

وقد شرع االسالم الخطبة ،وجعل الهدف منها : أن يعرف كل من الرجل والمرأة       

 عن اَلخر ما يقوده الى االقدام الى الزواج او العدول عنه .  

لمخطوبة الى الخاطب لتحصل وكذلك نظر ا  المخطوبة  رؤية  الى   اإلسالم  وندب       

وبين من يجوز خطبتها   الصالحة،   المرأة  اختيار  على  وحث   ، القناعة بين الطرفين  

ومن ال يجوز ، وندب أن تخير المرأة الصالحة لما لذلك من أثر في تربية االوالد 

 لمالها  ألربع  المرأة  تنكح(: ) وسلم عليه هللا صلى)  هللا رسول  قال  والسعادة الزوجية ،

 (. يداك  تربت  الدين بذات  فاظفر ولدينها ولجمالها ولحسبها

ً   اجنبية   تزال  ال   ألنها  عليها،  المعقود  غير  بالمخطوبة   الخلوة   حرم  كما          حفظا

فال تكون فد   الخطبة  عن  الرجل  من  عدول  حصل  ما  إذا  المرأة  ولمصلحة  معا  لدينهما

 أصيبت بضرر أدبي في سمعتها أو ضرر مادي .

 بين    الحقوق   جملة من   عليه  تترتب   ميسراً   عقداً   اإلسالم  شرع  اتفاق  حصل  وإذا      

 : المرأة حقوق  من فبعضها ، الطرفين



تعالى : ) وآتوا النساء صدقاتهن    قال  ،  أهلها،  دون  لها  خالص  حق  وهو:  المهر -أ

به   المغاالة  عدم  ويستحب نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (  

وقال : ) أبركهن أيسرهن   (أيسره  الصداق  خير(: )وسلم  عليه  هللا  صلى)  هللا  رسولقال  

 .مؤنة ( 

  نشزت   فاذا  ،  الزوجية  بواجباتها  قائمة  دامت   ما  المرأة  على  الرجل  من  النفقة -ب 

 عليه   هللا  صلى)   هللا  رسول  قال  ،حتى تعود الى الوفاء بحقوق الزوجية    نفقتها  سقطت 

 (. بالمعروف وكسوتهن رزقهن عليكم ولهن(: )وسلم

  ،(بِال َمع ُروفِ   َوَعاِشُروُهنَّ : )تعالى  قال:    الحسنة  المعاملةالمعاشرة بالمعروف و -ت 

 (.ألهلي خيركم وانا ألهله، خيركم خيركم(: )وسلم عليه هللا  صلى) هللا رسول وقال

 :فهي  الزوج حقوق  واما

َجالُ : )تعالى  قال   ،   له  القوامة  الن  المعروف  في  الطاعة   حق -أ اُمونَ   الر ِ   َعلَى   قَوَّ

 .تبغوا عليهن سبيال ( وقال ايضا : ) فان أطعنكم فال  (الن َِساءِ 

 .شيء في تخونه ال ان حقه -ب 

 ، وهم أوالدها ايضا . أوالدهله  تربي ان -ت 

الزوجين بين  المشتركة  الحقوق  حق   وأما  من  الزواج  عقد  من  ينشأ  ما   : فأهمها 

 االستمتاع بين الزوجين وكذلك قيام التوارث بينهما .

 :  الزوجات تعدد .2

وأشار الى أن االكتفاء بزوجة واحدة   ،   االصل  وهو  بواحدة  الزواج  االسالم  شرع      

 قال فقد هو االفضل كقاعدة عامة يندب اليها االسالم ، وهو االقرب الى تحقيق العدل

)تعالى نَى  ذَِلكَ   أَي َمانُُكم    َملََكت    َما  أَو    فََواِحَدةً :   اال   الى  أقرب   ذلك   أي  ،( تَعُولُوا  أاَلَّ   أَد 

 أو ذلك أقرب الى اال يكثر عيالكم فتعجزون عن  اعالتهم . تظلموا

 الدنيوية  المصالح  من  قدر  اقصى  على  تشريعاته  بنى   واقعي  دين   اإلسالم  ان   اال      

 المصلحة،  وتحقيق  األحوال  بعض  في  االستثناء  عن  يغفل  ال  المفاسد  ودرء  واالخروية

 الزوجة   يلحق  الذي   واالذى  الضرر  عن  غفلته  عدم  مع  الزوجات،  بتعدد  رخص  فلذلك 

 باالكتفاء  العامة  القاعدة  من   استثناء  وذلك   ثانية،  بزوجة  الزواج  جراء  من   االولى

 .الزوجة يلحق الذي الضرر من اكبر للزوج مصلحة من له  لما بواحدة،



 ِخف تُم    َوإِن  : )تعالى  قوله   هي  بها   قيدته   التي   التحفظات   مع   التعدد  اباحت   التي  فاَلية       

 ِخف تُم    فَإِن    َوُربَاعَ   َوثاَُلثَ   َمث نَى  الن َِساءِ   ِمنَ   لَُكم    َطابَ   َما  فَان ِكُحوا  ال يَتَاَمى  فِي  تُق ِسُطوا  أاَلَّ 

نَى ذَِلكَ  أَي َمانُُكم   َملََكت    َما أَو   فََواِحَدةً   تَع ِدلُوا أاَلَّ   (. تَعُولُوا أاَلَّ   أَد 

ً   التعدد  جعل   ما  اإلسالم  ان  الكريمة  اَلية  من   يفهم  حيث       ً   او   واجبا  ولكنه   مندوبا

ً   جعله  لالكتفاء   االرشاد  مع  والمجتمعأ  للفرد  الواقع  لضرورات   او رخص فيه  مباحا

 .  بينهم العدالة على القدرة عدم حال  في بواحدة

 :هي التعدد تبيح التي ات المرجح  ومن      

فليس من العدالة منع الزوج من التمتع    ،  الذرية  في   الزوج  رغبةو  الزوجة   عقم -أ

 .وبناءه  المجتمع خدمة في لإلسهامبالذرية وكذلك 

ً   الزوجة  مرض -ب   الزوجية   الحقوق   ببعض   الوفاء  على  القدرة  من  يمنع  مرضا

كحل االستمتاع بين الزوجين ، فال يكون عادال منعه من الزوجة الثانية والزامه بحياة 

 .ظاهرها الزواج وحقيقتها العزوبية   زوجية منغصة بائسة

حين  من  الرجال  من  انب  يشهد   الواقع -ت  في  واحدة  بزوجة   يكتف   لم  يكتفون 

 فجاز   وهذا االمر أيده علم النفس ،  ،فهم اكثر رغبة في النساء    واحدة  بزوجة  االخرون

مما أضر   ، وال شك أن التشريعات الغربية اباحت الخليالت منعت الزوجات   التعدد  له

بهن عندما كن متاعا رخيصا مبتذال بال حقوق في المجتمعات الغربية حتى انها جنت 

 .على المرأة وصادرت حقها كزوجة 

 الكوارث  او الحروب  عقب  وبخاصة المجتمعات  بعض في النساء عدد كثرة -ث 

 .الرجال قلة مع

له         التعدد  التمثيل ال الحصر ، وال شك أن  المرجحات على سبيل  هذه بعض 

 . فينبغي مراعاتها شروطه العادلة في االسالم 

 : المصادر
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