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إن اإلسالم ينظر إلى األسرة على أنها الخلية االجتماعية األولى، وأنها اللبنة            : ملخص

واجبات والتكاليف ما ال غنى عنه إليجاد       األهـم فـي بناء المجتمع، فأناط بها من ال         

مجتمع قوي يستطيع أن يمارس واجباته الحياتية بشكل بنّاء وفاعل، وقوام األسرة هو             

اإلنسـان فهـو الذي يتحمل هذه المسؤولية؛ من أجل ذلك كان ال بد لهذا اإلنسان أن                 

ون معه  يكـون واثقـاً في نفسه وفي من حوله، ال يشعر بالشك واالرتياب فيمن يحمل              

مسؤولية أسرته، حيث الشك واالرتياب وعدم الثقة بالنفس تدفع اإلنسان إلى التراجع            

والحـزن، ومن ثم العجز عن مواجهة أعباء الحياة ومشكالتها، فال يؤدي ما كُلف بها         

من البناء والتعمير، لهذا كله رأينا أن أحكام األحوال الشخصية في اإلسالم تضمن ثقة             

 تربطه بهم عالقات أسرية خاصة، وبمن حوله من المجتمع          الشـخص بنفسـه وبمن    

 .عامة
Trust among people in personal status provisions in Islam 

Abstract: Islam views the family as the basic unit and major 
cornerstone of a society. Therefore Islam assigned indispensable 
duties and obligations to the family with a view to establishing a 
solid and efficiently functioning society. In this view, Man arises as 
the pillar of the family. He shoulders the responsibility of catering for 
the needs of the family. Hence, he must trust himself and the others 
around him; he must be free of any suspicions or feelings of distrust; 
as these feelings may dishearten him and lead him to despondence 
and inability to cope up with the challenges of life; and consequently 
to his failure in his mission. Therefore, we find that personal status 
provisions in Islam seek to establish and consolidate man's trust and 
confidence in himself and in those around him.   


