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 الرسالة عنوان

 األموي العصر نهاية حتى المسممين العرب عند الزواج طبيعة

  الرسالة ملخص

 ألنها ؛ االسالمية االمة بتراث تعنى التي الدراسات أهم من االسالمي التاريخ حقل في االجتماعية الدراسات تعد        
حزان، وأفراح، وأعياد، مناسبات، من  آنذاك اليومية الحياة مفردات جميع عن تكشف  جدا كثيرة وتقاليد، وعادات، وا 
 التي اليومية، الحياة مفردات أهم من ُتعُّد الزواج مفردة ولعل األصيل اإلسالمي العربي تراثنا من مهما مفصال شكمت
 بناء يتم ومنها ببعض، بعضهم المجتمع ابناء بين تربط قوية رابطة تمثل النها ؛ تاريخنا من يوم كل في تمارس
نّن  ، صرحه واعالء  المجتمع  ووضع وتعالى، سبحانه ا شرعها التي العالقات بين من الواقع في هي الزواج عالقة وا 
 الزواج عالقة فإن اإلسالمي مجتمعنا يخص وفيما ككل، اإلسالمي المجتمع تنظيم في كبيرة أهمية من لها لما ُأسسها،

 اآليات خالل من ذلك أكان سواء اإلسالمي، الشرع عميها أكد دقيقا، تنظيما والمنظمة ، ألمقدسة العالقات من تعد
 مسألة تنظيم عمى تؤكد طالما التي الشريفة النبوية األحاديث خالل من او ، الصدد بهذا نزلت التي الكثيرة ألقرانية
 .دراسته من بد ال لهذا ذاته الشأن في ﴿﴾ الطاهرين أالئمة أفعال خالل من او المسممين عند الزواج
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The nature of marriage in the Arabic  Muslims till the end of Amway age 

Abstract  Of Thesis 

The social studies in the Islamic history field considered  as the most important 
studies interested in Islamic  nation's inheritance    because it reveals the details of 
daily life at that time , such as occasions , holidays , happiness , sadness , customs 
and traditions that form an important part of our  Islamic  nation's inheritance  , 
and  the word " marriage " by itself considered as  the most important  part   of our 
daily life through the history , because it represent  firm relation connect  between 
the members of  the society and form its  base . Allah almighty  set  the marriage's 
bases  , because  marriage plays an important role  in organizing  the Islamic society 
as whole  . in our Islamic society   marriage considered  as a holy  relation  
confirmed  by Islamic  shraa either by  Ayaat from the holy Quran   or by hadith 
nabawi  that confirm the importance of organizing  marriage in  in Muslims' life  or 
by the action of our Ma'soom Imams  which confirm that marriage should be 

organized based on  Allah  regulations , and that is why we should study  marriage  



 

 


