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ً
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ُاملستقرة ُُُاملسلمة ُُُاألسرة ُُُصفات

ُا
ً
ُ:ُُثالث

 
ُاجملتمع ُُُاستقرار ُُُُفُُاألسرة ُُُصالح ُُُأثر

 المـــوضــــــــــوع 

  به   ونعوذ    عليه  ونتوكل    به  ونؤمن    ونستغفره    إليه  ونتوب    ونستعين ه    نحمد ه    لله   الحمد  

نَا  شروره   من   وأن    له  شريكَ   ال  وحَده    للا    إال  إلهَ   ال  أن  ونشهد    أعمالهنَا،  وسيئاته   أنفسه

 :بعد   أما . وسلم عليه للا   صلى ورسول ه ،  عبد ه   محمًدا

 اإلسالمه  في  ومكانت َها  األسرةه  أهمية  :  أوالً 

  الرئيسه   المكونه   بهذا   اإلسالمه   عناية    وصلت    وقد   المجتمعه،   بناءه   في  كبيرة    أهمية    لألسرةه 

ها  قبل  ما  إلى  امتدت    العنايةَ   هذه  إن    حتى   كبيرة ،  درجة    إلى  للمجتمعه  َحاَولةه   في  تأسيسه   م 

مَ   يحقه ق    بما  بنائهَها   عناصره   انتقاءه    لبنيانهها،   الفشله   دوافع  من   وي قَله ل    واالنسجاَم،  التالؤ 

ن  : } تعالى  يقول  .    آيةً   وعدَّه    الزواجَ   فشرعَ  ن    لَك م    َخلَقَ   أَن    آيَاتههه   َومه ك م    مه َواًجا  أَن ف سه   أَز 

ك ن وا  َمةً   َمَودَّةً   بَي نَك م    َوَجعَلَ   إهلَي َها  لهتَس  م    ََليَات    ذَلهكَ   فهي  إهنَّ   َوَرح  ونَ   لهقَو  {.  يَتَفَكَّر 

  يتوادانه   فهما  والرحمةَ   المودةَ   الزوجين   بين  جعلَ : "  البغوي    اإلمام    يقول  [.  21:الروم]

َما  إلى   أحب    شيء    وما  ويتراحمانه   ذلك  في   إن    بينهما،   رحم    غيره   من  اَلخر   من   أحدهه

 .(التنزيل معالم".)وقدرتهه للاه  عظمةه  في يتفكرون  لقوم   َليات  

؛  اختياره   حسنه   على   اإلسالم    حثَّ   لذلك   مضنة    أنها   كما  األسرةه،  بناءه   أساس    ألنها  الزوجةه

ا  لتكونَ   الصالحه   الولده  ،   التربيةه   على  أبناَءَها  ت عين    عفيفةً،   طاهرةً   تقيةً   مربيةً   أمًّ   الصالحةه

أَة    ت ن َكح  : "  وسلم  عليه   للا    صلى  الرسوله   لقوله  بَع    ال َمر  َر    َوَجَمالهَها   َولهَحَسبهَها   لهَمالهَها:  أله

ينهَها، فَر    َولهده ينه   بهذَاته   فَاظ  بَت    الد ه ن  ، (عليه  متفق  ")    يََداكَ   تَره   التربيةه   علماء    يرى  ه نا   ومه

    ُ
 
ُُُاألسرة

 
ُُُسكن
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ه؛  دورَ   يسبق    الطفله   تربيةه   في   األم ه   دورَ   أن     تكوينههه   منذ    للطفله   مالزمتهها  لكثرةه   وذلك  األب 

ب رَ   حتى  بطنهَها  في  جنينًا    :يقول   إذ  إبراهيم حافظ    الشاعر    وصدقَ . يَك 

 األعراقه   طيبَ  شعبًا أعددتَ ............ أعددتَها  إذا مدرسة   األم  

  َمع َشرَ   يَا: "فقال  السنةه   هذه  تحقيقه   إلى  دفعًا  الشبابَ   َدفَعَ   -السالم  عليه–  الرسولَ   إن    بل

تََطاعَ   َمن  :  الشَّبَابه  ؛   ال بَاَءةَ   اس  ج  ل بََصره   أََغض    فَإهنَّه    فَل يَتََزوَّ َصن    له جه؛   َوأَح    لَم    َوَمن    لهل فَر 

ع   تَطه مه  فَعَلَي هه  يَس  و  َجاء   لَه   فَإهنَّه    بهالصَّ  .(عليه متفق  ".)وه

،  قويةه   أسرة    تأسيسه   إلى   دافعًا  كان  النصوصه   من  وغيره    ذلك  كل      متينةه   البنيانه

،  .الرحمنه  شريعةه   على قائمة   األركانه

،  المجتمعه   بناء  في   األسرةه   أهميةه   إلى   الغرب    فطنَ   ولقد  هدمَ   واعتبروا   والحضاراته

 .للحضارةه كل هها هدًما األسرةه 

 :هي ثالث وسائل    فهناك  أمة   حضارةَ   تهدمَ   أن   أردتَ   إذا: المستشرقين أحد   يقول  

 .القدواته   أسقط    -3  ................... التعليمه   اهدم    -2................          األسرةه   اهدم   -1

 "بيت    ربةه "بـ  وصفهَها  من  تخجل    اجعلها(  األم ه )  دوره   بتغييبه   عليك:  األسرةَ   تهدمَ   لكي  *

ن   وقلل    المجتمعه   في   أهميةً   له   تجعل    ال (  المعلمه )   بـ   عليك:  التعليمَ   تهدمَ   ولكي  *   مكانتهه   مه

 .طالب ه  يحتقَره   حتى

م،   من  قلل    فيهم   اطعن  (  واَلباءه   العلماءه )   بـ   عليك:  القدواته   تسقطَ   ولكي  *   شكك    شأنهه

ي  وال  لهم  يسمعَ   ال  حتى  فيهم   المعلم  )   واختفى  ،(الواعية    األم  )  اختفت    فإذا.  أحد    بهم  يَقتده

؟   على  النشءَ   ي ربي  فمن  ،(القدوة  )   وسقطت    ،(المخلص    واألب   ن!  القيمه   كانت    هنا  ومه

 . المستقر ه  اَلمنه   المجتمعه   بناءه  في  ومكانت َها األسرةه  أهمية  

 المستقرةه  المسلمةه   األسرةه  صفات  : ثانيًا

  ت ذكر   ال   الصفات    وهذه  المستقرةه،  السعيدةه  اَلمنةه   المسلمةه   لألسرةه   كثيرة    صفات    هناك

ن  وإنما  فقط،   التعداده   بابه   من ه   التطبيقه   أجله   مه نا  على  العملي  نا  أسره  هذه   ومن  ؛  ومجتمعه

 -:الصفاته 

ه   على  قائمةً   األسرةه   أفراده   بين  العالقات    تكونَ   أن   ه   صفاتَ   ألن  :  الحب   والحنانه   الحب 

،  والمودةه   والعطفه  .  منها  األسمى  والهدف    الزوجيةه   الحياةه   قوام    أساس    هي  والرحمةه

ن  :}  تعالى  قال ن    لَك م    َخلَقَ   أَن    آَيَاتههه   َومه ك م    مه َواًجا  أَن ف سه ك ن وا   أَز    بَي نَك م    َوَجعَلَ   إهلَي َها  لهتَس 

َمةً   َمَودَّةً  م    ََلَيَات    ذَلهكَ   فهي   إهنَّ   َوَرح  ونَ   لهقَو    عليه  للا    صلى   وكان( .  21:  الروم{ )يَتَفَكَّر 

ه   تبادله   في   األعلى  المثلَ   وسلم ،   وبين  بينه  الحب  نَا  القائمةه   رأسه   وعلى  أزواجهه   خديجة   أ م 

ت    َما:"  قَالَت    َعائهَشةَ   فعَن    مماتهَها،  بعدَ   حتى   قلبهه   في  حب َها   ظل    التي  ر  ه   نهَساءه   َعلَى  غه   النَّبهي 

يَجةَ   َعلَى  إهالَّ   َوَسلَّمَ   َعلَي هه   ّللاَّ    َصلَّى َها   لَم    َوإهن هي   َخده ك  ره ه   َرس ول    َوَكانَ :  قَالَت  .  أ د    ّللاَّ    َصلَّى  ّللاَّ

ل وا :  فَيَق ول    الشَّاةَ   ذَبَحَ   إهذَا  َوَسلَّمَ   َعلَي هه  سه قَاءه   إهلَى  بهَها  أَر  ده يَجةَ   أَص  َضب ت ه  :  قَالَت  .  َخده   فَأَغ 
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ًما يَجةَ :  فَق ل ت    يَو  ه   َرس ول    فَقَالَ !!  َخده ق ت    قَد    إهن هي :  َوَسلَّمَ   َعلَي هه   ّللاَّ    َصلَّى  ّللاَّ زه بََّها  ر  !" )  ح 

 ". حصلت   فضيلة   حبََّها أن   إلى إشارة    فيه:" مسلم   شرح  في النووي   قال (.  مسلم

ه   على  األسرة    تقوم    فحينما ،   الحب    األسرةه   أفراده   جميعه   على  تسيطر    السعادةَ   فإن    والحنانه

  .وأوالًدا ونساءً  رجاالً 

  أفراده   جميع    فيكون:  األسرةه   أفراده   بين  التعاون  :  أيًضا  المسلمةه   األسرةه   صفاته   ومن

؛   قدرَ   يعمل    كل    متكافليَن،  متكاتفينَ   متعاونينَ   األسرةه    تََشارك    الحياةَ   ألن    استطاعتهه

،   خيرَ   وسلم  عليه  للا   صلى  كان  وقد  ،  وتعاضد    وتعاون     أروعَ   لنا   ضربَ   فقد   مثال 

،  بمهنةه   يقوم    فكان   ،  والتعميره   والبناءه   العمله   في   األمثلةه    شاتَه ،   ويحلب    ثوبَه ،  يغسل    أهلهه

،  مع  ويأكل    بعيَره ،  ويعلف    النعَل،  ويخصف    الثوَب،  ويرقع     زوجتهه   مع  ويطحن    الخادمه

،  من  بضاعتَه    ويحمل    معها،  ويعجن    عييت    إذا   والسيرةه   السنةه   في  ذلك  وشواهد    السوقه

 !!كثيرة  

  بين   متبادلة    حقوق    فهناك:  األسرةه   أفراده   بين   والواجباته   الحقوقه   رعاية  :  ومنها

  َولَه نَّ : }  جالله  جل    للا    قال  حقوق،   للزوجةه   فكذلك  حقوقًا،  للزوجه   أن    فكما  الزوجين،

ث ل   ي  مه نَّ   الَّذه وفه   َعلَي هه )  بهال َمع ر    وله ن  :  أي:"  كثير    ابن    اإلمام    يقول  (.228:  البقرة{. 

ن  الرجاله   على ه   مه   يجب    ما  اَلخره   إلى  منهما  واحد    كل    فل يؤده   عليهن،  للرجال   ما  مثل    الحق 

  حجة   في   الجامعةه   خطبتهه   في   الحقوقَ   هذه  -السالم    عليه–  بيَّنَ   وقد  ،"بالمعروف  عليه

َ   اتَّق وا :"  قال  حيث    الوداعه  ؛  فهي   ّللاَّ وه نَّ   فَإهنَّك م    الن هَساءه ه   بهأََمانه   أََخذ ت م  لَل ت م    ّللاَّ تَح    َواس 

وَجه نَّ  ه،   بهَكلهَمةه   ف ر  نَّ   َولَك م    ّللاَّ ئ نَ   الَ   أَن    َعلَي هه َشك م    ي وطه َره ونَه ،  أََحًدا  ف ر    ذَلهكَ   فَعَل نَ   فَإهن    تَك 

ب وه نَّ  ره بًا فَاض  ح ،  َغي رَ  َضر  بَر ه ق ه نَّ  َعلَي ك م   َولَه نَّ  م  ز  َوت ه نَّ  ره س  وفه  َوكه  .(مسلم.")بهال َمع ر 

،  اَلباءه   بين  المتبادلة    الحقوق    وكذلك   بن    عمر    سيد نَا  ولخَصَها  جمعََها   وقد  واألبناءه

  عمر    فأحضرَ   ،  ابنهه   عقوقَ   إليه  يشكو   رجل    جاَءه  "    فقد  –  عنه  للا    رضي  –  الخطابه 

،  عقوقهه   على  وأنَّبَه    وابنَه    الولدَ  ،   ونسيانهه   ألبيهه   المؤمنين   أميرَ   يا:  الولد    فقال   لحقوقهه

؟   على  حقوق    للولده   أليسَ    أن  :  عمر    قال  المؤمنين؟   أميرَ   يا  هي  فما:  قال   بلى،:  قال  أبيهه

ه ،  ينتقهي  المؤمنين   أميرَ   يا:  الولد    قال  ،-  القرآن  أي   -  الكتابَ   ويعلَمه    اسَمه ،  ويحسنَ   أمَّ

ي  أما  ذلك،  من  شيئًا  يفعل    لم  أبي   إن   ع الً   سمانهي   وقد  لمجوسي  ،  كانت  زنجية    فإنًّها  أم ه   ج 

ني  ولم   ، -  خنفساء  أي   -   وقال   الرجله   إلى   عمر    فالتفتَ .    واحًدا   حرفًا  الكتابه   من   يعلم 

  ي سيءَ  أن   قبل  إليه  وأسأتَ  يَع قَك،  أن    قبل عققتَه   وقد  ابنهَك، عقوقَ  تشكو  إليَّ  جئتَ : له

،  في األوالده   تربية  !".)إليك؟   .(علوان ناصح  عبدللا اإلسالمه

؛   دون  واجبات    من  عليه  ما  أدَّى  األسرةه   أفراده   من  فرد    كلَّ   أن    فلو   حال   لصلحَ   تقصير 

 . والعباده   والبالده  األسرةه 
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ي  الغليظ    فالميثاق  :  والرضا  والصبر    التحمل  :  ومنها   كل    يتحملَ   أن    الزوجين  من  يقتضه

  من   يكثرَ   وال  له،  تعالى  للا    قسمَ   بما  ويرضى  عليه  يصبرَ   وأن    اَلخر،   هفواته   منهما

 . المركب   تسيرَ  حتى ؛  والتشكي التسخطه 

،  خلقَ   يشكو   عنه  للا    رضي   عمرَ   إلى   جاء  رجالً   أن    روي  "   بابه   على   فوقفَ   زوجتهه

ه    بلسانهها   عليه   تستطيل    عمرَ   امرأةَ   فسمعَ   خروَجه ،   ينتظر    عمرَ   ساكت    وعمر    وتخاصم 

  وصالبتهه   شدتهه   مع  عمرَ   حال  هذا  كان  إن  :    وقال  راجعًا  الرجل    فانصرفَ   عليها،  يرد    ال

  ما :  وقال  فناداه  بابهه   عن  موليًا   فرآه  عمر    فخرجَ !  ؟   حالي  فكيف  المؤمنين  أمير    وهو

  واستطالتَها   امرأتي   خلقه   سوءَ   إليك   أشكو   جئت    المؤمنين  أميرَ   يا:  فقال  رجل ؟   يا  حاجت كَ 

،  زوجتهه   مع  المؤمنين   أميره   حال    كان  إذا:  وقلت    فرجعت    كذلك  زوجتَكَ   فسمعت    علي 

  لطعامي   طبَّاخة    إن ها   ،  علي    لها   لحقوق    احتملت ها  إني   أخي   يا  عمر  :  فقال !  حالي؟   فكيف 

عة    ،  لثيابي   غسَّالة    ،   لخبزي   خبَّازة    ، ضه ر    عليها،   بواجب    كل ه    ذلك  وليس  لولدي  م 

 وكذلك  المؤمنين أميرَ  يا : الرجل   فقال . لذلك أحتمل ها  فأنا الحرامه   عن بها قلبي  ويسكن  

 .(للنسائي:  النساء  عشرة" .)  يسيرة    مدة    هي   فإنما  أخي   يا  فاحتمل ها:  عمر    قال   زوجتي

الَ   أن    فلو   إلى   صارت    بل  ،  الحياة    استمرت    ما  ،  اَلخره   هفواته   عند  وقفَ   الزوجين  كه

،   هدم   ؛  المجتمعه   في   زوجتهه   مع  أحد    صار  وما  وزوال    يتحملَ   أن    منهما  لكل     فالبدَّ   كل ههه

 . والمجتمع   األسر   تستقرَّ   حتى  صاحبَه ،

  صفاته   أهم ه   من  الصفة    وهذه:  واَلدابه   واألخالقه   القيمه   على  األسرةه   تنشئة  :  ومنها

،  األسرةه  نا  فصالح    المسلمةه   الحياةه،   شئونه   جميعه   في   نبي هنا  منهجَ   فيهم   نغرسَ   أن    أوالده

هم   وذلك ،   البيته   ودخوله   واالستئذانه   والصومه   الصالةه   آدابَ   بتعليمه   واحترامه   وخروجهه

 ،  .الحكيم   الشارع   عليها حثَّنا   التي اَلدابه  من ذلك وغيره  الكبيره

،  األسرةه   في  توافرَها  الواجبه   الصفاته   من  مجموعة    هذه  تحققت    لو  والتي  الصالحةه

،  أسرة    على   حصلنَا  قد  نكون     فاضل    مجتمع    على  نحصل    األسره   مجموعه   ومن  صالحة 

 .والتكاتف   والتآلف   والتعاون   المحبة   تسود ه  

 المجتمعه   استقراره   في األسرةه  صالحه  أثر  : ثالثًا

  المجتمعه   أمنه   في   كبير    دور    لها  ،  والمودةه   والرحمةه   السكنَ   على  القائمةَ   األسرةَ   إن  

  صلح   صلحت    إذا  كالقلبه   فهي  المجتمعه،  لبناته   من  لبنة    األسرةَ   ألن    ؛  واستقرارهه 

 !!كل ه المجتمع   فسد فسدت    وإذا كل ه ، المجتمع  

  أجملَ   وما  أخالقههم،  تشكيله   وفي  -والدتههم  منذ  -  األوالده   رعايةه   في   كبير    دور    فلألسرةه 

  جريمة    األبناءه   تربيةه   وإهمال    ،"مربيين  أبوين   عظيم    رجل    كل    وراءَ   إن  : "    عبارة

َخم عليها  يترتب      العواقبه   أَو 

 :الشاعره   قول حد   على
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 بالنكباته  اَلباء على عادت  .............  جريمة    البنين تربية  إهمال  

مَ   كثيًرا،   ماالً   رجل    سرق:  الوخيمة  وعواقبَها  اإلهماله   جانبه   في  قصة    وهذه   للحد ه   وق د ه

ه ،  فطلبَ   على   حملكَ   ما  له   فقهيلَ   شديدةً،  عضةً   عضَّها  ثم   ليقبلَها،   دعاها  جاءت    ولما  أمَّ

،   وأنا  بيضةً   سرقت  :  قال  صنعت؟   ما   حتى  الجريمةه   على  وأقرتنهي   فشجعتنهي  صغير 

 !!!اَلن عليه  أنا  ما إلى  بي أفضت

  في   وتغرس    أبناَءها  تربي   التي   فاألسرة    األسرة،  من  واألهمية    المسؤولية    تبدأ    إذن

،   وحبَّ   الناسه   حبَّ   نفوسهم    إنما   والحاسدين،   األعداءه   من  الوطنه   عن  والدفاعَ   العمله

  على   الحبلَ   لهم   وتترك  بأبنائهها   تهتم    ال   التي  األسرة   تلك أما.. المجتمعه   ببناءه   تقوم    هي

 .المجتمعَ  تهدم   هي إنما سليمةً، اجتماعيةً  تنشئةً   تنشئهم وال الغاربه 

كم؛  بإصالحه   فعليكم هم   في   والتصبره   والصبره   أوالده هم  تعليمه   الطاعة،   على  وتعويده

؛  الفاسده   الشباب  مع  الضياع  من  واحفظوهم   عن   مسئولون  أنكم  واعلموا  الطائشه

كم كم  أسره ،  يوم  وأوالده ئ ول    َوك ل ك م    َراع    ك ل ك م  :"    وسلم  عليه  للا  صلى  يقول    القيامةه  َمس 

،  َعن   يَّتههه َمام    َرعه ه ئ ول    َراع    اإل  يَّتههه   َعن    َوَمس  ل    ،  َرعه ج  لههه   فهي   َراع    َوالرَّ ئ ول    َوه وَ   أَه    َعن    َمس 

، يَّتههه أَة    َرعه يَة    َوال َمر  َها  بَي ته   فهي  َراعه جه ئ ولَة    َزو  يَّتهَها،   َعن    َوَمس  م    َرعه   َماله   فهي   َراع    َوال َخاده

هه  ئ ول    َسي هده ،  َعن    َوَمس  يَّتههه ل    َرعه ج  ئ ول    أَبهيهه   َماله   فهي  َراع    َوالرَّ ،  َعن    َوَمس  يَّتههه  َراع    َوك ل ك م    َرعه

ئ ول   يَّتههه   َعن    َوَمس  ً   وقال(  عليه  متفق" )  َرعه   استرعاه    عما  راع    كلَّ   سائل    للاَ   إنَّ : "    أيضا

 .(حسن بسند الترمذي")   بيتهه أهله  عن الرجل    ي سألَ  حتى ؟  ضيَّعَ  أم  أحفظَ  ،

  أمانة    الصبي : » الرسائل  أنجع   رسالته  في  -  تعالى  للا    رحمه  -  الغزالي    اإلمام    يقول 

  لكل ه   قابل    وهو  وصورة ،  نقش    كل ه   من  خالية    ساذجة    جوهرة    الطاهر    وقلب ه  والديه،  عند

دَ  فإن   إليه، به يمال ما كل ه  إلى  ومائل   نقش، ما ه َ  وعلمه؛  الخيرَ  ع و    في  وسعدَ  عليه نشأ

ب ،  له  معلم    وكل    أبواه،   واَلخرةه   الدنيا دَ   وإن   ومؤد ه ه لَ   الشرَّ   عو  ؛   إهمالَ   وأ ه مه   البهائمه

  .«له والوالي عليه القي هم رقبة في  الوزر   وكان  وهلك، شقي

 !قائلون؟  أنتم  فماذا  عنهم  وستسألون أيديكم  في أمانة   فأوالد كم

   ،،،،،،   وسوء    مكروه    كل   من   ومجتمعنا  وأسرنا  وأهلنا   وبناتهنا  أوالَدنا  يحفظَ   أن  للاَ   أسأل  

 اإلسالمية الدعوة خادم:   كتبه                                           الصالةَ،،،،  وأقم 
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