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ه   لله   الحمد     ن  : )العزيزه   كتابهه   في  القائله   العالمين،  رب  ن    لَك م  َخلَقَ   أَن    آيَاتههه   َومه ك م    م ه   أَنف سه

َواًجا ك ن وا   أَز  َودَّةً   بَي نَك م   َوَجعَلَ   إهلَي َها   ل هتَس  َمةً   مَّ لهكَ   فهي   إهنَّ   َوَرح 
م    ََليَات    ذََٰ ونَ   ل هقَو    ، (يَتَفَكَّر 

  عبد ه    محمًدا  ونبيَّنَا   سيَدنَا  أن    وأشهد    له،  شريكَ   ال   وحَده    للا    إال  إلهَ   ال  أن   وأشهد  

ن  وصفيُّه    ورسول ه     آلهه   يsوعل  عليه،  وبارك    وسلم    صل  اللهم   وخليل ه ،  خلقهه   مه

 ،  .الدين يومه  إلي  بإحسان    تبعه م ومن وصحبهه

 :وبعــــد   

ً:ًًأولاً
 
ًاإلسالم ًًًًفًًاألسرة ًًًأهمية

ن  المجتمعه،  تكوينه   في   األساسية    اللبهنة    هي   األسرة     ،  يتكون    األ سره   مجموعه   فمه  المجتمع 

 ودعم    قوة    األسره   وبقوةه   للمجتمعه،  إفساد    وفساَدَها  له،  صالح    صالَحَها   فإن    وبالتالي

، تلك في  كبيًرا اهتماًما اإلسالم   اهتمَّ  لذلك له، ضعف    وبضعفهَها للمجتمعه،   وجعل  اللبنةه

  اإلسالمه   في   لألسرةه   جعلت    التي   األموره   بيان    يأتي   وفيما  جلياًل،   ومقاًما  عظيًما،  شأنًا  لها

 .األهمية تلك

ن  العظيمة    ومكانت َها  األسرةه   أهمية   وتظهر    :يلي ما خالله  مه

،  لحاجتهَها  األسرةه   تلبية    -1 ،   وضروراتهَها   الفهطريةه   لطبيعةه   موافهقةً   تكون    والتي   البشريةه

،   الحياةه  ،  الرغبةه   إشباع  :  مثل   اإلنسانيةه   له   يكونَ   أن    في   الغريزيُّ   الميل    وهي   الفطريةه

ل ،  ذ ري ة   ،  الحاجاته   وإشباع    وعكسها،  المرأة  إلى  الرجله   حاجةه   وإشباع    ونَس    الجسميةه

، والمطالبه  وحيةه  النفسيةه  .والعاطفيةه   والرُّ

  حف ظ  :  مثل  األسرةه،  خالل  من  إال   تتحقَّق  أن    يمكن  ال  اجتماعية    معان    تحقيق    -2 

،  النفسيةه  واألمراضه  اَلفاته  من سليًما المجتمعه  على والمحافظة   األنسابه،   والجسميةه

ه  التكاف له  معنى  وتحقيق    .االجتماعي 

س   -  3 ل قيَّةَ   الفضائلَ   اإلسالم   يغره اللَ   الخ    من  وذلك ،  والمجتمعه   الفرده   في  الحميدةَ   والخه

،  والسُّنةه   الكريمه   القرآنه   في  جاءَ   ما  خالله    حتى  بها،   واعتنى   األسرةَ   أسَّسَ   لذا  النبويةه

 َ كةً،  قويةً   نشأةً   تَنشأ تماسه ،   أ سس    على  الكريمه   القرآنه   في  األسرةه   بناء    يقوم    إذ  م    ثابتة 

، منشأ   من والمرأةَ  الرجلَ  وأن    واحد ، الَخل قه  أصلَ   أن   - أ: أهمَها    واحد 

 

ً
 
ًًًاألسرة

 
ًًًسكن
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ي  َربَّك م    اتَّق وا  النَّاس    أَيَُّها  يَا: ﴿  تعالى  للا    قال ن    َخلَقَك م    الَّذه َدة    نَف س    مه ن َها   َوَخلَقَ   َواحه   مه

َجَها ن ه َما  َوبَثَّ   َزو  َجاالً   مه َ   َواتَّق وا  َونهَساءً   َكثهيًرا  ره ي  ّللاَّ َحامَ   بههه   تََساَءل ونَ   الَّذه َر  َ   إهنَّ   َواأل   ّللاَّ

 .(1: النساء﴾ )  َرقهيبًا  َعلَي ك م   َكانَ 

َها  من  فرد    لكل ه   والمساواةه   العدالةه   على  األسرة    تقوم    -ـ  ب ن  له    بما  أفراده ،   مه   وما   حقوق 

ن  عليه ،  مه ث ل    َولَه نَّ : ﴿تعالى  للا    قال   واجبات  ي  مه نَّ   الَّذه وفه   َعلَي هه َجاله   بهال َمع ر  نَّ   َولهلر ه   َعلَي هه

يز    َوّللاَّ    َدَرَجة   يم    َعزه   بح سنه   والمساواة    العدالة    تكون    األسرةه   ففي  ،(228:  البقرة﴾ )  َحكه

كه   العشرةه  ،   بين  والمساواة    العدله   إقامة    وكذلك  الزوجين،   بين  الضراره   وتر    األوالده

ه   التكافله   مبدأه  على  األسرة    وتقوم   َها،  جميع  بين  والتعاونه   االجتماعي  عت    لذا  أفراده  ش ره

 .والوصيةه  والميراثه  النفقاته   أحكام  

ح     َها  خالله   من  اإلسالميَّةه   الشريعةه   في   األسرةه   أهمية    فتتَّضه  الضماناته   بوضعه "  اهتمامه

ن    التي ن   األسرة  ت مك ه   المجتمعَ   تَمنح    التي   الطيبةَ   والتُّربةَ   الصالحَ   األساسَ   تكونَ   أن    مه

،  كالتربةه   الصالحة    فاألسرة    ،"مقوماتههه   كلَّ   اإلسالميَّ    نبات َها،   صلَحَ   َصلَحت    إن    الصالحةه

ه   للنزوعه   إشباًعا  األسرةه   في  أن    كما  نبات َها،  فَسدَ   فَسَدت    وإن جداني    األمنه   إلى  الوه

ً:ًًثانياًا .والسكنه 
 
ًًًاألسرة

 
ًًًسكن

 
ًومودة

  ذوي   المتماسكين  واألفراده   المجتمعه   إلقامةه   والرحمةه   المودةه   تحقيقه   على  األسرة    تقوم    

 ، ن  : ) تعالى  قال  الفضله ن    لَك م    َخلَقَ   أَن    آَيَاتههه   َومه ك م    مه َواًجا   أَن ف سه ك ن وا   أَز    َوَجعَلَ   إهلَي َها   لهتَس 

َمةً   َمَودَّةً   بَي نَك م   م    ََلَيَات    ذَلهكَ   فهي  إهنَّ   َوَرح  ونَ   لهقَو    إليها،   ليسكنَ   نعم    ،( 21:  الروم) (يَتَفَكَّر 

  في   االستقراره   معنى  لي حققَ   ؛ (إليها  ليسكنَ : )وجل    عز    قال   بل  َمعَها،   ليسكنَ   يقل    ولم

، ،  في   والهدوءه   السلوكه ن  فكل    معانيَها،  بأسمى  الطمأنينةَ   وي حققَ   الشعوره   الزوجين   مه

،  عند  الهدوءَ   صاحبهه   في   يجد ،  عن  والبشاشةَ   القلقه   السعادة    تقع    ذلك  بعد  الضيقه

 .مواقعَها  والراحة   والطمأنينة  

،   واألنسه   الود ه   على  القائمان  واالقتران    الصحبة    الزوجيةه   العالقةه   أساسَ   إن       والتآلفه

،   عميقة    العالقةَ   هذه  إن   ،  بعيدة    الجذوره   إن ها   متداخلة ،  مترابطة    متماسكة    متينة    اَلماده

،  للمرءه   بصلة    تكون    ما  أشبه     َوأَن ت م    لَك م    لهبَاس    ه نَّ : )بقوله  - وجل    عز  -  ربُّنَا  بيَّنَها   بنفسهه

،   البنين   تربيةه   من   العالقة    هذه  ت هي هئ ه  عما   فضاًل   ،(187:  البقرة)  ( لَه نَّ   لهبَاس     والبناته

،   أمومة    ظل ه   في   إال   تكون    ال   التي   النشءه   وكفالةه  ،  وأبوة    حانية  ،   وأسرة    كادحة    متفاهمة 

 .زكية   تقية   صالحة    وبيئة  

  عالقة    إن ها  فقط،  شهوانيةً   وال  ماديةً،  دنيويةً   عالقةً   ليست    الزوجين  بين  العالقةَ   إن  

 الصلة ، هذه وتصد ق   العالقة   هذه تصحُّ  وحينما كريمة ، روحية  
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رةه   الحياةه   إلى  تمتدُّ   فإن ها   ،  بعدَ   اَلخه ن    َجنَّات  )  المماته ل ونََها  َعد  خ  ن    َصلَحَ   َوَمن    يَد  م    مه   آَبَائههه

م   هه َواجه م    َوأَز  يَّاتههه ا  وإن    ،(23:  الرعد()َوذ ر ه   عليها   ويحافظ    العالقةَ   هذه  يحفَظ    ممَّ

، المعاَشرة    .عليه وما له ما طرف    كل ه  بمعرفةه  إال  ذلك يتحقَّق   وال  بالمعروفه

 والسعادة    الطمأنينة    تتحقق    وكيف  والمودة ؟   السكن    يحصل    وكيف  الراحة ؟   تكون    كيف  

،   ضيقَ   العشرةه،  سيئَ   الطبعه،   ثقيلَ   البيته   أحد الزوجين في   كان  إذا  ،   يغلب ه    األ ف قه   حمق 

ل ،   ويعميهه  ،  فكثيرَ   دخلَ   إذا   الغضب،   في   سريعًا   الرضا،   في   بطيءً   تعجُّ   خرجَ   وإذا   المن ه

،   فسيئَ  س نَ   أن    َعلهمَ   وقد  الظن ه شرةه   ح    والبعده   الل هين،  في  إال  تكون    ال  السعادةه   وأسبابَ   العه

 .لها أساسَ   ال التي   واألوهامه  الظنونه  عن

********** 

ه   لله   الحمد      نَا   والمرسلين،   األنبياءه   خاتمه   على  والسالم    والصالة    العالمين،  رب   سيده

 .أجمعين   وصحبهه   آلهه  وعلي  ،(وسلم عليه  للا  صلي) محمد  

ً:ًًًًثالثاًا 
 
ًاجملتمع ًًًاستقراًرًًعلًيًًاحلفاظ ًًًًفًًاألسرة ًًًدور

  أرضه   على   يعيش    َمن   كل ه   عاتقه   على  تقع    الوطنه   أمنه   مسؤوليةَ   أن    فيه   الشك    مما  

ن  الدولةه    والطمأنينةه   بالراحةه   ينعمون   سوف   الذين   هم   أن هم   ،حيث    ومقيمينَ   مواطنينَ   مه

  يخرج    التي   البوتقة    باعتبارها   األسرةه،   على  تقع    األولى   المسؤوليةَ   فإن    وبالطبع   فيه،

،  المواطن   منها    الصالح 

َها  تقومَ   وأن    المجتمعه،  أمنه   تجاهَ   تماًما  دوَرَها  تعي   أن  األسرةه   على  يجب    لذا   من   بدوره

َها  تنشئةه   خالله  ه   على  أوالده َها  خالله   من  أمنهه   وحفظه   الوطنه   حب    من   المختلفةه   أدواره

 :التالي  النحوه  على(  وتوعية   وتعاون   ورقابة    ووقاية    تربية  )

  المرتبةه   في   الوالدين  على  األبناءه   تربية   مسؤولية    تقع  :  لألسرةه   التربويُّ   الدور     ـ1

،   توفيرَ   تعني  ال  الشامله   معناها  في   والتربية    األولى، ،  والشرابه،  الطعامه   والكساءه

  حيث    ويسعد ه  اإلنسان  يصلح    ما  كذلك  تشمل    ،بل   الدنيا  أموره   من  ذلك  وغيره   والعالجه 

َها خالله  ومن األسرةه   على يجب     الكريمةه   والفضائله  القيمه  بغرسه  تهتمَ  أن    التربوي    دوره

  أداءه   على  وتحثه    الفرده   حياةَ   تدعم    التي  االجتماعيةه   والعاداته   واألخالقياته   واَلدابه 

ه تجاهَ   بمسئوليتهه  وإشعارهه  الحياةه  في  دورهه    في  صالًحا  مواطنًا وتجعل ه   ووطنهه  مجتمعه

،  وإتقانه   واإلخالصه   والتعاونه   والمحبةه   الصدقه :  مثلَ   المجتمعه    غرسه   وكذلك  العمله

ه   مفاهيمه  ،  أفئدةه   في  الوطنيةه   معاني  وترسيخه   واالنتماءه   الوطنه   حب   امتداد    فالوطن    االبناءه

  التي   األرضه   من  البقعة    تلك  فهو   شيئًا  اإلنسان    يكون    ال   وبدونهه  واألجداده   اَلباءه   لحياةه 

  ويجب    ،   ورعايتهها  أمنهها   دفءه   في  ونعيش    بخيراتهها  ونستمتع    فيها   ونموت    بها  ولدنَا
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هم،  إلى  ينقلوَها  أن    قبل  واالنتماءه   الوطنيةه   معنى  أوالً   واألمُّ   األبُّ   يعي   أن     وفي   أبناءه

نا   من   يصبح    والتميزه   بالرقي  األسرةه   ألفراده   العلمية    المستويات    فيه  بدأت    الذي  مجتمعه

 .صحيح    بشكل   األبناءه   إلى المفاهيمه  هذه إيصال   األسرةه  أفراده   على السهله 

  والنقاشه   بالحواره   االبناءه   مع   يتواصاَل   أن    الوالدين  على:  لألسرةه   التوعويُّ   الدور     ـ2

م ،  من  الصغار    يعيه  ال  بما   وتوعيتهه ،   مفاهيمَ   من  لديهم   ما  وتصحيح  أخطار    خاطئة 

ها  األسرةه   إلهماله   نتيجة    هو   وانحرافات    مشاكلَ   في  الشبابه   فوقوع     التوعوي    لدوره

ينَ   أَيَُّها   يَا: )تعالى  للاه   لقوله   امتثاالً  لهيك م    أَن ف َسك م    ق وا  آَمن وا   الَّذه   النَّاس    َوق ود َها  نَاًرا  َوأَه 

َجاَرة    .(6: التحريم( )َوال حه

ه   للدوره   مكمل    وهو  الوقائيُّ   الدور  :  الوقائيُّ   الدور     -3   إذ  عنه،  أهميةً   يقلُّ   وال  التربوي 

هم  تربيةه   في  دوَره م  أن    واألمهاته   اَلباء  من  كثير    يظنُّ    أو   الولده   بلوغه   عند  ينتهى  أوالده

وا   أوالَدهم  أن    ظنًا   فيترك    معين  سن   البنته    توجيه    إلى   يحتاجون   وال   السن    في   كبر 

،   األبوين فمسؤولية    عقباها،  ت حمد  ال  مشاكل  عنه  ينتج    التربيةه   في خلل   وهذا  ومتابعة 

،   والنصحه   التوجيهه   إلى  مستمرة    حاجة    في   فهم   االبناء    كبرَ   مهما   تنتهى   ال   واالرشاده

،  كباره   وتجارب  لخبراته   وبحاجة   ن  السن ه   أن    األسرةه   على  يجب    التي   الجوانبه   أبرزه   فمه

،  رفاقه   عن  إبعاد هم:  منها  ابنائَها   تقي    يمكن    فال   األهميةه   غايةه   في  النقطة    وهذه  السوءه

هم كان إذا األسرةه   تربية   تكتملَ  أن      الوالدان، بناه ما  يهدمون سوء   رفاق   ألوالده

، وتعاطي الجرائمه  معظم    .السوءه   رفاق   خلفَه   يقف الفكريه   واالنحرافه  المخدراته

  بالنفع عليهم يعود   فيما  وصرفهها  أوقاتههم، على المحافظةه  أهميةه  على األوالده  وتربية   

، العلميةه  البرامجه   طريق  عن طاقاتههم وتوجيهه   أوقاتههم شغله  ،وكذلك   والدوراته  النافعةه

،  الرياضةه   ممارسةه   و   المفيدةه،   التدريبيةه  ه   مظاهرَ   االبناءه   وتجنيبه   البدنيةه   والتطرفه   الغلو 

ه   واالنحرافه  ه   السلوكه   ظهوره   عن  األول    المسئول    هي  فاألسرة  .  السلوكي    أو   اإلجرامي 

ه   السلوكه   تكوين   عن  مسئولة    أن ها   كما  المنحرفه    تأثره   طريقه   عن  ذلك  ويأتي   السوي 

،  لمدة    الشديده   الحرمانه   أو  اَلباءه   بطبائع  األبناءه    وسيطرةه   األسرةه   استقراره   عدمه   أو  طويلة 

 .األفراده  بين والخصوماته  المشكالته 

،،،،،  ،،،،،  الصالةَ  وأقم                                            الدعاء 

   الوهاب عبد  ممدوح طه:  كتبه     

   األوقاف  بوزارة وخطيب إمام

 

                                                                  

 


