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ُُُاألسرة ُُُبناء ُُُضوابط

 
ُعليهُاُُاحلفاظ ُُُوسبل

ِ العالميَن،   نُ )) :القائِل في كتابِِه الكريمِ الحمدُ هللِ رب  َُُُُوم  ك م  ُأَنف س  ن  ُلَك مُم   َُخلََق ُأَن  آيَات ه 

ٍمُ ل  قَو  آَليَاٍتُ ل َكُ
ذََٰ ف يُ ُ إ نَّ َمةًُُۚ َوَرح  َودَّةًُ مَّ بَي نَك مُ َوَجعََلُ إ لَي َهاُ ك ن واُ ل  تَس  َواًجاُ أَز 

ونَُ نَا محمدًا عبدُهُ  وأشهدُ أْن ال إِلَهَ إِال  هللاُ وحدَهُ ال شريَك لَهُ، وأشهدُ أنَّ سيدَ   ((،يَتَفَكَّر 

  إلى بإحساٍن    ُهمْ آِلِه وصحبِِه، وَمن تبعَ   وعلىورسولُهُ، اللهم صل ِ وسلْم وبارْك عليِه،  

 .يوِم الدينِ 

ُ:وبعدُ 

  وقد امتنَّ   (،وجلَّ   )عزَّ   هللاِ   نعمِ   ن أعظمِ مِ   اإلنسانِ   في حياةِ   األسريِ   الكيانِ   وجودَ   فإنَّ 

ُ )ُسبحانَهُ: الحق   يقولُ  حيثُ  الكريِم، هِ في كتابِ  النعمةِ  بهذهِ  عبادهِ  على هُ سبحانَ هللاُ  َّللاَّ

َنُُ م   َوَرَزقَك مُ َوَحفََدةًُ بَن يَنُ ك مُ َواج  أَز  ُ ن  م   لَك مُ َوَجعََلُ َواًجاُ أَز  ُ ك م  أَنف س  ُ ن  م   لَك مُ َجعََلُ

ُ َُّللاَّ ُه م  ن وَنَُوب ن ع َمت  م  ُي ؤ  ل  ُُۚأَفَب ال بَاط  ونَُالطَّي  بَات  ف ر  ُُ.(يَك 

ا هَ ببنائِ   اإلسالمُ   اهتمَّ   كَ ؛ لذلِ عنهُ   األولِ   الدفاعِ   ، وحصنُ المجتمعِ   هي نواةُ   واألسرةُ 

متماسكً قوي    بناءً  يحققُ ا  بما    األمنُ   فيعمَّ   ،ا هَ أفرادِ   جميعِ   بينَ   والرحمةَ   المودةَ   ا، 

 شريكِ   انتقاءِ   بضرورةِ   اإلسالميةُ   الشريعةُ   جاءتْ   ه، حيثُ كل ِ   لمجتمعِ ل  واالستقرارُ 

  تحققِ   علي أهميةِ   ، كما نبهتْ الزوجيةِ   الحياةِ   ي إلي استقرارِ ، تؤد ِ فائقةٍ   بعنايةٍ   الحياةِ 

 ، حيثُ والنفسيةِ   واالجتماعيةِ   ا الماليةِ هَ جوانبِ   بكل ِ   األسرةِ   ليةِ ئومس  علي تحملِ   القدرةِ 

هللاُ ا  نَنبي    يقولُ  وسلم(  )صلي  معشرَُ(  :عليه  استطاعَُمَُُُالشبابُ ُُياُ الباءةَُُُنُ ُُمنكمُ

هُلهُفإن ُُُفعليهُبالصومُ ُُنُلمُيستطعُ ،ُومَُللفرج ُُُوأحصنُ ُُللبصرُ ُُأغضُ ُُه ُفإن ُُُفليتزوجُ 

 .   وجاء(
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م هِ ليتِ ئوم بمسهِ وإشعارِ ،  سليمةً   تربيةً   األبناءِ   بتربيةِ   اإلسالميةِ   الشريعةِ   عنايةُ   وتأكدتْ 

، ومجتمعِ هِ دينِ   تجاهَ  يؤسسُ م،  هِ م ووطنِ هِ م  مِ سويةٍ   قويةٍ   أسرةٍ   لبناءِ   مما    ن خاللِ ، 

؛ فهم األبناءِ   في نفوِس   النافعةِ   والتقاليدِ   ، والعاداتِ   والمجتمعيةِ   الدينيةِ   القيمِ   غرِس 

ُق وا):  هُ سبحانَ  الحق    يقولُ   الوالدين ، حيثُ   في أعناقِ   أمانة   ُآَمن وا يَن ُالَّذ  ُأَي َها ُُُيَا أَن ف َسك م 

َجاَرة ُ َُوال ح  ُنَاًراَُوق ود َهاُالنَّاس  ل يك م  ُ ))  :عليه وسلم(  )صلي هللاُ ا  نَنبي    ، ويقولُ (َوأَه  إنَّ

ُبيت هُالرجلُ ُاه ُ،ُأحفَظُأمُضيََّعُ؟ُحتىُي سألَُهللاَُسائٌلُكلَُّراعٍُعماُاسترعَُ   ُ(عنُأهل 

أن   الدنيا    واألمهاتِ   لآلباءِ   عينٍ   قرةَ   يكونُ   الذريةِ   صالحَ   كما   حيثُ   ،واآلخرةِ في 

عَل نَاُُ):  هُ سبحانَ  يقولُ  ي ٍنَُواج  ُأَع  ةَ يَّات نَاُق رَّ نَاَُوذ ر   َواج  ُأَز  ن  ُلَنَاُم  ُيَق ول وَنَُربَّنَاَُهب  يَن َوالَّذ 

تَّق يَنُإ َماًما ل م  ُآدَمُانقطعَُُإذاُماتَُ) (:وسلمعليه  هللاُ   )صليا نَنبي   ويقولُ ، (ل  ُُعمل ه ُُابن 

ُبهُ،ُعلٍمُي ُ وأصدقٍةُجاريٍةُ،ُُثالٍث:نُُمُ لُ إ ُ ُ(.ولٍدُصالحٍُيدعوُلهُُوأنتفع 

و  ه  رجال أو امرأةً   الناِس   خيرَ   : أن  عليه وسلم(  )صلي هللاُ   ا الكريمُ نَلنا نبي    نَ وقد بي  

كُ ُمكُ رُ يُ خ):  عليه وسلم(  )صلي هللاُ   يقولُ   حيثُ   ألهِلِه،م  هُ خيرُ  وقد كان    (هُ مُألهلُ خير 

ن ، فمَ الجد ِ   ، ونعمَ األب ِ   ، ونعمَ الزوجِ   ، نعمَ هِ ألهلِ   الناِس   خيرَ   عليه وسلم(  )صلي هللاُ 

 أصاًل. فيه  ال خيرَ   هِ فيه ألهلِ  ال خيرَ 

 

 **** 

والصالةُ   رب ِ   هللِ   الحمدُ  أشرفِ   والسالمُ   العالمين،  محمدٍ نَسيدِ   الخلقِ   علي   هِ وآلِ   ا 

 أجمعين. هِ وصحبِ 

 متآلفةً   ، مترابطةً األسرةِ   علي كيانِ   علي الحفاظِ   الحرِص   كلَّ   يحرصُ   اإلسالمَ   إن  

  هُ أن     يجدُ الكريمِ   انِ ءفي القر  ، فالمتأملُ المتبادلِ   والتقديرِ   واالحترامِ  علي الحب ِ   قائمةً 

المرأةَ سمَّ  للرجلِ زوجً   ي  القرآنِ   زوجةٍ   بلفظِ   ولم تردْ   ،ا   القرآنَ   وكأنَّ   ،الكريمِ   في 

اتخذَ   الكريمَ  التكافؤِ مِ   قد  ِ   ن  ِ   اللغوي  التكافؤِ   وداللةً   إشارةً   واللفظي  ِ   علي  ،  المعنوي 

ُل بَاٌسُلَه نَُّ): هُ سبحانَ  يقولُ  حيثُ  َُوأَن ت م  ُل بَاٌسُلَك م  ث ل ُُ)  :هُ سبحانَ ويقولُ  (،ه نَّ ُم  َولَه نَّ

ُُ نَّ يَُعلَي ه  وفُ الَّذ  ۖ:ُ)تعالي    ، ويقولُ   (ب ال َمع ر  تََسب واُ  اُٱك  مَّ يٌبُم   ُنَص  َجال  َُُول لن  َسآءُ ُُل  لر  
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يبٌُ اُُنَص  مَّ تََسب نُُم   في   الجامعةِ   في خطبتهِ   عليه وسلم(  )صلي هللاُ ا  نَنبي    ، ويقولُ (ۚ ٱك 

ُلَكمُعلىُنسائ كمُحقًّاُ،ُولنسائ كمُعليكمُألَُ): الوداعِ  حجةِ   .  (حقًّاُإنَّ

 والواجباتِ   والحقوقِ   والرحمةِ   والمودةِ   السكنِ   على  قائم    الزوجينِ   بينَ   فاألمرُ 

  تستقرَّ   أنْ   ال يمكنُ   األسريةُ   ، والحياةُ واالستعالءِ   الغلبةِ   ألوانِ   ا عن كل ِ ، بعيدً المتبادلةِ 

أجواءِ  إن  والقهرِ   واالستعالءِ   الغلبةِ   في  تستقرُ مَ ،  أجواءِ   ا   واالحترامِ   التقديرِ   في 

  ومواجهةِ   الصعابِ   وتحملِ   البهجةِ   صناعةِ   علىا  هَ أطرافِ   من جميعِ   ، والعملِ المتبادلِ 

سيدُ التحدياتِ  وكان  الدرداءِ نَ،  أبو  هللاُ   ا  رأيتنِ :  هِ لزوجتِ   يقولُ   عنه(  )رضي  ي  إذا 

نِ  غضبتُ  يتُ  غضبىَ  كِ وإذا رأيتُ  ي، فرض   .، وإال لم نصطحبْ كِ رض 

 .في الدنيا واآلخرةِ  لسعادةُ ا تتحققَ  حتى، مستقرةً  سعيدةً  األسرُ  تعيشَ  أنْ  فما أجملَ 

  

 ُاإمامًُُللمتقينَُُاواجعلنَُُُأعينٍُُقرةَُُُانَُوذريات ُاُنَُنُأزواجُ لناُمُ ُاُهبُ نَُربَُّ

 


