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العنصر األول :أمهية األسرة ومكانتها يف اإلسالم
دءأل إلَّالديففو ى واحندل لإلردُ وداذإل لبقددء م إللذاديف و ءد ذد إل إللادا لد إل جقد إلسالدُ إلَّالديفم ذد
عبـا  ::لقد جدء إلسالدُ و لإللقُتد و

بايءج كذري ء إللتايف قءأل إلليت تضم هلء إلجل وم لإللنجءح  -إب ن هللا.
لح م بنء إلجملتمع ،لأحءطهء ٍ
أل لىل ءدء تذد ساليادهء ى
لت
لصلت عنء و إلسالُ هب إل إلملكان إلليفئيس للمجتمع (إلَّاليف ) لىل ذجو كذري  ،حىت لن ذ ه إللقنء و إلءتد ْ
ْ
ث أتذءعه علدل إلملادء م و
إللتُؤ  ،لإلالباجء  ،لدو مقلِّ ء لإلوع إللفا لذنيءهنء ،ب ل فن إلسالُ م مح ف
وُمم مءللو لىل إلبتقء عنءصيف بنءئهء مبء ِّ
حيقق و
ى تكا ذ ه إلَّاليف عرب لاليلته إلملايفلعو لذ إللزلإلج ،إلل ي إلعتربه إلسالُ و لح ى والنم هللا ى إلخللدق ملدء حيققده ءد ءقءصد ى إل يدء
إلسباددءبيو ل قددا هللا  -تذددءذو لتقددءىل  { :-ملءد ْ وكد ِّ مءد ْ ٍ منلم ْقنمددء مِْل مجد ْدك لم مقلف وكد ْدن تمد م فك ويفل من } [إللد إلذ:أل ،]49 :ل قددا  { :والد ْدذ ماء من
ف
ض ملء ْ أمبْد وفاه ْن ملِمفدء مال دم ْقلم ومدا من } [ دس ،]36 :ودءلزلإلج ل اإل والدنفو كابيفدو ،لال نذلد لنبادءن أن
إلج وكلف مهء ِمفء تدوْنذ و
ت ْإلَّ ْمذ و
إلل ي منلم مق ْإلَّ ْمِمل م
أال د مكنمه إلجلنددو  -مل م م ْعدده لح د ه ى إلجلنددو ،وءسباددء ون ال اددت يع أن حييددء
ا د ف عنهددء ل أ فن هللام  -لءن د أن منلمد مدق إلسباددء من إلَّل م ْ  ،ل ْ
دس لإلحد م ٍ
ف
لح ه بُ أبيس لال جليس ل لك منلم مق هللاو آل ءد بفدس جناده ا
ِلجدء { :م :أمدُّ مهدء إللنفدء و إلتدف وقداإل مذبف وك ودن إللد ي منلم مق وك ْدن ءد ْ بدم ْف ٍ م

مل منلم مق ءْند مهء مِْل مج مهء } [إللناء " ،]1 :
إلئز إلل ذيقيو ى لطءذ
إلج إللاذي م إللاحي لتكا إلَّاليف  ،ابلاك إلل ي حيفظ إل وويفءءأل ل
إلَّباءب ،لو ِّلّب إللليف م
م
ل لك جق إلسالُ إللزل م
نت عليهمء إبالذءغ إلملا لإلليفمحو علل تلك
ء إللقففو لإلخلصاصيو ،لحيقق ل يفى إللزلإلج ءء ذاثءن عنه ء إللاك لإلالالتقيفإلذ ،لإلء ف
إلجء لتم ْا وكنواإل للمْيد مهء مل مج مق م بدمْيدنم وك ْن
ْ:ته أم ْن منلم مق لم وك ْن ء ْ أمبْد وفا وك ْن أ ْمِمل ا
{لء ْ م
إللقُتو إللايف فو ،لت بذفه إللقيفْن علل لك ى تاله  -تقءىل :م
ءاف ا لذ ْمحوا ل فن ى ملك مآلٍ :
أل ل مق ْاٍ دمتمد مف فك ويفل من} [إلليفل  .]21 :تء إلسءء إلل ربي  -ذمحه هللا  -ى تفاري إلآل و":جق بينكن
م م مم م
م م
ابملصءذيف لإلخلتابو ءا ا تتاإل ُّلن هبء ،لتتاإلصلان ء أجلهء ،لذمحوا ذمحكن هبء وق ف بقضكن ب لك علل بقض" أ.ه

ل د لك حددث إلسالددُ علددل حا د إلنتيددءذ إللزلجددو َّهنددء أالددء بنددء إلَّالدديف كمددء أهنددء ءضددنو إللال د إللصددءن لتكددان ِّأء دءا ءيفبيددو تقيددو طددءذيف
عفيفدو ،تقدك أبنء ذدء علدل إلل بيدو إللصدء و ،لقدا إلليفالدا صددلل هللا عليده لالدلن " :تودْن مك وُ إللْ مم ْديفأمو َّ ْمذبدم ٍع :ل ممءهلمدء مل م مادذ مهء مل مَمءهلمدء مللد ن مهء،
ت م م مإلو "( ءتفق عليه) ،لء ذنء يفى علمء إلل بيو أن لذ إلَّ ى تيفبيدو إلل فد ادذق لذ إلَّب ،ل لدك لكثديف
ومءظْ مف ْيف ب م إلأل إلل ِّ تميفبم ْ
ءُِءتهء لل ف ءن تكا نه جنينءا ى ب نهء حىت كرب .لص ق إللاءعيف حءوظ لبيفإلذين ل قا :
األم مدرسة إذا أعد هتا ............أعد ت شعباً طيب األعراق
()1

ءل إللْذمددء م م
وقددء لىل لقيددق ذد ه إللاددنوِّ ،
إلالددتم م م
داء واإلئد لددك لءنءوقدده وقددء  ":م :مء ْق ماد مديف إلل فاددذمءب :مءد ْ ْ
دذءب ا
بد لن إلليفالددا مومد مدع إللاد م
ءاحند ا
ص ْدا ومإبفدهو لمدهو ل مجدء " (ءتفدق عليده) ،لتد كدءن كد لدك لغدريه ءد
ومد ْليمدتمدمزفل ْج ومإبفهو أم مغ ُّ
صد و ل ْل مف ْديفج ملمءد ْ مملْ م ْادتم ْع ومد مقلمْيده ابل ف
صيف ملأ ْ
مح م
ض ل ْلذم م
ويهء ،ل اقل لىل لقيقهء.
إلوقء ا
تا :لىل لجُ إللزلإلج ،لإلعتذءذه لح ى إلملاءئ إلملهمو إلليت جيب علل إلملالن أن دمتمد مف فكميف م
إللنصاص ا
للق و إللليفب لىل أ يو إلَّاليف ى بنء إلجملتمع لإلَّءن لإل ضءذإلأل ،لإلعتربلإل ذ إلَّاليف ذ ءء للاضءذ كلهء.
قا أح إلملاتايفتك :ل إل أذ أل أن هت حضءذ أءو وهنءو لالءئ ثُث ذ :
 -2إلذ إللتقلين -3 ........................أالقط إللق لإلأل.
 -1إلذ إلَّاليف ................
* لك هت إلَّاليف  :عليك بتلييب لذ (إلَّ ) إلجقلهء ختج ء لصفهء بد"ذبو بيت"
* للك هت إللتقلين :عليك بد (إلملقلن) ال جتق له أ يو ى إلجملتمع لتل ء ءكءبته حىت حيتقيفه طُبه.
* للك تاقط إللق لإلأل :عليك بد (إللقلمء لإلآلاب ) إلطق ويهن تل ء ءاهنن ،ءكك ويهن حىت ال امع هلن لال قت ي هبن أح .
وإ إل إلنتفت (إلَّ إللاإلعيو) ،لإلنتفل (إلملقلن لإلَّب إلملخلص) ،لالق ت (إللق ل ) وم يفيب إللنش علل إللقين؟!
لء ذ إل إلملن لق كءبت أ يو إلَّاليف لءكءبتهء ى إلسالُ .
العنصر الثاين :صفات األسرة املسلمة
أحب ـ يف  ::ذنددءو كثددري ء د إلَّالدديف  -ى لتقنددء إلملقءصدديف – تاددكا ء د إللقلددق لإللضددنك لإللتدداتيف لع د إلالالددتقيفإلذ ل د لك أتددف ءددع
حضديفإلتكن ى ذد إل إللقنصدديف لنقدديفأل صددفءأل إلَّالدديف إلملاددلمو إلآلءنددو إللاددقي إلملاددتقيف علددل أن ذد ه إللصددفءأل ال تود كيف ءد ابب إللتقد إل
وقط للمنء ء أج إللت ذيق إللقمل علل أاليفان لجمتمقنء لذ ه إللصفءأل تتمث ويمء ل -:
أوالً :أن تكون العالقات بني أفرا األسرة قائمة على احلب

َّن صفءأل إل ب لإل نءن لإللق ف لإلملا لإلليفمحدو ذد أالدء لتداإل إل يدء إللزلجيدو لإلهلد أل إلَّالدء ءنهدء .تدء تقدءىل {:ملءد ْ ْم م:تده أم ْن
نلمق لم وكن ء أمبْد وفا وكن أ ْمِلإلجء لتا وكنواإل للميدهء لجق بديدنم وكن ءاف ا لذ ْمحوا ل فن ى ملك مآلمٍ :
أل ل مق ْاٍ دمتمد مف فك ويفل من} (إلليفل )21 :
ْ م م م م م مْ ْ م م م م م
م م
م م ْ ْ
ْ م ا مْ
لكءن صلل هللا عليه لاللن إلملث إلَّعلل ى تذء إل ب بينه لبدك أِلإلجده لعلدل ذأ إللقءئمدو أءندء ن جيدو إللديت ظد حذهدء ى تلذده طداإل
دت :ملمكددء من مذ والددا و إل ف
صدلفل إل فو معلمْيدده مل مال دلف من لفال معلمددل من جيمدوم ملل ِّ مملْ أو ْ ذْك مهددء .تمءلمد ْ
حيءتدده و مقد ْ معءئ ما دوم تمءلمد ْ
دت ":مءددء غد ْديف و
دّب م
أل معلمددل ب ماددء إللنفد ِّ
دت :من جيمدوم!! ومد مقددء م مذ والددا و إل ف
دت :ومام ْغ م
مصد تمء من جيمدوم .تمءلمد ْ
ضدْذدتوهو دم ْااءددء ومد وق ْلد و
صدلفل إل فو معلمْيدده مل مالدلف من ل مإل مبدم مدُ إلل فاددء م ومديمد وقددا و  :أ ْمذالدلواإل هبدمدء ل مىل أ ْ
م
دت وحذفد مهدء!" ( ءادلن ) .تدء إللندالي ى ءديفح ءادلن ":ويده لءدءذ لىل أن حذهدء وضديلو حصدلت  ".أءدء
صلفل إل فو معلمْيه مل مالدلف من :ل ِّ تمد ْ وذِتْ و
م
دك؟ تمدء م :
مح ُّ
دب إللنفدء للمْي م
ء إلَّحيء وكءن صلل هللا عليه لاللن حيب عءئاو كثريإل و مق ْ مع ْميفل بْد إللْ مقدءص أمبفدهو تمدء م  ":م :مذ والدا م إل ف مءد ْ أ م
اذء ( ".إلل ء ي لحانه).
إلليف مجء ؟ تمء م  :أمبو م
معءئ ماو .تمء م  :ء ْ ِّ
لق كءن إل ب ى تلب إللنّب  -صدلل هللا عليده لالدلن  -لزلجده إلل دءذيف أ إلملدنيءنك عءئادو ذحند هللا عنهدء رادءا تيفالد أءدقتهء ى حيدء
وال مدا مح مادنمو
ك إلَِّلإلج ،ك اتضيئاإل بضديءئهء ،للندء ى إللذيدت إللنذداي إلَّالدا لإللقد ل  ،تدء هللا تقدءىل{ :لممقد ْ مكدء من لم وك ْدن ى مذ والدا هللا أ ْ
ل مم ْ مكء من دم ْيف وجا هللام ملإلليمد ْام إلآلمنميف مل م مكميف هللام مكث اريإل} (إلَّحزإلب.)21:
واينمء تقا إلَّاليف علل إل ب لإللق ف لإل نءن لإلل أل وإن إللاقء لإللفيفحو تاي يف علل َيع أويفإل إلَّاليف ذجءال لباء ا لألال إلا .
اثنيا :التعاون بني أفرا األسرة

ويكددان َيددع أوديفإل إلَّالدديف ءتقددءلبك ءتكددءتفك ءتكددءولك ك د قم د تد ذ إلالددت ءعته لال الدديمء ل إل كددءن إللزلجددءن قمددُن ى لظيفددو أل
ءهنددو َّن إل يددء تاددءذو لتقددءلن لتقءحند لتد كددءن صددلل هللا عليدده لالددلن نددري ءثددء وقد حندديفب لنددء أذلل إلَّءثلددو ى إللقمد لإللذنددء
()2

لإللتقمري وكءن قا مبهنو أذله ،لا ثابه ،لحيلب ءءته ،ل يفتع إللثداب ،لصصدف إللنقد ل قلدف بقدريه ،لعكد ءدع إلخلدء  ،ل اد
ءع ِلجته ل إل عييت ل قج ءقهء ،لكءن ق ع إلللان ءع أِلإلجه ،لحيم بضءعته ء إللااق ،لءاإلذ لك ى إللانو لإللاري كثري !!
اثلثا :رعاية احلقوق والواجبات بني أفرا األسرة

وهنءو حقاق ءتذء لو بك إللزلجك وكمء أن للزلج حقاتءا وك لك للزلجو حقاق تء  { :ملمهلو ف ءثْد و إللفد ي معلم ْديه ف ابلْ مم ْق وديفلأل } تدء
إلبد كثدري ":أي :لهلد علدل إلليفجدء ءد إل دق ءثد ءدء لليفجدء علدديه  ،و ْليدني كد لإلحد ءنهمدء لىل إلآلندديف ءدء جيدب عليده ابملقديفلأل" لتد
اذ ف َ ممءدءن إل ف
مند ْ ُوو و
بك صلل هللا عليه لاللن ذ ه إل قاق ى ن ذته إلجلءءقو ى حجو إللا إلل حيدث تدء  ":إلتدف وقداإل إل فم ى إللنِّ مادء ومدإبف وك ْن أ م
دربٍح ملمهلدو ف
دك وم ْ
محد ا إل تمكمْيفوذابدمدهو ومددإ ْن ومد مق ْلد م ملد م
اذ ف م
ءحندديفبو و
مل ْ
لج وه ف ب مكل ممددو إل ف مللم وكد ْدن معلمدْديه ف أم ْن مال دوداطْئ م ود ويف مءد وك ْن أ م
إلالددتم ْالمْلتو ْن و د وديف م
دري وءد مِّ
حند ْديفااب مغد ْ م

معلمْي وك ْن ذِْتود وه ف ملك ْا ماوهتو ف ابلْ مم ْق ويفلأل ( ".ءالن ).
لك لك إل قاق إلملتذء لو بك إلآلاب لإلَّبنء لت َقهء لخلصهء الي ان عمديف بد إلخل دءب – ذحند هللا عنده – وقد ( جدء ه ذجد ادكا
لليه عقاق إلبنه  ،واحضيف عميف إللال لإلبنه لأبفذه علل عقاته َّبيه ،لبايءبه قاته ،وقء إللال  : :أءري إلملنيءنك أليس للالد حقداق علدل
أبيه؟ تء  :بلل ،تء  :ومء ذ  :أءري إلملدنيءنك؟ تدء عمديف :أن نتقد أءده ،لحياد إلمسده ،ل قلمده إللكتدءب ( أي إللقديفْن ) ،تدء إللالد : :
أءددري إلملددنيءنك لن أيب مل فق د ءدديئءا ء د لددك ،أءددء أء د وإهنددء ِجنيددو كءبددت جملاال د  ،لت د مسددء وجق دُا ( أي ننفاددء ) ،لمل قلم د ء د
إللكتءب حيفوءا لإلح إلا  0وءلتفت عمديف لىل إلليفجد لتدء لده :جئدت ل ف تادكا عقداق إلبندك ،لتد عققتده تذد أن ققدك ،لأالداأل لليده تذد
أن ا لليك ؟! ) ( تيفبيو إلَّلال ى إلسالُ  ،عذ هللا انصُ علاإلن).
ولا أن ك ويف ء أويفإل إلَّاليف أ ى ءء عليه ء حقاق للإلجذءأل لن تقصري لصلُ حء إلَّاليف لإللذُ لإللقذء .

رابعا :تنشئة األسرة على القيم واألخالق واآل اب
لذ ه إللصفو ء أذن صفءأل إلَّاليف إلملالمو وصدُح ألال ان أن بلديف وديهن ءدنهي بذيندء ى َيدع ءدئان إل يدء  ،ل لدك بتقلديمهن ْ إلب
إللصدُ لإللصدا لإلالالددتئ إلن ل ندا إللذدت لنيفلجدده ،لْ إلب إلل قدء لإللاديفإلب ،لإلحد إل إللكذدري لتدداتريه لغدري لدك ءد إلآل إلب إللديت حثتددء
عليهء إللاءذل إل كين.
اءدء
دت نل م
لت حنيفب إللنّب صلفل هللاو عليه لاللف من لنء إلملث لإللق ل ى إلل بيو ،وق إلبد عذدء تدء كن و
دف ذالدا هللا صدلفل هللاو عليده لالدلف من ا
ٍ
دالت وءالدا هللام  ،لل إل إلالدتقْن م
ءذدك  ،ل إل ال م
وقء  : ":غُ و  ،ل أعلِّ ومك كلمءأل  :إلح مفظ هللام حي مفظْدك  ،إلح مفدظ هللام جتد ْ ه وجت م
ت وءالدتق ْ
ٍ
ٍ
ضد ُّديفلو
دت علددل أن نفقدداو با د  ،مل نفقدداو لال با د ت د كتذدده هللاو لددك  ،للن إلجتمق داإل علددل أن و
ابهلل  ،لإلعلد ْدن أ فن إلَّء دوم لددا إلجتمقد ْ
ٍ
ٍ
ف" ( أمح لإلل ربإل لإلل ء ي لتدء  :ذد إل حد ث حاد
لجففت ُّ
با مل و
إللص وا م
ضيفلو لال با ت كتذه هللاو عليك  ،وذو مقت إلَّتُ و م
صايُ).
دا مفو ،ومد مقددء م
ديش ى إلل ف
ص دلفل إل فو معلمْيدده مل مال دلف من ملمكءبدم ْ
لع د عو ممد مديف بْد م أميب مال دلم مموم دم وقددا و  :وكْند و
صد ْ
دت مد ي تم د و
دت غو مُ اءددء ى مح ْجدديف مذ والددا إل ف م
ك ط ْق مميت بدم ْق و  ( ".إللذخءذي ).
ت ت ْل م
ك ملوك ْ ِمفء مل م
صلفل إل فو معلمْيه مل ماللف من " م :غو مُ و :مال ِّن إل فم ملوك ْ بيممين م
يك" وم ممء مِإللم ْ
مذ والا و إل ف م
أيهــا اآلابء الفضــالء واألمهــات الفضــليات :علدديكن أن تقلمداإل ألال كددن إللصد ق ى إلَّءدداذ كلهددء لإلحد ذلإل أن تقلمداإل ألال كدن إللكد ب

ء حيث ال تاقيفلن وق تق لبه با لال تاوان به وتكابان ك إلبك ى بظيفه لذ إل ءءئع لكثري ى بياتنء لجمتمقنء ل إل بدك لندء إللندّب
اءدء لأان صدلري ،لذالدا هللا تءعد ى
 صلل هللا عليه ل اللن -لك وقد ذلى إللصداءيب إلجلليد عذد هللا بد عدءءيف تدءئُا :عتد أءد ابيتنددء ،وقءلددت  :تقددء أع يددك ،وادداهلء إلليفالددا إللصددء ق إلملصد لق(( :ءددء أذ أل أن تق يدده؟)) تءلددت :أذ أل أن أع يدده ُد اديفإل ،وقددء هلددء:
((أءء لبك لا مل تق ه ءيئاء وكتذت عليك ك بو))[أمح لأبا إلل بان حا ].
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لءددء أَ د ذد ه إللقصددو إلجلميلددو إللدديت تذددك لنددء ءد ى إلالذتمددء بلدديف إللقددين إلخللقيددو للددنش عن د الددلفنء إللصددءن قددا إللادديع عذ د إللقددء ذ
دت أءدديفي علددل إللصد ق ،ل لددك أ نيفجددت ءد ءكددو لىل بلد إل أطلددب إللقلددن ،ودداع ت أ ِّوءد أذبقددك ند ادءذإل،
إلجلدديُ -ذمحدده هللا " :-بدمنمدْيد و

لعءذ ت علل إللص ق ،لملء لصلنء أذض ( مْ م إلن) نيفج علينء عيفب ،وان لإل إللقءولو ،ومدفيف لإلحد ءدنهن ،لتدء  :ءدء ءقدك؟ تلدت :أذبقدان
ف
ند ادءذإل .وظد ف أ أذدزأ بدده ،و كد  ،ودديفْ ذجد ْندديف ،وقددء ءددء ءقددك؟ وانربتدده ،واند لىل أءددريذن ،واددال وانربتدده ،وقددء  :ءددء محلددك
علددل إللصد ق؟ تلددت :عءذد م تْ أ ِّوءد علددل إللصد ق ،وانددءأل أن أنددان عهد ذء .وصددءح ابكياددء ،لتددء  :أبددت ختددءأل أن ختددان عهد أ ِّوءددك،
لأان ال أنددءأل أن أنددان عهد هللا!! ر أءدديف بدديفِّ ءددء أند له ءد إللقءولددو ،لتددء  :أان ائددب هلل علددل د ك .وقددء مءد ْ ءقدده :أبددت كذددريان ى
َيقء بربكو إللص ق لالذذه" [ .بزذو إلجملءلس لءنتخب إللنفءئس للصفاذي].
ت ع إلل يف ق ،لأبت إلليا كذريان ى إللتابو ،وتءباإل ا

أيهــا املســلمون :لبنددء ل إل بنينددء إلَّالديف علددل ذد إل إلَّالددء إللاددلين إللقدداه لذد ه إللصددفءأل إللنذيلددو رددع إللذنيددءن ،لجنانددء ى تقدداه إلَّلال ،
وددنا بكددان تد حصددلنء علددل أالدديف صددء و ،لءد جممددال إلَّالدديف رصد علددل جمتمددع وءحند تاددا ه إل ذددو ،ل ادديفي ويدده إللصددُح ،ل كثدديف
بينهن إللتقءلن لإللتنءصُ لإللتآلف لإللتكءتف.
أحب ـ يف  ::ذ د ه جمماعددو ءد إللصددفءأل إللاإلجددب تاإلويفذددء ى إلَّالدديف إلملاددلمو إللصددء و ،إللدديت لددا لققددت ويهددء لقددن إلالالددتقيفإلذ لإللاددقء
لإلَّء لإلَّءءن لإللاُءو لإلالطمئنءن .

العنصر الثالث :أثر صالح األسرة يف استقرار اجملتمع
أحب يف  ::عيفونء ى عنصيفان إللاءبق صفءأل إلَّاليف إلملادلمو إللصدء و لذد ه إللصدفءأل ل إل تداإلويفأل ى إلَّالديف إلملادلمو كءبدت صدء و
َّن إلَّاليف لذنو ء لذنءأل إلجملتمع وه كءلقلب ل إل صلات صلُ إلجملتمع كله لل إل وا أل وا إلجملتمع كله!!

ل ن تذد أ إلملاددنيلليو لإلَّ يددو ءد إلَّالدديف  ،وءَّالدديف إللدديت تدديفيب أبنء ذددء لتنمد تد ذإلهتن لتلدديف ى بفاالددهن حددب إلخلددري لحددب إللنددء لحددب
إللقم د لح ددب إلل دداط لإللتما ددك ابَّن ددُق لإللا ددمءئ إلسال ددُءيو ،لإلل د وءل ع د إلل دداط ء د إلَّع د إل لإل ءال د  ،لمن ددء ذ د تق ددا بذن ددء
إلجملتمع ..أءء تلك إلَّاليف إلليت ال هتتن َبنءئهء لت و هلن إل ذ علل إلللءذب لال تنائهن تنائو إلجتمءعيو الليمو ،لمنء ذ هت إلجملتمع.
لن إلالذتمء بذنء إلَّاليف لبنء إلجملتمع ذ أ ء إلالذتمء ابَّطفء لتيفبيتهن لتنادئتهن تنادئو الدليمو ،ومهدء للظدءئف لأ لإلذ إلَّالديف تذد أ
ءذكيفإل ءن بااهتء إلَّلىل لءن لجنءهبء َّل طف  ،لإلل ف حيتءج لىل ذعء و لإلل ه لإلَّاليف لذدا كتادب ءدنهن لِمد حيي دان بده إلخلدربإلأل
لإلملهددءذإلأل لإللقددء إلأل لتاإلع د إللاددلاو ،إللدديت جتقلدده ددتُ ءددع جمتمقدده ،لإلَّالدديف إللدديت ال هتددتن َطفءهلددء وه د ال تق د للمجتمددع لال إللادديف
لإللضيفذ ،ومقظن إلملخيفبك لإلجلءرك لإلجمليفءك ذن ء إلل مل هتتن هبن أاليفذن لأبااهتن تنائو غري الليمو لذبدتهن تيفبيدو طء دو الديئو ،لذد
تلدك إلَّالديف إللدديت جديفأل نلدف إلملددء لنلدف إلملادءك لإلخلُوددءأل ،ولدن هتدتن َبنءئهددء ،لابلتدء أوديفِأل لأنيفجددت لىل إلجملتمدع ذجدءال ديفبك
لجءرك لءنايفوك.
ودإ إل تصدديفأل إلَّ ى إللاإلجددب إلل بدداي رددا ألال ذددء الباددلءله ءددع ءقءذوهددء لص د قتهء لإلالددتقذء حنددياوهء لنيفلجهددء ء د بيتهددء ،لل إل أ د
إلَّب ءادنيلليو إللتاجيدده لإلل بيدو رددا ألال ه البصديفإلوه لتددت إللفديفإلغ لىل إلللهددا ءدع إلَّصدداءب لإلخلدُن ،وُءددك أن إلَّبندء اليناددئان باددا
إلليتءءل ل قياان عياو إلملتايف  ،لص ق إللقءئ :
ليس اليتيم من انتهى أبواه من  ......هـ ـم احلياة وخلفاه ذليالً
إن الـيـتيم الـ ـ ـ ـ ـ ـذي تـلقـ ـ ــى ل ــه.........أماً ختلت أو أابً مشغوالً

عبــا  ::علدديكن لصددُح ألال كددن لإللقيددء علدديهن لإللصددرب لإللتصددرب ى تقلدديمهن لتقا د ذن علددل إلل ءعددو لإلحفظدداذن ء د إللضدديءل ءددع

إللادذءب إللفءالد إلل ددءئش لإلعلمداإل أبكددن ءاددئالان عد أالدديفكن لألال كددن ددا إللقيءءددو لبددك لددك إلليفالددا صددلل هللا عليدده لالددلن ى تالدده":
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وكلُّ وك ْن مذ ٍإلل ملوكلُّ وك ْن مء ْائوا مع ْ مذعيفتهْ ،إلس مءء و مذ ٍإلل ملمء ْائوا مع ْ مذعيفته  ،ملإللفيف وج و مذ ٍإلل ى أ ْمذله ملوذ ما مء ْائوا مع ْ مذعيفته ،ملإللْ مم ْيفأمو مذإلعيمدو ى بدمْيدت
إلخلدمدء و مذ ٍإلل ى مءددء مالدديِّ ه ملمء ْاددئوا معد ْ مذعيفتدده ،ملإللفيف وجد و مذ ٍإلل ى مءددء أمبيدده ملمء ْاددئوا معد ْ مذعيفتدده ،ملوكلُّ وكد ْدن مذ ٍإلل
مِْلج مهددء ملمء ْاددئوالمو معد ْ مذعيفت مهددء ،مل ْ
ظ أ حنديف مع ؟ حدىت وادا م إلليفجد و عد أذد
ملمء ْادئوا معد ْ مذعيفتده" ( ءتفدق عليده) لتدء أ ضدءا  " :ل فن هللام الدءئ كد ف ذ ٍإلل عمدء إلالد عءهو  ،أحفد م
بيته "( إلب حذءن بان حا ) قا إلسءء إلللزإل ذمحده هللا ى ذالدءلته أجندع إلليفالدءئ « :إللصدّب أءءبدو عند لإلل ده ،لتلذده إلل دءذيف جداذيف
الء جو نءليو ء ك بقش لصاذ  ،لذا تءب لكد ءدء بقدش ،لءءئد لىل كد ءدء دء بده لليده ،ودإن عو ِّدا إلخلدري لعلمده بادا عليده لالدق
عا إللايف لأو ْ م ل دء إللذهدءئن ءدق لذلدك ،لكدءن إللداِذ ى ذتذدو إللقديِّن عليده لإللداإل
ى إلل بيء لإلآلنيف أباإله ،لك ءقلن له لءنيِّب ،للن ِّ

له» .والال كن أءءبو ى أ كن لالتاالان عنهن ومء إل أبتن تءئلان؟!!!
العنصر الرابع :مظاهر محاية األسرة يف اإلسالم

أيها املسلمون :لن إلسالُ مبذء ئه لأحكءءه إللاماو إلمليايف أحءط إلَّاليف بايءج ءد إلَّءد لإلَّءدءن حيفدظ َيدع أوديفإل إلَّالديف لحيميهدء
ء إلالبزالق ى إللفاء أل إللاتال ى إللاذهءأل .
ومن أهم هذه املظاهر مشول الزواج لألحكام الشرعية اخلمسة :وم إلملقلا أن ك أءديف أل هند لده حكدن لإلحد ى إل د أل إل يفءدو أل
إلالالتاذءب أل إللكيفإلذو أل إلسابحو ع إل إللزلإلج وإبه املهء كلهء لصتلف حكمه حاب حء إللاخص .

لحيضدديف ى لددك أن ءخص دءا أعيفودده ءقيفوددو ءخصدديو تدديفذ إلَّطذددء ع د ِلإلجدده ملدديفض عن د ه لأبدده ل إل تددزلج وإبدده فددءذق إل يددء بق د أل
ءقءءدديف ِلجيددو ودداه أب داإله لال إللددزلإلج حددىت فيفحددء بدده وتددزلج لءددع أل ءقءءدديف ِلجيددو بقد علددل أثيفذددء لىل إلملاتاددفل حددىت وددءذق إل يددء
فهلو مكو} (إللذقيف .)195 :
وه إل إللزلإلج حكمه حيفإل َّبه ني ي إلهلُو لهللا تقءىل قا  { :ملمال تدوْل وقاإل َمْ وك ْن ل مىل إللتد ْ

ومن أهم مظـاهر محايـة األسـرة أيضـاً عـدم سديـد سـن الـزواج :وقد تيفكده إللادءذل إل كدين لظديفلأل إل دء لإللزءدءن لإلملكدءن ولدا جدء أل
حدديفب أل ءدديفض إلجتددءح إللددذُ لإللقذددء لتضددل علددل إللاددذءب لإلليفجددء وفد ذد ه إل ددء جيدداِ بد جيددب إللددزلإلج ى إللصددليف لتكثددري إللناد
لإللقم علل تا إلملالمك لعزهتن لويمء ع إل لك جيب ذوع ال إللزلإلج حدىت تنضدي إللفتدء لتذلدد أءد ذء لتكدان تدء ذ صدايء لجاد :
لعقليددء لبفادديء علددل تذقددءأل إللددزلإلج لءاددئاليءته جتددءه إلل ذ ددو أءددء ءددء بديفإله ى ذد ه إلَّ :ءد ِلإلج إللقءص ديفإلأل وددإن لددك صدديفج جدديُ ذاددء
عليُ لوءت إللا ال ق يه ل لك ح إللقءبان إلملصيفي ال إللزلإلج ءيفإلعء ملقتضدل إل دء لإللزءدءن لإلملكدءن لذد إل تاإلودق ءدع ءذدء
إللايف قو لءقءص ذء إللاماو .
ومن أهم مظاهر محايـة األسـرة أيضـاً تنظـيم النسـ  :ل لدك َن بق د لكد طفد حقده ى إلليفحندءعو لإل ضدءبو لإل ندءن لد لك ءديفعت
إلليفحنددءعو حدالك كددءءلك ملد أذإل أن تمهددء أءددء ل إل كثدديف إللناد لأصددذُ إللكثدديف إللكددءثيف لن ذعء ددو أل تيفبيددو أل تاجيدده وهد إل ددني ي لىل
واء إلجملتمع لإلهنيءذه وقلينء إلتذءل إلَّلإلءيف إلسالذيو لءيفإلعء إلملقءص إللايفعيو حىت رمل ألال ان لأاليفان لجمتمقنء لبُ ان .
لذك د إل  -أ هددء إلملاددلمان – يفإلع د إللاددءذل إل كددين إللظدديفلأل لإلَّح داإل لإلَّحكددء إلالجتمءعيددو ل ه د أل ء د لددك لىل بنددء أالدديف تا ددو
الليمو إللذنيءن القي بيفحنء إلليفمح .
هللا أالا أن حيفظ ألال ان لبنءتنء لأذلنء لأاليفان لجمتمقنء ء ك ءكيفله لالا !!
الدعاء،،،،،

وأقم الصالة،،،،،
كتبه  :خادم الدعوة اإلسالمية
د  /خالد بدير بدوي
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