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 رعاية األسرة ومحايتها يف اإلسالمخطبة بعنوان: 
 م7201 أكتوبر 13 -هـ 9143 حمرم 22بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

 العنصر األول: أمهية األسرة ومكانتها يف اإلسالم
 ين: صفات األسرة املسلمةالعنصر الثا

 العنصر الثالث: أثر صالح األسرة يف استقرار اجملتمع
 اية األسرة يف اإلسالمالعنصر الرابع: مظاهر مح

 المقدمة:                                                            أما بعد:
 العنصر األول: أمهية األسرة ومكانتها يف اإلسالم

سالدُ  إلَّالديف م ذدد  جدء  إلسالدُ و لإللقُتددءألو إلَّالديف فو ى واحندل لإلردُ  وداذإل  لبقددء م إللذاديف و ءد  ذد إل إللادا   لدد إل جقد  إللقد   عبـا  ::
 إب ن هللا. -لح  م بنء  إلجملتمع، لأحءطهء بايءٍج كذري ء  إللتايف قءأل إلليت تضم  هلء إلجل  وم لإللنجءح 

لت  لصلْت عنء وو إلسالُ  هب إل إلملكان إلليفئيس للمجتمع )إلَّاليف ( لىل  ذجو كذري ، حىت لن ذ ه إللقنء و إلءتد أْل لىل ءدء تذد  ساليادهء ى 
و قء  عنءصيف بنءئهء مبء حيق ِّق إللتُؤو ، لإلالباجء ، ل دوقمل ِّ  ء   لإلوع إللفا  لذنيءهنء، ب  لنف إلسالُ م حمثف أتذءعه علدل إلملادء م ُمومءلملو لىل إلبت

  ى تكا   ذ ه إلَّاليف  عرب لاليلته إلملايفلعو لذ  إللزلإلج، إلل ي إلعتربه إلسالُ و لح ى الونم  هللا ى إلخللدق ملدء حيققده ءد  ءقءصد  ى إل يدء
ددْن تمدد مكفيفولنم  }: -تذددءذو لتقددءىل  -سباددءبيو  ل   قددا  هللا إل ددْك  لمقملفكو لمْقنمددء ِمْلجم ددْ ٍ  نم ددْ  كودد  ِّ ءم الوددْذامءنم  }[، ل قددا : 49]إللدد إلذ:أل:  {لمء 

ه ْن لمِم فدء الم  دمْقلممودانم  [، ودءلزلإلج ل اإل الودنفو كابيفدو، لال  نذلد  لنبادءن  أن 36] دس:  {إللف  ي نملمقم إلَّْمِْلمإلجم كولفهمء ِم فء تدوْنذ تو إلَّْمْذضو لمء ْ  أمبْدفوا 
نمه إلجلنددو  -نف هللام أ ادد ف عنهدددء  ل   لمددقم إلسبادددءنم إلَّل م ْ  ، لأاْلدددكم ْعددده لحددد ه ى إلجلنددو، وءسبادددءنو ال  ادددت يع أن حييدددء  -لءنددد  أن نم مل  م م

دء: لح ه بُ أبيس لال جليس  ل لك نملمقم هللاو آل   ءد  بفدس جناده  ٍ   }ِلجا د م دْ  بدمْفدٍس لمإلح  دء إللنفدء و إلتدفقوداإل ذمبفكودنو إللفد  ي نملمقمكودْن ء  :م أم دُّهم
ندْهمء ِمْلجمهمء   [، "1]إللناء :  {لمنملمقم ء 

، ل ولّبِّ  إللليفإلئزم إلل ذيقيو  ل لك ى لطءذ جق  إلسالُ  إللزلإلجم إللاذي م إللاحي  لتكا   إلَّاليف ، ابلاك  إلل ي حيفظ إل ويفوءءأل  لإلَّباءبم
ء  إللقففو لإلخلصاصيو، لحيقق ل يفى إللزلإلج ءء  ذاثءن عنه ء  إللاك  لإلالالتقيفإلذ، لإلءنتف عليهمء إبالذءغ إلملا   لإلليفمحو علل تلك 

ن علل  لك ى تاله  ء ل   -إللقُتو  إللايف فو، لت  بذفه إللقيْف كوْن أمِْلمإلجا ت ه  أمْن نملمقم لمكوْن ء ْ  أمبْدفوا  نمكوْن تقءىل: }لمء ْ  ْ:م تمْاكونواإل ل لميدْهمء لمجمقم م بدميدْ
أٍل ل قمْاٍ   دمتدمفمكفيفولنم{ ]إلليفل :  :م جق  بينكن "ى تفاري إلآل و: -ذمحه هللا   -[. تء  إلسءء  إلل ربي 21ءمام ف ا لمذممْحموا ل نف ى   مل كم آلم

 " أ.هن هبء  وق ف بقضكن ب لك علل بقضابملصءذيف  لإلخلتابو ءا  ا تتاإل ُّلن هبء، لتتاإلصلان ء  أجلهء، لذمحوا ذمحك
ءضددنو إللالدد  إللصددءن لتكددان أءِّددءا ءيفبيددو تقيددو طددءذيف  أالددء  بنددء  إلَّالدديف  كمددء أهنددء َّهنددء لدد لك حددث إلسالددُ  علددل حادد  إلنتيددءذ إللزلجددو 

مْذبمد ديْفأم و َّ  ُو إلْلمم َممءهل مدء لمل دد   ن همء، عفيفدو، تقدك أبنء ذدء علدل إلل بيدو إللصدء و، لقدا  إلليفالدا  صددلل هللا عليده لالدلن: " تدودْنكم دذ همء لم ٍع: ل ممءهل مدء لم  مام
إلوم ") ءتفق عليه(، لء  ذنء  يفى علمء  إلل بيو أن  لذ إلَّ  ى تيفبيدو إلل فد   ادذق  لذ إلَّب ، ل لدك لكثديف  ومءْظفميْف ب  مإلأل  إلل ِّ     تميف بمْت  م م

ِءتهء لل ف  ءن  تكا نه جنينءا ى ب نهء حىت  كرب. لص ق إللاء  عيف حءوظ لبيفإلذين ل   قا : ءُ
 أعد ت شعباً طيب األعراق ............األم مدرسة إذا أعد هتا
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دديفم إللافددذمءب   "بدد  لن إلليفالددا   مومددعم إللاددذءبم  وقاددء لىل لقيددق ذدد ه إللاددنو، ءاحن ِّددااء واإلئدد   لددك لءنءوقدده وقددء : ءمددْ  إلاْلددتم مءلم إلْلذمددء م م  ::م ءمْقام
دء     ضُّ ل ْلذمصميف  لمأمْحصمد و ل ْلفمديفْج  ومإ بفهو أمغم   ودمْليدمتدمزملفجْ  لصفدْا   ومإ بفدهو لمدهو ل جم ، لتد  كدءن كد   لدك لغدريه ءد  (ءتفدق عليده) " لمءمدْ  ملمْ  مْادتم  ْع ودمقملمْيده  اب 

 ل اقل لىل لقيقهء. ،لل إلملالن أن  دمتدمفمكفيفم ويهمءإللنصاص  إلوقاء تا:ا لىل لجُ  إللزلإلج، لإلعتذءذه لح ى إلملاءئ  إلملهمو إلليت جيب ع
 ذ ءء للاضءذ  كلهء. ذ   إلَّاليف لإلَّءن لإل ضءذإلأل، لإلعتربلإل إلجملتمع  إلَّاليف  ى بنء للق  و   إللليفب لىل أ يو 

  قا  أح  إلملاتايفتك: ل إل أذ أل أن هت   حضءذ  أءو وهنءو لالءئ  ثُث ذ :
 أالقط إللق لإلأل. -3    ................إلذ   إللتقلين........ -2        إلذ   إلَّاليف ................  -1

 * 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.

 ( إلطق  ويهن تل  ء  ءاهنن، ءكك ويهن حىت ال  امع هلن لال  قت ي هبن أح .* للك  تاقط إللق لإلأل: عليك بد )إللقلمء  لإلآلاب 
 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  .
 سلمةر الثاين: صفات األسرة املالعنص

تادددكا ءددد  إللقلدددق لإللضدددنك لإللتددداتيف لعددد   إلالالدددتقيفإلذ   لددد لك أتدددف ءدددع  –ى لتقندددء إلملقءصددديف  -ذندددءو كثدددري ءددد  إلَّالددديف  أحبـــ  يف ::
حضدديفإلتكن ى ذدد إل إللقنصدديف لنقدديفأل صددفءأل إلَّالدديف  إلملاددلمو إلآلءنددو إللاددقي   إلملاددتقيف   علددل أن ذدد ه إللصددفءأل ال تودد كيف ءدد  ابب إللتقدد إل  

 -ق إللقمل  علل أاليفان لجمتمقنء   لذ ه إللصفءأل تتمث  ويمء  ل :وقط للمنء ء  أج  إللت ذي
 بني أفرا  األسرة قائمة على احلبأواًل: أن تكون العالقات 

ت ده  أمْن  َّن صفءأل إل ب لإل نءن لإللق ف لإلملا   لإلليفمحدو ذد  أالدء  لتداإل  إل يدء  إللزلجيدو لإلهلد أل إلَّالدء  ءنهدء. تدء  تقدءىل:} دْ  ْم:م لمء 
أٍل ل قماْ  نملمقم لمكونْ  م:م نمكوْن ءمام ف ا لمذممْحموا ل نف ى   مل كم آلم كوْن أمِْلمإلجاء ل تمْاكونواإل ل لميدْهمء لمجمقم م بدميدْ  (21إلليفل : ) {ٍ   دمتدمفمكفيفولنم ء ْ  أمبْدفوا 

ِلإلجده  لعلدل ذأ  إللقءئمدو أءندء ن جيدو إل لديت ظد  حذهدء ى تلذده طداإل  لكءن صلل هللا عليه لاللن إلملث  إلَّعلل ى تذء   إل ب بينه لبدك أ
ددوم تمءلمددتْ حيءتدده  و ددء:" قمددْ  عمءئ ام ددلفنم ل الف عملمددل نم  جيمددوم لمل  ِّ  ملمْ أوْ ذ ْكهم ِّ  صمددلفل إل فو عملمْيدده  لمالم  إللنفددّب 

ددء   ددءنم ذمالوددا و إل ف   :تمءلمددتْ  .ءمددء غ دديْفألو عملمددل ب ام لمكم
ُم  ددلفنم ل  مإل  مبمدد ددلواإل هب مددء ل ىلم أمْصدد  تمء   نم  جيمددوم  : إللافددء م ودميدمقوددا و صمددلفل إل فو عملمْيدده  لمالم توهو  دمْاءاددء ودمقوْلددتو  :تمءلمددتْ  .أمْذال  ودمقمددء م ذمالوددا و إل ف   !!نم  جيمددوم : ومامْغضمددذدْ

دلفنم  دء :صملفل إل فو عملمْيه  لمالم ِ تْدتو حوذدفهم "  أءدء   لىل أن حذهدء وضديلو حصدلت .ويده لءدءذ !" ) ءادلن (. تدء  إللندالي ى ءديفح ءادلن:" ل  ِّ  تمدْ  ذو
 :تمدء م  ؟:م ذمالودا م إل ف  ءمدْ  أمحمدبُّ إللنفدء   ل لمْيدكم :" قمْ  عمْميف ل بْد   إلْلقمدءص  أمبفدهو تمدء م ء  إلَّحيء  وكءن صلل هللا عليه لاللن حيب عءئاو كثريإل  و

 .(." ) إلل ء ي لحانهأمبواذمء :تمء م  ؟ء ْ  إلليفِّ جمء    :تمء م  .عمءئ اموو 
زلجده إلل دءذيف  أ  إلملدنيءنك عءئادو ذحند  هللا عنهدء رادءا تيفالد  أءدقتهء ى حيدء   ل -صدلل هللا عليده لالدلن  -لق  كءن إل ب ى تلب إللنّب 

دءنم لمكودْن ى  ذمالودا   هللا   ِلإلج، ك   اتضيئاإل بضديءئهء، للندء ى إللذيدت إللنذداي إلَّالدا  لإللقد ل ، تدء  هللا تقدءىل: }لمقمدْ  كم دنمو  أواْلدام   ك  إلَّ  حمام
يفم لم مكميفم هللام كمث رياإل{ )إلَّحزإلب:  (.21ل ممْ  كمءنم  دميْفجوا هللام لمإلليدمْا م إلآلمن 

 .  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

كددان َيددع أودديفإل  إلَّالدديف  ءتقددءلبك ءتكددءتفك ءتكددءولك  كدد    قمدد  تدد ذ إلالددت ءعته  لال الدديمء ل إل كددءن إللزلجددءن  قمددُن ى لظيفددو أل وي
حندديفب لنددء أذلل إلَّءثلددو ى إللقمدد  لإللذنددء  ءهنددو  َّن إل يددء  تاددءذو لتقددءلن لتقءحندد    لتدد  كددءن صددلل هللا عليدده لالددلن نددري ءثددء    وقدد  
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مبهنو أذله،  لا  ثابه، لحيلب ءءته، ل يفتع إللثداب، لصصدف إللنقد   ل قلدف بقدريه، لعكد  ءدع إلخلدء  ، ل  اد   لإللتقمري   وكءن  قا 
ِلإلجه، لحيم  بضءعته ء  إللااق، ِلجته ل إل عييت ل قج  ءقهء، لكءن  ق ع إلللان ءع أ  لءاإلذ   لك ى إللانو لإللاري  كثري !! ءع 

 سرةاثلثا: رعاية احلقوق والواجبات بني أفرا  األ
ْقديفولأل  {   وك لك للزلجو حقاق  تء وهنءو حقاق ءتذء لو بك إللزلجك  وكمء أن للزلج حقاتءا  ْلمم ثْد و إللفد  ي عملمدْيه  ف اب  تدء  : } لمهلمو ف ء 

لتدد   " أي: لهلد  علدل إلليفجدء  ءدد  إل دق ءثد  ءدء لليفجدء  علدديه ، وْليدني  كد  لإلحد  ءنهمدء لىل إلآلندديف ءدء جيدب عليده ابملقديفلألإلبد  كثدري:" 
َ مءمدءن  إل ف    إلتدفقوداإل إل فم ى  إللنِّ امدء   بك صلل هللا عليه لاللن ذ ه إل قاق ى ن ذته إلجلءءقو ى حجو إللا إلل حيدث تدء :"  دْ ُوواذو ف  ومدإ بفكوْن أمنم

ددو  إل ف   دد  لمإلاْلددتمْالمْلتوْن ودودديفولجمهو ف ب كمل مم إل تمْكيفمذوابمددهو لملمكوددْن عملمددْيه  ف أمْن الم  ودداط ْئ م ودويفوءم دد ا لمهلمودد ف   ومددإ ْن ودمقمْلدد م  مل ددكم ومءحْندديف بواذو ف حنمدديْفابا غمددرْيم ءوددربمِّ حٍ   كوْن أمحم
ْلممْقيفولأل    .." ) ءالن (عملمْيكوْن ذ ِْتدوهو ف لمك ْاامهتوو ف اب 

ذجد   ادكا  ه) جدء وقد   –هللا عنده  ذحند  –عمديف بد  إلخل دءب لك لك إل قاق إلملتذء لو بك إلآلاب  لإلَّبنء   لت  َقهء لخلصهء الي ان 
ذه علل عقاته َّبيه، لبايءبه  قاته، وقء  إللال : : أءري إلملنيءنك أليس للالد  حقداق علدل لليه عقاق إلبنه ، واحضيف عميف إللال  لإلبنه لأبف 

ن (، تدء  إللالد : : مسده، ل قلمده إللكتدءب إلأبيه؟ تء : بلل، تء : ومء ذ  : أءري إلملدنيءنك؟ تدء  عمديف: أن  نتقد  أءده، لحياد   ) أي إللقديْف
ُا ) أي ننفاددء  (، لمل  قلمدد  ءدد  ِ أءددري إلملددنيءنك لن أيب مل  فقدد  ءدديئءا ءدد   لددك، أءددء أءدد  وإهنددء  جنيددو كءبددت جملاالدد ، لتدد  مسددء  جوقدد

أل لليده تذد  تادكا عقداق إلبندك، لتد  عققتده تذد  أن  ققدك، لأالدا وءلتفت عمديف لىل إلليفجد  لتدء  لده: جئدت ل ف  0إللكتءب حيفوءا لإلح إلا 
 .، عذ هللا انصُ علاإلن(أن  ا   لليك ؟! ( ) تيفبيو إلَّلال  ى إلسالُ 

 ولا أن ك  ويف  ء  أويفإل  إلَّاليف  أ ى ءء عليه ء  حقاق للإلجذءأل  لن تقصري   لصلُ حء  إلَّاليف  لإللذُ  لإللقذء  .
 سرة على القيم واألخالق واآل ابرابعا: تنشئة األ

يف  إلملالمو  وصدُح ألال ان أن بلديف  وديهن ءدنهي بذيندء ى َيدع ءدئان إل يدء ، ل لدك بتقلديمهن ْ إلب لذ ه إللصفو ء  أذن صفءأل إلَّال
إللصدُ  لإللصدا  لإلالالددتئ إلن ل ندا  إللذدت لنيفلجدده، ْل إلب إلل قدء  لإللادديفإلب، لإلحد إل  إللكذدري لتدداتريه لغدري  لدك ءدد  إلآل إلب إللديت حثتددء 

 عليهء إللاءذل إل كين.
ق  إلبد  عذدء  تدء  كندتو نلدفم ذالدا   هللا  صدلفل هللاو عليده لالدلفنم  اءادء لنء إلملث  لإللق ل  ى إلل بيو، و صلفل هللاو عليه لاللفنم  لت  حنيفب إللنّب

ءذمدك ، ل إل الدالتم وءالدا   هللام ، لل إل إلالدتقْنتم  :"قء و  وءالدتق ْ  : غُ و ، ل  أعلِّ موك كلمءأٍل : إلحفمظ  هللام حيفمظْدك ، إلحفمدظ  هللام جت دْ ه جتو
لو ابهلل  ، لإلعلددْن أنف إلَّءددوم لددا إلجتمقددْت علددل أن  نفقدداو بادد ٍ  ، مل  نفقدداو لال بادد ٍ  تدد  كتذدده هللاو لددك ، للن  إلجتمقدداإل علددل أن  ضودديفُّ 

ذد إل حد  ث حاد   :تدء أمح  لإلل ربإل  لإلل ء ي ل )  "با ٍ  مل  ضويفلو لال با ٍ  ت  كتذه هللاو عليك ، ذوو قمت  إلَّتُ و لجمففت  إللصُّاوفم 
 .(صايُ
ءبمددْت  مددلعدد   ددلفنم لمكم ءاددء ى  حمْجدديف  ذمالوددا   إل ف  صمددلفل إل فو عملمْيدده  لمالم ُم :  كوْنددتو غو ددلممموم  دمقوددا و دديفم بْدد م أميب  الم ودمقمددء م     ،  ي تم  دديشو ى  إللصفددْافمو  عومم

ُم و: " ومممء ِمإللمْت ت ْلكم ط ْقمميت  بدمْق و. ذمالوا و إل ف  صملفل إل فو عملمْيه  لمالملفنم " :م غو ين كم لمكوْ  ِم فء  مل يكم  .) إللذخءذي ( "المنِّ  إل فم لمكوْ  ب يمم 
إللكدد ب  ن كددلالأ اإلأن تقلمدد لإلإلحدد ذ علدديكن أن تقلمدداإل ألال كددن إللصدد ق ى إلَّءدداذ كلهددء  ل  :اآلابء الفضــالء واألمهــات الفضــلياتأيهــا 

ل إل بدك لندء إللندّب لذ إل ءءئع لكثري ى بياتنء لجمتمقنء    ى بظيفه كك إلبان  به وتكاب انبا   لال تاوه لبوق  تق  اقيفلن ء  حيث ال ت
ُا:  عتد  أءد   اءادء لأان صدلري، لذالدا  هللا تءعد  ى  لك   -صلل هللا عليه ل اللن - وقد  ذلى إللصداءيب إلجلليد  عذد  هللا بد  عدءءيف تدءئ

تءلددت: أذ أل أن أع يدده ُدديفاإل، وقددء  هلددء:  يفالددا  إللصددء ق إلملصدد لق: ))ءددء أذ أل أن تق يدده؟((بيتنددء، وقءلددت  : تقددء  أع يددك، وادداهلء إلل
 ))أءء لبك لا مل تق ه ءيئاء كوت ذت عليك ك بو((]أمح  لأبا  إلل  بان  حا [.
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ادديع عذدد  إللقددء ذ إلل إللقصددو إلجلميلددو إللدديت تذددك لنددء ءدد ى إلالذتمددء  بلدديف  إللقددين إلخللقيددو للددنش  عندد  الددلفنء إللصددءن   قددا لءددء أَدد  ذدد ه 
دد  أذبقددك   نددءذاإل، " : -ذمحدده هللا-إلجلدديُ   بدمندمْيددتو أءدديفي علددل إللصدد ق، ل لددك أ  نيفجددت ءدد  ءكددو لىل بلدد إل  أطلددب إللقلددن، ودداع ت  أوءِّ 

إلن( نيفج علينء عيفب، وان لإل إللقءولو، ومديفف لإلحد  ءدنهن، لتدء : ءدء ءقدك؟ تلدت: أذب قدان لعءذ ت  علل إللص ق، لملفء لصلنء أذض ) مْ م
  نددءذاإل. وظدد ف أ  أذددزأ بدده، و كدد ، ودديْف  ذجدد  ْندديف، وقددء  ءددء ءقددك؟ وانربتدده، واندد   لىل أءددريذن، واددال  وانربتدده، وقددء : ءددء محلددك 
ددك،  دد  علددل إللصدد ق، وانددءأل أن أنددان عهدد ذء. وصددءح ابكياددء، لتددء : أبددت ختددءأل أن ختددان عهدد  أوءِّ  ْت  أوءِّ  علددل إللصدد ق؟ تلددت: عءذدد م

نددان عهدد  هللا!! ر أءدديف بدديف ِّ  ءددء أندد له ءدد  إللقءولددو، لتددء : أان ائددب هلل علددل  دد  ك. وقددء  ءمددْ  ءقدده: أبددت كذددريان ى لأان ال أنددءأل أن أ
 ]بزذو إلجملءلس لءنتخب إللنفءئس للصفاذي[." . ت ع إلل يف ق، لأبت إلليا  كذريان ى إللتابو، وتءباإل َيقاء بربكو إللص ق لالذذه

رددع إللذنيددءن، لجنانددء ى تقدداه إلَّلال ، إللاددلين إللقدداه  لذدد ه إللصددفءأل إللنذيلددو  يف  علددل ذدد إل إلَّالددء  ل إل بنينددء إلَّالددلبنددء  أيهــا املســلمون:
وددنا  بكددان تدد  حصددلنء علددل أالدديف  صددء و، لءدد  جممددال إلَّالدديف رصدد  علددل جمتمددع وءحندد  تاددا ه إل ذددو، ل ادديفي ويدده إللصددُح، ل كثدديف 

 .بينهن إللتقءلن لإللتنءصُ لإللتآلف لإللتكءتف
ذدد ه جمماعددو ءدد  إللصددفءأل إللاإلجددب تاإلويفذددء ى إلَّالدديف  إلملاددلمو إللصددء و، إللدديت لددا لققددت ويهددء لقددن إلالالددتقيفإلذ لإللاددقء    أحبــ  يف ::

 لإلَّء  لإلَّءءن لإللاُءو لإلالطمئنءن .
 العنصر الثالث: أثر صالح األسرة يف استقرار اجملتمع

و  لذد ه إللصدفءأل ل إل تداإلويفأل ى إلَّالديف  إلملادلمو كءبدت صدء و   عيفونء ى عنصيفان إللاءبق صفءأل إلَّاليف  إلملادلمو إللصدء  أحب  يف ::
 َّن إلَّاليف  لذنو ء  لذنءأل إلجملتمع  وه  كءلقلب ل إل صلات صلُ إلجملتمع كله  لل إل وا أل وا  إلجملتمع كله!!
خلددري لحددب إللنددء  لحددب ل ن تذدد أ إلملاددنيلليو لإلَّ يددو ءدد  إلَّالدديف ، وءَّالدديف  إللدديت تدديفيب أبنء ذددء لتنمدد  تدد ذإلهتن لتلدديف  ى بفاالددهن حددب إل

إللقمددد  لحدددب إللددداط  لإللتمادددك ابَّندددُق لإللادددمءئ  إلسالدددُءيو، لإللددد وءل عددد  إللددداط  ءددد  إلَّعددد إل  لإل ءالددد   ، لمندددء ذددد  تقدددا  بذندددء  
 ع.مإلجملتمع.. أءء تلك إلَّاليف  إلليت ال هتتن َبنءئهء لت و هلن إل ذ  علل إلللءذب لال تنائهن تنائو إلجتمءعيو الليمو، لمنء ذ  هت   إلجملت

 لن إلالذتمء  بذنء  إلَّاليف لبنء  إلجملتمع  ذ أ ء  إلالذتمء  ابَّطفء  لتيفبيتهن لتنادئتهن تنادئو الدليمو، ومهدء  للظدءئف لأ لإلذ إلَّالديف تذد أ 
لذدا  كتادب ءدنهن لِمد  حيي دان بده إلخلدربإلأل   ءذكيفإل ءن  بااهتء إلَّلىل لءن  لجنءهبء َّل  طف ، لإلل ف  حيتءج لىل ذعء و لإلل  ه لإلَّاليف 

ملهدددءذإلأل لإللقدددء إلأل لتاإلعددد  إللادددلاو، إللددديت جتقلددده  دددتُ   ءدددع جمتمقددده، لإلَّالددديف  إللددديت ال هتدددتن َطفءهلدددء وهددد  ال تقددد   للمجتمدددع لال إللاددديف لإل
  لإللضيفذ، ومقظن إلملخيفبك لإلجلءرك لإلجمليفءك ذن ء  إلل    مل هتتن هبن أاليفذن لأبااهتن تنائو غري الليمو لذبدتهن تيفبيدو طء دو الديئو، لذد

أل لأنيفجددت لىل إلجملتمدع ذجدءال  دديفبك  تلدك إلَّالديف إللدديت جديفأل نلدف إلملددء   لنلدف إلملادءك  لإلخلُوددءأل، ولدن هتدتن َبنءئهددء، لابلتدء  أوديف
 .لجءرك لءنايفوك

لل إل أ دد  ، إ إل تصدديفأل إلَّ  ى إللاإلجددب إلل بدداي رددا ألال ذددء الباددلءله ءددع ءقءذوهددء لصدد  قتهء لإلالددتقذء  حنددياوهء لنيفلجهددء ءدد  بيتهددءودد
باددا   اليناددئانوُءددك أن إلَّبندء   ،ليو إللتاجيدده لإلل بيدو رددا ألال ه البصديفإلوه لتددت إللفديفإلغ لىل إلللهددا ءدع إلَّصدداءب لإلخلدُنإلَّب ءادنيل 

  ، لص ق إللقءئ :إلليتءءل ل قياان عياو إلملتايف  
 م احلياة وخلفاه ذليالً ـــه ...... ليس اليتيم من انتهى أبواه من

 لت أو أابً مشغوالً خت اً أم  .........ـى لـــهــــذي تـلقــــــــــإن الـيـتيم الــ
علدديكن لصددُح ألال كددن  لإللقيددء  علدديهن  لإللصددرب لإللتصددرب ى تقلدديمهن لتقا دد ذن علددل إلل ءعددو  لإلحفظدداذن ءدد  إللضدديءل ءددع  عبــا  ::

" ى تالدده:  عليدده لالددلنإلليفالددا  صددلل هللابكددن ءاددئالان عدد  أالدديفكن لألال كددن  ددا  إللقيءءددو  لبددك  لددك لإلعلمدداإل أ إللادذءب إللفءالدد  إلل ددءئش
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ءمء و ذمإلٍل لمءمْائوا   عمْ  ذمع يفت ه   ،كولُّكوْن ذمإلٍل لمكولُّكوْن ءمْائوا   عمْ  ذمع يفت ه   يْفأم و ذمإلع يمدو  ى  بدمْيدت  ، لمإلليففجو و ذمإلٍل ى  أمْذل ه  لمذوام ءمْائوا   عمْ  ذمع يفت ه  ، إلْس  لمإلْلمم
ددء لمءمْاددئوالمو  عمدد ْ  هم ددء ِمْلج  دديِّ   ه  لمءمْاددئوا   عمددْ  ذمع يفت دده   ،ذمع يفت هم لمكولُّكوددْن ذمإلٍل  ،لمإلليففجودد و ذمإلٍل ى  ءمددء   أمب يدده  لمءمْاددئوا   عمددْ  ذمع يفت دده   ،لمإلخلْمددء   و ذمإلٍل ى  ءمددء   الم

إلالد عءهو ، أحفدظم أ  حنديفعم ؟ حدىت  وادا م إلليفجد و عد  أذدد    " لنف هللام الدءئ   كد ف ذإلٍل عمدءلتدء  أ ضدءا :  لمءمْادئوا   عمدْ  ذمع يفت ده " ) ءتفدق عليده(
إللصدّب أءءبدو عند  لإلل  ده، لتلذده إلل دءذيف جداذيف  » قا  إلسءء  إلللزإل  ذمحده هللا ى ذالدءلته أجندع إلليفالدءئ :   (إلب  حذءن بان  حا بيت ه ") 

لليده، ودإن عوداِّ   إلخلدري لعلمده  بادا عليده لالدق   الء جو نءليو ء  ك  بقش لصاذ ، لذا تءب  لكد  ءدء بقدش، لءءئد  لىل كد  ءدء  دء  بده
ِذ ى ذتذدو إللقديِّ ن عل يده لإللداإل  ى إلل بيء لإلآلنيف  أباإله، لك  ءقلن له لءني ِّ ب، للن عاِّ   إللايف لأو ْ  م ل دء  إللذهدءئن  ءدق  لذلدك، لكدءن إللدا

 والال كن أءءبو ى أ   كن لالتاالان عنهن ومء إل أبتن تءئلان؟!!! «.له
 رابع: مظاهر محاية األسرة يف اإلسالمالعنصر ال

لأحكءءه إللاماو إلمليايف  أحءط إلَّاليف  بايءج ءد  إلَّءد  لإلَّءدءن حيفدظ َيدع أوديفإل  إلَّالديف  لحيميهدء  هلن إلسالُ  مبذء ئ أيها املسلمون:
 ء  إلالبزالق ى إللفاء  أل إللاتال ى إللاذهءأل .

أل هند  لده حكدن لإلحد  ى إل د  أل إل يفءدو أل وم  إلملقلا  أن ك  أءديف  سة:ل الزواج لألحكام الشرعية اخلمومن أهم هذه املظاهر مشو 
 . إلالالتاذءب أل إللكيفإلذو أل إلسابحو  ع إل إللزلإلج وإبه  املهء كلهء لصتلف حكمه حاب حء  إللاخص

ِلإلجدده ملدديفض عندد ه   لأبدده ل إل تددزلج وإبدده  فددءذق  إل يددء  بقدد  أل  لحيضدديف  ى  لددك أن ءخصددءا أعيفودده ءقيفوددو ءخصدديو تدديفذ إلَّطذددء  عدد   
ِلجيددو بقدد  علددل أثيفذددء لىل إلملاتاددفل حددىت وددءذق إل يددء    ِلجيددو  ودداه أبدداإله لال إللددزلإلج حددىت  فيفحددء بدده  وتددزلج لءددع أل  ءقءءدديف   ءقءءدديف  

َ مْ    كوْن ل ىلم إللتدفْهلوكمو  لإلج حكمه حيفإل  َّبه  ني ي إلهلُو   لهللا تقءىل  قا : }وه إل إللز   .(195إللذقيف : ) {لمالم تدوْلقواإل 
لإللزءدءن لإلملكدءن  ولدا جدء أل  وقد  تيفكده إللادءذل إل كدين لظديفلأل إل دء  ومن أهم مظـاهر محايـة األسـرة أيضـاً عـدم سديـد سـن الـزواج:

حدديفب أل ءدديفض إلجتددءح إللددذُ  لإللقذددء    لتضددل علددل إللاددذءب لإلليفجددء   وفدد  ذدد ه إل ددء  جيددِا بدد  جيددب إللددزلإلج ى إللصددليف لتكثددري إللنادد  
لويمء ع إل  لك جيب ذوع ال  إللزلإلج حدىت تنضدي إللفتدء  لتذلدد أءد ذء لتكدان تدء ذ  صدايء لجاد :  لعزهتن  لإللقم  علل تا  إلملالمك

ِلإلج إللقءصدديفإلأل وددإن  لددك صدديفج جدديُ ذاددء   لعقليددء لبفادديء علددل تذقددءأل إللددزلإلج لءاددئاليءته جتددءه إلل ذ ددو  أءددء ءددء بدديفإله ى ذدد ه إلَّ: ءدد  
ءبان إلملصيفي ال  إللزلإلج ءيفإلعء  ملقتضدل إل دء  لإللزءدءن لإلملكدءن  لذد إل  تاإلودق ءدع ءذدء   ال  ق يه  ل لك ح   إللق  عليُ   لوءت  إللا 

 إللايف قو لءقءص ذء إللاماو .
ل لدك َن بق د  لكد  طفد  حقده ى إلليفحندءعو لإل ضدءبو لإل ندءن  لد لك ءديفعت  :تنظـيم النسـ ومن أهم مظاهر محايـة األسـرة أيضـاً 

ذعء ددو أل تيفبيددو أل تاجيدده   وهدد إل  ددني ي لىل  أءددء ل إل كثدديف إللنادد  لأصددذُ إللكثدديف  إللكددءثيف     لن إلليفحنددءعو حددالك كددءءلك ملدد  أذإل  أن  تمهددء 
 واء  إلجملتمع لإلهنيءذه   وقلينء إلتذءل إلَّلإلءيف إلسالذيو لءيفإلعء  إلملقءص  إللايفعيو حىت رمل ألال ان لأاليفان لجمتمقنء لبُ ان .

أل لإلَّحدداإل  لإلَّحكددء  إلالجتمءعيددو  ل هدد أل ءدد   لددك لىل بنددء  أالدديف  تا ددو  يفإلعدد  إللاددءذل إل كددين إللظدديفل  –أ هددء إلملاددلمان  -لذكدد إل 
 الليمو إللذنيءن القي   بيفحنء إلليفمح .

 هللا أالا  أن حيفظ ألال ان لبنءتنء لأذلنء لأاليفان لجمتمقنء ء  ك  ءكيفله لالا !!
                                         ،،،،،وأقم الصالة                                                      ،،،،،الدعاء  
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