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ااُ اسساَّةيف ف ضى اا وا االر ضاإناا َ قااشر المناَّةيف ااس ءا ا ال اىء لا ا جعاا اإلساالم اسساَّير ءاة وبادير ااء
لقد جاء
اإلسالم والعالق ُ
ُ
ياج كمري اس التنَّةعاُ اليت تضمس هلا اجلدةيفر وال جاح  -إبشن هللا.
اجملتمع ،وأباطها ٍ
ادُ َىل ااا قماا سسي اها ف
وقد
وصلت ع اةيفُ اإلسالم هب ا املكىن الَّئيس للمجتمع (اسسَّي) َىل انجيف كمريي ،بىت َن ء ه الع اةيف اات ْ
ْ
ااميف
التالؤم ،واال جام ،وةاُ رقلِّا اس اواضع الفنا لم ياهنا ،ا َن
اإلسالم ربث أتماعه علاا امل ر
ُُمر راوليف َىل ا تقاء ع اصَّ ائها مبا ِّ
حيقق ُ
ر
اإلسالم َبدى ُسرس هللا ف اخللاق ملاا حيققاه ااس اقاصاد ف احليااي
ف تكىةس ء ه اسسَّي عرب وسيلته املنَّوعيف وءة الزواج ،ال ي اعتربه
ُ
اإل ااا ييف َش ةقااىر هللا  -تمااانو وتعاااىل  { :-رواا ْاس ُكا ِّاا رءا ْاة ٍء رنلر ْقرااا رِْو رجا ْاك لر رعل ُكا ْان ترا رك َُّو رن } [الا ان ،]49 :ُ:وةقااىرُ { :سا ْام راا رن
ض روا ْس أرْا ُف ه ْن روِماا رال ةار ْعلر ُماى رن } [ةاس ،]36 :ضاالزواج َ اشا ُسا يف كى يايف ،وال ة ملاة لن اان أن
اج ُكل رها ِما تاُْم ُ
ت ْاس ْرن ُ
ال ي رنلر رق ْاس ْرِرو ر
أس ا ركره اجل اايف  -مل ةر رد ْعااه وبااده ف اجل اايف ،ضاإل ااا ُن ال ة اات يع أن حييااا
ةن ا ع هااا َش أن هللار  -وا ا أن رنلرا راق اإل ااا رن ر
اسور ْام ،و ْ
اس واب راديٍ
وبده ال أ يس وال جليس ل لك رنلر رق هللاُ آلام ااس فاس ج اه ا
ِوجاا { :ر :أرةاُّ رهاا ال اا ُ اتا ُقاىا رن ُك ُان الا ي رنلر رق ُك ْان ا ْاس ار ْف ٍ ر
رو رنلر رق اْا رها رِْو رج رها } [ال اء" ،]1 :
ائز ال ميعييف ف َطان
اب ،وةُ ِّلّب اللَّ ر
ميا الىبيد لتكىةس اسسَّي ،ابلنكا ال ي حيفظ احلَُُّااُ واس ر
ل لك جعا اإلسالم الزو ر
اج ال ر
اس العفيف واخلصىصييف ،وحيقق ل َّف الزواج اا ةماثان ع ه اس ال كس واالستقَّان ،واانت عليهما إبسماغ املىاي والَّمحيف علا تلك
اجا لتر ْ ُكُىا َلرْيا رها رو رج رع را ارْيار ُك ْن
ْ:ته أر ْن رنلر رق لر ُك ْن ا ْس أرْا ُف ُك ْن أ ْرِرو ا
{وا ْس ر
العالقيف النَّةفيف ،وقد مه القَّْن علا شلك ف قىله  -تعاىل :ر
ك رآل ر ٍُ :ل رق ْىٍم ةارترا رفك َُّو رن} [الَّوم .]21 :قار اإلاام ال ربي  -نمحه هللا  -ف تف ري اآلةيف":جعا ي كن
را رىا اي رورن ْمحريفا َن ف رشل ر
ابملصاءَّي واخلتى يف اىا اي تتى ُّااون هبا ،وتتىاصلىن اس أجلها ،ونمحيفا نمحكن هبا ضع ف عضكن لك علا عض" أ.ه
ل ا لك بااث اإلسااالم علااا ب ااس انتيااان الزوجاايف سهنااا أسااا اااء اسسااَّي كمااا أهنااا اض ا يف الىلااد الصااان لتكااىن ِّأا اا اَّ ياايف تقياايف طاااءَّي
عفيفايف ،تعاك أ اءءاا علاا ال يايف الصااحليف ،لقاىر الَّساىر صاالا هللا علياه وسالن " :تُاْ رك ُ الْ رم ْاَّأريُ س ْرن ار ٍع :ل رماهلراا روحلر ر ام رها رو راراهلراا رولاادة رها،
ت ةر رد راو "( اتفق عليه) ،واس ء ا ةَّى علماء ال ييف أن اون اسم ف تَّ يايف ال فاا ة امق اون اسب ،وشلاك لكثاَّي
ضراظْ رف َّْ ر اُ ِّ
الدةس ترَّر ْ
االِاتها لل فا ا تكىة ه ج ي ا ف ها بىت ةكرب .وصدق الناعَّ باضظ َ َّاءين َش ةقىر:
األم مدرسة إذا أعددهتا ............أعددت شعباً طيب األعراق
()1

ال الْمراااءر ري
اسااتر ر ر
ااا ضىائااد شلااك وا اضعااه ضقااار ":ر :را ْع رنا راَّ الناامراب :راا ْاس ْ
اماب ا
ااا َن الَّسااىر راضرا راع النا ر
اضعااا َىل لقيااق ءا ه ال ا يف ،اى ِّا ا
ص ُاس ل ْل رف ْاَّج رورا ْاس رملْ ةر ْ اتر ْع ضرا رعلرْياه ابلص ْاىم ضرإ اهُ لراهُ و رجااء " (اتفاق علياه) ،وقاد كاان كاا شلاك وغاريه ااس
ضرا ْليراترارزو ْج ضرإ هُ أر رغ ُّ
صَّ روأ ْ
رب ر
ض ل ْلمر ر

ضيها ،وةارتر رد ارَّ أاَّءاا ،وة اعا َىل
ااضعا ا
قىَ :ىل َجالر الزواج ،واعتمانه َبدى امل ائا املهميف اليت جيب علا امل لن أن ةارترا رفكرَّ ر
ال صىص ا
لقيقها.
ولقد ض س اللَّب َىل أمييف اسسَّي ف اء اجملتمع واسان واحلضاناُ ،واعتربوا ءدم اسسَّي ءداا للاضاني كلها.
ةقىر أبد امل تنَّقكَ :شا أناُ أن هتدم بضاني أايف ضه او وسائا ثالث ءة:
 -2اءدم التعلين -3 ........................أسقط القدواُ.
 -1اءدم اسسَّي................
* لكة هتدم اسسَّي :عليك تلييب اون (اسم) اجعلها ختجا اس وصفها ا"ن يف يت"
* ولكة هتدم التعلين :عليك ا (املعلن) ال جتعا له أمييف ف اجملتمع وقلا اس اكا ته بىت حيتقَّه طال ه.
* ولكة ت قط القد واُ :عليك ا (العلماء واآلابء) اطعس ضيهن قلا اس ءإهنن ،ءكك ضيهن بىت ال ة مع هلن وال ةقتدي هبن أبد.
ضإشا انتفت (اسم الىاعييف) ،وانتفا (املعلن واسب املخلص) ،وسق ت (القدوي) ضمس ةَّيب ال شء علا القين؟!
العنصر الثاين :صفات األسرة املسلمة املستقرة
أحب ـ يف ه :ء اااو كثااري اااس اسسااَّ  -ف وقع ااا املعاصااَّ – تنااكى اااس القلااق والض ا ك والتااىتَّ وعاادم االسااتقَّان ل ا لك أقااف اااع
بضاَّاتكن ف ءا ا الع صااَّ ل عااَّأل صاافاُ اسسااَّي امل االميف اآلا اايف ال ااعيدي امل ااتقَّي علااا أن ءا ه الصاافاُ ال تُا كَّ اااس ابب التعااداا
ضقط وَمنا اس أجا الت ميق العملة علا أسَّان وجمتمع ا وء ه الصفاُ تتمثا ضيما ةلة-:
أوالً :أن تكون العالقات بني أفراد األسرة قائمة على احلب:

سن صفاُ احلب واحل ان والع ف واملىاي والَّمحايف ءاة أساا وقاىام احليااي الزوجيايف واهلادأل اسساا ا هاا .قاار تعااىل {:روا ْاس ْر ر:تاه أر ْن
نلرق لر ُكن اس أرْا ُف ُكن أ ْرِواجا لت ُكُىا َلرياها وجعا ايار ُكن اىا اي ون ْمحيفا َن ف رشلك رآلرٍ :
ُ ل رق ْىٍم ةارترا رفك َُّو رن} (الَّوم)21 :
ْ ر ر ر ر ر رْ ْ ر ر ر ر ر
ر ر
ر ر ْ ْ
ْ ر ا رْ
وكان صلا هللا عليه وسلن املثا اسعلا ف تماار احلب ي ه و اك أِواجاه وعلاا نأ القائمايف أا اا ندجيايف الايت ظاا بمهاا ف قلماه طاىار
اىر ا
ات :روركااا رن رن ُسا ُ
صاالا ا ُ رعلرْيااه رو رساال رن َال رعلرااا رندجيرايفر روَ ِّ رملْ أ ُْانْك رهااا .قرالرا ْ
بياتااه ض رعا ْاس رعائ رن ايفر قرالرا ْ
ات ":راااا غا ْاَّ ُ
اّب ر
ُ رعلرااا ر اااء ال ا ِّ
اىر ا
اار رن ُسا ُ
ات :رندجيرايفر!! ضرا رقا ر
صاالا ا ُ رعلرْيااه رو رساال رن َ رشا رش را ر النااا ري ضرايرا ُقا ُ
ات :ضرإر ْغ ر
رصاادقراء رندجيرايفر .قرالرا ْ
ضاْماتُهُ ةار ْىااااا ضرا ُق ْلا ُ
ىر :أ ْرنسالُىا هباراا َ رىل أ ْ
ر
ات ُبما رهاا!" ( ا الن ) .قاار ال اىوي ف ءاَّح ا الن ":ضياه َءااني َىل أن بمهاا ضضايليف بصالت  ".أااا
صلا ا ُ رعلرْيه رو رسال رن ِّ َ :قرا ْد ُنِقْ ُ
ر
اار:
اك؟ قر ر
اار ":ر :رن ُس ر
اس اسبياء ضكان صلا هللا عليه وسلن حيب عائنيف كثريا ض رع ْس رع ْمَّو ْاس الْ رعااص أر اهُ قر ر
رب ُّ
اب ال اا َلرْي ر
اىر ا را ْاس أ ر
ىءا ( ".ال ا ي وصااه اسلما )
الَّ رجار؟ قر ر
رعائ رنيفُ .قر ر
ار :أرُ ر
ار :ا ْس ِّ

لقد كان احلب ف قلب ال ّب  -صالا هللا علياه وسالن  -لزوجاه ال ااءَّي أم املانيا ك عائنايف ن اة هللا ع هاا ر اا تَّساا أءاعتها ف بيااي
ُس راىي رب ر اريف
كا اسِواج ،كة ة تضيئىا ضايائها ،ول اا ف الميات ال ماىي اسساىي والقادوي ،قاار هللا تعااىل{ :لررقا ْد ركاا رن لر ُك ْان ف رن ُساىر هللا أ ْ
ل رم ْس ركا رن ةار َّْ ُجى هللار رواليرا ْىرم اآلرنرَّ روشر ركرَّ هللار ركث اريا} (اسبزاب.)21:
ضاي ما تقىم اسسَّي علا احلب والع ف واحل ان والدألء ضإن ال عااي والفَّبيف ت ي َّ علا ايع أضَّاا اسسَّي نجاال و اءا وأوالاا .
اثنيا :التعاون بني أفراد األسرة:

ضيكااىن ايااع أضاَّاا اسسااَّي اتعاااو ك اتكاااتفك اتكاااضلك كااا ةعمااا قاادن اساات اعته وال ساايما َشا كااان الزوجااان ةعمااالن ف وظيفاايف أو
اه اايف سن احلياااي تنااانو وتعاااون وتعا ااد وقااد كااان صاالا هللا عليااه وساالن نااري اثااار ضقااد ااَّب ل ااا أنول اساثلاايف ف العمااا والم اااء
()2

والتعمري ضكان ةقىم مبه يف أءله ،ةل ا ثى ه ،وحيلب ءاته ،وةَّقع الثاىب ،وصصاف ال عاا وةعلاف عاريه ،وعكاا ااع اخلااام ،وة ااس
اع ِوجته َشا عييت وةعجس اعها ،وكان ةق ع اللان اع أِواجه ،وحيما ضاعته اس ال ىق ،وءىاءد شلك ف ال يف وال ريي كثريي!!
اثلثا :رعاية احلقوق والواجبات بني أفراد األسرة:

ضه او بقىق اتمااليف ك الزوجك ضكما أن للزوج بقىقا ضك لك للزوجيف بقىق قار { :رورهلُس اثْ ُاا الا ي رعلر ْايهس ابلْ رم ْع ُاَّوأل } قاار
ا اس كثاري ":أي :وهلاس علاا الَّجاار اااس احلاق اثاا ااا للَّجاار علاايهس ،ض ْليانيا كاا واباد ا هماا َىل اآلنااَّ ااا جياب علياه ابملعاَّوأل" وقااد
ىءس َ ررااان ا
رنا ْ ُُُ ُ
ك صلا هللا عليه وسلن ء ه احلقىق ف ن مته اجلااعيف ف بجيف الىاال بياث قاار ":اتا ُقاىا ا ر ف الِّ ر ااء ضراإ ُك ْن أ ر
ىءس ر ْاَّااب رغْيا راَّ ُامرا ِّاٍَّح رورهلُاس
ربا ادا تركرَُّْءىراهُ ضراإ ْن ضرا رع ْل راس رشل ر
اك ضرا ْ اَُّ ُ
رو ْ
وج ُهس ركل رمايف ا رولر ُك ْان رعلر ْايهس أر ْن رال ةُاىطْئ رس ضُا َُّ رءا ُك ْن أ ر
استر ْالرْلتُ ْن ضُا ُاَّ ر

رعلرْي ُك ْن نِْقُا ُهس روك ْ رىتاُ ُهس ابلْ رم ْع َُّوأل ( ".ا لن )
وك لك احلقىق املتمااليف ك اآلابء واس اء وقد اعها وخلصها سيدان عماَّ اس اخل ااب – ن اة هللا ع اه – ضقاد ( جااءه نجاا ةناكى

َليه عقىق ا ه  ،ضإبضَّ عمَّ الىلد وا ه وأ مه علا عقىقه س يه ،و يا ه حلقىقه ،ضقار الىلد : :أاري املنيا ك أليس للىلاد بقاىق علاا
أ يه؟ قار :لا ،قار :ضما ءة  :أاري املانيا ك؟ قاار عماَّ :أن ة تقاة أااه ،وحي اس امساه ،وةعلماه الكتااب ( أي القاَّْن ) ،قاار الىلاد: :
أاااري املاانيا ك َن أيب مل ةفعااا ءاايئا اااس شلااك ،أاااا أاااة ضإهنااا ِجنياايف كا اات جملىسااة ،وقااد مسااا ُجع االا ( أي ن ف اااء ) ،ومل ةعلم ا اااس
الكتاب بَّضا وابدا  0ضالتفت عماَّ َىل الَّجاا وقاار لاه :جئات َ تناكى عقاىق ا اك ،وقاد عققتاه قماا أن ةعقاك ،وأساإُ َلياه قماا
أن ة ةء َليك ؟! ) ( تَّ ييف اسوالا ف اإلسالم ،عمدهللا انص علىان)
ضلى أن كا ضَّا اس أضَّاا اسسَّي أاى اا عليه اس بقىق وواجماُ اون تقصري لصل بار اسسَّي والمالا والعماا .

رابعا :تنشئة األسرة على القيم واألخالق واآلداب:
وء ه الصفيف اس أءن صفاُ اسسَّي امل لميف ضصاالح أوالاان أن لاَّ ضايهن اا هي مي اا ف اياع ءائىن احليااي ،وشلاك تعلايمهن ْااب
الصاالي والصاىم واالسااتئ ان واناىر المات ونَّوجااه ،وْااب ال عاام والناَّاب ،وابا ام الكماري وتااىقريه وغاري شلاك اااس اآلااب الايت بثتااا
عليها النانل احلكين.
ةىااا
ات نل ر
وقد َّب ال ّب صلا هللاُ عليه وسل رن ل ا املثا والقدوي ف ال ييف ،ضعس ا اس عماا قاار ك ُ
اف نساىر هللا صالا هللاُ علياه وسال رن ا
ٍ
ت ضاساتع ْس
اإلت ضاساإر هللار  ،وَشا اساتعْ ر
اءاك َ ،شا س ر
غالم  َ ،أعلِّ ُمك كلماُ  :اب رفظ هللار حي رفظْاك  ،اب رفاظ هللار جتا ْده ُجت ر
ضقارُ : ":
ٍ
ٍ
ةضا ُّاَّوو
ات علااا أن ة فعااىو نااةء  ،مل ة فعااىو َال نااةء قااد كتمااه هللاُ لااك  ،وَن اجتمع اىا علااا أن ُ
ابهلل  ،واعلا ْان أن اسا ايفر لااى اجتمعا ْ
ٍ
ٍ
ف" ( ال ل ليف الصايايف :اسلما )
نةء قد كتمه هللاُ عليك ُ ،نض رعت
ةضَّوو َال
وجفت ُّ
نةء مل ُ
الص ُا ر
ُ
اسقالم ر
اار
اا رفيف ،ضرا رقا ر
وعااس عُ رما راَّ ْا راس أريب رس الر رميفر ةار ُقا ُ
صاالا ا ُ رعلرْيااه رو رساال رن روركا ار ْ
اىرُ :كْا ُ
ايش ف الصا ْ
ات ةارادي تر ا ُ
ات غُ رال ااااا ف رب ْجااَّ رن ُسااىر ا ر
ك ط ْع رميت ار ْع ُد ( .المخاني )
رن ُس ُ
ت ت ْل ر
ك روُك ْا ِما ةرل ر
صلا ا ُ رعلرْيه رو رسل رن " ر :غُ رال ُم :رس ِّن ا ر روُك ْا يرمي ر
يك" ضر رما رِالر ْ
ىر ا ر

أيهــا املســلمون َ :ااا َشا ي ااا اسسااَّي علااا ءا ا اسسااا ال االين القااىه وءا ه الصاافاُ ال ميلاايف رااا الم يااان ،وجنا ااا ف تقااىه اسوالا،
ضا اس كااىن قااد بصاال ا علااا أسااَّي صاااحليف ،واااس جممااىل اسسااَّ صااا علاا جمتمااع ضا ااا ت ااىاه ايماايف ،وة ااَّي ضيااه الصااالح ،وةكثااَّ
ي هن التعاون والت اص والتآلف والتكاتف.

أحب ـ يف ه :ء ا ه جممىعاايف اااس الصاافاُ الىاجااب تىاضَّءااا ف اسسااَّي امل االميف الصاااحليف ،الاايت لااى لققاات ضيهااا لعاان االسااتقَّان وال ااعااي
واساس واساان وال الايف واالطمئ ان .
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العنصر الثالث :أثر صالح األسرة يف استقرار اجملتمع

أبميت ف هللا :عَّض ا ف ع صَّان ال ا ق صافاُ اسساَّي امل الميف الصااحليف وءا ه الصافاُ َشا تاىاضَُّ ف اسساَّي امل الميف كا ات صااحليف

سن اسسَّي لم يف اس لم اُ اجملتمع ضهة كالقلب َشا صلات صل اجملتمع كله وَشا ض دُ ض د اجملتمع كله!!
َشن تماادأ امل اانيولييف واسمياايف اااس اسسااَّي ،ضاسسااَّي الاايت تااَّيب أ اءءااا وت مااة قاادناهتن وتلااَّ ف فىسااهن بااب اخلااري وبااب ال ااا وبااب
العم ااا وب ااب ال ااىطس والتم ااك ابسن ااالق والن اامائا اإلس ااالاييف ،وال اادضال ع ااس ال ااىطس ا ااس اسع ااداء واحلاس اادةسَ ،من ااا ء ااة تق ااىم م اااء
اجملتمع ..أاا تلك اسسَّي اليت ال هتتن َ ائها وت و هلن احلما علا اللانب وال ت نئهن ت نئيف اجتماعييف سليميفَ ،منا ءة هتدم اجملتمع.
َن االءتمام م اء اسسَّ و اء اجملتمع ةمدأ اس االءتمام ابسطفار وتَّ يتهن وت نائتهن ت نائيف ساليميف ،ضمهاام ووظاائف وأاوان اسساَّ تمادأ
امكَّا ا نإهتا اسوىل وا َجناهبا سور طفا ،وال فا حيتاج َىل نعاةيف والدةه واسسَّي وءاى ةكت اب اا هن وِماس حيي اىن اه اخلارباُ
واملهاااناُ والعاااااُ وقىاعااد ال االىو ،الاايت جتعلااه ةااتالءم اااع جمتمعااه ،واسسااَّي الاايت ال هتااتن َطفاهلااا ضهااة ال تقاادم للمجتمااع َال النااَّ
والضَّن ،ضمعظن املخَّ ك واجلا ك واجملَّاك ءن اس ال ةس مل هتتن هبن أسَّءن وأ نإهتن ت نئيف غري سليميف ون اتهن تَّ يايف طاحلايف سايئيف ،وءاة
تلاك اسساَّ الاايت جاَُّ نلاف املااااي ونلاف املنااكا واخلالضاااُ ،ضلان هتاتن َ ائهااا ،وابلتاا أضاَُِّ وأنَّجاات َىل اجملتماع نجااال ااَّ ك
وجا ك وا اَّضك.
ضاإشا قصااَُّ اسم ف الىاجااب ال ااىي ااى أوالاءااا ال ناالاله اااع اعانضهااا وصاادةقتها واسااتقمار اايىضها ونَّوجهااا اااس يتهااا ،وَشا أمااا
اسب ا انيولييف التىجيااه وال يايف ااى أوالاه ال صاَّاضه وقاات الفاَّاغ َىل اللهااى ااع اسصااااب واخلاالن ،ضالءااك أن اس ااء سي ناائىن نااإي
اليتااا وةعينىن عينيف املتنَّاةس ،وصدق القائا:
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

عبــاد ه :علاايكن َصااالح أوالاكاان والقيااام علاايهن والصاارب والتصاارب ف تعلاايمهن وتعىةاادءن علااا ال اعاايف وابفظااىءن ا اس الضاايال اااع

الناماب الفاسااد ال ااائش واعلماىا أ كاان ا اائىلىن عااس أسااَّكن وأوالاكاان ةااىم القياااايف و ااك شلااك الَّسااىر صاالا هللا عليااه وساالن ف قىلااه":
ُكلُّ ُك ْن رن ٍال روُكلُّ ُك ْن را ْ ئُىر رع ْس رنعيتهْ ،اإل را ُام رن ٍال رورا ْ ئُىر رع ْس رنعيته  ،روالَّ ُج ُا رن ٍال ف أ ْرءله روُء رى را ْ ئُىر رع ْس رنعيته ،روالْ رم َّْأريُ رناعيرايف ف ارْيات
اخلارااا ُم رن ٍال ف راااار رساايِّده رورا ْ اائُىر رعا ْاس رنعيتااه ،روالَّ ُجا ُاا رن ٍال ف راااار أر يااه رورا ْ اائُىر رعا ْاس رنعيتااه ،روُكلُّ ُكا ْان رن ٍال
رِْوج رهااا رورا ْ اائُىلريف رعا ْاس رنعيت رهااا ،رو ْ
اإر الَّج ُاا عاس أءااا
ظ أم اي رع ؟ باىت ةُ ر
رورا ْ ائُىر رع ْاس رنعيتاه" ( اتفاق علياه) وقاار أةضاا َ " :ن هللار ساائا كاا ن ٍال عماا اسا عاهُ  ،أبفا ر
يتاه "( ال ل االيف الصااايايف :اسلمااا ) ةقااىر اإلااام اللازا نمحااه هللا ف نسااالته أجنااع الَّسااائا« :الصاّب أاا اايف ع ااد والدةااه ،وقلمااه ال اااءَّ
جىءَّي ساشجيف نالييف اس كا قش وصىني ،وءى قا ا لكا اا قاش ،واائاا َىل كاا ااا باار اه َلياه ،ضاإن عُ ِّاىا اخلاري وعلماه ناإ علياه
عىا الناَّ وأ ُْم راا َماار المهاائن ءاقة وءلاك ،وكاان الاىِن ف نقمايف القايِّن علياه
وسعد ف الد يا واآلنَّي أ ىاه ،وكا اعلن له ِّ
وانياب ،وَن ِّ
والىا له».
ضإوالاكن أاا يف ف أةدةكن وست إلىن ع هن ضماشا أ تن قائلىن؟!!!
ض رعا ْاس
أيهــا املســلمونَ :ن اااا أمل ابسسااَّي اااس ا ك وغاان وض اااا وعاادم اسااتقَّان سااممه اإلعاَّاض عااس ءااَّل هللا قااار تعاااىل { روراا ْاس أ ْرعا راَّ ر
ْ:تاُراا ضرار ايترا رها
ت رص اريا * قر ر
ينيفا ر اكا رورْ ُن َُّهُ ةار ْىرم الْقير راايف أ ْرع رما * قر ر
ك أرتراْت ر
اار ركا ر ل ر
ش ْكَّي ضرإن لرهُ راع ر
ب ملر رب رن َّْتر أ ْرع رما روقر ْد ُك ُ
ار رن ِّ
اك ر
ك الْيرا ْىرم تُ ر ا} [طه. ]126-124 :
رورك ر ل ر
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العنصر الرابع :فضل كفالة األسر اليتامى
أيهــا املســلمونَ :شا ك ااا تااادث عااس اسسااَّي وصاافاهتا وأثَّءااا ف االسااتقَّان ،وَشا كااان اجملتمااع حيتفااا اليااىم وف اجلمعاايف اسوىل اااس ء ا ا
النهَّ يىم اليتين ضال ةفىت ا أن قف وقفيف تكَّه وتنَّةف لكا أسَّي ضيها ةتاين ءا ا اليتاين الا ي اااُ أ اىه وءاى صالري َشا مل جياد الياد
احلا ييف اليت ل ى َليه ،والقلب الَّبين ال ي ةع ف عليه ،ضالءاك أن ءا ا اليتاين سايدنج اى اال اَّاأل وص اى ءايئ ا ضنايئ ا اى اإلجاَّام،
ص ا ا امرا رعْيه ال ا ا ااما ريف
ل ا ا ا لك بث ا ا ااا صا ا االا هللا عليا ا ااه وسا ا االن علا ا ااا نعاةتا ا ااه وكفالتا ا ااه ضقا ا ااار ":أ رران روركاضا ا ا ُاا الْيرتا ا ااين ف ْ
اجلر ا ا اايف رء رك ا ا ا ر ا ،روقرا ا ا ر
اار إب ْ

روالْ ُى ْس را"(المخاني) ونوى اإلاام أمحد أن نسىر هللا صلا هللا علياه وسالن كاان ب ا نأ اليتاين ثاالعا وةادعى لاه ابخلاري والارب .وأناَّج
ا ااس َسااااق أن ال ااّب صاالا هللا عليااه وساالن ملااا علاان ابستنااهاا جعفااَّ ااس أيب طالااب طلااب أن ةاانيتا َ ائااه َليااه ،ضااإ هباان كااإهنن أضاَّا ،
ضابتض هن ورهن وشنضت عي اه عليهن مث أاَّ ابحلالق ضجئ ه ضالق هلن نؤوسهن.
َن كفالاايف اليتااين ال تقتصااَّ علااا ال اىابة الل ائياايف ضقااط ،ااا ةت ااع اع اءااا لينااما ابتضااا ه وتعليمااه واالءتمااام صاااته وَعاادااه ف اايا
وتَّ ى:ا ملىاجهيف امل تقما ،واسنا ياده اى الفضايليف ،وتقىةايف نوباه وعقلاه ،وِنل اسااا ف ف اه ،واعاالتاه صادق وَناالص ،واحلاَّص
علا ا تقمله وسلىكه ،كما ةكىن بَّص اسب علا ا تقما أ ائه وسلىكهن.
فوائد كفالة اليتيم وأثرها على الفرد واجملتمع
لكفاليف اليتين مثَّاُ وضىائد تعىا عليه وعلا جمتمعه ف الد يا واآلنَّي تتمثا ضيما ةلة-:
** كفاليف اليتين اس قما امل لن تنياي َىل اصابميف الَّسىر صلا هللا عليه وسلن ف اجل يف وكفا لك ءَّضا وضخَّا.
** كفاليف اليتين واإل فاق عليه وتَّ يته والع اةيف ه تدر علا طمع سلين وض َّي قييف وقلب نبىم0
صالا
اّب ر
** امل علا نأ اليتين وت ييب ناطَّه ةنياي َىل تَّقيق القلىب وةزةا الق ىي ع ه 0ض رعس أيب ُءرَّةْارَّي  :أرن رن ُج ااال رءا ركا َ رىل ال ِّ
ارْ « :اا ر ْ رنأْ ر الْيرتين روأطْعن الْم ْ كك»  ( .أمحد وب ه اسلما )
ا ُ رعلرْيه رو رسل رن قر ْ رىري قرا ْلمه ضرا رق ر
**تعىا علا صابمها ابخلري اجلزةا والفضا العظين ف احلياي الد يا ضضالا عس اآلنَّي ،ضيكىن شلك شناَّا لاك ع اد هللا  ،ضعاس محااا اس
أيب ب يفيف قار :قالت اىالي لداوا ال ائة : :ااوا لى طمخت لك امسا .قار :ضااضعلة .ض مخات لاه ءااما مث جاءتاه اه .ضقاار هلاا :ااا

ضعا أةتام ضالن؟ قالت :علا باهلن .قار :اشءّب ه َليهن ضقالت له :ضدةتك َمنا سكا ء ا اخلمز ابملااء؟ قاارَ َ :شا أكلتاه كاان ف
احلش وَشا أكله ءنيالء اسةتام كان ع د هللا ا نىنا ( .صفيف الصفىي ال س اجلىِي)
كف
** ت اااءن ف اااء جمتمااع نااار اااس احلقااد والكَّاءياايف وت ااىا ضيااه نوح ايماايف واملااىاي  0قااار صاالا هللا عليااه وساالن " :راثرا ُاا الْ ُما ْانيا ر
احلُما"( المخاني وا لن )
اجلر ر د ابل رهَّ رو ْ
اعا لرهُ رسائ َُّ ْ
امحه ْن روترا رعاطُفه ْن راثر ُا ْ
ترا رى ِّااء ْن روترارَّ ُ
اجلر ر د َ رشا ا ْءتر ركا اْهُ عُ ْ
ضى تر رد ر
** َكَّام اليتين ونعاةته والع اةيف ه وكفالته َكَّام ملس ءانو الَّسىر ف صفيف اليتن ،وف ء ا اليا علا ُممته صلا هللا عليه وسلن.
** كفاليف اليتين تزكة اار امل لن وت هَّه وجتعا ء ا املار عن املار الصابب للم لن.
** ف كفاليف اليتين َّكيف عظيميف لا علا الكاضا وتزةد ف نِقه.

ةس لر ْى ترارَُّكاىا ا ْاس رن ْلفه ْان شُِّنةايفا
**ف كفاليف اليتين بفظ ل نةتك اس عدو وقيام اآلنَّةس ابإلب ان َىل أةتااك .قار تعاىل { :رولْير ْخ ر
ش ال ر
ةدا } (ال اء)9 :
رعاضاا رناضُىا رعلرْيه ْن ضرا ْليراتا ُقىا ا ر رولْيرا ُقىلُىا قرا ْىاال رسد ا
هللا أسإر أن حيفظ أوالاان و ات ا وأءل ا وأسَّان وأةتاا ا وجمتمع ا اس كا اكَّوه وسىء!!
الدعاء،،،،،

وأقم الصالة،،،،،

كتبه  :خادم الدعوة اإلسالمية
د  /خالد بدير بدوي
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