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 مقدمة: 

احلمد هلل الرمحن الرحيم، الذي خلق اإلنسان وعّلمه البيان، وجعل استمرار احلياة قائمًا على احلياة الزوجية بني الذكر واألنثى، 

ًا وقرىب.. والصالة وجعل بينهما الس كينة واملودة والرمحة، وأخرج منهما ذرية ونساًل، وأنشأ حوهلما نسبًا وصهرا، ووصل ما بينهما َرمحم

 والسالم على خري الناس ألهله، وأبرهم بولده، وأغريهم على عرضه، سيدان حممد الصادق املصدوق،  وعلى آله وصحبه املتأسني به. 

لمس مواطن االستهداف التخرييب لألسرة املسلمة يف خمطط الصهيونية وما اتصل هبا من )املاسونية( مث إنَّ هذه دراسة موجزة تت

وحنوها اترة ابسم العلمانية، واترة حتت عنوان العوملة، كما تتلمس مكامن القوة يف األسرة املسلمة، وهي مستمدة من قيم الدين وأعراف 

مكوّمنة احلصن الدفاعي يف وجه الصدام املفتعل بني احلضارات، وهو يدخل يف إطار  األمة اآلمرة ابملعروف والناهية عن املنكر،

االسرتاتيجيات املخططة، ويصدر يف شكل مبادرات مفروضة إلصالحات مصنوعة.. وذلك حىت حنافظ على البناء األسري املوروث من 

 سلف األمة، ونطوره إىل كيان اجتماعي ممتد إىل مستقبل أجياهلا. 

أخذت القوى األصولية املتطرفة القائمة على البغي والعدوان من حتالف )الصليبية والصهيونية( يف الغرب ترسم واآلن 

اسرتاتيجيتها الثقافية وفق موجة جديدة من النـزعات العلمانية، وهي تستغل عالقات العوملة، وتستخدم قنوات اإلعالم وشبكات 

سلمة.. ذلك أبن شريعة األسرة، بقواعدها القانونية واألخالقية، على خالف ظنهم السالف املعلومات، واملستهدف األول هو األسرة امل

 هبا قد أثبتت أهنا مرتكز القوة يف التحصني االجتماعي، وخط الدفاع األول ملقاومة الغزو الثقايف.. 

ن تطلع أجياهلا إىل حتكيم الدين ورغماً عن كل ذلك، فإن األسرة املسلمة قد أخذت تتصاعد بتدينها األصيل إىل أفق جديد م

يف نظم الدولة ومناهج احلياة العامة، ومن تزود طالئعها بقوته الدافعة يف مقاومة موجات االحتالل واالستتباع املتالحقة املتجددة.. 

م الدينية بني األجيال. األسرة املسلمة هي احمليط احليوي الذي جيري من خالله توارث القيفأدركت هذه القوى املعادية هلذا الدين أن 

ولذلك صارت األسرة املسلمة اآلن هي بؤرة االستهداف ونقطة االخرتاق، وبصورة مباشرة مؤثرة، وقد تـحول املخطط التخريبـي ذي 

مناهج  الوجه اإلصالحي اخلادع إىل تغييـر شريعة األسرة بصكوك دولية، كاتفاقية سيداو، وإىل تغريب احلياة االجتماعية عن طريق تغريب

 التعليم.. هذا فضالً عن تركيز التأثري التغريبـي على احلياة االجتماعية واألسرية من خالل البث الفضائي اإلعالمي والشبكي. 
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: مصادر القوة يف األسرة املسلمة ًً  أواًل

 

م، وذلك منذ أن يستهل هذه معاجلة إبداعية، تقدم تصورًا منوذجيًا عامًا حلياة فرد مسلم، يف أسرة مسلمة.. يف جمتمع مسل

الوليد صارخًا حىت يسلم الروح ابرئها، لنرى كيف شكَّلت هذه األسرة شخصيته السوية، وأشربته السلوك القومي واملزاج السليم.. ولنرى 

يل أبويه إىل جيل أيضًا كيف استطاع أن يكون هذا الفرد، عند تكوينه أسرته اخلاصة به، انقاًل أميناً، ابألسوة والقدوة، ملا توارثه من ج

أوالده من هذه القيم السلوكية، مث كيف انداحت منه كرائم الطباع وأصائل الشمائل إىل بيئته احمليطة وجواره الطيب... وذلك إلثبات أن 

 األسرة املسلمة حبق هي مدرسة تربوية تتناقل منظومة القيم الفاضلة بني أجياهلا بقوة ذاتية مسنودة بفطرة سليمة.

عاجلة مهداة إىل علماء علم النفس الرتبوي يف الغرب، لريوا معنا كيف تكون األسرة الصاحلة صمام أمان حلياة إنسانية وهذه امل

 صاحلة، وكيف أن اإلسالم منهاج حياة حضارية متقدمة، مركزيته الرتبية األسرية القومية املستقيمة. 

وهي تقوم على تعاليم اإلسالم اهلادية املهتدية.. وهو تصور يسنده الواقع مبا  فإىل معامل هذه احلياة الفردية واألسرية الـُمَتَصوَّرة،

 ظلت حتتفظ به اجملتمعات املسلمة من حصانة ذاتية يف وجه التغريب الثقايف. 

 ( صحة املولود النفسية: 1)

حىت تقر يف إدراكه الباطن حرمة الشعائر،  يستقبل املولود احلياة بسماع أذان الصالة، يرفعه يف أذنه أحد أبويه، أو من رأايه صاحلاً،

َأ َوحىت تعود نفسه الطمأنينة بعد صرخة امليالد.. وهي الطمأنينة اليت اكتسبها يف طوره اجلنيين من حالة أمه العابدة الذاكرة  ِبذِْكِرَاّللِه الَ 

َاْلُقُلوب ِئنُّ ة، تتبادل فيها مع زوجها نعمة السكينة، وتتقاسم [، ذلك أبهنا تعيش يف كنف حياة زوجية آمنة مطمئن28]الرعد: ت ْطم 

ل ق َل ُكمَمِهْنَأ نُفِسُكْمَوَ وشائج املودة والرمحة  تِِهَأ ْنَخ  ن ُكمَمَّو دًَّةَو ر ْْح ًةَأَ ِمْنَآَي  ع ـل َبـ يـْ اَو ج  ه  ٍتَلِهق ْوٍمَإَِْزو اًجاَلِهت ْسُكُنواَِإل يـْ َآلَي  نََِّفَذ ِلك 

ف كَُّرون صحتهما النفسية من خالل ما ميدانه به من جينات وراثية هي من آايت هللا املبدع  ا[، فهما ينقالن إىل مولودمه21]الروم: يـ تـ 

 اخلالق.. 

وقد كانت هذه احلالة النفسية اهلادئة الوادعة نتاجًا طبيعيًا لزواج هو من مبتدئه قومي القواعد، سليم البنيان.. فاختيار الزوجني 

دة حرة مستقلة، ليس فيها ظل إلكراه، وذلك ملا يسود يف اجملتمع واألسرة من ثقافة إسالمية منها األمر النبوي بعضهما لبعض كان إبرا
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(. ومنها التوجيه 1 َتْسُكَت()ْيَف إمْذهُنَا؟ َقاَل: )َأنْ )اَل تـُْنَكُح اأْلَميّمُ َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر، َواَل تـُْنَكُح اْلبمْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذَن(. َقالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَّم وَكَ 

 (  .2النبوي )ال حتملوا النساء على ما يكرهن()

وقد انبنت حرية االختيار على حسن االختيار، أبن تكون الزوجة ذات دين وأن يكون الزوج مرضي الدين، فاألسرة املسلمة 

َا،  َْرَبٍع: لمَماهلم َا، َولمدمينمَها، َفاْظَفْر بمَذاتم الدّمينم َترمَبْت َيَداَك()من ثقافتها اإلرشاد النبوي )تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة ألم (. كما أن من 3َوحلمََسبمَها، َوََجَاهلم

 ( .. 4َعرميٌض() َنٌة يفم اأْلَْرضم َوَفَسادٌ ثقافتها التوجيه النبوي: )إمَذا َخَطَب إملَْيُكْم َمْن تـَْرَضْوَن دميَنُه َوُخُلَقُه فَـَزوّمُجوُه إمالَّ تـَْفَعُلوا َتُكْن فمتْـ 

وهو، من قبل، زواج مربور اخلرية، ميسور املؤونة، فإن من املبشرات النبوية بربكة الزواج اليت تبتغيه األسرة املسلمة ما حييط بشأنه 

رَي َرمحممَها() رَي َصَداقمَها، َوتـَْيسم ْطَبتمَها، َوتـَْيسم رَي خم ْن مُيْنم اْلَمْرأَةم: تـَْيسم وعقد الزواج نفسه ينطوي على كثري من مقاصد  (5من تيسري: )إمنَّ مم

يت الدين، ومنها إقامة العدل يف احلقوق والواجبات بني الزوجني يف ظل املعاشرة ابملعروف واملعاملة ابإلحسان.. فمن الثقافة القرآنية ال

ْعُروفَِتتشرهبا األسـرة املسلمة  َِِبْلم  َِمْثُلَالَِّذيَع ل ْيِهنَّ ُنَّ [، ومن الثقافة النبوية أيضًا حسن العشرة: )َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم 228]البقرة: و َل 

َْهلمي() َْهلمهم َوَأاَن َخرْيُُكْم ألم  ( .6ألم

وهكذا خيرج هذا الوليد يف حمضن أسري سليم البناء التكويين، مكتمل الصحة النفسية، فتنتقل إليه استقامة السلوك مريااًث 

 واكتساابً. 

ََسدية:( صحة املولود اجل2)

أما موراثت الصحة اجلسدية اليت يتمتع هبا هذا املولود فمصادرها عديدة، منها إنفاق معيشي كاٍف تنال منه األم حاجتها، 

وراحة بدنية ضرورية تعينها على وهن حـملها، والنفقة والراحة حق شرعي هلا وبرٌّ وإحسان هبا تعْر به األسرة املسلمة وهي ال تفتأ 

َد أَمْ تتواصى بوصية ا رم َفإمَذا َشهم َّللَّم َواْليـَْومم اآْلخم ُن ابم َرْيٍ لنيب املعصوم عليه الصالة والسالم، يف خطبته حبجة الوداع )َمْن َكاَن يـُْؤمم َتَكلَّْم ِبم ًرا فَـْليـَ

                                                   

 .2543، ومسلم يف كتاب النكاح برقم 4741( أخرجه الشيخان: البخاري يف كتاب النكاح برقم  1)
 ملصنف.( أخرجه الصنعاين يف ا 2)
 .2661، ومسلم يف كتاب الرضاع برقم 4700( أخرجه الشيخان: البخاري يف كتاب النكاح برقم  3)
 .1004( أخرجه الرتمذي يف كتاب النكاح برقم  4)
 .23338( أخرجه اإلمام أمحد يف مسند األنصار برقم  5)
 .3830اقب برقم ، والرتمذي يف كتاب املن1967( أخرجه ابن ماجه يف كتاب النكاح برقم  6)
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َلٍع َوإمنَّ َأْعَوَج  ْن ضم لنّمَساءم َفإمنَّ اْلَمْرأََة ُخلمَقْت مم َلعم َأْعاَلُه إمْن َذَهْبَت تُقميُمُه َكَسْرَتُه َوإمْن تـَرَْكَتُه ملَْ يـََزْل أَْو لمَيْسُكْت َواْستـَْوُصوا ابم َشْيٍء يفم الضّم

لنّمساء خرياً( )  (7َأْعَوَج اْستـَْوُصوا ابم

أما صحة اجلنني اليت ورثها املولود فهي من حق احلياة الذي كفله االسالم ألي نفس مطلقاً، ومن ابب أوىل حياة اجلنني اليت 

صر تاج إىل رعاية أكرب وهي يف طور التكوين.. فاألسرة املسلمة، ومن ورائها اجملتمع املسلم، تتمثل يف عرفها ثقافة )احلياة( يف قمة يتقاحت

دوهنا حق احلياة يف الصكوك الدولية كافة، ففي هذه الثقافة أن قتل النفس الواحدة بغري حق كأنه قتل للنوع البشري أبسره، وإحياءها  

َمَِئه كما قال  تعاىل: كإحيا ن اَع ل ىَب ِِنَِإْسر ائِيل  بـْ تـ  َك  َأ ْجِلَذ ِلك  َْن َم نَقـ ت ل  َقـ ت ل َنَـ أ نَُّه أ َّنَّ ا َف س اٍدَِفَاأل ْرِضَف ك  َنـ ْفٍسَأ ْو َِبغ ْْيِ ْفًسا

َا أ َّنَّ اَأ ْحي اَالنَّاس  اَف ك  يًعاَو م ْنَأ ْحي اه  ََجِ  اءْْتُمََْيًعاَج َِلنَّاس  ِثْيًاَو ل ق ْدَج  َك  يِهن اِتَُثََِّإنَّ َِفَاأل ْرِضَل ُمْسرُِفونمهََُِرُسُلن اَِِبلبـ  َذ ِلك  ُهمَبـ ْعد   نـْ

[، ومن هاهنا جييء منع اإلجهاض، إال لضرورة ملحة هي إحياء نفس أخرى أْوىل ابحلياة، وهي األم احلبلى الذي يتهدد 32]املائدة:

 استمرار احلمل حياهتا.. 

اانت حلياة املولود السليمة يف األسرة املسلمة منذ تفضيل التباعد يف األنساب لدى التزوج.. وذلك جتنبًا ويبدأ توفري الضم

النتقال األمراض الوراثية من جهة، وتوخيًا الكتساب التنوع يف اخلصائص األسرية من جهة أخرى.. ويتلو التباعد يف األنساب بني 

مها الرضاعة حلولني كاملني، حىت لقد صار التوجيه القرآين يف ذلك عرفًا سائدًا لدى األسرة الزوجني التباعد يف الوالدات جراء اختيار 

َوَ املسلمة  َأ ْوال د ُهنَّ َيـُْرِضْعن  اُت َالرَّض اع ةَ حَ اْلو اِلد  َأ نَيُِتمَّ َأ ر اد  ْن َِلم  اِمل ْْيِ َك  [، فالرضاعة الكافية عافية للطفل 233]البقرة:  ْول ْْيِ

فية للطفل الالحق، وعافية ألمهما الرؤوم.. مث هي مصدر استقرار عاطفي للوليد جراء ضمه إىل دفء صدرها، وملسه حبنو السابق، وعا

 أانملها..

وهكذا تكون األمومة املأمونة وتكون الطفولة السليمة، ومها حماطتان برعاية الدين 
 وعناية األسرة املتدينة. 

ََ( نشأة الطفل الفطرية:3)

َأوَُيُ جِهس اِنِه(مَ فل على الفطرة اليت ولد عليها )وينشَّأ الط َأوَيـُن صِهر انِِه َإالَيـُو ل ُدَعلىَالِفْطر ةَفأبواهَيُهود انِِه َِمْنَم وُلوٍد فأبواه .َ(8)ا

انه ، يقيمانه على دين الفطرة، وهو اإلسالم، وجيعالنه على حالة الفطرة، كما وجهت إليها السنة النبوية، من حسن تسميته، ومن خت

                                                   

 .2671، ومسلم يف كتاب الرضاع برقم 4687( أخرجه الشيخان: البخاري يف كتاب النكاح برقم  7)
َ، عنــد تفســري قولـه تعــاىل 2402( أخرجـه الشــيخان: البخــاري يف كتــاب تفسـري القــرآن بــرقم 8) َالنَّــاس  َف ط ــر  َِ َالَّــ ِفطْــر ة َاّللَِّ

َتـ ْبِديل َِِل ْلِقَ  .4803[، ومسلم يف كتاب القدر برقم 30]الروم:  ّللََِّاع ل يـْه اَال 
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ومن تدريبه على طهارة بدنه ونظافة ثوبه، ومن مترينه على سنن الفطرة مثل االستياك وتقليم األظافر، ومن حتفيظه امليسور من القرآن 

الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف يفاعته، ومن تعويده على الصالة والصوم يف صباه، وتكون تربيته على السلوك القومي ابألسوة احلسنة 

 أبويه، واملوعظة احلسنة من ذويه. من 

ََ( حياة الطفل من احلقوق إىل احلرمات:4)

والبيئة األسرية املسلمة اليت يرتعرع فيها الطفل بيئة مؤمترة ابلعدل واإلحسان، وِباصة بني ذوي القرىب، وأَْوالهم الطفل. فهي بيئة 

نية.. فكما هي تنتظر من الصغري توقري الكبري، فإهنا تطالب الكبري صاحلة تعرف للطفل من احلقوق الشرعية ما يرقى إىل احلرمات الدي

َكبْي انَ لبرمحة الصغري ) َمنَّاَمنَملَي رح مَصغْيانَوملَيُوقِهْر (. ومن احلرمات اليت حيظى الطفل برعاية األسرة هلا إقامتها العدل بينه 9()يس 

(.. فالعدل بني األطفال من تقوى هللا 10ُقوا اَّللََّ َواْعدملُوا َبنْيَ أَْواَلدمُكْم()وبني إخوانه وأخواته، مسرتشدة يف ذلك ابإلرشاد النبوي: )اتَـّ 

ئِِهْمَاتعاىل.. ومن حرمات الطفل أيضًا نسبته إىل أبويه، كما هو األمر القرآين  َاّللََِّهَُْدُعوُهْمَآلِب  َأ ْقس ُطَِعند  ءُهْمََو  َتـ ْعل ُمواَآِب  ف ِإنَملَّْ

َ َِفَف ِإْخو انُُكْم َِبِه َأ ْخط ْأُُت ا َِفيم  َُجن اٌح َع ل ْيُكْم َو ل ْيس  َو م و الِيُكْم يِن َرَِّحيًماوَ َالدِه َغ ُفورًا َاّللَُّ ان  َو ك  َقـُُلوبُُكْم ْت َتـ ع مَّد  َمَّا  ل ِكن

زيز، وتعليمه العلم [، ومن هذه احلرمات ضمان أسرته له حد الكفاية املعيشية، وإنباته النبات احلسن، وتنشئته املنشأ الع5]األحزاب:

 النافع، ومن حرماته ضمان إرثه الشرعي، حىت إذا كان جنيناً!!.. 

                                                   

 .1984( أخرجه الرتمذي، كتاب الرب والصلة، ابب ما جاء يف رمحة الصبيان، برقم 9)
 .2398( أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة برقم  10)
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 ( الشباب بني األسرة واجملتمع: 5)

ويشب الشاب يف األسرة املسلمة وهي بطبعها  املتوارث آمرة ابملعروف من املفروضات واملروءات، انهية عن املنكر من الرذائل 

ة النقية تطبعه بطابعها من غري إعنات أو إكراه، وإمنا هي حتيطه برأي عام وعرف مرعي يولدان لديه الوازع واملباذل: فهذه األسرة التقي

حمامد الداخلي والرادع الذايت، ومبا هو أقوى من قوة اإللزام األخالقي.. فهو خيرج للتعامل مع اجملتمع، وبني جنبيه مكارم أسرته ويف إهابه 

 بكل سبيل، فهو إليها منسوب وهلا حمسوب.. بيته، ويسعى ليحسن متثيلها 

 الشباب من صلة الرحم إىل صلة األمة: ( 6)

أما صلة الشاب بوالديه يف حياة األسرة فرب وإحسان وصحبة حليمة محيمة.. وهو يتعلم منذ نعومة أظافره أن األدب مع 

َأْنَال َتـ ْعُبُدواَإَِوَ الوالدين مقرتن بعبادة ربه تعاىل  ْيِنَإْحس اانًَق ض ىَر بُّك  ُهَوِبْلو اِلد  إَيَّ َِكالُُهاَف الََالََّ ُدُُهاَأْو َالِكَب  َأح  َِعْند ك  ُلغ نَّ إمَّاَيـ بـْ

َالرَّْْح ِةَو ُقلَْ َِمن  َالذُّلِه ناح  ُماَج  َك رُيًا.َو اْخِفْضََل  ْواًل ُماَقـ  ْرُُهاَو ُقْلََل  ه  َو الَتـ نـْ ُماَُأفٍه َكماَر بَـَّتـ ُقْلََل  َاْرْح ُْهما ]اإلسراء:  ي اينَص ِغْياًَر بِه

[، فهو عرفان بفضلهما ووفاء حلقهما البد مفضيان إىل اإلحسان لذوي القرىب الرمحية أبَجعهم، مث ألفراد جمتمعة وأبناء أمته 24، 23

دى القرآين أبسرهم حيث تتسع دائرة اإلحسان إىل ذوي القرىب الروحية.. فثقافته مستمدة من ميزان احلقوق الذي ال جيور، وهو اهل

 َقَّهَُو َح  ْرَتـ ْبِذيًراوَ َآِتَذ اَاْلُقْرَب  َالسَِّبيِلَو ال َتـُب ذِه َو اْبن  [.. كما هو اهلدى النبوي: )َمْن َسرَُّه َأْن يـُْبَسَط َلُه يفم 26]اإلسراء:  اْلِمْسِكْي 

َُه() ْل َرمحم  ( ..11رمْزقمهم، َوَأْن يـُْنَسأَ َلُه يفم أَثَرمهم، فَـْلَيصم

                                                   

 . 4639داب برقم ، ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآل5526( أخرجه الشيخان: البخاري يف كتاب األدب برقم  11)
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ََن عضو األسرة الصاحلة إىل املواطن الصاحل:( م7)

وعضو األسرة املسلمة قمني أبن يكون مواطنًا صاحلًا، حيث يرتىب يف هذه األسرة على جلب النفع ودرء الضر يف تعامله مع جمتمعه 

كما هو اإلرشاد النبوي )اخللق   الصغري وجمتمعه الكبري.. فالثقافة األسرية السائدة هي أن األحب إىل هللا من الناس هو األنفع للناس..

.. وهو ينقل إىل اجملتمع ما تشرَّبه يف أسرته من فضيلة التعاون على أداء صنائع الرب (12)عيال هللا، فأحبهم إىل هللا أنفعهم لعياله(

َو التـَّْقو ىَوَ عَ  وتعاونواوأعمال التقوى مهتداًي مبا ظل يرتدد يف أصداء بيته من هدى قرآين،  َل ىَاْلَبِه َو اْلُعْدو اِنَعَ ال َتـ ع او نُوْا ل ىَاإِلُثِْ

 [.. 2]املائدة: و اتَـُّقوْاَاّلله َِإنََّاّلله َش ِديُدَاْلِعق اب

أ وهو من قبيل أسري يهب لنجدة احملتاج وإغاثة امللهوف ونصرة املظلوم، ألهنا هي تعاليم دينه اليت رضع لباهنا من بيئة صاحلة.. وهو يبد

 ه ذي اجلنب حىت يبلغ األابعد من أبناء أمته ووطنه.. أعمال الرب جبار 

ََ( أسرة التعلُّم والتكسُّب:8)

وألنه ترىب يف األسرة املسلمة على أكل احلالل وُغذّمي من حالل، فإنه شغوف ابلتعلُّم النافع حىت يهيئ لنفسه التكسُّب 

 على فضيلة العون الذايت يف حميطه األسري.. وذلك على خلفية النافع.. وهو ال يستنكف عن العمل اليدوي واخلدمة البدنية، وقد ترىب

 كان يقوم ِبدمة بيته..   التأسي واالتباع للنيب الكرمي، عليه الصالة والتسليم، حيث روت السيدة عائشة رضى هللا عنها أنه  

سد ضروراهتا وحاجاهتا.. فمثل هذه  وهذه األسرة املسلمة إمنا تتكافل على أساس مشاركة أفرادها القادرين بعملهم ودخلهم يف

َذنوًِبَإالنفقة الناَجة عن طلب الرزق أقرب القرابت إىل هللا كما هو اهلدى النبوي ) َالذنوب َمن َن

 (. 13()الَيـكفرهاَالصـالةَوالَالصيامَوالَاحلجَوالَالعمرة،َيكفرهاَاَلمومَِفَطلبَاملعيشةَ

ََ( أسرة العفة واالستعفاف:9)

األسرة املسلمة وهي حماطة بسياج العفة، ولذلك هو يتحلى بفضيلة االستعفاف، حيث يهتدي ابألمر القرآين ويرتىب الشاب يف 

 ََو َالَِّذين  ْعِفِف َْلي ْستـ 

                                                   

أحـب النـاس إىل هللا أنفعهـم، وأحـب األعمـال إىل هللا عـز )، بلفـظ: 115أخرجـه السـيوطي يف اجلـامع الصـغري بـرقم  )12   (
وجل سـرور تدخلـه علـى مسـلم، أو تكشـف عنـه كربـة، أو تقضـي عنـه دينـاً، أو تطـرد عنـه جوعـا، وألن أمشـي مـع أخـي 

هذا املسجد شهراً، ومـن كـف غضـبه سـرت هللا عورتـه، ومـن كظـم غيظـاً ولـو  املسلم يف حاجة أحب إيل من أ أعتكف يف
شــاء أن ميضــيه أمضــاه مــأل هللا قلبــه رضــى يــوم القيامــة، ومــن مشــى مــع أخيــه املســلم يف حاجتــه حــىت يثبتهــا لــه أثبــت هللا 

 .(تعاىل قدمه يوم تزل األقدام، وإن سوء اخللق ليفسد العمل كما يفسد اخلل العسل
 )13( اجلامع الصغري ، جالل الدين السيوطي ، حديث رقم 2461. 
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َف ْضِلهَِ َِمن َاّللَُّ ُهْم َيـُْغِنيـ  َّتَّ َح  اًحا َِنك  ُدون  ََيِ  لنداء [، وهو يستعني بصوم التطوع على استدامة استعفافه، مستجيبًا ل33]النور: ال

تـََزوَّْج، َفإمنَُّه َأَغضُّ لمْلَبَصرم َوَأْحَصنُ  ْنُكُم اْلَباَءَة فَـْليـَ ، َفإمنَُّه َلُه  النبوي: )اَي َمْعَشَر الشََّبابم َمنم اْسَتطَاَع مم لصَّْومم ، َوَمْن ملَْ َيْسَتطمْع فَـَعَلْيهم ابم لمْلَفْرجم

 (..14ومَجاٌء()

وحفظ الفرج، كما تعلم منها اإلحصان ابلزواج، وهو يف إقدامه عليه يتمثل ما توارثه  وقد تعلم من الرتبية األسرية غض البصر

عن أبويه من حسن اختيار للشريك، ومن حسن عشرته، ومن متثل السكينة وتبادل املودة والرمحة معه، حىت يستدمي إحصانه وإعفافه 

 آلخر العمر. 

 

  عمر عامر يف أسرة عامرة:( 10) 

اب، وهو قد كوَّن أسرته اخلاصة به، يورّمثها ما توارثه عن أسرته املمتدة وعائلته الكبرية، من قيم الدين وأعراف وميتد العمر ابلش

األمة.. فهو كما أدى إليه أبواه حقوق الرتبية صار هو يؤدي هذه احلقوق ألوالده.. وهو كما كان ابرًا بوالديه صار أوالده ابرين به. 

 َز اءَه [، وهو كما كان مستعففًا صار أوالده مستعففني، فاخلصائص السلوكية كاخلصائص 61]الرمحن: ِإالَاإِلْحس انَُإِلْحس اِنَاْلَج 

 البدنية تنتقل بني األجيال األسرية من خالل التوارث والتعايش.. 

على جادة احلق مبا وهو كما تغذى يف الطفولة من الكسب احلالل، َغذَّى أوالده من هذا املورد الطاهر.. وقد أعان أوالده 

 ضربه هلم من األسوة احلسنة يف خاصة نفسه، وذلك كما كان منهج أبويه معه يف طفولته وشبابه، وقد أفلح املنهج وآتى أكله.. 

وعندما يتقدم به العمر، ويشتد به العجز، يكفله أوالده، وحييطونه ابلرعاية احلانية والعناية احلادبة، هم وحفدته، حىت يبلغ مثواه 

ىل األخري، قرير العني.. فاألسرة املسلمة رحيمة ابملسنني حليمة مع املعاقني، فهي كما ترحم الصغار توقر الكبار، يتلو يف كتاب هللا تعا

ْيِنَِإْحس ااًنَِإمَّاَوَ ما أيمره لإلحسان بوالدين  ُهَو ِِبْلو اِلد  َأ الََّتـ ْعُبُدوْاَِإالََِّإَيَّ َعَِيَـ ق ض ىَر بُّك  ُلغ نَّ َِكال ُُه اَف ال َتـ ُقلَبـْ ُدُُه اَأ ْو َأ ح  َاْلِكَب   ند ك 

َ ا َو اْخِفْضَأََُلَُّم  ِرُيًا َك  ْواًل َقـ  ا َو ُقلََلَُّم  ْرُُه ا ه  َو ال َتـ نـْ َر بَـّي اينََل َُفٍه ا م  َك  ا َاْرْح ُْهم  َو ُقلَرَّبِه َالرَّْْح ِة َِمن  َالذُّلِه ن اح  َج  ا ]اإلسراء:  ِغْيًاصَ م 

23 .] 

 م العليا لألسرة املسلمة تتشرهبا وتتوارثها وتتناقلها، وحتافظ عليها ألهنا عصمة دينها وعروة تدينها. هذه هي القي

 

                                                   

 ، واللفظ ملسلم.2485، ومسلم يف كتاب النكاح برقم 4678( أخرجه الشيخان: البخاري يف كتاب النكاح برقم 14)



 10 

 اثنياً: األسرة املسلمة مدرسة سياسية واقتصادية واجتماعية
 

قدرة الفاعلة على التلقي واألسرة هي احمليط احليوي الذي تتفتح عليه عيون الناشئة، وهم يف املرحلة العمرية املبكرة املعروفة ابمل

بلسان القدوة. واألسرة املسلمة ِباصة توفر للناشئة األجواء السليمة اليت يرتبون فيها على قيم احلق والعدل.. فهي مدرسة سياسية 

 واقتصادية واجتماعية خترج األجيال ليكونوا مواطنني صاحلني انفعني انضجني.. 

يث هي منهاج للحياة اخلاصة قبل أن تكون منهاجًا للحياة العامة. فالزوج ففي احمليط األسري تغرس قيم الشورى من ح

َِفص ااًلَع نَفَ والزوجة يتحاوران ويتشاوران يف إدارة األسرة، بل مها يـمـارسون الشورى يف أخص الشؤون حول فطام الطفل  َأ ر اد ا ِإْن

ا َع ل ْيِهم  َف ال َُجن اح  اَو ت ش اُوٍر ُهم  [، وللصبيان حظ من هذه الشورى فقد كان اخلليفة الراشد الثاين عمر بن 233بقرة: ]ال تـ ر اٍضَمِهنـْ

اخلطاب رضي عنه يستشري الصبيان ملا يتوسم فيهم من جنابة الرأي وفطرية التفكري.. ويف هذا خيرج الناشئ وهو مطبوع على قيم الشورى 

 واملشاركة..

قتصاد، وهم يطلعون على ميزانية األسرة، ويشاركون يف اقتصاد املعيشة، ورمبا وتعلم األسرة املسلمة انشئتها املبادئ األولية لال

من شاركوا يف زايدة الدخل ابلعمل املنزيل املنتج، أو ابلعمل احلقلي النافع إن كانوا من سكان الريف، أو ابلعمل العام اجملدي إن كانوا 

ل.. )ما أكل ابن آدم طعامًا قط خريًا من عمل يده وإن نيب هللا داود كان سكان املدينة. وهم يتلقون من الثقافة اإلسالمية قيمة العم

أيكل من عمل يده(. كما جاء يف التوجيه النبوي )االقتصاد يف النفقة نصف املعيشة، والتودد إىل الناس نصف العقل، وحسن السؤال 

 (. 15نصف العلم()

افل يف العون الذايت، فاملسلم يتلقاها من الرتبية األسرية اليت جتعل من هذه القيم أما القيم االجتماعية، من التعاون على أعمال الرب والتك

قوام عيشها وضمان حياهتا.  فالقرآن الكرمي الذي تتلقى األسرة تعاليمه دستورًا حلياهتا حيض على التعاون النافع وينهى عن التعاون 

َو التـَّْقو ىَو الَ وَ الضار  َع ل ىَاْلَبِه ع او نُوْا ََتـ  ع او نُوْا َو اْلُعْدو انعَ تـ  [، وهي قاعدة أخالقية ال معدى عنها لتماسك 2]املائدة:  ل ىَاإِلُثِْ

 األسرة وترابط اجملتمع.

                                                   

 .5434(كنـز العمال للمتقي اهلندي، االقتصاد والرفق يف املعيشة، برقم 15)
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 اثلثاً: التعليم الديين يف خدمة األسرة املسلمة

 

م )ديين( خاص، مع أن ونشري هنا إىل االنفصام الذي أحدثه اإلستخراب )املسمى االستعمار( بني تعليم )مدين( عام وتعلي

اإلسالم ال يعرتف هبذه الثنائية، فهو منهاج متكامل يدخل يف كل شؤون احلياة فيوجهها أبحكامه ومقاصده، ومن ذلك التعليم، ومن 

 هاهنا تقوم يف بالدان حركة التأصيل ملناهج التعليم إلزالة االنفصام يف تربية الناشئة. 

)اخلالوي( املعروفة يف بعض أجزاء العامل اإلسالمي ابحملاضر أو الكتاتيب واملعاهد  ورغمًا عن ذلك ظل التعليم الديين يف

)الدينية( وهي حتفظ هلذه األمة ثقافتها اإلسالمية يف وجه محالت التغريب.. وظلت )خالوي( القرآن الكرمي ِباصة ترفد اجملتمعات 

ارت أعرافاً سائدة وتقاليد مرعية.. وذلك حيث حتولت هذه املراكز القرآنية احمللية واألسرة املسلمة بقيم السلوك اإلسالمي الرصني اليت ص

 إىل منارات للعلوم ومثاابت لألخالق. 

ونقتطف فيما يلي معامل ذلك التأثري القوي الذي أحدثته )اخلالوي القرآنية( يف حفظ األسرة املسلمة على تدينها املطبوع من  

 ا يلي: كتابنا )اخللوة والعودة واحللوة( فيم

 الشيوخ والقدوة احلسنة:

ما في وثقوي ،كان اجملتمع كله يلتّف حول اخللوة؛ فكان شيخها يؤمهم يف الصالة
ويصحبهم، عائداً  ،ويؤدّمهبم ،ويعلمهم ،ويسمي أوالدهم ،بينهم الصالت، ويتوىل تزوجيهم

نكر؛ بل هو هتا، وأيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املواا صلآم   ،ومشيعًا جنائزهم ،مرضاهم
ه فيما أيمر به أو ينهى ـمن غري نكري عليه وال معارض ل ،ميلك حق إزالة املنكر بيده

عنه، ويُذكّمر ابهلل تعاىل حىت يبلغ ابجملتمع طهارة املظهر العام، مع نقاء السريرة 
 واالستقامة على أمر هللا تعاىل يف ائتالف بني املظهر واملخرب والسر والعلن. 

ن يف موضع األسوة والقدوة، وهو يسعى لتطبيق الفضائل اليت يدعو والشيخ قد كا
إليها، يقرتن العلم ابلعمل، مع اإلخالص والتجرد ونكران الذات ومغالبة مطامع النفس 

 وشهواهتا.. وعلماء الرتبية الروحية وتزكية النفوس يتناصحون فيما بينهم.  
 تدين اجملتمع: 

رباءة وسالمة الفطرة، وجيمّمل انشئيه األدب وتوقري كان ذلك اجملتمع تزّيُن صغاره ال
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ويفشو بني كباره حب اخلري للناس، والسعي يف مصلحتهم، والدأب على قضاء  ،الكبار
 .حوائجهم ورمحة صغارهم

مؤدبيهم إجالل القرآن العظيم وتوقري أهله، الذين كانوا حقًا قدوة الناس و  ،أفرادًا وَجاعات ،ولقد كان يغلب على جمتمعنا كله

واملذكرين ابهلل تعاىل بينهم وكأهنم يف عصرهم سادة الدنيا ووجهاء الدار اآلخرة لدى وجدان حمبيهم، حيث كان حبهم من حبهم هلل 

 ، وميأل وجداهنم استحضار الدار اآلخرة يف طلب العلم النافع والعمل الصاحل.تعاىل وحبهم لرسوله  

 فضل األمهات واآلابء:
الصاحلات القانتات احلافظات للغيب، مبا حفظ هللا، والالئى   أما األمهات فهن

كنَّ يوقرن القرآن الكرمي ومعلميه ومتعلميه ، وأما األجداد فكثريًا ما كانوا يتفرغون من 
الصوارف ومشاغل الكسب إىل لزوم املساجد واالعتكاف كليًا أو جزئيًا فيها. وهم 

 والسريرة. سائرون يف الناس حبسن السرية
فهن يف صيام ابلنهار، وقيام  ،لوجدان املتدين واضح الظهور جدًا على اجلداتوا

ابلليل، مع احملافظة على صالة الضحى، وكان من حديث بعضهن أن أكثر ما يشغل 
 ابهلا من مشاهد القيامة هو هول املوقف.

الص لوالديه كما أمره هللا تعاىل بذلك وقرن شكر جيد نفسه يف موضع الشكر اخل ،التايل للذكر احلكيم ،ولعلَّ احلافظ للقرآن الكرمي

َأ َ: والديه بشكره ْيك  ، وقد اقرتن اإلحسان إىل الوالدين مبا سبق من أمره تعاىل بعبادته [14 لقمان:] ِل ََّاْلم ِصْيَُإَِِنَاْشُكْرَِلَو ِلو اِلد 

ًئاَو ِِبْلوَ وَ فقال :  يـْ َِبِهَش  ْيِنَاْعُبُدوْاَاّلله َو ال َُتْشرُِكوْا اانًَإَِاِلد  إهنا الوصية الدائمة ابإلحسان إىل الوالدين كما يف  .[36]النساء :  ْحس 

َوَ ه تعاىل ـقول ن اَاإِلنس ان  ْيِهَإُحساانًَبَِو صَّيـْ  .[15]األحقاف:  و اِلد 

ويتواصل الشكر وتقدير اجلميل للوالدين فيما حرصا عليه من ابتعاثهما بولدمها 
 ..للخلوة حلفظ القرآن

م اللغة العربية :  ًُ  األسرة وتعلَّ
وتعلُّم اللغة العربية ، كتابًة وقراءة ، جنبًا إىل جنب مع حفظ القرآن الكرمي ، يف 
)اخلالوي( أو الكتاتيب أو احملاضر ، كان خطة حكيمة ، ومنهجاً قومياً ،هلما داللة قوية 
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نهج التعليمي يف تلك على اقرتان اللغة العربية عامة بلغة القرآن خاصة ... بل إن امل
 املؤسسات قد جعل تعلُّم اللغة العربية جيري من خالل تعلُّم القرآن الكرمي .

وأكثر من ذلك فإن االستزادة من تعّلم اللغة العربية ، بسائر علومها ، هو مفتاح 
الُيستغين عنه لفهم القرآن الكرمي على خري الوجوه ... ذلك أبن القرآن الكرمي موصوف 

 من هللا تعاىل أبنه عريب لعلة أن يفهمه العرب : هو نفسه
[ ، مث لينقلوا معانية إىل 3{ ] الزخرف : إانَجعلناهَقرآانَعربيًّاَلعلكمَتعقلون} 

 سائر األمم ... ذلك أبن فهم القرآن الكرمي هو مفتاح التدين السليم . 
آن ، كما قال ولقد شاء هللا تعاىل أن تكون اللغة العربية وعاء صاحلًا حلمل القر 

 شاعر النيل حافظ إبراهيم بلسان اللغة العربية :
َوسعتَكتابَهللاَوغايًةََََََََََ***ََفماَضقتَعنَآٍيَبهَوعظات

 فكيفَأضيقَاليومَعنَوصفَآلة***ََوتنسيقَأمسـاءَملخرتعــات
ولذلك قدرَّ احلق تعاىل هلذه اللغة  الفريدة أن تكون غنية املفردات ، واسعة 

، خصبة التعابري ، وقد عرف أهلها األقدمون ابلبالغة والفصاحة واألداء  الرتاكيب
اللغوي اجلزل ... ومتثلت معجزة القرآن البيانية يف عجزهم عن اإلتيان مبثله ، كما متثلت 
معجزته العلمية يف التعبري عن آايت اآلفاق ) الكونية( وآايت النفوس )اإلنسانية( إىل 

ت الفهوم ويستوعب طاقات العلوم يف كل عصر ومصر حد من اإلعجاز يشبع حاجا
 ... كل ذلك ملا متتعت به لغة القرآن الكرمي العربية من خصوبة يف الوسع والعمق .

ولذلك صار مندوابً أن يتعلَّم كل مسلم من غري العرب اللغة العربية ، ابلقدر الذي 
ات والدعوات ... كما صار يتيسر له ولو القدر الضروري لقراءة القرآن الكرمي يف الصلو 

وجواًب على الدعاة املسلمني من العرب لدي تبليغهم القرآن الكرمي لغري العرب أن ينقلوا 
معانيه املتنوعة كما تعطيها اللغة العربية ، دون الرتَجة احلرفية لنصوصه اليت تُذهب 

 حبقائقه ودقائقه .
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، وهو صادر من أبلغ  وهذا املنهج يصدق كذلك على فهم احلديث النبوي الشريف
البلغاء وأفصح الفصحاء عليه صالة هللا وسالمه ، يف التفسري والتفصيل لكالم هللا احملكم 
املعجز ... فقد أويت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جوامع الكلم وخمتصر اللسان وبليغ 

كالمه البيان ، وقد أفاض هللا تعاىل على حديثه طالوة القرآن الكرمي ، وأغدق على  
 حالوة الذكر احلكيم .

وهكذا تقرتن اللغة العربية ابلقرآن الكرمي اقرتااًن موضوعيًا ال فكاك منه للباحث 
 والدارس للعلوم اإلسالمية .

وهلذا حيسن أن تتعهد  األسرة املسلمة أوالدهابتعليم اللغة العربية إلدراك َجاهلا 
. هذا وقد نزل القرآن العظيم بلغة عربية واالتصال املباشر ابلقرآن العظيم واهلدي النبوي 

بلغت أرفع مقامات اجلمال واجلالل والكمال ، وحسبها ذلك شرفًا وجمدًا  وهو كتاب 
أنزله هللا تعاىل ليتدبّر الناس آايته ، واليتأيت ذلك من غري إتقان هذه اللغة . وعلى أهل 

ال البياين ووجوه اإلعجاز القرآن أن جيهدوا يف تعلُّم هذه اللغة ليدركوا أسرار اجلم
 التشريعي والعلمي يف هذا الكتاب العظيم .

وقد بلغت هذه اللغة من هبائها وروائها أن أسرت ألباب الفصحاء والبلغاء من 
أهلها ، بل ومن اّتصل هبا من غري اهلها ، ومن غري  دين أهلها ، كما ذهب بعضهم 

لغة َجيلة أّخاذة فّتانة ، واهنا لغة خترتق إىل أن هذه اللغة العربية اليت نزل هبا القرآن 
 القلوب اخرتاقاً ، وأهنا لغة الينبغي أن يكون املتحدثون هبا إالّ مالئكة ، البشراً .

وحنن أْوىَل الناس احتفاًء هبذه اللغة وإعالًء لشأهنا ... ولئن كان غريان يري هلا هذه 
 املكانة فما ينبغي أن ننام عن هذا النور املبني .

  إنه قد أحسن من قال ، ولعله اإلمام الشافعي :مث
َنا َفرٌض َكَفْرضم الصَّالة * َفلْيس يـُْعَرف ديٌن إالَّ حبممْفظم اللََّغاتم )  (16حفُظ اللَُّغاتم َعليـْ
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 خامتة: 

وبعد، فإن نظام األسرة يف اإلسالم، بقواعده الشرعية واألخالقية، هو العمدة يف 
اطن الصاحل.. بل إن األسرة املسلمة الناشئة على مقاصد الدين بناء اجملتمع الفاضل واملو 

وأحكام الشريعة هي اآلن خط الدفاع األول يف وجه االستهداف العلماين الذي يتـزين 
ابلصكوك الدولية، ويتزىي ابلشعارات الرباقة، ويعمل وفق خمططات مدروسة الخرتاق 

 أن نزيد روابط األسر توثيقاً، وأن نشد األسرة املسلمة، ولإلحاطة مبقوماهتا.. فما أحراان
بنياهنا، ونعلي أركاهنا على املنهاج القومي الذي يبلغنا سعادة احلياة الدنيا وصالح العقىب، 

 وهللا املستعان. 
 

 


