
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 وصل هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

 حالة املسلمني اليوم وأزمات األسرة املعاصرة

 مقـّدمــة 

العصر، هذا  يف  تتجلى  مسة  أبرز  املزرية ألحوال   لعل  احلالة  هي  واالكتشافات  التقدم  عصر 
العالقات  يف  اإلنسانية  واملبادئ  اخللقية  القيم  لتدهور  واالجتماعية، كنتيجة  السياسية  الشعوب 

 بني أفراد اجملتمع الواحد وبني شعوب املعمورة عامة.

ق سبحانه وتعاىل إن تعايش األمم الذي هو رمز استقرار العالقات اإلنسانية والذي ينشده احل
اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم  ﴿بقوله:  

أتقاكم بعيد 13)احلجرات/﴾…عند هللا  أصبح  السامية  واإلنسانية  اخللقية  القيم  أساس  (، على 
العالقات مبنية التحقق بعد أن صار التمييز العنصري واجلنسي ضاراب أذايله وبعد أن أصبحت  

العداء والتطاحن والتخلي عن كل املراسيم اخللقية من أجل حتقيق املطامع واملصاحل على   على 
املبادئ ونقض  اليوم سوى فنون من اخلداع والتحايل على  العاملية  السياسة  الغري، وما  حساب 

دليل على فساد  للعهود ومتييز عرقي وجنسي مما ال يغيب على ابل كل رشيد، وما هذا إال مرآة و 
العالقات بني أفراد اجملتمع الواحد الذي أصبحت تربطه مفاهيم بعيدة عن الروح اخللقية وتصبغه  
أبفكار تنم عن فساد الفطرة وسوء اخللق بني أفراده، فال استقرار وال حمبة وال سعادة، كيف ال  

 .وقد فسدت وحتللت وتفككت خليته األساسية يف بناء كيانه أال وهي األسرة

إن األسرة هي األساس املتني الذي يدعم استقرار البناء االجتماعي ويشيع فيه األخوة وبذور  
احملبة والوائم حىت يؤمن سريه حنو أفضل الغاايت والسبل، وإذا كانت هذه هي مكانة األسرة يف 
والدينية   الشخصية  ومقوماهتا  أخالقها  يف  صلحت  فإذا  األسرة  قلب  هي  املرأة  فإن  اجملتمع 

الرسول  و  اليت هبا صالح األمة وال ريب فهي كما قال  صلى هللا عليه  تكوينها صلحت األسرة 
الصاحلة»  وسلم املرأة  متاعها  وأحسن  متاع  بيتها    «الدنيا  عن  بتخليها  املرأة  هذه  فسدت  وإذا 



ومكانتها يف بناء كيان جمتمعها وتعلقت أبفكار براقة يف مظهرها    وأسرهتا وجهلت قيمتها احلقيقية
واتبعت   واملساواة،  واحلرية  اإلابحية  الشهوات ابسم  فانغمست يف  فارغة يف حمتواها ومردودها، 

   األهواء وبذلك تفسد األسرة.

ال ذرة  فال ينكر أحدا أبدا إن كان له مثق  إذا فما مآل العامل أبسره إذا بقي على هذه احلالة؟
إىل رشدها حيث أهنا    ثب تمن رشد أن مآل الشعوب كلها بدون استثناء الدمار واخلراب إذا مل  

مع العلم أن من إعجازه صلى    فقدت مقوماهتا األساسية وصالح خليتها األوىل أال وهي األسرة!
لإلسال  فهمنا  سوء  نتيجة  وزيغ  أزمات  من  واقع  هو  ما  إىل كل  أشار  قد  أنه  وسلم  عليه  م هللا 

عنه. بنية    واحنرافنا  فيه  احنلت  الذي  املأزق  ذلك  من  املخرج  هو  فما  األمر كذلك،  وإذا كان 
هو   وما  العضال،  املرض  هذا  عالج  عن  الوضعية  القوانني  جلميع  الذريع  الفشل  مع  األسرة، 

 اخلالص وإىل أين املفر؟

من الذل واهلوان إىل    فال مفر إال هلل وإىل سفينة النجاة اليت نقلت ركاهبا من العرب والعجم
السعادة والسيادة، وقد   إىل حياة  الكهف  النور ومن  إىل  الظلمات  العز والشرف، ونقلتهم من 
العدل   قواعد  وأرسوا  احلضارة  مشعل  ومحلوا  العامل  أنقذوا  مهتدين  هداة  يومئذ  هللا  جعلهم 

وال خيلق من كثرة    واملساواة وأقاموا دولة الرمحة والوائم بفضل القرآن الذي ال تنقضي عجائبه 
رب   راية كتاب  إال  راية  وال  عزهم  إال  عز  وال  دولتهم  إال  دولة  فال  ومكان،  زمان  أي  يف  الرد 

كان كل هذا يوم أن متسكوا ابإلسالم الذي سن هلم سنن احلياة الفاضلة وأقام على كل    .العاملني
 سنة حارسا من التشريع محاية وحفظا من االحنالل.

ص على اللبنة األساسية اليت هبا يبىن كيان اجملتمع ويشيد هبا صرح األمة كيف ال واإلسالم حير 
 وهي األسرة، وهلذا نرى كيف اعتىن اإلسالم ابألسرة وكيف أسس لبنائها وحلماية مقوماهتا: 

فأوال/جعل قيام األسرة على االختيار للزوجية وعلى احلب واحرتام الرابطة حبسن املعاملة بني  
استشارة الثيب والبكر وإذهنما معا يف الزواج وقال تعاىل يف سر الزواج من الزوجني حيث أوجب  
ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم  ﴿حب وسكينة ومودة:  

ويف حسن العشرة الزوجية قال صلى    (. 20)الروم/﴾مودة ورمحة إن يف ذلك آلايت لقوم يتفكرون



وسلم   عليه  ألهليخريكم  »هللا  خريكم  وأان  ألهله  احلرية  «خريكم  للمرأة  اإلسالم  أعطى  .كما 
 للتصرف يف ماهلا وأقرها على محل إسم عائلة أبيها تثبيتا لشخصيتها. 

إن اإلسالم نّفر من كل ما يؤدي إىل خلل أو اضطراب هلذه العالقة وما ينجم عنه من   اثنيا/
وإن امرأة  ﴿  :ضياع وتشريد ألفراد األسرة، ورغب يف كل ما يوطد سالمة هذه الرابطة بقوله تعاىل

والصلح   صلحا  بينهما  يصاحلا  أن  عليهما  جناح  فال  إعراضا  أو  نشوزا  بعلها  من  خافت 
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من  ﴿  : (، وقال أيضا127/)النساء﴾خري 

(. مث إنه قد احرتم عواطفها يف إضافة زوجة  35/)النساء﴾أهلها إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما
 أخرى بشرط العدل واملساواة واملصلحة االجتماعية.

هللا إالَ عند الضرورة القصوى كما حذر من اللجوء إىل الطالق الذي هو أبغض احلالل إىل  
اليت ال ميكن أبدا أن تقوم عندها املودة والرمحة اليت هي أساس بناء األسرة. والذي يالحظ يف  
أنه كان على مراحل لتكون تلك الفرتات فرصة للطرفني ليفكرا يف مصريمها  نظام الطالق يرى 

املر  هلذه  وحدد  أو كالمها،  أحدمها  من  املتخذ  القرار  الطرفني  وعاقبة  ضرر  لتالف  قوانني  حلة 
 وخاصة املرأة فأوجب عليها العدة كما أوجب هلا النفقة والكسوة والسكن.

اثلثا/ أوجب تربية األبناء مثرة الوالدين تربية عفة وطهارة وحذق وفطانة ليكونوا صاحلني ابرين  
 بوالديهم ولصاحل أمتهم. 

سعادتنا وأعاذان من شر فساد أسران وال حول  وفقنا هللا إىل ما فيه خريان وخري أسران الذي به  
 وال قوة إال ابهلل العلي العظيم وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليما. 
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