
بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 المقدمة :
ؼحاد هللا ٔأوصَمك وهفيس تخلوى رِبّ امؾاملني، ومراكدخَ يف امِسّ واميجوى، 

م مبا ٔأمر هللا  َِ يف نخاتَ، ومبا ٔأمر تَ رسوهل –ثؾاىل –وامخَّمسُّ ، فٕاهَ -–ت

كِم جكذاب هللا، وس ية رسوهل  ، -–ال فالح وال صالح نوؾحاد، ٕاال جمتسُّ

َداَي فاََل ًَِضلُّ َواَل : كال هللا ثؾاىل-  ُُ ََّحَػ  ًدى فََمِن اث ُُ ِِنّ  َّمُك ِمّ ا ًَبِِثٌَُ مَّ
ّ
﴿فَا

نَّ هَلُ َمِؾَُضًة َضيًًك ١٢٣ٌَْضلَٰى ﴿
ّ
: طَ ]﴾﴾ َوَمْن َأْؼَرَض َؼن ِذْنرِي فَا

123-124 . ]

ألرسة ٔأساس هَان اجملمتػ، فٕاذا صوحت صوح اجملمتػ لكَ، وٕاذا فسدت، -

  ، فسد اجملمتػ لكَُّ

ُع ثوحَِ ألرسة وتياءُا مهال، تل ٔأمر ألوامر، وكؾَّد - ومِذا مل ًرتك امَّشَّ

املواؽد مخكٍون ٔأرسٍة صاحلة، ومن مثَّ ًًضبُ مهنا جممتٌػ صاحل، 

 وثوؽَّد املرٔأة ابميار ملن حكفر امؾضري،- 

 :وأول ركائز صالح األسرة●
َ ألمُر ٕامََ هحٌُا دمحم- َ ألمر ٕاىل اجملمتػ؛ ٔلن اجملمتػ ُو ،-–ما وخَّ  وخَّ

مسؤوٌل ؼن حكٍون اُلرس، يف ٔأول ٔأساس تياهئا، ؤأول محياهتا، حُِر كال 

 - :صص هللا ؽوََ وسسَّ –امييب 

حوٍ ٕاالَّ ثفَؾووا حُكْن ِفذيٌة يف ألرِض )) ٕاذا خاءمك َمن حرَضْوَن ِدًيََ وُخوُلََ فزّوِ

(.  (وفساٌد  هحريٌ 

َ اجملمتػ ٕاىل اخذَار امزوخة امصاحلة، فلال - ثُيَكُح املرٔأُة ٔلرتَػٍ  )) -:–ووخَّ

ٍِن حَرِتَْت ًَداكَ  ِ ا وَح ِمِا ووٍهنا، فاعَفْر تذاِت اّوِ  .((ملاِمِا وحلَس َ

ِ  امييب● نومجمتػ، مَلوم اجملمتػ ؽص محية - –ُااتن املاؽداتن، وَّجَّ

صاحلة، 

خِقّ هللا يف ٔأُهل وووٍ، -  زوجٍ صاحل خياف ربَّ امؾاملني، ًو

وزوخة صاحلة ثخلَي هللا يف زوَّجا، وثخِلَّي هللا يف ووُا، وثخَِّلَي هللا يف - 

  .ٔأماىهتا

: مث ٕاذا احمتػ امزوج وامزوخة

ع ٕاههي  كواؽد مذَية، مخدوم احلَاة فامي تُهن ، ومُس متّر اموئام تُهن ؛ - َ امَّشَّ وخَّ

ٔلن وئام امزوج وامزوخة، ٍرحػ أآثٍر ومثرثَ ؽص ألوالد،  -

فٕاذا مل ٍكن ُياك وئاٌم تُهن ، حرثَّة ؽص ذكل رٌش مس خطري،  -

و ٔأن خيرج اجلَل من ُذٍ ألرسة ُمدضِدّذًا، ًؾُش يف حِاٍة نئُدة، ويف - ُو

ُع ٕاىل امزوج و امزوخة، كواؽد ميك ًؾُضوا ؽُضًة -ضَق، َ امَّشَّ فوِذا وخَّ

كِية، كال هللا  َُ وثؾاىل–ُيُئًة، حيفُِّا اموئام، واحملحة وامسَّ  - :س ححاه

نَّ اِبمَْمْؾُروِف  ُُ و ي : ، وكال ثؾاىل[19: امًساء]﴾﴿َوؽَارِشُ ِ ﴿َومَُِنَّ ِمثُْل اَّلَّ

[  228: امحلرة]﴾ؽَوهَْيِنَّ ابملؾروف

مُكْ ٔلُِِل )):-–وكال امييب - مُكْ ٔلُهِلِ ؤأان َخرْيُ مُكْ َخرْيُ  ((َخرْيُ

 -:–ؤأمر ٌلٌكً من امزوخني، ٔأن ًصرب ؽص ٔأحدُ  الٓخر، كال 

ٍَ مهْنا ُخولًا رِرَ مهْنا أٓخرَ ))  . ((ال ًفَرْك مؤمٌن مؤمًٌة، ٕان هِر

ع املرٔأَة ؽص ٔأن حتفظ زوَّجا،  - ن  هحََّ امَّشَّ

 وحراؼي حق زوَّجا، -

 ؤأن حتذر من نفران امؾضري،-

  .فِذٍ ُأسٌس مذَية، مَدوم اموئام وامسكِية تني امزوخني

َّهت ، ومخصوح ألرسة، َُصوحوا ذٍر ن م  مث تؾد ذكل ُياك ثوحهيات مٔلتٍو

ع ٕاىل ؼغم ٔأماهة ألوالد، ؤأن املسؤومَة ألوىل يف صالهحم،  - فٌحََّ امَّشَّ

 وحرتُهتم ثلُػ ؽص ألتٍون، ٔلهن  رنزية اجملمتػ،

َّة - َّة صاحلة، اكن اجملمتػ صاحلًا، وٕاذا ٔأخرج ألتوان ذًر  فٕاذا ٔأخرج ألتوان ذًر

–فاسدة، ثسخة ٕاُ هل ، هخج ؼن ذكل فساد اجملمتػ، ومِذا ًلول هحٌُا دمحم  

: - (( ْماُم راعٍ وَمسُؤوٌل ؼن
ّ
 لُكُّمُك راعٍ ، ولُكُّمُك َمْسُؤوٌل َؼن َرِؼََِّخَ ، فاال

َِ ، واملْرٔأُة راِؼٌَة يف  و َمْسُؤوٌل ؼن رؼََِّخ ُخُل راعٍ يف ٔأُهِل ُو رِؼََِّخَ ، وامرَّ

 ((تُِت زوَِّجا وَمْسُؤوةٌل ؼن رِؼََّهِتا ،  ولُكُّمُك راعٍ وَمْسُؤوٌل ؼن َرِؼََِّخَ

ع املسؤومََّة امُؾغمى ؽص ألتٍون،● م امَّشَّ  فاهغر ايؼحد هللا هَف ؼغَّ

َّة خترج ؽص امفطرة،- ارُع ٕاىل ٔأن اَّلًر  ومِذا هحََّ امضَّ

: ىل ألبفِكون اوور تؾد ذكل ع-

وا ألتياء ٕاىل امفساد،   وا ألتياء  ٕاىل امصالح، وٕاما ٔأن ًوَِّجّ فٕاما ٔأن ًُوَِّجّ

اِهَ ، )) -:–فلال  داِهَ ، ٔأو ًُيَّّصِ لكُّ موموٍد ًُوَوُ ؽص امفطرِة ، فبٔتواٍ ُُيَّوِ

ساِهَ (. (ٔأو ًَُمّجِ

فاهغروا اي ؼحاد هللا، هَف حؾل امضارُع احنراف ألوالد ٔأو اس خلامهتم ●

ع، ًلُػ ذكل  ٍُ امَّشَّ ؽص امفطرة، ويه اإلسالم، وألدب واحلَاء، ولك ما ًلرُّ

ا ٔأتياءُ  ؽص طاؽة هللا  ؽص ألتٍون، فٕان اكن ألتوان صاحلني، ووَّجَّ

الد،  ورسوهل، وؽص ما فَِ صالٌح ٔلوالدمه، صوُح ألو

و واكػ نثرٍي من امياس امَوم، ٕاال من رمح هللا، ٕاذا - وٕان ٔأمهل ألتوان ُو

ٔأمهال ألتوان ٔأوالدُ ، هخج ؼن ذكل ضَاٌع وجَّشًٌد وخروج حٍِل فاسٍد يف 

 . اجملمتػ

و ٕاصالح - –وامييب  تَة،ُو يف ُذا احلدًر ٌضري ٕاىل ٔأؼغم ُأسس امرتَّ

، وفَِ ٔأن --الاؼخلاد، ن  خاء يف امحخاري، من حدًر اميؾ ن جن ثضري

َُ )): كال-–امييب  ٔأال وٕانَّ يف اجلََسِد ُمْضغًَة، ٕاذا َصوََحْت َصوََح اجلََسُد لُكُّ

 َُ وال صالح نولوة، اي  ،((ٔأال ويِهَ املَوُة . وٕاَذا فََسَدْت ، فسَد اجلَسُد لُكُّ

: ؼحاد هللا

ٕاال ٔأن  ٍرخس يف كوحَ امخوحِد، وامؾلِدة امصحَحة، وحمحة هللا، وحمحة -

ُل فهيم، ٔأصول اإلميان، اإلميان ابهلل ومالئكذَ   رسوهل، وحمحة املؤمٌني، ًُؤِصّ
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 عبد اهلل بن صلفيق الظفريي

ركائز 

 إصالح األسرة

 أم املؤمنني عائشة       بدبي

 :خطبة أقيمت مبسجد

ٍو  .  نخحَ ورسهل، وامَوم الٓخر ، واملضاء واملدر خرٍي ورِشّ

، وال - ََّ ل يف كوة اتيَ ٔأهَ ال مؾحود حبٍق ٕاال هللا، فال ًؾحد امؾحد ٕاال رت ًؤِصّ

، وال ًخولكَّ ٕاال  ََّ ٌس خغَُر ٕاال جرِتَّ، وال ٌس خؾنُي ٕاال جرِتَّ، وال ٌسبُٔل ٕاال رت

َُ وثؾاىل–ؽوََ  ، ال ًذحُب ٕاال هلل، وال ًيذُر ٕاال هلل، وال حيوُف ٕاال -س ححاه

. ابهلل، ٕاىل غري ذكل من مسائل امخوحِد والاؼخلاد

●، َُ ابهلل، وجرسوهل وتدًيَ ابٔلدةلَّ ف اتي  فوحة ؽص اإلوسان ٔأن ًُؾِرّ

الح، ومِذا ًلول هللا-   :س ححاهَ وثؾاىل–ٔلنَّ ذكل ُو ٔأساس امصَّ

﴿ ِوَساَن مَِفي ُخْسٍ ﴿١﴿َوامَْؾّْص
ّ
نَّ ااْل

ّ
ٍَن أَٓمٌُوا َوَ ِلُ ٢﴾ ا ِ الَّ اَّلَّ

ّ
وا ﴾ ا

رْبِ ﴿ اِمَحاِت َوثََواَصْوا اِبمَْحِقّ َوثََواَصْوا اِبمصَّ  [امؾّص ]﴾٣امصَّ

وٕاذا هغران ٕاىل حال ألهخِاء يف حرتُهتم ُلممِم، وثوحهيِم ُلممِم، رٔأٍهتم ًحدؤون 

ٍُ ابمخوحِد، ٍَ غرَْيُ ـٰ َ م
ّ
ْن ا ََ َما ممَُك ِمّ ّـَ [ 59: ألؼراف ]﴾ ﴿ اَي كَْوِم اْؼُحُدوا انو

 :مث ًُخاتػ ألتوان ٔأمر امصالة وى ٔأوالدمه

اَلِة ﴾ كدل ذكل، ؼن ٔأهخِائَ،-ثؾاىل–ن  كال هللا  - هَلُ اِبمصَّ ُْ ] ﴿َواَكَن ًَبُِمُر َأ

ْحػِ  )) :ًلول- –وامييب   ،[55: مرمي الِة َومُهْ َأتْيَاُء س َ ُمُروا َأْوالَدمُكْ اِبمصَّ

ِينَي َواْاِتُومُهْ ؽَوهَْيَا َومُهْ َأتْيَاُء َؼَّْشٍ   ))س ِ

فدلَّ ؽص ٔأهَ ًًدغي مٔلتٍون، ٔأن ُيامت ترتتَة ٔأوالدُ ، ؤأن ثحدُأ امرتتَة من -

ل يف كووهبم حمحة اإلميان وامصالة . امصغر، فِؤِصّ

َّة، واُلرسة● ع، إلصالح اَُّلًر .  فِذٍ ُأسُس هحََّ ؽوهيا امَّشَّ

--، ؤأوامر رسوهلِ -ثؾاىل–فاثلوا هللا اي ؼحاد هللا، وا ووا تبٔوامر هللا●

،ثفوُحوا، وجسؾُدوا ٔأهمت ؤأوالدمك 

    اؽوموا ٔأن مسؤومَة حرتَة ألوالد، ومذاتؾهتم، وامؾمل ؽص :ؼحاد هللا

ؤأؼغُم -س ححاهَ وثؾاىل– ٕاصالهحم، وثوحهيِم، ٔأؼغم املسؤومَات ؼيد هللا 

. ألماانت، اميت ٌُسبٔل ؼهنا امؾحد ًوم املِامة

: ٕان نثرًيا من الآبء وألهمات ًيغرون ٔأن حدَّ مسؤومَاهتم حنو ٔأوالدمه، ُو

ثبٔمني املوخس واملبلٔك واملَّشب، - 

ائػ، ُو اَّلي ٔأهخج - ذا اخلطبٔ امضَّ وما سوى ذكل ُذا مُس مبسؤومَهتم، ُو

 !ٔأحِااًل ؤأطفااًل وُأرًسا غري مس خلمية

فٕان امواحة ؽص ألتٍون ن  ٔأسوفٌا ٔأماهٌة ؼغميٌة ٌُسبُٔل ؼهنا امؾحد ًوم -

ُسوَل  :املِامة، وربُّ امؾاملني ًلول ََ َوامرَّ ّـَ وهُوا انو ٍَن أَٓمٌُوا اَل خَتُ ِ َا اَّلَّ ﴿اَي َأُيُّ

وهُوا َأَمااَنِحمُكْ َوَأهمُتْ ثَْؾوَُموَن   .[27: ألهفال ]﴾ َوخَتُ

الح، :واؽوموا اي ؼحاد هللا● ( اوؽاء)  ٔأّن من ٔأؼغم ٔأس حاب امصَّ

َُ ؼغمي، وال ًًدغي نوواوٍن ٔأن ُُيمال صبٔن اوؽاء ٔلوالدمه، -  فاوؽاء صبٔه

ع ؽص ذكل، اوكد هحََّ  الم–فِذا زهرايَّ -مَّشَّ ًَّة -ؽوََ امسَّ َُ ذًر ََّ ٔأن ُيح ٌسبُٔل رت

: صاحلة

َّحًة  َِ ًَّة َط ً هَم ُذِرّ ُ ْة ِِل ِمن وَّ َُ َُ ۖ كَاَل َرِبّ  َّ يَاكِلَ َدؽَا َزَنِرايَّ َرت ُُ أ ل ] ﴾﴿

ذا ٕاجراُمي .[38:  ران ٍُ ُو ؤأوالدٍ من ؼحادة -–ُو َُ ٔأن ًُؾَذ َّ ٌسبُٔل رت

س خؾَُذ ابهلل من امَّشك : امض َاطني، ٌو

َّْؾُحَد  ـَٰذا امَْحََلَ أِٓمًٌا َواْحٌُْحِِن َوتَِِنَّ َأن ه َُ مُي َرِبّ اْحَؾْل  ُِ ْجَرا ّ
ْذ كَاَل ا

ّ
﴿ َوا

لول ٔأًًضا [35: ٕاجراُمي ] اْلَْصيَاَم ﴾ اَلِة َوِمن :ًو ﴿ َرِبّ اْحَؾوِِْن ُمِلمَي امصَّ

َّيِت  ً ذهر ٔأن دؽاء امواو مووٍ -  –وهحٌُا دمحم .[40: ٕاجراُمي]﴾ُذِرّ

ُمس خجاب،  

َّة، فادؼوا ٔلوالدمك - فاهد وا مِذا ألمر، فٕاهَ ٔأؼغم سالح إلصالح اَُّلًر

الح، فٕان ُذا من املطامة امََّشؼََّة، ومما ٍرضاٍ رب امؾاملني ؼن  ابمصَّ

.  ؼحادٍ

انوِم ٔأصوح ص حاتيا  ٔأن ًُصوح ٔأحوال املسومني،- س ححاهَ وثؾاىل– وسبٔل هللا 

وص حاب املسومني، ؤأصوح ذرايثيا وذرايت املسومني اي ذا اجلالل واإلهرام، 

 .وامحلد هلل رِبّ امؾاملني
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