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 لغة الشفقة واالحترام في العائلة

 أيها المسلمون المحترمون!
قام اإلسالم بعد أن انتهت جميع العادات الس يئة 
واأللفاظ النابية في عصر الجاهلية قام ببناء عصر 
السعادة الذي غلب فيه اإليمان واألخالق الحميدة. وقد 

لكرام الذي كان ذلك العصر يت كون من األصحاب ا
نعموا باإلسالم واألخالق الحميدة واأللفاظ الجميلة 
والنية الصالحة. ونحن األجيال التالية يليق بنا في يومنا 
الحالي االلتزام والقدوة بهؤالء الصحابة. كما يتوجب 
علينا تأمين انعكاس نمط حياتهم الذي اس تقام بالقرآن 

صحاب واحتضن الس نة ليومنا الحالي والسعي لنصبح أ
 أخالق حميدة ومن ذوي الرحمة. 

 أعزائي المؤمنين!
يس تحق أقاربنا سماع أفضل وأجمل الكلمات منا. 
وتس تحق عائلتنا الطاعة واالحترام والتصرفات التي 

اهلل صلى اهلل تحتوي على المحبة واالحترام. قال رسول 
َ  "عليه وسلم  . 1"  ْهِل َخْيُرُكْم َخْيُركُْم ألَْهِلِه َوأَنَا َخْيُرُكْم أل

حيث كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثاال وقدوة لنا 
في التعامل مع العائلة واإلحسان بهم. ألن العائلة هي 
المكان الذي س يعيش فيه اإلنسان على المحبة 

 واالطمئنان واألمن واألمان مدى الحياة. 

 أعزائي المؤمنين!
جد أكرمنا اهلل تعالى بالعائلة التي تتألف من ال

والجدة واألم واألب والزوج والزوجة واألطفال واألحفاد 
واألخوة. العائلة هي جمال فؤاد األم وبركة رعاية األب. 
هي عمق المحبة والمصداقية بين الزوجين. هي المكان 
الذي يراعي فيه األوالد االحترام لألبوين. لقد أبلغنا اهلل 

ر بمثابة في القرآن الكريم عن أهمية العائلة التي تعتب
۪ٓ َاْن َخلََق لَُكْم ِمْن َاْنُفِسُكْم َاْزَواجاً الخزينة " َوِمْن ٰايَاتِه 

ي ٰذلَِك  َ ف  ًۜ ِان  ًَة َوَرْحَمةً كُْم َمَود  ۪ٓوا ِالَْيَها َوَجَعَل بَْين َ لِتَْسكُ نُ
َُروَن   .2" اَلٰيَاٍت لَِقْوٍم يَتََفك 

 أيها المسلمون المحترمون!
نة بالمحبة والتضحية. يتم تأس يس العائلة المطمئ

ويتم دعمها بالعدل والضمير. ويتم حمايتها باأللفة 
ات تقوم والمرحمة. وعلى الرغم من أصعب اللحظ

العائلة بالتماسك من خالل كلمة لطيفة تلطف القلوب. 
ففي العائلة التي يحكم فيها االحترام للكبير والصغير 



يوجد فيها المرحمة وال نجد فيها أي أثر للشدة. وكل 
عائلة تتحلى بالشفقة ال يمكن إلحاق الضرر بها أو 

 اإلساءة إليها. 

يؤذي أحدا فالنبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم لم 
طيلة حياته. وكان ودودا متفهما صبورا محترما تجاه 
زوجاته. وقد دعانا إلى مراعاة النظر إلى الطرف 

اَل يَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنَةً، إِْن َكِرَه  اإليجابي واإلنصاف قائال "
 .3"  ِمْنَها ُخلُقًا َرِضَي ِمْنَها آَخرَ 

 أيها المؤمنون المحترمون!
خي ر قيمة أفراد عائلته التي عانت يدرك المؤمن ال

معه واش تركت معه في همومه وشاركته أفراحه واحزانه. 
ويدرك أنهم أمانة من اهلل تعالى الذي أنعمنها بهم. أي أن 

اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن  "الوصف المذكور "
زوجة يبدأ مع المؤمن من العائلة. تلتزم ال 4"  لَِسانِِه َويَِدهِ 

الصالحة بوعدها الذي قطعته عند عقد قرانها. وتفي 
بالعقد. كما تحب العائلة األب العادل صاحب الرحمة. 
وتس ير العائلة مع بعضها البعض مت كاتفة متراصة 

 البنيان. 

 أيها المسلمون المحترمون!
باإلمكان جعل االطمئنان والسعادة دائمة في 

فراد العائلة. فقد حسن بين أالعائلة من خالل التواصل ال

ِ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " َ َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهلل 
ِخِر فَلَْيُقْل َخْيرًا أَْو لِيَْصُمْت 

ْ
ليحث المؤمنين  5"  َواْليَْوِم اْل

على الكالم الخير. ونحن ممن دعاهم النبي الكريم 
صلى اهلل عليه وسلم لاللتزام بذلك حيث يتوجب علينا 

نصائح واالبتسام أمام عائلتنا وعدم حرمانهم من ال
 الشكر والعرفان.

 أعزائي المؤمنين!
دعونا ن كون من المشفقين والمحترمين لزوجاتنا 

وجرح أنفس نا. وأوالدنا. ونبتعد على العصبية وجرحهم 
بل نحترمهم في جميع الحاالت والشروط ونتبنى شعار 

العائلة المرحمة ون كن س بب السعادة والطمأنينة في 
وليس س بب القلق. وندعو بالدعاء الذي علمنا إياه اهلل 

يَن يَُقولُوَن َرب َ نَا َهْب لَنَا ِمْن  تعالى في كتابه الكريم " َوال َذ 
يَن ِاَماماً  َة َاْعيٍُن َواْجَعلَْنا لِلُْمت َق  َ ي َاتَِنا قُر  ِ  .6" َاْزَواِجنَا َوذُر 
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