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 املَشَاكِلُ األَسَرِيَّةِ وَأَثَرُهَا عَلَى املُجْتَمَعِ خطبة جمعة بعنوان: 

 الشيخ الدكتور: أيمن خميس حماد  لفضيلة
 رئيس محكمة الوسطى الشرعية                                                                      

 : الثناء عليه والصالة والسالم على رسوله الكريمو   : بعد حمد هللااألولىالخطبة 
 أما بعد:

َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة   :  الحمد هلل الذي أحل النكاح، وحّرم السففحاح، الحمد هلل الئائل
  َ َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبااَوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًلا َكِثيراا َوِنَساءا َواتَُّقوا َّللاَّ  .(1)الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ َّللاَّ

، وجعل عئد  يهددهالئد اعتنى اإلسالم باألسرة عناية خاصة، وحرص على استئرارها وإبعاد أي خطر من الممكن أن  
 .(2)َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاقاا َغِليظاا... :كما قال الزواج من أهم العئود وأقدسها التي تكون بين طرفين 

ومن مظاهر هذه العناية أنه أوجب على كال الزوجين أن ُيحسففنوا اختيار يففريح الحياة، وأن يكون هذا ااختيار ممن  
َأِبي  حديث  في حق الزوجة  ألنه سففففففيحمل هم األسففففففرة ولن ُيحري فيها ومما يدلل على  لححمل أمانة الدين في قلبه؛  

ِ َها (4)أِلَْرَبعٍ  (3) ُتْنَكُح الَمْرَأةُ )َقاَل:  ، َعِن النَِّبيِّ  ُهَرْيَرَة   َََ ِبَذاِت  (6)َوَجَماِلَها َوِلِديِنَها، َفاْظَفْر  (  5): ِلَماِلَها َوِلَحسَََ
يِن، َتِرَبْت َيَداكَ  ِ  ،َأِبي ُهَرْيَرَة كما جاء في الحديث عن  وكذلح األمر في حق الزوج  .(8)((7)الدِ  وُل  َّ َقاَل: َقاَل َرسفففففففففُ

ُجوُه، ِإًلَّ َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَساٌد َعِريٌض   (10)  َوِديَنهُ   (9)ِإَذا َأَتاُكْم َمْن َتْرَضْوَن ُخُلَقهُ )  :  .(12)((11)َفَزوِ 
ُروُ نَّ ...    :ن من كفان صفففففففففففففففاحفب خلق حسففففففففففففففن كفان حسففففففففففففففن العشففففففففففففففرة عفامال  بئول مواه  إوحيففث   ََِ اَََََََِ َوعََ

ا  :كما بين ربنا  ، محئئ ا المئصففد من هذا اارتباي  (13)...ِباْلَمْعُروفِ  ْم َأْزَواجا ُُ َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفسَِ
ُنوا ِإَلْيَها  ُُ ةا َوَرْحَمةا ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ ِلَتْس  . (14) َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

:  في كتابه  كما قال هللا   أن يكون لهم من الذرية ما تئر به أعينهموبين هذا كله ترفع أكف الضففففراعة من الزوجين 
 يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَمامااَوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َ ْب َلَنا ِمْن   .(15)َأْزَواِجَنا َوُذرِ 
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ْم   :هللا    على عباده كما قال    والذرية نعمة من نعم هللا ُُ ا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِج ْم َأْزَواجا ُُ ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِس َوَّللاَّ
ِ ُ ْم َيْكُفُرونَ َبِنيَن  َباِت َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِت َّللاَّ  .(16)َوَحَفَدةا َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِ 

ّتب على هذه العالقة رُ فيها، فئد   وحيث إن دوام النعم إنما تكون بالشففففكر، ويففففكر كل نعمة تكون بالريام ب مر هللا 
  عاتق الزوجينمسفففففففجوليات جسفففففففام تئع على   ، ونعمة األواد الرائعة الئائمة على الحب والود والتحاهم وحسفففففففن العشفففففففرة

ْم َناراا َوُقوُدَ ا النَّاُس  َيا  :وأهمها حماية األسففففففففففففرة من النار كما قال موانا ُُ ْم َوَأْ ِلي ُُ َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفسَََََََََ
وَن َّللاََّ َما َأَمَرُ ْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ  َداٌد ًَل َيْعَََََُ ََِ فمسففففففجولية الحب واألمان    .(17)َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ََِ

ِ ْبَن ُعَمرَ والت ديب مسففففجولية واقعة على كاهل الزوجين مع ا كما جاء في الحديث عن  والحماية والتربية  ،   َعْبد  َّ
  ِ وَل  َّ ِمْعُت َرسففففففففُ ُ وٌن َعْن َرِعيَِّتِه،  ) َيُئوُل: َيُئوُل: سففففففففَ ََْ ُ وٌن َعْن َرِعيَِّتِه،  ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمسَََ ََْ اإِلَماُم َراٍع َوَمسَََ

ُ وَلٌة عَ  َيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمسَْ ِِ ُ وٌن َعْن َرِعيَِّتِه، َوالَمْرَأُة َرا ُجُل َراٍع ِفي َأْ ِلِه َوُ َو َمسَْ ْن َرِعيَِّتَها، َوالَخاِدُم َراٍع ِفي  َوالرَّ
ُ وٌن َعْن َرِعيَِّتهِ  يِ ِدِه َوَمسَْ ْ ُت َأْن َقْد َقانَ   -َقاَن:   .َماِن سََ ُ وٌن َعْن َرِعيَِّتِه، َوُكلُُّكْم   -َوَحسَِ ُجُل َراٍع ِفي َماِن َأِبيِه َوَمسَْ َوالرَّ

 .(18)(َراٍع َوَمْسُ وٌن َعْن َرِعيَِّتهِ 
ر في هذا الجانب كما  اإلثموكما جعل اإلسففالم رّب األسففرة مسففجوا  عن التربية البدنية ألفراد أسففرته وألحق  به إ ا قصففّ

ِ ْبِن َعْمٍرو  في الحديث  ِ   :َقالَ ، َعْن َعْبِد  َّ وُل  َّ يِ َع َمْن َيُقوتُ ) :َقاَل َرسفففُ   .( 19)(َكَفى ِباْلَمْرِء ِإْثماا َأْن ُيضَََ
اِئٌل أنه قال: ) حديث النبي  وكذلح   ُجَل َعْن َأْ ِل  إنَّ َّللاََّ سََ َََن الرَّ يََّع َحتَّى َيسَْ ََ َأْم ضََ َتْرَعاُه َأَحِف ُكلَّ َراٍع َعمَّا اسَْ

 .(20)(َبْيِتهِ 
فئد وإن من أهم العوامل التي تؤدي إلى حسففففن اسففففتئرار األسففففرة هو التربية الحسففففنة للبناء، وإيجاد جيل قر ني فريد، 

 ئلب عئيدة التوحيد، وقد ضففرب هللا  الفي جعل للسففرة الدور األبرف في التربية اإليمانية، وأول ما يجب أن ُيسرس 
وتربيته على التوحيد والبعد  اء ابنه، وُحسفففففن توجيهه وإريفففففاده لهلنا في الئر ن الكريم مثال  على حسفففففن تربية أحد اآلب

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيمٌ  َوِإْذ َقاَن ُلْقَماُن ًِلْبِنِه َوُ َو َيِعُظُه َيا  : ﴿، فئال عن الشففففرك ِ ِإنَّ الشَََِ  ِرْك ِبا َّ ، وبعد .(21)﴾ُبَنيَّ ًَل ُتشَََْ
ََلَة  َيا  : ﴿، فئال  إلى ُحسففففففففن الُبادة وُحسففففففففن الخلقأن غرس هذا األب العئيدة في قلب ابنه وجهه  َََّ ُبَنيَّ َأِقِم الََََ

اَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر   َََ ِ ْر َعَلى َما َأصَََ ََْ َك ِللنَّاِس َوًَل   *َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواصَََ عِ ْر َخدَّ َََ َوًَل ُتََََ
ا ِإنَّ َّللاََّ ًَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍن فَ  ْوِتَك ِإنَّ َأْنَكَر   *ُخوٍر  َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرحا َََ ْض ِمْن صََََ ِيَك َواْغضََََََُ ََْ ْد ِفي َمشََََ ََِ َواْقَََََ

ْوُت اْلَحِميرِ  َواِت َلََََ نة المطهرة لتؤكد على أن هذا من واجبات األسفففرة تجاه أفرادها كما   ،.(22)﴾اأْلَصََْ في وجاءت السففف 
ُُوا َعلِ ُموا أنه قال: ) عن النبي   الحديث عن أبي هريرة   ِرُبوُ م َعلَيَها ِإَذا َبَل ْبعاا، واضَْ ُُوا سََ ََلَة ِإَذا َبَل َََّ َأْوًَلَدُكم ال

ُقوا َبْيَنُهم ِفي الَمَضاِجعِ   .(23)(َعْشراا، َوَفرِ 
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 : الثناء عليه والََلة والسَلم على رسوله الكريمو   بعد حمد هللا: الخطبة الثانية
، كما وافن بين الحئوق والواجبات والتي تعتبر  وقد وافن اإلسففالم في العالقة بين أطراه هذه الدائرة الضففيئة ألهميتها

فيما يخص   يبين  لح، وأهم عامل من عوامل ااسفتئرار األسفري فها هو الئر ن  ان للعالقة بين أفراد األسفرةصفمام األم
ةٌ ...  : ﴿  الزوجين فئفال اِن َعَلْيِهنَّ َدَرَجَ َجَ ُل الََِّذي َعَلْيِهنَّ بَِاْلَمْعُروِف َوِللرِ  في تعفامفل  وافن  وكفذلفح    .(24)﴾...َوَلُهنَّ ِمثَْ
ا مانع ا من اانحدار   .(25)(  َتْجِني َعَلْيِه َوًَل َيْجِني َعَلْيكَ ًَل في الحديث : ) فئال    أوادهاألب مع    إلىوجعل سففففففففياج 

فذكَّر عباده ب نه ا يجب نسفففيان األيام الجميلة التي  ، والتعامل بالجحود ونكران الجميل، عند الخصفففام  سفففوء األخالق
َل َبْيَنُكمْ  ...: ﴿فئال  قضفففاها الزوجان مع ا  ُوا اْلَفضََْ ؛ بل يجب التعامل باإلحسفففان الذي هو أسفففمى  (26)﴾...َوًَل َتْنسَََ

 رتبة من العدل.
بعيدة عنهم كل البعد، فهناك عحة فرج، هو الذي يحكم األسففرة المسففلمة، كانت عوامل الهدم  وطالما كان يففرهللا هللا  

ة، وعدم تدخل في يففجون اآلخرين، وهناك وقوه موغض بصففر، وعدم أكل المال الحرام، وترك لمجالس السيبة والنمي
 . عند حدود هللا 

 ادها.سيكون هناك حرص كبير من قبل افراد هذه األسرة على تماسها وترابطها، وفيادة أواصر المحبة بين أفر 
 لم ًل؟

هناك نتائج خطيرة وكارثية على أفراد هذه األسفففففففففففرة في حال دب الخاله بين أفرادها، خاصفففففففففففة بين  وهم يعلمون أن 
 الزوجين اللذين يمثالن رأس الهرم.

 ومن أبرفها: -إا من رحم ربي وقليل ما هم  –فراد األسرة أوتبرف عندئذ الكثير والكثير من المشاكل على 

تئسفففففففففم أوامر الوالدين بشفففففففففكل متناقض، فهذا ي مر و اك : حيث إن الخالفات الزوجية الضََََََبل في ال يتفقدان  .أ
 .ينهى

ََاءة الظن بالوالدين .ب : فعندما تبدأ الخالفات يبدأ السففففففففباق بين الزوجين في كسففففففففب ، وعدم احترامهم وتقدير مإسَََ
تعاطف األواد، وكل منهما يبث يففففكواه، ويتم اافتراء في كثير من األحيان على يففففريح الحياة، مما يسففففبب إسففففاءة 
م  الظن في أحد الوالدين ب نه لم يكن بالئدر الكافي من المسفففففففففففففجولية األخاليية، وهذا يؤدي إلى سفففففففففففففئوي الئدوة، وعد 

 .ألحد طرفي النزاهللاااحترام الكافي من قبل األبناء 
ََعور باألمان .ت ََعور بالنق ، وفقدان اًلنتماءعدم الشََ : فما إن تبدأ المشففففففاكل حتى يبدأ الزوج في التهديد ، والشََ

، والزوجة تهدد وتتوعد باللجوء للمحاكم والئضففففففففففففاء وسففففففففففففجن الزوج، مما والوعيد للزوجة بالطالق والطرد من المنزل
يعكس  لح على األبناء الذين يحئدون األمان في هذا المنزل، ويلججون إلى أطراه خارجية تشففبع عندهم هذه الرةبة  
ا ا يجتمعون إا وقت  الحطرية، ويصفففبال اانتماء إلى األسفففرة مجرد مظهر خارجي وك ن كل واحد منهم يُيد منحرد 

يطة، مما يؤثر سفففففلب ا على التكوين الشفففففخصفففففي للبناء  يفففففعور ا بالنئص عن باقي األسفففففر المح  النوم، وينتج عن  لح
 .ويخلق فيهم الضعف والكسل وعدم المواجهة واانطواء
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، وا يوجد : ا يفففح أن الخالفات الزوجية توجد فوجين منشفففسلين باإلسفففاءة لبعضفففهما البعض المسََتوا التعليمي .ث
، كفارهف ا للعلم وأهلفه، ألي منهمفا الوقفت الكفافي لرعفايفة البنفاء ومتفابعفة دراسففففففففففففففتهم   وااهتمفام بهفا، ممفا يوجفد جيال  جفاهال 

 .متسيب ا من مئاعد الدراسة، يمضي أغلب وقت الدراسة في الشوارهللا الئريبة من المدرسة
ََرة  ََل َية المترتَبة على الخَلَفات الزوجَية المنعُس على أفراد األسَََََََ وَما ذكرَناه  و ضيض من فيض اَلَثار السَََََََ

ََرة ما  ََُل الواحدة؛ وألن األسََََ ََيتَثر بشََََ ََك أن المجتمع سََََ تلقائي بهذه   ي إًل ل نة من ل نات المجتمع، فَل ََََِ
 :المشاكل، وسينتشر فيه الكثير من الظوا ر السل ية المقيتة ومنها

فمففا ا يرتجي المجتمع من ولففد أو بنففت عففاق لوالففديففه، فظففاهرة العئوق هي  :  انتشََََََََََار ظَا رة عقو  الوالَدين .أ
عظيم من مئاصففففد الشففففريعة وهو ضففففياهللا الدين، فاألب الذي لم يسففففتطع الححا  على  المؤيففففر األول لضففففياهللا مئصففففد  

 ، ألن الجزاء من جنس العمل، ولم يلتزم هدي النبي  صفففففسرهم، ا يفففففح أنه سفففففيجني  لح عند الكبر أواده في
ا َأَعاَن َوَلَدُه َعَلى): كما في الحديث  ُ َواِلدا اَنُه، َوَيَتَجاَوُز َعْن  َرِحَم َّللاَّ ِ؟ َقاَن: َيْقَ ُل ِإْحسََََ وَن َّللاَّ ِبر ِِه، َقاُلوا: َكْيَف َيا َرسَََُ

 .(27)(ِإَساَءِتهِ 
فاألسفففرة المحككة لن تكون حاجز ا لمنع أفرادها من ارتكاب الجرائم، فالكل مشفففسول في نحسفففه،  انتشََار الجريمة:  .ب

وعياله، وفي هذا تضففففففييع كبير لمئصففففففد عظيم من مئاصففففففد الشففففففرهللا الحني   في أهل بيته   غير قائم على أمر هللا 
، فتجد كثير ا من هؤاء متسففففففففففولون، منحرفون، يففففففففففاربون للسففففففففففجائر،  باإلضففففففففففافة لححو الدين وهو ححو النحس والمال

من    متعاطون للمخدرات، مدمون على األفالم اإلباحية، ممارسفففففون للر يلة، والسفففففبب ةياب الرقيب الذي قّدم اسفففففتئالة
 المسجولية األبوية الملئاة على عاتئه.

مالحئة بعضففففففها البعض في مراكز الشففففففرطة، فاألسففففففرة المحككة تكون منشففففففسلة في تردي الحالة اًلقتَََََادية:   .ت
اٍل في اإلنحاق،  وأروقة المحاكم مما يدفع بعض أفرادها إلى ، مما يؤدي إلى اسففتنزاه الموارد المالية التي تؤدي إلى يففُ

اللجوء لوسفائل غير مشفروعة من أجل الحصفول على المال، أو تجد أن أحد طرفي النزاهللا يسدق المال من أجل تدليل 
 ع سبل الراحة له دون عناء.األواد ليميلوا إلى جانبه فيعتاد على الكسل والخمول، لتوفر جمي

ُنزهللا من فالذي تربى في أسفففرة متنافعة األطراه، كثيرة المشفففاكل،  :بين الناس المحبة والترابل ضََ أ أواصََر .ث
 .للمجتمع صلة أفرادها أواصر المحبة تجاه بعضهم البعض، ف ّنى يكون منهم

  وغير ا الكثير.....
 ء.م بالدعاونخت
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