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رالخيقافلة–مأوى برنامج



:محاور األمسية

.األسرة في تاريخ البشرية •

.طمأنينة األسرة معاني •

.مصدر الطمأنينة•

.تحقيق الطمأنينة •

.تحديات تحقيق الطمأنينة •

.نحو أسرة مطمئنة•



:األسرة في التاريخ 

-آدمألبينايخلقأنهللاحكمةاقتضت
 -السالمعليه

 
سكن،ويإليهايأوي نفسه،منزوجا

-دمآوعمرالبشرية،عرفتهاأسرةأول بهاويقيم
والدأمنهوكانيعمر،أنهللاشاءما-السالمعليه

–البشريةهذهأول فيأسروأقيمتوأحفاد،
على-البشري للمجتمعنواةمعتبرةجماعات
.هللاطاعةوعلىالتوحيد



:سكن األسرة

مكانهيالتيبالبيوتالبشرعلىهللاامتن
طمأنينتهافيسبباوجعلهااألسر

:واستقرارها
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:  املسؤولية في األسرة 

األسرة،ذههفياألفرادجميعبهايقوممسؤولياتاألسرةفيِكون أنهللاأراد
رأةواملرعيته،عنمسئول وهوبيته،أهلعلىراعوالرجل:ملسو هيلع هللا ىلصالنبيفقال
فيعرااالبنأن:وأخبرعنهم،مسئولةوهيوولدهزوجها،بيتأهلعلىراعية
:ملسو هيلع هللا ىلصالنبيقالمسؤولية،لهالبيتفيالخادمحتىرعيته،عنومسئول أبيهمال

.يتهرععنومسئول راعوكلكمرعيتهعنومسئول سيدهمالفيراعوالخادم

علىربيةِإنهاهللاطاعةعلىالبيتأهلإقامةحقأعظمهاالتياملسؤلياتهذه
اَن :إسماعيلنبيهعنقالهللاألنبالصالة؛أمرإنهاالدين،
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."أهلهوأيقظليلهوأحيامئزرهشدالعشردخلإذاملسو هيلع هللا ىلصالنبيكان"و

 يرى ملسو هيلع هللا ىلصكانوعندما
 
،فتنا

 
ِلكتفكانأهله،إقامةإليهيفزعماأول وأهواال

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبياستيقظالتيالليلة
 
بأمته،ستحيقالتيالفتنمنرأىممافيها؛فزعا

يوقظمنالفتن،منأنزل وماذاالخزائن،منهللاأنزل ماذا!هللاسبحان:فقال
الحجرات؟صواحب
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طمأنه، أدخل إلى نفسه الَسكينة

:طمأنينة األسرة 

.ثبات واستقرار اجتماعي بحسن إدارة الخالفات والبعد المشاجرات

.ثبات واستقرار اقتصادي بالبعد عن مخاوف الفقر والعوز 

.أمان صحي بتحصيل أسباب العافية 

لكل فهو صمام األمانواالستقرارالدينيالثبات : ويجمع هذا كله وزيادة 
طمأنينة 

.  عجبا ألمر المؤمن : ولهذا قال نبينا صلى هللا عليه وسلم 



:مصدر الطمأنينة األسرة 

املال يؤمنها من الفقر 

واملسكن يؤمنها من الشتات 

والخلق الرفيع يؤمنها من املنازعات

ِوحيدا ، وعبادة وسباقا في: والدين 
لها ذلك كله وزيادة يؤمن الخيرات 



التربية على الدين والتوحيد
أعظم أمان لألسرة

التهديداتأعظمما
كلها ، األسرةلكيان

وألفرادها ؟

...الشرك ...اإللحاد ...الشقاق ..الفقر 



ية كيف تبني التربية اإليمان
طمأنينة األسرة 

أذكار الصباح واملساء ➢

وحيده➢ معرفة هللا عزوجل ِو

الرضا باألقدار ➢

اة ، الصالة ، الزك :العمل الصالح وأثره ➢
...الصدقات 



:مخاطر ِحدق بطمأنينة األسرة 

املاديةةوالطمأنيناالستقرارمتطلباتِحقيقضمان
كتنفِلئالِفريطأوإفراطبالبالشكمهممسعى
ثنتحدهناونحن،املاديةالحياةمنغصاتاألسرة

:مخاطرإنهاأكبرمخاطرعن

الوقوع في الشرك •

االنزالق في ِيارات اإللحاد •



كاملةحمايةتحققالتوحيدحماية

...رباباهللرضيت➢

أشهدكأصبحتإنياللهم➢
...عرشكحملةوأشهد



اقع أسر مسلمة  :شواهد مؤملة من و

.انحسار دور األسرة ➢

.انجراف فتيات وراء دعاوى مغرضة➢

.انحراف شباب في متاهات فكرية ➢



أسرة مطمئنة نحو 

اعط لألسرة وقتا قيما ✓

ادعي وابتهلي وتضرعي✓

ربي على القيم اإلسالمية ✓

حاوري واحتوي الخالفات ✓

اجعلي مدارسة القرآن وتعاهد✓
الصالة شأنا يوميا

ي على فعلي األمر باملعروف والنه✓
املنكر

عا اجعلي التناصح شعارا مرفو ✓

ساهمي في اختيار الصحبة ✓
والشركاء 


