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 قضية أخذ باألسباب الشرعية   تنظيم النسل   بعنوان: اجلمعة القادمة  خطبة  
 م 1202 فرباير 91 – هـ1442 رجب  7بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 مظاهر حفظ النسل في الشريعة اإلسالميةالعنصر األول: 

   تنظيم النسل في ميزان الشريعة اإلسالمية العنصر الثاني: 
 نسل واألوالد يوم القيامةمسئوليتنا عن الالعنصر الثالث: 

 وضــــــــــوعـــالم
؛ صلى هللا عليه  ا عبده ورسوله  وأشهد أن حممد  ؛  وحده ال شريك له    إال هللا  وأشهد أن ال إله  ؛ احلمد هلل رب العاملني  

 أما بعد :  .  وعلى آله وأصحابه أمجعني 
 الشريعة اإلسالمية في حفظ النسلمظاهر العنصر األول: 

الكون وهيأ فيه الظروف املثلى للحياة السعيدة املستقرة، مث استخلف    هذا  سبحانه وتعاىللقد خلق هللا    عباد الله:
فيه اإلنسان ليقوم إبعماره على الوجه األكمل الذي حيقق به مرضاة ربه وخدمة بين جنسه وخدمة الكون من حوله؛  

َواْستَـْعَمرَكُ  اأْلَْرِض  ِمَن  أَْنَشَأُكْم  }ُهَو  تعاىل:  ]هود:  قال   } ِفيَها  ؛    [، 61ْم  والتزاوج  ابلتناسل  تكون  الكون  وعمارة 
إحدى الضرورات والكليات اليت أوجب الشارع حفظها؛ يقول اإلمام الشاطيب يف املوافقات: ” لذلك كان النسل  

ر  وجمموع الضرورات مخس هي: حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، واملال، والعقل، هذه الضرورات إن فقدت مل ت 
والرجوع  والنعمة،  النجاة  فوت  اآلخرة  ويف  حياة،  وفوت   ، وهتارج  فساد  على  بل   ، استقامة  على  الدنيا  مصاحل 

 ابخلسران املبني.”
مجيع الناس على عدم التزاوج والتناسل ألمثوا مجيع ا ؛ وكان ذلك غري مراد هللا يف الكون؛ والنقطع النسل    فلو أعرض

ُ  لك هنى اإلسالم عن التبتل واإلعراض عن الزواج؛  واخلليقة من على وجه األرض؛ ولذ  يروي ذلك أََنٌس ، َرِضَي اَّلله
ُ تـََعاىَل َعَلْيِه َوَسلهَم ، َيسْ  ُ  تـََعاىَل َعْنُه ، قَاَل : َجاَء َثالثَُة رَْهٍط ِإىَل َأْزَواِج النهيبِي ، َصلهى اَّلله أَُلوَن َعْن ِعَباَدِة النهيبِي ، َصلهى اَّلله

ُْم تـََقالُّوَها ، فـََقاُلوا : أَْيَن ََنُْن ِمَن النهيبيِ تَـ  ُ تـََعاىَل َعَلْيِه َوَسلهَم ، َوَقْد    َعاىَل َعَلْيِه َوَسلهَم ، فـََلمها ُأْخرَبُوا ِِبَا ، َكَأهنه ، َصلهى اَّلله
َم ِمْن َذنِْبِه َوَما َتََخهَر ، فـََقاَل أَ  ُ َلُه َما تـََقده ا ، َوقَاَل اآلَخُر : َأََن َأُصوُم النـهَهاَر ال  َغَفَر اَّلله َحُدُهْم : َأمها َأََن فَُأَصلِيي اللهْيَل أََبد 

ُ تـََعا ا . َفَجاَء النهيبُّ ، َصلهى اَّلله ِهْم ، فـََقاَل :  ىَل َعَلْيِه َوَسلهَم ، ِإلَيْ أُْفِطُر ، َوقَاَل اآلَخُر : َأََن َأْعَتِزُل النِيَساَء َفال أَتـََزوهُج أََبد 
ُتُم الهِذيَن قـُْلُتْم َكَذا وََكَذا ؟ َأَما َواَّللِه ، ِإّنيِ أَلْخَشاُكْم َّلِلِه ، َوأَتْـَقاُكْم َلُه ، َلِكينِي َأصُ  وُم َوأُْفِطُر ، َوُأَصلِيي َوَأْرُقُد ، َوأَتـََزوهُج  أَنـْ

.  .” ) البخاري(النِيَساَء ، َفَمْن رَِغَب َعْن ُسنهيِت فـََلْيَس ِمينِي
يف "   املهلب:  من  قال  النكاح  أن  الفقه  من  احلديث  يف   هذا  رهبانية  ال  وأنه  اإلسالم،  ترك    سنن  من  وأن  شريعتنا، 

 " . ) شرح ابن بطال ( .  د عليه السالم، فهو مذموم مبتدع النكاح رغبة عن سنة حمم
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َجاَء رَُجٌل ِإىَل النهيبِي َصلهى  ِقِل ْبِن َيَساٍر، قَاَل:  َمعْ   َعنْ والتكاثر ؛ ف  على التزاوج  –صلى هللا عليه وسلم    –حث  لذلك  
َا اَل تَِلُد، َأفَأَتـََزوهُجهَ  َعَلْيِه َوَسلهَم، فـََقاَل: ِإّنيِ َأَصْبُت اْمَرَأة  َذاَت َحَسٍب َومَجَاٍل، َوِإهنه ا؟، قَاَل: »اَل« ، مثُه َأََتُه الثهانَِيَة  هللاُ 

   .«   ُه الثهالَِثَة، فـََقاَل: »تـََزوهُجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد، فَِإّنيِ ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَُممَ فـَنَـَهاُه، مثُه َأَتَ 
الن أنه    ؛  احلياة  يف مجيع أطوار  سلولقد اهتم اإلسالم حبفظ  حث ومن مظاهر حفظ النسل يف الشريعة اإلسالمية؛ 

 ؛ وحرم اإلجهاض ؛ وأابح للحامل واملرضع اإلفطار يف  على حسن اختيار الزوجني ؛ وأمر ابحلفاظ على حياة اجلنني 
ا على حياة اجلنني ؛ ومنع إقامة حد الزَن على احلامل واملرضع كما يف قصة ماعز والغامدية ؛ وحرم وأد  رمضان حفاظ  

و  أ   ةديدالبنات ؛ وحرم االعتداء على الغري ؛ وشرع القصاص وحد القذف ؛ وحرم االنتحار ؛ بل حىت اإلشارة حب
مزح   ولو كان  املسلم  أمام  واملستأنس  بسالح  كالذمي  املسلمني  من غري  املعصومة  النفوس  على  االعتداء  وحرم  ا، 

بيعها، وربط   أو  بتقطيعها وسلبها،  الدية والكفارة بل حىت االعتداء على أطراف امليت  قتلها  واملعاهد، وأوجب يف 
الناس ابلق لئال يتالعب  القصاص ابحلاكم؛  إقامة  الشرع ابإلصالح بني املتخاصمني واملتقاتلني؛  الشرع  صاص، وأمر 

 لئال تزهق النفوس وتراق الدماء، ودرأ احلدود ابلشبهات …إخل
 وكل هذه األحكام هلا أدلتها الصحيحة الصرحية من الكتاب والسنة ؛ وال يتسع املقام لذكرها؛ وأنت ِبا خبري . 

 ويراعي مصاحل الناس يف كل زمان ومكان!!  نسلواضح حيفظ الين هللا كامل كل هذه األحكام تبني أن دكما أن  
   تنظيم النسل في ميزان الشريعة اإلسالمية العنصر الثاني: 

ساالمون: هااا الم إىل قيــام الســاعة يــنظم لدنســان دقــا ق  اا وهياجــ  جــاء ســراج  إن الــدين اإلســالمي ديــن النظــام ؛  أي
ه الباطل من بني يديه وال من خلفه، فاإلنسان مل ُُيلق ُسدى، ومل ُيرتك حياته، مبا ُيصلح دنياه وآخرته، يف كتاب ال أيتي

َنا اَل تـُْرَجُعوَن{ ) املؤمنون:  َا َخَلْقَناُكْم َعبَـث ا َوأَنهُكْم ِإلَيـْ ُتْم َأَّنه  . (115بال ُهدى، قال هللا تعاىل: }َأَفَحِسبـْ
مل يغــرس يف نفــوس األعــراب  - عليــه وســلمصــلى هللا – احممــد  إن  : يقــول هنــري ســريوي وهــو أحــد مفكــري النصــارى

 املدنية واألدب والنظام". اأ التوحيد فقط، بل غرس فيها أيض  مبد
 أهم القضااي اليت عين اإلسالم ِبا عناية  كبرية  وأوالها اهتمام ا ابلغ ا ) قضية تنظيم النسل ( .ومن  

الو  الزوجني  نسلتنظيم  قيام  بينهما    -: هو  استعماهلا    ابستعمال  -ابلرتاضي  يُراد من  وسا ل معروفة ومشروعة، ال 
إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل، بل يُراد بذلك الوقوف عن احلمل فرتة من الزمن، ملصلحة ما  

 .    يراها الزوجان، أو من يثقان به من أهل اخلربة
أو غري ذلك    ن صحة، أو قدرة على اخلدمة،والسبب الباعث على تنظيم احلمل هو مراعاة حال األسرة وشؤوهنا، م  

 مع مراعاة اإلبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته. ؛  من ظروف احلياة املختلفة
َعْن َجاِبٍر رضي هللا عنه  عن طريق وسيلة العزل ؛ ف  –صلى هللا عليه وسلم    –وتنظيم النسل ورد عن صحابة النيب  

َهَنا  لهَم َوالُقْرآُن يـَْنِزلُ َعْهِد النهيبِي َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ُكنها نـَْعِزُل َعَلى "  قال:   . " .) متفق عليه ( فـََلْم يـَنـْ
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 .أنه الصحابة كانوا يعزلون يف زمن نزول الوحي، فلو مل يكن جا ز ا ملا أقرهم عليه -رضي هللا عنه-قد أخرب جابرف 
 عن عملية العزل ؛ وهي مبثابة األخذ ابألسباب مع التوكل على هللا . طبية حديثة لتنظيم النسل بديلة  وهناك وسا ل

ولقد أثبتت البحوث العلمية والصحية أن فرتة عامني ضرورية لينمو الطفل َّنو ا طبيعي ا سليم ا من الوجهتني الصحية 
، وذلك ألن األم مع   اَد َأْن يُِتمه الرهَضاَعَة{ ِلَمْن َأرَ }َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنه َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ   تعاىل:  هلقولوالنفسية؛  

 (: قال الشاعر اللبناّن)أمحد تقي الدينكما   ف واحلنان الذي ال ميلكه غريها.رضاعة وليدها ابحلليب ترضعه العط
 ـِدها..............َتسقيه من دم قلبها الخّفاقواأُلم َأولى الوالـــَدْين بِوْلـ

 ـنيَن وحسُبهم..............أن يغتدوا من ثديها المهراق الباألم مدرسُة
 حة وَخالقــــــرضُع األجساَم واألرواَح ما.............في صدرها من صـــــــهي ُت

 فإذا هي انّحطْت فنشٌء خــــــامٌل............. وإذا ارتقْت بشِّْر بنشٍء راقي
 ..............يا ُأمُّ فيه محاسَن اأّلخالقفُل مثُل الشمِع َلْدٌن فْاطبعيـــــــالط

تعاىل: }فـََرَدْدََنُه ِإىَل أُمِيِه َكْي تـََقره    قال ؛  ى إىل أمه كي تقر عينها وال حتزنتعاىل يف إرجاع موسومن هنا كانت حكمة هللا 
نـَُها َوال حَتَْزَن{) القصص:   ترضع    فهيم إىل صدرها؛  (، ويرى العلماء أن الطفل حيس ابألمن كلما ألصقته األ13َعيـْ

 . (39 َولُِتْصَنَع َعَلى َعْييِن {)طه: َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبهة  ِمينِي : }قال تعاىل؛  اولدها وَتخذ عليه أجر  
ما   النسلأما  تنظيم  العوام من عدم  امليفعله  أشهر من والدهتا؛ وأن  بعد بضعة  اعتداء  رأة حتمل  على احلمل ؛ فهو 

ملا يرتتب عليه من محل يفسد   ؛   اْلِغيَلةِ   لب   مل يف حالة احل  لب ى النيب صلى هللا عليه وسلم ال ، وقد س والرضيع مع ا
 . افأشبه القتل سر    ؛، ألنه جناية خفية على الرضيعة  يلَ غِ للب ويضعف الولد، وإَّنا ساه ا

األبوين مع ا عن القيام حبقوق عجز    للمرأة واألوالد مع ا ؛ فضال  عن  شديدٌ   ونتيجة لعدم تنظيم النسل؛ حيدث ضعفٌ 
األوالد كاملة يف الرتبية والتعليم والتنشئة الصحية؛ مما ُيرج جيال  هش ا ضعيف ا ال يقوى على متطلبات احلياة ومواجهة 

  َعْن ثـَْواَبَن، قَاَل: قَالَ الوقوع يف هذا الوهن والضعف؛ ف  احلذر من  الصعاب ؛ وهنا جاءت السنة النبوية ترشدَن إىل
ُن يـَْوَمِئٍذ؟  يُوِشُك اأْلَُمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم َكَما َتَداَعى اأْلََكَلُة ِإىَل َقْصَعِتَها، فـََقاَل قَاِ ٌل: َوِمْن ِقلهٍة َنَْ   : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اَّللِه  

ُتْم يـَْوَمِئٍذ َكِثرٌي َوَلِكنهُكْم ُغثَاٌء َكغُثَاِء السهْيِل   زَ ؛  قَاَل: َبْل أَنـْ ُ ِمْن ُصُدوِر َعُدويُِكُم اْلَمَهابََة ِمْنُكمْ َولَيَـنـْ ُ    ؛  َعنه اَّلله َولَيَـْقِذَفنه اَّلله
نـَْيا وََكَراِهَيُة اْلَموْ  . ) أمحد وأبو داود بسند   ِت«يف قـُُلوِبُكُم اْلَوْهَن، فـََقاَل قَاِ ٌل: اَي َرُسوَل اَّللِه َوَما اْلَوْهُن؟ قَاَل: ُحبُّ الدُّ

.  ) "    وغثاء  صحيح  لقلهة شجاعتهم ودَنءة قدرهمالسيل:  به  ِمن زََبد وَوَسخ؛ شبهههم  السهيل  ) عون    . "  ما حيمله 
 املعبود ( . 

ا بصحة اإلنسان؛ ألن اإلسالم يهدف إىل أن يرى أتباعه أصحاء  ا كبري  لقد اهتم اإلسالم اهتمام    أحبتي في الله:
ط التكليف وتويل األمور الشاقة يف الدين والدنيا؛ وهذا الذي  أقوايء؛ ألن الصحة والقوة والسالمة من األمراض منا

}قَاَلْت ِإْحَداُُهَا اَي أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنه َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت   دفع املرأتني إىل اختيار موسى عليه السالم يف طلب النكاح:
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بة هللا تعاىل؛ فَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى  ؛ وهذه القوة ِبا ينال العبد حم  (26{)القصص:  اْلَقِويُّ اأْلَِمنيُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم:” اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخرْيٌ َوَأَحبُّ ِإىَل اَّللِه ِمْن اْلُمْؤِمِن الضهِعيِف؛ َويف ُكلٍي خَ   .  رْيٌ”) مسلم(اَّلله

ملية اإلجناب ؛ وكل عصر ومصر له ظروفه وأحواله ومالبساته ؛ والعلة تدور  فاإلسالم دعاَن إىل املوازنة والتنظيم يف ع
وعدم  اإلنسان أيمث على إضاعة مستقبل األوالد  و ؛    والقلة القوية خري من الكثرة الضعيفةمع املعلول وجود ا وعدم ا ؛  
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ قَاَل رَ :     َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعْمٍرو قَالَ ؛ فالقيام على أمرهم ورعايتهم َكَفى اِبْلَمْرِء ِإمْث ا    :"    ُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله

 " ) أبوداود واحلاكم وصححه ( .  َأْن ُيَضيِيَع َمْن يـَُقوتُ 
ن كثرة العيال مع عجز اإلنسان عن القيام بواجبه َنوهم هو جهد البالء الذي تعوذ منه نبيكم  اعلموا أ   عباد الله:

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَالَ ؛    َعْن َأِب ُهَريـَْرةَ ف  سلم ؛ صلى هللا عليه و  َوَدَرِك  ؛  تـََعوهُذوا اِبَّللِه ِمْن َجْهِد اْلَباَلِء    : " َعْن النهيبِي َصلهى اَّلله
 ". ) متفق عليه( .  َوََشَاَتِة اأْلَْعَداءِ   ؛ َوُسوِء اْلَقَضاءِ  ؛ الشهَقاءِ 

كل ما أصاب املرء من شدة مشقة وما ال طاقة له حبمله وال يقدر على دفعه .    : جهد البالءقال ابن بطال وغريه "   
 " . ) فتح الباري وشرح ابن بطال ( .  املراد جبهد البالء قلة املال وكثرة العيال كذا جاء عن ابن عمر :وقيل

 ايته .وهكذا جاءت نصوص القرآن والسنة؛ وأقوال سلف األمة ؛ ابلدعوة إىل تنظيم النسل وحفظه ورع
 مسئوليتنا عن النسل واألوالد يوم القيامةالعنصر الثالث: 
أ  أيها المسلمون: عن  اعلموا  مسئولون  عليه    نسلكمنكم  هللا  صلى  الرسول  ذلك  وبني  القيامة؛  يوم  وأوالدكم 

َوَمْسُئولٌ  رَاٍع  َماُم  اإْلِ رَِعيهِتِه،  َعْن  َمْسُئوٌل  وَُكلُُّكْم  رَاٍع  ُكلُُّكْم  قوله:”  يف  َوُهَو وسلم  َأْهِلِه  يف  رَاٍع  َوالرهُجُل   ، رَِعيهِتِه  َعْن   
يف َماِل َسيِيِدِه َوَمْسُئوٌل َعْن رَِعيهِتِه،  َمْسُئوٌل َعْن رَِعيهِتِه، َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة يف بـَْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن رَِعيهِتَها، َواخْلَاِدُم رَاٍع  

وقال أيضا  : ” إنه هللاَ  .    َماِل أَبِيِه َوَمْسُئوٌل َعْن رَِعيهِتِه، وَُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن رَِعيهِتِه” ) متفق عليه(َوالرهُجُل رَاٍع يف  
 .سا ٌل كله راٍع عما اسرتعاُه ، أحفَظ أم ضيهَع ؟ حىت ُيسأَل الرجُل عن أهِل بيِته “) النسا ي وابن حبان( ”

اعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما قام عليه ، وما هو حتت نظره ، ففيه أن كل من كان حتت  قال العلماء: الر  
 نظره شيء فهو مطالب ابلعدل فيه ، والقيام مبصاحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته .” )شرح النووي(. 

لد عن ولده يوم القيامة، قبل أن  ويقول ابن القيم رمحه هللا: قال بعض أهل العلم: إن هللا سبحانه وتعاىل يسأل الوا
َنا اإِلْنَساَن   افإنه كما أن لألب على ابنه حق   يسأل الولد عن والده،  فلالبن على أبيه حق. وكما قال هللا تعاىل: }َوَوصهيـْ

ُحسْ  ]العنكبوت:  ِبَواِلَدْيِه  أيض  8نا {  ويقول   ، َوأَ ا[  أَنـُْفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  الهِذيَن  أَيُـَّها  }اَي  النهاُس  :  َوُقوُدَها  ََنر ا  ْهِليُكْم 
[ ، فوصية هللا لآلابء أبوالدهم سابقة على وصية األوالد آباب هم. فمن أُهل تعليم ولده ما  6َواحلَِْجارَُة{ ]التحرمي:  

الدين   فرا ض  تعليمهم  وترك  هلم،  وإُهاهلم  اآلابء،  قبل  من  فسادهم  جاء  إَّنا  األوالد  وأكثر  إليه،  أساء  فقد  ينفعه، 
. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق، فقال ا نفسهم، ومل ينفعوا آابءهم كبار  فلم ينتفعوا أب  ا وسننه، فأضاعوهم صغار  

 «. اا، فأضعتك شيخ  ا، وأضعتين وليد  ا، فعققتك كبري  اي أبت إنك عققتين صغري   الولد: »



  (5  ) 

وفتياتكم   وشبابكم  أوالدكم  يف  اغرسوا  األخالق فهيا  يفوتكم  مكارم  أن  وقتها    قبل  تشعرون؛  ال  وأنتم  العمر  قطار 
مقرون ابلولد منذ والدته؛ فقد جاء  الفضا لتندمون وال ينفعكم الندم!! وال يقل أحدكم أن ولدي صغرٌي ؛ فإن َغْرَس 

رجٌل إىل األستاذ مالك بن نيب رمحه هللا يسرتشده لرتبية ابن له، ويغرس فيه علو اهلمة؛ فسأله: “كم عمره؟ “، قال:  
، قال: “فاتك القطار”، وقال: ” كنت أظن يف ابدئ األمر أّن مبالغ، مث عندما نظرت، وجدت أن ما قلته  “شهر”

احلق، وذلك أن الولد يبكي فتعطيه أمُّه الثدي، فينطبع يف نفسه أن الصراخ هو الوسيلة إىل الوصول إىل ما يريد،  
قال عمرو بن العاص حللقة قد    ا يف نفوس أبنا هم: لذلك فقه سلفنا الصاحل هذه املعاّن وغرسوه  ويكرب على هذا !!

جلسوا إىل جانب الكعبة، فلما قضى طوافه جلس إليهم وقد َنهوا الفتيان عن جملسهم، فقال: “ال تفعلوا! أوسعوا  
هلم، وأدنوهم، وأهلموهم، فإهنم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين، قد كنا صغار قوٍم أصبحنا كبار  

 رين”.آخ
ويف تشكيل أخالقهم وسلوكهم،   -منذ والدهتم  -األوالد النسل و إن لألسرة دور ا كبري ا يف رعاية  أحبتي في الله:

وما أمجل عبارة : " إن وراء كل رجل عظيم أبوين مربيني"، وكما يقول بعض أساتذة علم النفس : "أعطوَن السنوات  
يكون عليه األبناء". وكما قيل : "الرجال ال يولدون بل ُيصنعون".  السبع األوىل لألبناء نعطيكم التشكيل الذي س

 وكما قال الشاعر:      
 وينشُأ ناشُئ الفتياِن ِمنا ....................... على ما كان َعوََّدُه أُبوه

 وإُهال تربية األبناء جرمية يرتتب عليها َأْوَخم العواقب على حد قول الشاعر:
 جريمٌة ......................عادت على اآلباء بالنكباتإهماُل تربية البنين 

ليقبلها، فعضها  وأذكر قصة يف جانب اإلُهال: سرق رجل ماال  كثري ا، وُقديم للحد فطلب أمه، وملا جاءت دعاها 
حىت   اجلرمية  على  وأقرتين  فشجعتين  صغري،  وأَن  بيضة  سرقت  قال:  ذلك؟  على  محلك  ما  له  فقيل  شديدة،  عضة 

  إىل ما أَن عليه اآلن! أفضت ِب
آداب    أيها المسلمون: بتعليمهم  وذلك  احلياة،  شئون  مجيع  يف  نبينا  منهج  فيهم  نغرس  أن  أوالدَن  صالح  إن 

 الشرعية .الصالة والصوم واالستئذان ودخول البت وخروجه، وآداب الطعام والشراب، وغري ذلك من اآلداب 
 ،،،،،من كل مكروه وسوء نسأل الله أن يحفظ أوالدنا وشبابنا وبناتنا 

                              وأقم الصالة،،،،                                       الدعاء........                   
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية 
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