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دءأل إلَّالديففو ى واحندل لإلردُ وداذإل لبقددء م إللذاديف و ءد ذد إل إللادا لد إل جقد إلسالدُ إلَّالديفم ذد
عبااد  ::لقد جدء إلسالدُ و لإللقُتد و
بايءج كذري ء إللتايف قءأل إلليت تضم هلء إلجل وم لإللنجءح لإلحلفءظ لإلالالتميفإلذ  -إب ن هللا.
لح م بنء إلجملتمع ،لأحءطهء ٍ

أل لىل ءدء تذد ساليادهء ى
لت
لصلت عنء و إلسالُ هب إل إلملكان إلليفئيس للمجتمع (إلَّاليف ) لىل ذجو كذري  ،حىت لن ذ ه إللقنء و إلءتد ْ
ْ
دءةو
إللتُؤ  ،لإلالباجء  ،لدو مقلِّ ء لإلوع إللفا لذنيءهنء ،ب ل فن إلسالُ م مح ف
ث أتذءعه علدل إلملا م
وُمم مءللو لىل إلبتقء عنءصيف بنءئهء مبء ِّ
حيقق و
ى تكا ذ ه إلَّاليف عرب لاليلته إلملايفلعو لذ إللزلإلج ،إلل ي إلعتربه إلسالُ و لح ى والنم هللا ى إلخللدق ملدء حيققده ءد ءقءصد ى إلحليدء
إلسباددءبيو ل قددا هللا  -تذددءذو لتقددءىل  { :-ملءد ْ وكد ِّ مءد ْ ٍ منلم ْقنمددء مِْل مجد ْدك لم مقلف وكد ْدن تمد م فك ويفل من } [إللد إلذ:أل ،]49 :ل قددا  { :والد ْدذ ماء من
ف
ض ملء ْ أمبْد وفاه ْن ملِمفء مال دم ْقلم وما من } [ دس ،]36 :ودءلزلإلج ل اإل والدنفو كابيفدو ،لال نذلد لنبادءن أن
إلج وكلف مهء ِمفء تدوْنذ و
ت ْإلَّ ْمذ و
إلل ي منلم مق ْإلَّ ْمِمل م
أال د مكنمه إلجلنددو  -مل م م ْعدده لح د ه ى إلجلنددو ،وءسباددء ون ال اددت يع أن حييددء
ا د ف عنهددء ل أ فن هللام  -لءن د أن منلمد مدق إلسباددء من إلَّل م ْ  ،ل ْ
دس لإلحد م ٍ
ف
لح ه بُ أبيس لال جليس ل لك منلم مق هللاو آل ءد بفدس جناده ا
ِلجدء { :م :أمدُّ مهدء إللنفدء و إلتدف وقداإل مذبف وك ودن إللد ي منلم مق وك ْدن ءد ْ بدم ْف ٍ م
مل منلم مق ءْند مهء مِْل مج مهء } [إللناء . ]1 :
إلئز إلل ذيقيو ى لطءذ
إلج إللاذي م إللاحي لتكا إلَّاليف  ،ابلاك إلل ي حيفظ إلحلوويفءءأل ل
إلَّباءب ،لو ِّلّب إللليف م
م
ل لك جق إلسالُ إللزل م
نت عليهمء إبالذءغ إلملا لإلليفمحو علل تلك
ء إللقففو لإلخلصاصيو ،لحيقق ل يفى إللزلإلج ءء ذاثءن عنه ء إللاك لإلالالتقيفإلذ ،لإلء ف
إلجء
ْ:ته أم ْن منلم مق لم وك ْن ء ْ أمبْد وفا وك ْن أ ْمِمل ا
{لء ْ م
إللقُتو إللايف فو ،لت بذفه إللقيفْن علل لك لع ه ْ و ء ْ:أل هللا كمء ى تاله تقءىل :م
لتا وكنواإل للميدهء لجق بديدنم وكن ءاف ا لذ ْمحوا ل فن ى ملك مآلٍ :
أل ل مق ْاٍ دمتمد مف فك ويفل من} [إلليفل  .]21 :قا إلسءء إلل ربي ى تفاري إلآل و":جق
ْ م م م م م مْ ْ م م م م م
م م
مْ

بينكن ابملصءذيف لإلخلتابو ءا ا تتاإل ُّلن هبء ،لتتاإلصلان ء أجلهء ،لذمحوا ذمحكن هبء وق ف بقضكن ب لك علل بقض" أ.ه
ل د لك حددث إلسالددُ علددل حا د إلنتيددءذ إللزلجددو َّهنددء أالددء بنددء إلَّالدديف كمددء أهنددء ءضددنو إللال د إللصددءن لتكددان ِّأء دءا ءيفبيددو تقيددو طددءذيف
عفيفدو ،تقدك أبنء ذدء علدل إلل بيدو إللصدءحلو ،لقدا إلليفالدا صددلل هللا عليده لالدلن " :تودْن مك وُ إللْ مم ْديفأمو َّ ْمذبدم ٍع :ل ممءهلمدء ملحلم مادذ مهء مل مهمءهلمدء مللد ن مهء،

ت م م مإلو "( ءتفق عليه) ،لء ذنء يفى علمء إلل بيو أن لذ إلَّ ى تيفبيدو إلل فد ادذق لذ إلَّب ،ل لدك لكثديف
ومءظْ مف ْيف ب م إلأل إلل ِّ تميفبم ْ
ءُِءتهء لل ف ءن تكا نه جنينءا ى ب نهء حىت كرب .لص ق إللاءعيف حءوظ لبيفإلذين ل قا :
األم مدرسة إذا أعددهتا ............أعددت شعباً طيب األعراق

داء واإلئد
وقددء لىل لقيددق ذد ه إللاددنوِّ ،
دذءب ا
بد لن إلليفالددا مومد مدع إللاد م
ءاحند ا
ص ْا
ومد ْليمدتمدمزفل ْج ومإبفهو أم مغ ُّ
ص و ل ْل مف ْيفج ملمء ْ مملْ م ْاتم ْع ومد مقلمْيه ابل ف
صيف ملأ ْ
مح م
ض ل ْلذم م
()1

ءل إللْذمددء م م
إلالددتم م م
لددك لءنءوقدده وقددء  ":م :مء ْق ماد مديف إلل فاددذمءب :مءد ْ ْ
ومإبفهو لمهو ل مجء " (ءتفق عليه).

ويهددء،
إلوقددء تد ا
دا :لىل لجددُ إللددزلإلج ،لإلعتذددءذه لح د ى إلملاددءئ إلملهمددو إللدديت د علددل إلملاددلن أن دمتمد مف فكد مديف م
كد لددك لغددريه ء د إللنصدداو ا
ل اددقل لىل لقيقهددء وققد إللددزلإلج ءيثددءق غلدديظ ت قدده إلليفجد علددل بفادده أن ال قءءد ِلجتدده لال لوددق ءددء ويفحند هللا عددز لجد  ،ل يفحند

ذالاله صلل هللا عليه لاللن ،ل لك تء لايل إللزلجو :تذلت ِلإلجهء علل كتءب هللا لالنو ذالاله صلل هللا عليه لاللن.
من ْ من ءن وكن ءيثمءتءا مغليظءا " أي  :عه إلا لثيقءا ءؤك إلا ءز سكي  ،قايف ءقده بقضده  ،كدءلثاب إللللديظ قاديف ءدقه .
قا إللقءمس  " :ملأ م
لتء إللزخمايفي  :إلمليثءق إلللليظ حق إللصاذو لإلملضءجقو  ،للصفه ابلللظ لقاته لعظمه "ُ ( .مءال إللتال ).
لليس أبلغ ء إللتقذري إللقيفْين إللقظين ى لصف عُتو إللزلجيدو بكاهندء [إلمليثدءق إللللديظ] ،لمبدء تقنيده إللكلمدو إللقيفْبيدو ءد بُغدو لذلعدو ءد
إللقه لإللقا لإللتاكي إللا َّةيو إلحلفءظ عليه لإللاوء به.
للق و إللليفب لىل أةيو إلَّاليف ى بنء إلجملتمع لإلَّءن لإلحلضءذإلأل ،لإلعتربلإل ذ إلَّاليف ذ ءء للاضءذ كلهء.
قا أح إلملاتايفتك :ل إل أذ أل أن هت حضءذ أءو وهنءو لالءئ ثُث ذ :
 -2إلذ إللتقلين -3 ........................أالقط إللق لإلأل.
 -1إلذ إلَّاليف ................
* لك هت إلَّاليف  :عليك بتليي لذ (إلَّ ) إلجقلهء ختج ء لصفهء بد"ذبو بيت"
* للك هت إللتقلين :عليك بد (إلملقلن) ال جتق له أةيو ى إلجملتمع لتل ء ءكءبته حىت حيتقيفه طُبه.
* للك تاقط إللق لإلأل :عليك بد (إللقلمء لإلآلاب ) إلطق ويهن تل ء ءاهنن ،ءكك ويهن حىت ال امع هلن لال قت ي هبن أح .
وإ إل إلنتفت (إلَّ إللاإلعيو) ،لإلنتفل (إلملقلن لإلَّب إلملخلص) ،لالق ت (إللق ل ) وم يفيب إللنش علل إللقين؟!
لء ذ إل إلملن لق كءبت أةيو إلَّاليف لءكءبتهء ى إلسالُ .
العنصر الثاين :احلقوق الزوجية ودورها يف احلفاظ على األسرة
عباد  ::ذنءو ع حقاق ءتذء لو بك إللزلجك ولا أن ك لإلح ء إللزلجك تدء باإلجذءتده جتدءه إلآلنديف علدل أكمد لجده لن تقصدري
لكءن لك حفءظءا لمحء و لألاليف لإلبصلُ حء إللزلجك ب لحء إلجملتمع كله لذ ه إلحلقاق تنقان لىل تامك:

القسم األول  :حقوق الزوج على زوجته ومن أمهها ما يلي:

ض وده ْن معلمدل بدم ْق ٍ
دض ملمبمدء أمبْد مف وقداإل ءد ْ أ ْمء مداإلهل ْن
إلليف مجدء و تمد فا وإلءدا من معلمدل إللنِّ مادء مبمدء وم ف
ضد م ف
إلُو بدم ْق م
 -1طاعة الازوج يف ريام معصاية :تدء تقدءىلِّ { :
ءأل تمءبتمددءأل محءوظمددءأل} [إللناددء  ]34 :أي :ء يقددءأل َِّلإلجه د  .وقلددل إللزلجددو طءعددو ِلجهددء ،ءددء مل مءيفذددء مبقصدديو ،لءددء مل
ومءل ف
صددءحلم و
إلُو معلمْيدده
صدلفل ف
مءيفذددء باد ال تو يقدده ،وددإن أءيفذددء مبددء ددءلف إللادديفل ،وددُ مسددع لال طءعددو .و مقد ْ إلبْد عو ممد مديف مذحند م ف
دّب م
إلُو معْند وه ممددء معد ْ إللنفد ِّ
ٍ
ءعوم " ( .ءتفق عليه ) .تدء إلحلدءوظ إلبد حجديف
ءعو مح ٌّق مءء مملْ دو ْؤمء ْيف ابلْ مم ْقصيمو ومإ مإل أوءميف مبمْقصيمو وم مُ مسمْ مع ملمال طم م
مل ماللف من تمء م  " :إلل فا ْم وع ملإلل ف م
 ذمحه هللا " :-للا عءذء إللزلج لىل ءقصيو ،وقليهء أن متتنع ،وإن أ فهبء علل لك ،كءن إلسمث عليه"  ( .وتُ إللذءذي ) . -2أال متتنااع عنااه إذا دعاهااا إ راشااه :وددإ إل أذإل ذددء إللددزلج ولتجذدده حددىت مء د علددل ندده ء د إللفددنت ،إللدديت تنذقددث ء د ك د ح د م ٍ
ب

إلُو معْندهو تمدء م  :تمدء م مذ والدا و
لصاب ،وتاويف لزلجهدء أالدذءب إللقفدءو ،لتكدان لده ندري وءقدك علدل طءعدو ذب إللقدءملك .و مقد ْ أميب وذميفْد مديفم مذحند م ف
صدذ مُ " (.ءتفدق عليده).
صلفل ف
ف
ءأل مغ ْ
إلُو معلمْيه مل ماللف من  ":ل مإل م معء إللفيف وج و ْإلءميفأمتمهو ل مىل وميفإلءه ومامبم ْ
ت ومدذم م
ضذمء من معلمْيد مهء لم مقنمدْتد مهء إللْ مم مُئ مكو مح فىت تو ْ
إلُ م
قا إلسءء إللنالي  -ذمحه هللا  " :-ذ إل ليد علدل لديفم إلءتنءعهدء ءد ويفإلءده للدري عد ذ ءديفع  ،للديس إلحلديض بقد ذ ى إلالءتندءل َّن
لدده ح اقددء ى إلالالددتمتءل هبددء ودداق إلسِإلذ ،لءقد إلحلد ث :أن إلللقنددو تاددتميف عليهددء حددىت تددزل إلملقصدديو ب لددال إللفجدديف لإلالالددتلنء عنهددء ،أل
تابتهء لذجاعهء لىل إللفيفإلش "  ( .ءيفح إللنالي).

()2

إلُو معلمْيدده مل مالدلف من ":ل مإل
صدلفل ف
بد د عليهددء أن تلددّب ذغذتدده للن كءبددت علددل إللتندداذ ( إللفدديفن )  .ومد مقد طمْلددق بْد معلد ٍِّ تمددء م  :تمددء م مذ والددا و ف
إلُ م
ت معلمل إللتفدنُّاذ " ( .إلل ء ي بان حا ) لءق إلحل ث :ولتوج عاتده ،للن كءبدت ختذدز
ءجته ومد ْلتماْته ملل ْن مكءبم ْ
إللفيف وج و م معء مِْل مجتمهو حلم م
علدل إللتندداذ ،ءدع أبدده ءدل ءددءغ ال تفدفيفغ ءندده لىل غدريه ،لال بقد إلبقضدءئه " ،تددء إلبد إلمللددك :لذد إل بادديفن أن كدان إلخلذددز للدزلج َّبدده
عءذء ى ذ إل إلحلءلو ،وق ذحن إبتُو ءء بفاه ،لتلف إلملء أاله ء لتال إللزلج ى إللزان" إل.ذد "ءيفتء إلملفءتيُ" .
للألالف كثري ء إللناء همل ذ إل إلجلءب ويض يف إللزلج لىل إللذاث ع ب إلئ أنيفى سءذءل ذغذءته .
ولىل}[ .إلَّحزإلب.]33 :
 -3أال خترج من بيته إال إبذنه :تء  -تقءىل  { :-ملتمد ْيف من ى بدويوات وك ف ملمال تممفرب ْج م تممُّرب مج ْ
إلجلمءذليفو ْإلَّ م
وق أنيفج إلل ربإلين أن إللنّب  -صلل هللا عليه لاللن  -تء  " :ال حي الءيفأ أن س ن ى بيت ِلجهء لذا كءذه ،لال ختيفج لذا كءذه".
"لعليده ودُ داِ للمديفأ إلخلديفلج ءد إللذيدت  -للدا لىل ِ:ذ لإللد هء  -لال بقد ل ن ِلجهدء ،ل نذلد علدل إللدزلج أال ادتل ذد إل إلَّءدديف ى
ءْنع إللزلجو ء ِ:ذ أذلهء َّن ى لك ت يقوا لليفحن" (إلبظيف :إلمللين الب ت إلءو) .
 -4أال تُرهق زوجها ابإلكثار من النفقات :وُ ت ءلذه مبء ال ات يع ،لال تكلفده وداق طءتتده ،لأن تيفحندل ابليادري ،لتقندع بده حدىت ال

لاجه لىل أن مي ه للنء  ،ات ل ق ض حىت ِّلّب هلء حءجءهتدء ،وءليفجد ادقيف ابلقجدز ،ل ؤملده ل إل عجدز عد تلذيدو ذغذدو إللزلجدو،
ٍ
وددُ نددري ى ذ د ه إلمل ديفأ إللدديت تيفحنددل لزلجهددء ذ د إل إلهل داإلن ،وددُ بيفكددو ويه دء ،وفقله دء لددؤ  ،لواهلددء ءددؤ تددء تقددءىل { :ليودْنفد ْدق ول مالد مدقو ء د ْ

مال مقته }[ .إلل ُق .]7 :وقلل إلمليفأ أن تتالل ابليفحنء لإللقنءعو ،لأن تقيش ءع ِلجهء علل تد ذ حءجتده لءقيادته ،ل لدك ءد عُءدءأل
إلئمء تنظيف لىل إلل بيء بظيف إلمليفل لليس بظيف إلملقين ،لتنظيف لىل مء ذا لهنء ،لال تنظيف لىل مء ذا أعلل ءنهء.
صُح إلمليفأ  ،ل ا
وددءهلُو لاددق ابَّالدديف عند ءء وكلفددف إللددزلج ءددء ال و يددق ،كمددء كددءن ى بددين لالديفإلئي وقد أندديفج إلبد نزميددو ى صدداياه عد أيب الددقي
إلخلد ذي  -ذحند هللا عنده " :-أن إللندّب  -صددلل هللا عليده لالدلن  -ن د ن ذددو واطءهلدء ،ل كديف ويهدء ءد أءديف إللد بيء لإلآلنديف  ،ود كيف أن
إللصيلو  -ءء تكلف إلءيفأ إلللين".
إللصيغ  -أل تء ِّ :
أل ءء ذلك بنا لاليفإلئي  ،أن إلءيفأ إللفقري كءبت تكلفه ء إللثيءب أل ِّ

 -5أن حتفااز زوجهااا يف رييابااه يف نفسااهاه ويف مالااه :ويج د علددل إلمل ديفأ أن لددءوظ علددل ءددء ِلجهددء ،لأن لددءوظ علددل بفاددهء لالدديف

إلحليددء إللزلجيددو ،وددُ توفدديفن ى عدديفض ِلجهددء لءدديفوه ،وددُ س إللفءحاددو لال أالددذءهبء ،وددُ تتد فربج ،لال ختءطد أجنذياددء لال جتءلادده ،لال س ْ من
إلُو}[ .إللناددء  .]34 :تددء إلل ددربي ى
ظ ف
ءأل تمءبتمددءأل محءوظمددءأل ل ْللمْي د مبدمدء محف د م
َّح د ى بيتدده لال إب بدده .تددء  -تقددءىل  {:-ومءل ف
صددءحلم و
تفاري ذ ه إلآل و " :قين :حءوظءأل َّبفاه عن غيذو أِلإلجه عنه ى ويفلجه لأءاإلهل ".
لأندديفج إلل دربإلين ى "إللكذددري" ءد حد ث عذد هللا بد الددُ أبدده تددء " :الد إللنددّب  -صددلل هللا عليده لالددلن  -عد نددري إللناددء  ،وقددء " :
تايفو ل إل أبصيفأل ،لت يقك ل إل أءيفأل ،للفظ غيذتك ى بفاهء لءءلك " .
نري إللناء  :مء ُّ
 -6أن تتازين لزوجهاا :وءسالددُ أابح إللز ندو للمديفأ  ،لل فالددع هلدء ى لددك ،ءدء مل و ْدزه لليفجد  ،لذد ندري ءددء متتلدك بده إلملديفأ تلد إلليفجد ،
ومددء أالددق إلليفج د حينمددء دديفى ِلجتدده بظيف دوا ءتز نددو ءتق دديف  ،وز نتهددء لع يفذددء ،نا د ءتءع د إلحليددء  ،لإلبتاددءءتهء بلاددن د إللي إلآلال ،
لإلالتقذءهلء إلل ي له ناف جذء إلهلما إلليت ُتيهء ،وه حبق نري إللناء  .كمء ى ح ث عذ هللا ب الُ إللاءبق .

لذنءو إللذقض ء إللزلجءأل تتجءذ ذ إل إلحلق ،وُ يفإلذء إللزلج لال ءذت م لو ،تقلاذء ذإلئادو إلمل دذ  ،ءدقيفذء ئديف غدري ءن فادق ،ودإ إل نيفجدت
ء بيتهء ،تكان ى أكم ذي تهء ،لأحا صاذهتء ،وءح ذي أ تهء إللزلجو لةء إللز نو وإن ذ إل ؤ ن أبءيف ال لذه إللزلجو.
نصاصدء ل إل وذِتدت إلملديفأ
 -7أن حترص على احلياة معهه ال تطلاب الطاالق ب ام سابب شارعي :ودُ ءدك أن إللدزلإلج بقمدو عظيمدو،
ا
ِلجء صءحلاء كفيهدء وء ْؤبدو إلحليدء لءادقتهء ،لكدن ءد إلءديفأ مءدقيت بقد ءداأل ِلجهدء ،أل بقد طُتهدء ،واصدذات بدُ ِلج ،لتد مياء كدءباإل
ا
قالددان :ءاددكينو ذد ه إلمل ديفأ إللدديت بددُ ِلج .للكننددء ى ذد إل إللزءددءن د بقددض إللناددء تنخلددع ء د ِلجهددء ،أل ت ل د إلل ددُق بددُ الددذ
()3

ءيفع  ،وه ه إلمليفأ ال تقلن إللاعي ى إلآلنيف إلل ي نتظيفذء لن وقلت لك ،لإللاقء لإللتقءالدو ى إللد بيء وقد ثداابن  -ذحند هللا عنده -
أن ذالا هللا  -صلل هللا عليه لاللن  -تء  " :أميء إلءيفأ الالت ِلجهء إلل ُق ء غري ءء أب  ،وايفإل عليهء ذإلئادو إلجلندو" ( .إلل ءد ي
لأبدا إلل بادن صددايُ ) .و دُق إلملديفأ لده ءد إلملادءل لإلسواددء ءدء جقد لبلدديس عليده لقنددو هللا فديفح ب ددُق إللدزلج لزلجتده أكثديف ءد
ويفحه ابلاتال ى إللزان لإللايفتو لإللقت ل لك لقظن إللفاء إلملتاقق ء أثيف ذ إل إلل ُق ء واء إلَّلال لإلجملتمع أباليفه.
القسم الثاين :حقوق الزوجة على الزوج ومن أمهها ما يلي:
والصداق :لذا إلملء إلل ي سن ه إلمليفأ تنتفع به لح ذء باذ إللنكءح ،لحكمه إللاجاب ،ل لي
 -1املهر َّ
ْب لم وك ْن مع ْ مء ْ ٍ ءْنهو بدم ْف ااء وم وكلواهو مذنياء مءيف اء }[ .إللناء .]4 :
ص و تمءهت ف ْرلموا ومإ ْن ط ْ م
إللنِّ ماء م م
لع أبس  -ذحن هللا عنه " :-أن عذ إلليفمح ب عاو  -ذحن هللا عنه  -تء ليفالا هللا  -صدلل هللا عليده لالدلن  :-تزفلجدت إلءديفأ ا،
وقء  " :ءء أص تتمهء؟"  ،تء  :لِن باإل ء ذ ٍ  ،وقء  " :ابذو هللا لك ،أ ْململ للا باء ".
لك تاله تقدءىل { :ملْتدواإل

 -2النفقة والسكىن والكسوة  :وق أهع علمء إلسالُ علل لجاب بفقدءأل إللزلجدءأل علدل أِلإلجهد

لإلحلكمدو ى لجداب إللنفقدو

هلء  :أن إلمليفأ ُمذاالو علدل إللدزلج مبقتضدل عقد إللدزلإلج ِ ،مناعدو ءد إلخلديفلج ءد بيدت إللزلجيدو لال إب ن ءنده لُكتادءب  ،وكدءن عليده أن
نفق عليهء  ،لعليه كفء تهء  ،لك إل ذ ءقءب إلالالتمتءل لمتكك بفاهء له .

لإلملقصا ابلنفقو  :تاوري ءء لتءج لليه إللزلجو ء طقء  ،لءاك  ،لكاا وتج هلء ذ ه إلَّءديء علدل تد ذ الدقته للن كءبدت غنيدو
 ،لقاله تقءىل { :ليودْنف ْق ول مال مق ٍو ء ْ مال مقته } ( .إلل ُق.) 7/

 -3حساان العةاارة  :لإلملديفإل بدده لحاددءن إللصدداذو ،لكددف إلَّ ى ،لعد مء د إلحلقدداق ءددع إللقد ذ  ،للظهددءذ إللذادديف لإلل ُتددو لإلالبذاددءن،
لذ ف ابلْ مم ْقد وديفلو }[ .إللناددء  .]19 :تددء إلبد كثددري ى تفاددري ذد ه إلآل ددو:
لذد لإلجذددو علددل إللددزلج ،لإلَّصد ويهددء تالدده تقددءىل { :مل معءءد وديف و
لحا دناإل أوقددءلكن لذي ددءتكن حبا د ت د ذتكن كمددء ل د ءنهددء ،وءوق د أبددت هبددء ءثلدده كمددء تددء  -الددذاءبه -
"أي :طيِّذداإل أت داإللكن هل د ِّ ،
 {:لمهل ف ءثْ إللف ي علميه ف ابلْمقيفلو[ .} ..إللذقيف  .]228 :تء إللقيفطّب ى ذ ه إلآل و" :لذا ءث تاله تقدءىل { :ومإءادءو مبقديف ٍ
لو }
مْ
ْ م مْ و
م ْو
مو و
[إللذقيف  ،]229:ل لك تمد ْاويو حقهء ء إلملهيف لإللنفقدو ،لأال قدذس ى لجههدء بلدري بد  ،لأال كدان وظادء لال غليظادء ،لال ءظه اديفإل ءديُا لىل

غريذددء" ( .تفاددري إللقدديفطّب) .لذد ه إلآل ددو علددل ل ءِذددء ،لال أهنددء هقددت كد ُمءالد إللقادديف أبباإلعهددء ،ءد حاد إلملقءءلددو ءددع إللزلجددو ،لأال
حيتقيفذء لال أذلهء ،لغري لك ء إلَّءاذ إلليت ال لذهء إلمليفأ  ،وُ نذل للزلج أن فقلهء ءع إلمليفأ .
للنء إللق ل ى بذينء – صلل هللا عليه لاللن – حيث تء  " :نريكن نريكن َّذله ،لأان نريكن َّذل "( .صايُ إلب حذءن).
وددءتق هللا أ هددء إللددزلج ى ِلجتددك ،لإلبظدديف بقددك ءد إلليفمحددو لىل تددا إللنددّب  -صدلل هللا عليدده لالددلن كمددء عند إلل ءد ي " :إلالتاصداإل ابلناددء
حنقفهء لءاكنتهء.
نريإل وإهن معاإلن عن كن" .أي :أالريإلأل ،لذ إل
علل م
ا

 -4أن يتازيَّن ويتمماال اا :ومد إلملقءءديف ابملقدديفلو أن تدز ل تجمد هلدء ،كمدء حيد أن تتج فمد ذد لده " تددء حيد بد عذد إللدديفمح
ليل ى ءلافدو محديفإل  ،لحليتده تمد ْق وديف ءد إلللمءليمدو  ،وقلدت  :ءدء ذد إل ؟! تدء  :لن ذد ه إلمللافدو
إلحلنظل  :و
أتيت ُمم ب إلحلنفيو  ،وم مخميف مج ِّ
ألْ مقْتهء عل ِّ إلءيفأ  ،لم مذنمدْتين ابل ي  ،للهن م ْاتمهك ءنِّء ءء بم ْاتمهيه ءْند وه ِّ " ( .تفاري إللقيفطّب ).
تدء إلبد عذدء " :لين أحد أن أتدز للمديفأ كمددء أحد أن تتدز يل إلملديفأ َّن هللا تقددءىل قدا { :لهلد ءثد إللد ي علديه ابملقدديفلو}،
لءء أح أن أالتن ف د أي :أالتاى د هيع حق عليهء َّن هللا تقءىل قا { :للليفجء عليه ذجو}( .ءصنف إلب أيب ءيذو).
أحبيت يف  ::ذد ه مماعدو ءد إلحلقداق إلملتذء لدو بدك إللدزلجك ودإن تصديف أحد ةء ى حقداق إلآلنديف ودإن لدك دؤ ي لىل تفكدك إلَّالديف

لإلهن إلءهء لأن كثيف حءالأل إلل ُق ى متمقنء لمنء يفجع لىل إللتقصري ى أح ذ ه إلحلقاق أل مماعهء .
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العنصر الثالث :وسائل محاية األسرة واحلفاظ عليها
أحباايت يف  ::ذنددءو كثددري ء د إلَّالدديف  -ى لتقنددء إلملقءصدديف – تاددكا ء د إللقلددق لإللضددنك لإللتدداتيف لع د إلالالددتقيفإلذ ل د لك أتددف ءددع
حض ديفإلتكن ى ذ د إل إللقنصدديف لنقدديفو لالددءئ محء ددو إلَّالدديف إلملاددلمو لإلحلفددءظ عليهددء لذ د ال تود كيف ء د ابب إللتق د إل وقددط للمنددء ء د أج د
إللت ذيق إللقمل علل أاليفان لمتمقنء لذ ه إللاالءئ تتمث ويمء ل -:
أوالً :أن تكون العالقات بني أ راد األسرة قائمة على احلب

َّن صفءأل إلحل لإلحلنءن لإللق ف لإلملا لإلليفمحدو ذد أالدء لتداإل إلحليدء إللزلجيدو لإلهلد و إلَّالدء ءنهدء .تدء تقدءىل {:ملءد ْ ْم م:تده أم ْن
نلمق لم وكن ء أمبْد وفا وكن أ ْمِلإلجء لتا وكنواإل للميدهء لجق بديدنم وكن ءاف ا لذ ْمحوا ل فن ى ملك مآلمٍ :
أل ل مق ْاٍ دمتمد مف فك ويفل من} (إلليفل .)21 :
ْ م م م م م مْ ْ م م م م م
م م
م م ْ ْ
ْ م ا مْ
لكءن صلل هللا عليه لاللن إلملث إلَّعلل ى تذء إلحل بينه لبدك أِلإلجده لعلدل ذأ إللقءئمدو أءندء ن دو إللديت ظد حذهدء ى تلذده طداإل
إلُ
دت :ملمكددء من مذ والددا و ف
صدلفل ف
إلُو معلمْيدده مل مال دلف من لفال معلمددل من مدوم ملل ِّين مملْ أو ْ ذْك مهددء .تمءلمد ْ
حيءتدده و مقد ْ معءئ ما دوم تمءلمد ْ
دت ":مء دء غد ْديف و
دّب م
أل معلمددل ب ماددء إللنفد ِّ
إلُ
دت :من مدوم!! ومد مقددء م مذ والددا و ف
صدلفل ف
دت :ومام ْغ م
مصد تمء من مدوم .تمءلمد ْ
ضدْذدتوهو دم ْااءددء ومد وق ْلد و
إلُو معلمْيدده مل مالدلف من ل مإل مبدم مدُ إلل فاددء م ومديمد وقددا و  :أ ْمذالدلواإل هبدمدء ل مىل أ ْ
م
دت وحذفد مهدء!" ( ءادلن ) .تدء إللندالي ى ءديفح ءادلن ":ويده لءدءذ لىل أن حذهدء وضديلو حصدلت  ".أءدء
صلفل ف
إلُو معلمْيه مل مالدلف من :ل ِّين تمد ْ وذِتْ و
م
دك؟ تمدء م :
ء إلَّحيء وكءن صلل هللا عليه لاللن حي عءئاو كثريإل و مق ْ مع ْميفل بْد إللْ مقدءو أمبفدهو تمدء م  ":م :مذ والدا م ف
محد ُّ إللنفدء للمْي م
إلُ مءد ْ أ م
اذء ( ".إلل ء ي لحانه).
إلليف مجء ؟ تمء م  :أمبو م
معءئ ماو .تمء م  :ء ْ ِّ
لق كءن إلحل ى تل إللنّب  -صدلل هللا عليده لالدلن  -لزلجده إلل دءذيف أ إلملدؤءنك عءئادو ذحند هللا عنهدء تادءا تيفالد أءدقتهء ى حيدء
وال مدا مح مادنمو
ك إلَِّلإلج ،ك اتضي اإل بضديءئهء ،للندء ى إللذيدت إللنذداي إلَّالدا لإللقد ل  ،تدء هللا تقدءىل{ :لممقد ْ مكدء من لم وك ْدن ى مذ والدا هللا أ ْ
ل مم ْ مكء من دم ْيف وجا هللام ملإلليمد ْام إلآلمنميف مل م مكميف هللام مكث اريإل} (إلَّحزإلب.)21:
واينمء تقا إلَّاليف علل إلحل لإللق ف لإلحلنءن لإلل و وإن إللاقء لإللفيفحو تاي يف علل هيع أويفإل إلَّاليف ذجءال لباء ا لألال إلا .
وءمليثدءق إللللديظ قتضد حاد إلملقءءدديف بدك إللدزلجك  ،لأن تقددا حيءهتمدء علددل إللصد ق لإللاودء ال علددل إلخليءبدو لإللكد ب  ،لعلدل إلحلد
لإللتفءذن ال علل إلَّانبيو لإلخل إلل  .تء إللاءعيف :
أيت رجاالً يضربون نساءهام *** ُ َّ
ينب
ر ُ
ةلت ميياناي ياوم تُضرب ز ُ
يذنب
أأضرهبا من ريم ذنب أتات به *** ما ُ
العدل مين ضرب من ليس ُ
ِ
كب
ٌ
كواكب *** إذا طلعت لام يبد منه َّان كو ُ
مشس والنساءُ
ز ُ
ينب ٌ
أءء ل إل كءبت إلحليء إللزلجيو تءئمو علل إللذلض لإللكيفه وه لىل ذ لِلإل لإلبفصء .
اثنياً :التحمال والصاو والرضاا :وءمليثدءق إللللديظ قتضد ءد إللدزلجك أن تامد كد ءنهمدء ذفداإلأل إلآلنديف لأن صدرب عليده ل يفحندل مبدء
تان هللا تقءىل له لال كثيف ء إللتاخط لإللتاك

لليقلن ك ء إللزلجك أن طيف ق إلحليء إللزلجيو لعيف لءتءع لءادءق حيتدءج ءندك

لىل مءذ لصرب ك يف ق إلَّبذيء لت تق ويه ء تذلنء ء إلَّبذيء لإللصءحلك وءل يف ق لديس ءفيفلءدء ابلداذل لءدء أهد لصدف إلبد
وحندجع للد بُ لمسءعيد ،
لذءد ى إللندءذ إلخلليد  ،لأ ْ
إللقين هلد إل إلل يف دق حيدث قدا  ” :إلل يف دق طيف دق تقد ويده ْ  ،لانح َّجلده بداح  ،و
لبيدع االددف بدثم لددس للذددث ى إللادج بضددع الدنك  ،لبوادديف ابملناددءذ ِكديف ، :ل وبددُ إللادي إلحلصدداذ حيد  ،لتءالدل إللضدفيف أ دداب …
لعءجل إللفقيف لأباإلل إلَّ ى ُمم صلل هللا عليه لاللن  ( ”.إللفاإلئ )
وقد أءدديف هللا تقددءىل إلليفجدء مبقتضددل ءفهددا إللقاإلءددو ابلصددرب علددل إللناددء  ،ب د أءدديفذن ب ذجددو ودداق ذجددو إللصددرب لذد
ك ملإللْ مقءتذم و للتفد ْق ماى}( .طه.)132 :
ك ابل ف
ك ذِْتاء مْر و بدم ْيفوِتو م
إلص م ْرب معلمْيد مهء مال بم ْااملو م
وقء الذاءبه  { :ملأْ وء ْيف أ ْمذلم م
ص مُ مل ْ
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ذجددو إلالصد ذءذ ،

" ذلي أن ذجُا جء لىل عميف ذحن هللا عنه اكا نلق ِلجته واتف علل ابب عميف نتظيف نيفلجه وامع إلءيفأ عمديف تادت ي عليده
بلاددءهنء لختءصددمه لعمدديف الددءكت ال دديف عليهددء وءبصدديفو إلليفج د ذإلجقدءا لتددء  :لن كددءن ذ د إل حددء عمدديف ءددع ء د ته لصددُبته لذددا أءددري
إلملؤءنك وكيف حءيل ؟! وخديفج عمديف وديفْه ءاليدءا عد اببده وندء إله لتدء  :ءدء حءجتدك  :ذجد ؟ وقدء  : :أءدري إلملدؤءنك ج دت أءدكا لليدك
الددا نلددق إلء ديفأ لإلالددت ءلتهء عل د واددمقت ِلجتددك ك د لك ويفجقددت لتلددت :ل إل كددءن حددء أءددري إلملددؤءنك ءددع ِلجتدده وكيددف حددءيل؟!
وقددء  :عمدديف  :أند لين إلحتملتهددء حلقدداق هلددء علد لهنددء طذفءنددو ل قددءء نذفددءِ خلذددزي غ فاددءلو لثيددءيب وء ْيفحنددقو لالد ي للدديس لددك
كله باإلج عليهء ل اك تلّب هبء ع إلحليفإل واان أحتملهء ل لك .وقدء إلليفجد  : :أءدري إلملدؤءنك لكد لك ِلجديت تدء عمديف :وءحتملهدء

 :أن وإمنء ذ ء اري "  (.عايف إللناء  :للناءئ ).
ولا أن ك ِلج لتف لزلجته علل ك ذفا لصلري لك ِلجو لتفت لزلجهء علل ك ذفا لصلري ءدء إلالدتميفأل إلحليدء بد صدءذأل
لىل ذ لِلإل لءء صءذ أح ءع ِلجته ى إلجملتمع كله وُب لك ءنهمء أن تام صءحذه حىت تاري إلحليء إللزلجيو .
اثلثاً :التعاون بني أ راد األسرة

ويكددان هيددع أو ديفإل إلَّالدديف ءتقددءلبك ءتكددءتفك ءتكددءولك ك د قم د تد ذ إلالددت ءعته لال الدديمء ل إل كددءن إللزلجددءن قمددُن ى لظيفددو أل
ءهنددو َّن إلحليددء تاددءذو لتقددءلن لتقءحند لتد كددءن صددلل هللا عليدده لالددلن نددري ءثددء وقد حندديفب لنددء أذلل إلَّءثلددو ى إللقمد لإللذنددء
لإللتقمري وكءن قا مبهنو أذله ،لا ثابه ،لحيل ءءته ،ل يفتع إللثداب ،ل صدف إللنقد ل قلدف بقدريه ،لمكد ءدع إلخلدء  ،ل اد
ءع ِلجته ل إل عييت ل قج ءقهء ،لكءن ق ع إلللان ءع أِلإلجه ،لحيم بضءعته ء إللااق ،لءاإلذ لك ى إللانو لإللاري كثري !!
رابعا :تنةئة األسرة على القيم واألخالق واآلداب

لذ د ه إللصددفو أذددن صددفءأل إلَّالدديف إلملاددلمو وصددُح ألال ان أن بلدديف ودديهن ءددنهمج بذينددء ى هيددع ء د ان إلحليددء  ،ل لددك بتقلدديمهن ْ إلب

إللصُ لإللصا لإلالالت إلن ،لْ إلب إلل قء لإللايفإلب ،لإلح إل إللكذري لتاتريه لغري لك ء إلآل إلب إلليت حثتء عليهء إللاءذل إلحلكين.
اءدء
دت نل م
لت حنيفب إللنّب صلفل هللاو عليه لاللف من لنء إلملث لإللق ل ى إلل بيو ،وق إلبد عذدء تدء كن و
دف ذالدا هللا صدلفل هللاو عليده لالدلف من ا
ٍ
ت وءالدتق ْ اب
دالت وءالدا هللام ،لل إل إلالدتقْن م
ءذدك ،ل إل ال م
وقء  : ":غُ و ،لين أعلِّ ومك كلمءأل :إلح مفدظ هللام حي مفظْدك ،إلح مفدظ هللام جتد ْ ه وجت م
ٍ
ٍ
ض ُّديفلو باد ٍ مل
دت علدل أن نفقدداو باد  ،مل نفقدداو لال باد تد كتذده هللاو لددك ،للن إلجتمقداإل علددل أن و
 ،لإلعل ْدن أ فن إلَّءدوم لدا إلجتمقد ْ
ٍ
ف" ( أمح لإلل ء ي لتء  :ذ إل ح ث حا صايُ).
لجففت ُّ
و
إللص وا م
ضيفلو لال با ت كتذه هللاو عليك ،وذو مقت إلَّتُ و م
دا مفو ،ومد مقددء م يل
ص دلفل ف
دت غو مُ اءددء ى مح ْجدديف مذ والددا ف
ديش ى إلل ف
إلُو معلمْيدده مل مال دلف من ملمكءبدم ْ
لع د عو ممد مديف بْد م أميب مال دلم مموم دم وقددا و  :وكْند و
صد ْ
دت مد ي تم د و
إلُ م
ك ط ْق مميت بدم ْق و  ( ".إللذخءذي ).
إلُو معلمْيه مل ماللف من " م :غو مُ و :مال ِّن ف
صلفل ف
مذ والا و ف
ت ت ْل م
ك ملوك ْ ِمفء ملي م
إلُم ملوك ْ بيممين م
ك" وم ممء مِإللم ْ
إلُ م
أيهااا اآلابء الفضااالء واألمهااات الفضااليات :علدديكن أن تقلمداإل ألال كددن إللصد ق ى إلَّءدداذ كلهددء لإلحد ذلإل أن تقلمداإل ألال كدن إللكد ب
ء حيث ال تاقيفلن وق تق لبه با لال تاوان به وتكابان ك إلبك ى بظيفه لذ إل ءءئع لكثري ى بياتنء لمتمقنء ل إل بدك لندء إللندّب
اءدء لأان صدلري ،لذالدا هللا تءعد ى
 صلل هللا عليه ل اللن -لك وقد ذلى إللصداءيب إلجلليد عذد هللا بد عدءءيف تدءئُا :عتدين أءد ابيتندء ،وقءلددت يل :تقددء أع يددك ،وادداهلء إلليفالدا إللصددء ق إلملصد لق " :ءددء أذ أل أن تق يدده؟" تءلدت :أذ أل أن أع يدده متد اديفإل ،وقددء هلددء" :
أءء لبك لا مل تق ه ءياء وكتذت عليك ك بو"[.أمح لأبا إلل بان حا ].
لءددء أه د ذد ه إللقصددو إلجلميلددو إللدديت تذددك لنددء ءد ى إلالذتمددء بلدديف إللقددين إلخللقيددو للددنش عن د الددلفنء إللصددءن قددا إللاددي عذ د إللقددء ذ
دت أءدديفي علددل إللصد ق ،ل لددك أين نيفجددت ءد ءكددو لىل بلد إل أطلد إللقلددن ،ودداع تين أ ِّوءد أذبقددك ند ادءذإل،
إلجلدديُين -ذمحدده هللا " :-بدمنمدْيد و
(ةْ م إلن) نيفج علينء عيفب ،وان لإل إللقءولو ،ومدفيف لإلحد ءدنهن ،لتدء  :ءدء ءقدك؟ تلدت :أذبقدان
لعءذ تين علل إللص ق ،لملفء لصلنء أذض م
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ند ادءذإل .وظد ف أين أذدزأ بدده ،و كددين ،ودديفْين ذجد ْندديف ،وقددء ءددء ءقددك؟ وانربتدده ،وان د ين لىل أءددريذن ،واددالين وانربتدده ،وقددء  :ءددء محلددك
علددل إللصد ق؟ تلددت :عءذد م تْين أ ِّوءد علددل إللصد ق ،وانددءو أن أنددان عهد ذء .وصددءح ابكياددء ،لتددء  :أبددت ختددءو أن ختددان عهد أ ِّوءددك،

علددل د ك .وقددء مءد ْ ءقدده :أبددت كذددريان ى
لأان ال أنددءو أن أنددان عهد هللا!! مث أءدديف بدديفِّ ءددء أند له ءد إللقءولددو ،لتددء  :أان اتئد
هيقء بربكو إللص ق لالذذه" [ .بزذو إلجملءلس لءنتخ إللنفءئس للصفاذي].
ت ع إلل يف ق ،لأبت إلليا كذريان ى إللتابو ،وتءباإل ا

أيهااا املساالمون :لبنددء ل إل بنينددء إلَّالدديف علددل ذد إل إلَّالددء إللاددلين إللقددام لذد ه إللصددفءأل إللنذيلددو تد إللذنيددءن ،ل انددء ى تقددام إلَّلال ،
وددنا بكددان تد حصددلنء علددل أالدديف صددءحلو ،لءد ممددال إلَّالدديف رصد علددل متمددع وءحند تاددا ه إل ذددو ،ل ادديفي ويدده إللصددُح ،ل كثدديف
بينهن إللتقءلن لإللتنءصُ لإللتآلف لإللتكءتف.
أحباايت يف  ::ذد ه مماعددو ءد إللصددفءأل لإللاالددءئ إللاإلجد تاإلويفذددء حلمء ددو إلَّالدديف إلملاددلمو لإلحلفددءظ عليهددء ،إللدديت لددا لققددت ويهددء لقددن
إلالالتقيفإلذ لإللاقء لإلَّء لإلَّءءن لإللاُءو لإلالطم نءن .

العنصر الرابع :أثر احلفاظ على األسرة يف استقرار اجملتمع
أحباايت يف  ::عيفونددء ى عنص ديفان إللاددءبق لالددءئ محء ددو إلَّالدديف إلملاددلمو إللصددءحلو لذ د ه إللاالددءئ ل إل ت داإلويفأل ى إلَّالدديف إلملاددلمو كءبددت

صءحلو ءاتقيف َّن إلَّاليف لذنو ء لذنءأل إلجملتمع وه كءلقل ل إل صلات صلُ إلجملتمع كله لل إل وا أل وا إلجملتمع كله!!

لءء ل إل ذضمت إلحلقداق لإللاإلجذدءأل لتصديفأل إلَّ ى إللاإلجد إلل بداي ردا ألال ذدء البادلءله ءدع ءقءذوهدء لصد قتهء لإلالدتقذء حندياوهء
لنيفلجهددء ء د بيتهددء ،لل إل أة د إلَّب ءاددؤلليو إللتاجيدده لإلل بيددو رددا ألال ه البص ديفإلوه لتددت إللف ديفإلغ لىل إلللهددا ءددع إلَّصدداءب لإلخلددُن،
وُءك أن إلَّبنء الينا ان باا إلليتءءل ل قياان عياو إلملتايف  ،لءآ إلَّاليف لىل ِلإل لحنيءل لص ق إللقءئ :
ليس اليتيم من انتهى أبواه من  ......ها ام احلياة وخلفاه ذليالً
إن الاياتيم الا ا ا ا ا اذي تالقا ا ااى ل ااه.........أماً ختلت أو أابً مة والً

عباااد  ::علدديكن لصددُح ألال كددن لإللقيددء علدديهن لإللصددرب لإللتصددرب ى تقلدديمهن لتقا د ذن علددل إلل ءعددو لإلحفظدداذن ء د إللضدديءل ءددع
إللاددذءب إللفءالد إلل ددءئش لإلحفظ داإل أالدديفكن لأِلإلجكددن لإلعلم داإل أبكددن ءاد الان ع د أالدديفكن لألال كددن ددا إللقيءءددو لبددك لددك إلليفالددا
صلل هللا عليه لاللن ى تاله ":وكلُّ وك ْدن مذ ٍإلل ملوكلُّ وك ْدن مء ْادوا معد ْ مذعيفتدهْ ،إلس مءدء و مذ ٍإلل ملمء ْادوا معد ْ مذعيفتده  ،ملإللفيف وجد و مذ ٍإلل ى أ ْمذلده ملوذ مدا مء ْادوا
إلخلمدء و مذ ٍإلل ى مءدء مالديِّ ه ملمء ْادوا معد ْ مذعيفتده ،ملإللفيف وجد و مذ ٍإلل ى مءدء أمبيده
مع ْ مذعيفتده ،ملإللْ مم ْديفأمو مذإلعيمدو ى بدمْيدت مِْلج مهدء ملمء ْادوالمو معد ْ مذعيفت مهدء ،مل ْ
ظ أ حنديف مع
ملمء ْاوا مع ْ مذعيفته ،ملوكلُّ وك ْن مذ ٍإلل ملمء ْاوا مع ْ مذعيفته" ( ءتفق عليده) لتدء أ ضدءا  " :ل فن هللام الدءئ كد ف ذ ٍإلل عمدء إلالد عءهو  ،أحفد م
؟ حىت واا م إلليفج و ع أذ بيته "( إلب حذءن بان حا ) قا إلسءء إلللزإليل ذمحه هللا ى ذالءلته أ ع إلليفالدءئ « :إللصدّب أءءبدو عند
لإلل ده ،لتلذدده إلل دءذيف جدداذيف الدء جو نءليددو ءد كد بقدش لصدداذ  ،لذدا تءبد لكد ءددء بقدش ،لءءئد لىل كد ءددء ميدء بدده لليده ،وددإن عود ِّدا
إلخلري لعلمه باا عليه لالق ى إلل بيء لإلآلنديف أبداإله ،لكد ءقلدن لده لءدؤِّب ،للن ع ِّدا إللاديف لأ ْوةد م لةدء إللذهدءئن ءدق لذلدك ،لكدءن
إللاِذ ى ذتذو إللقيِّن عليه لإللاإليل له» .والال كن أءءبو ى أ كن لالتاالان عنهن ومء إل أبتن تءئلان؟!!!
هللا أالا أن حيفظ ألال ان لبنءتنء لأذلنء لأاليفان لمتمقنء ء ك ءكيفله لالا !!

الدعاء،،،،،

وأقم الصالة،،،،،
كتبه  :خادم الدعوة اإلسالمية
د  /خالد بدير بدوي
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