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 ووسائل احلفاظ عليهارعاية األسرة ومحايتها خطبة بعنوان: 
 

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: أمهية األسرة ومكانتها يف اإلسالم

 الزوجية ودورها يف احلفاظ على األسرة: احلقوق ثاينالعنصر ال
 وسائل محاية األسرة واحلفاظ عليها: لثر الثاالعنص

 سرة يف استقرار اجملتمعاأل احلفاظ على: أثر العنصر الرابع
 المقدمة:                                                            أما بعد:

 العنصر األول: أمهية األسرة ومكانتها يف اإلسالم
سالدُ  إلَّالديف م ذدد  جدء  إلسالدُ و لإللقُتددءألو إلَّالديف فو ى واحندل لإلردُ  وداذإل  لبقددء م إللذاديف و ءد  ذد إل إللادا   لدد إل جقد  إللقد   عبااد ::

 إب ن هللا. -لإلحلفءظ لإلالالتميفإلذ لح  م بنء  إلجملتمع، لأحءطهء بايءٍج كذري ء  إللتايف قءأل إلليت تضم  هلء إلجل  وم لإللنجءح 
 لت  لصلْت عنء وو إلسالُ  هب إل إلملكان إلليفئيس للمجتمع )إلَّاليف ( لىل  ذجو كذري ، حىت لن ذ ه إللقنء و إلءتد أْل لىل ءدء تذد  ساليادهء ى

و ُمومءلملو لىل إلبتقء  عنءصيف بنءئهء مبء حيق ِّق إللتُؤو ، لإلالباجء ، ل دوقمل ِّ  ء   لإلوع إللفا  لذنيءهنء، ب  لنف إلسالُ م حمثف أ تذءعه علدل إلملادءةم
  ءقءصد  ى إلحليدء  ى تكا   ذ ه إلَّاليف  عرب لاليلته إلملايفلعو لذ  إللزلإلج، إلل ي إلعتربه إلسالُ و لح ى الونم  هللا ى إلخللدق ملدء حيققده ءد

ددْن تمدد مكفيفولنم  }: -تذددءذو لتقددءىل  -إلسباددءبيو  ل   قددا  هللا  ددْك  لمقملفكو لمْقنمددء ِمْلجم ددْ ٍ  نم ددْ  كودد  ِّ ءم الوددْذامءنم  }[، ل قددا : 49]إللدد إلذ:أل:  {لمء 
ه ْن لمِم فء [، ودءلزلإلج ل اإل الودنفو كابيفدو، لال  نذلد  لنبادءن  أن 36] دس:  {الم  دمْقلمموانم  إللف  ي نملمقم إلَّْمِْلمإلجم كولفهمء ِم فء تدوْنذ تو إلَّْمْذضو لمء ْ  أمبْدفوا 

نمه إلجلنددو  -نف هللام أ ادد ف عنهدددء  ل   لمددقم إلسبادددءنم إلَّل م ْ  ، لأاْلدددكم ْعددده لحددد ه ى إلجلنددو، وءسبادددءنو ال  ادددت يع أن حييدددء  -لءنددد  أن نم مل  م م
دء: لح ه بُ أبيس لال جليس  ل لك نملمقم هللاو  ِلجا ٍ   } آل   ءد  بفدس جناده  د م دْ  بدمْفدٍس لمإلح  دء إللنفدء و إلتدفقوداإل ذمبفكودنو إللفد  ي نملمقمكودْن ء  :م أم دُّهم

ندْهمء ِمْلجمهمء   . [1]إللناء :  {لمنملمقم ء 
، ل ولّبِّ   ل لك إللليفإلئزم إلل ذيقيو ى لطءذ جق  إلسالُ  إللزلإلجم إللاذي م إللاحي  لتكا   إلَّاليف ، ابلاك  إلل ي حيفظ إلحلويفوءءأل  لإلَّباءبم

ء  إللقففو لإلخلصاصيو، لحيقق ل يفى إللزلإلج ءء  ذاثءن عنه ء  إللاك  لإلالالتقيفإلذ، لإلءنتف عليهمء إبالذءغ إلملا   لإلليفمحو علل تلك 
ن علل  لك  ت ه  أمْن نم  ى تاله  كمء لع ه ْ و ء  ْ:أل هللاإللقُتو  إللايف فو، لت  بذفه إللقيْف ء تقءىل: }لمء ْ  ْ:م كوْن أمِْلمإلجا ْ  أمبْدفوا  لمقم لمكوْن ء 

أٍل ل قمْاٍ   دمتدمفمكفيفولنم{ ]إلليفل :  :م نمكوْن ءمام ف ا لمذممْحموا ل نف ى   مل كم آلم جق  "إلسءء  إلل ربي ى تفاري إلآل و:  قا [. 21ل تمْاكونواإل ل لميدْهمء لمجمقم م بدميدْ
 " أ.هتاإلصلان ء  أجلهء، لذمحوا ذمحكن هبء  وق ف بقضكن ب لك علل بقضبينكن ابملصءذيف  لإلخلتابو ءا  ا تتاإل ُّلن هبء، لت

ءضددنو إللالدد  إللصددءن لتكددان أءِّددءا ءيفبيددو تقيددو طددءذيف  أالددء  بنددء  إلَّالدديف  كمددء أهنددء َّهنددء لدد لك حددث إلسالددُ  علددل حادد  إلنتيددءذ إللزلجددو 
دذ همء لمهممءهل مدء لمل دد   ن همء،  عفيفدو، تقدك أبنء ذدء علدل إلل بيدو إللصدءحلو، لقدا  إلليفالدا  صددلل هللا عليده لالدلن: " مْذبمدٍع: ل ممءهل مدء لمحل مام ديْفأم و َّ  ُو إلْلمم تدودْنكم

إلوم ") ءتفق عليه(، لء  ذنء  يفى علمء  إلل بيو أن  لذ إلَّ  ى تيفبيدو إلل فد   ادذق  لذ إلَّب ، ل لدك لكثديف  ومءْظفميْف ب  مإلأل  إلل ِّ     تميف بمْت  م م
ِءتهء لل ف  ءن  تكا نه جنينءا   ى ب نهء حىت  كرب. لص ق إللاءعيف حءوظ لبيفإلذين ل   قا :  ءُ

 أعددت شعباً طيب األعراق ............األم مدرسة إذا أعددهتا
دديفم إللافددذمءب   "بدد  لن إلليفالددا   مومددعم إللاددذءبم  وقاددء لىل لقيددق ذدد ه إللاددنو، ءاحن ِّددااء واإلئدد   لددك لءنءوقدده وقددء : ءمددْ  إلاْلددتم مءلم إلْلذمددء م م  ::م ءمْقام

لصفْا   ومإ بفهو لمهو ل جمء     ومإ بفهو أمغمضُّ ل ْلذمصميف  لمأمْحصم و ل ْلفميفْج    ْليدمتدمزملفجْ ودم   .(ءتفق عليه) " لمءمْ  ملْم  مْاتم  ْع ودمقملمْيه  اب 
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ددءلددل إلملاددلن كدد   لددك لغددريه ءدد  إللنصدداو  إلوقاددء تددا:ا لىل لجددُ  إللددزلإلج، لإلعتذددءذه لحدد ى إلملاددءئ  إلملهمددو إللدديت  دد  ع دديفم ويهم ، أن  دمتدمفمكف
ِلجتدده لال لوددق ءددء  ويفحندد  هللا عددز لجدد ، ل يفحندد  و  ل اددقل لىل لقيقهددء ققدد  إللددزلإلج ءيثددءق غلدديظ ت قدده إلليفجدد  علددل بفادده أن ال  قءءدد  

ِلإلجهء علل كتءب هللا لالنو ذالاله صلل هللا عليه لاللن.  ذالاله صلل هللا عليه لاللن، ل لك تء  لايل إللزلجو: تذلت 
" أي : عه إلا لثيقءا ءؤك إلا ءز   سكي  ،  قايف ءقده بقضده ، كدءلثاب إللللديظ  قاديف ءدقه . ْ نم ء نكون ءيثمءتءا غمل يظءا " لمأمنم : إللقءمس    قا 

 .(ُمءال  إللتال  ) .  "لعظمه  تء  إللزخمايفي : إلمليثءق إلللليظ حق إللصاذو لإلملضءجقو ، للصفه ابلللظ لقاتهل 
ين إللقظين بيدو ءد  بُغدو لذلعدو ءد   لليس أبلغ ء  إللتقذري إللقيْف ى لصف عُتو إللزلجيدو بكاهندء ]إلمليثدءق إللللديظ[، لمبدء تقنيده إللكلمدو إللقيْف

 إللقه  لإللقا  لإللتاكي  إللا    َّةيو إلحلفءظ عليه لإللاوء  به.
 ذ ءء للاضءذ  كلهء. ذ   إلَّاليف لإلَّءن لإلحلضءذإلأل، لإلعتربلإل إلجملتمع  إلَّاليف  ى بنء للق  و   إللليفب لىل أةيو 

  قا  أح  إلملاتايفتك: ل إل أذ أل أن هت   حضءذ  أءو وهنءو لالءئ  ثُث ذ :
 أالقط إللق لإلأل. -3    إلذ   إللتقلين........................ -2        إلذ   إلَّاليف ................  -1

 * لك  هت   إلَّاليف : عليك بتليي   لذ )إلَّ ( إلجقلهء ختج  ء  لصفهء بد"ذبو بيت"
 إللتقلين: عليك بد )إلملقلن( ال جتق  له أةيو ى إلجملتمع لتل  ء  ءكءبته حىت حيتقيفه طُبه.* للك  هت   

 * للك  تاقط إللق لإلأل: عليك بد )إللقلمء  لإلآلاب ( إلطق  ويهن تل  ء  ءاهنن، ءكك ويهن حىت ال  امع هلن لال  قت ي هبن أح .
 (، لالق ت )إللق ل (  وم   يفيب إللنش  علل إللقين؟!وإ إل إلنتفت )إلَّ  إللاإلعيو(، لإلنتفل )إلملقلن لإلَّب إلملخلص
 لء  ذ إل إلملن لق كءبت أةيو إلَّاليف  لءكءبتهء ى إلسالُ  .

 الزوجية ودورها يف احلفاظ على األسرة: احلقوق ثاينالعنصر ال
علدل أكمد  لجده  لن تقصدري لا أن ك  لإلح  ء  إللزلجك تدء  باإلجذءتده جتدءه إلآلنديف وءتذء لو بك إللزلجك   ذنءو ع   حقاق عباد ::

 لذ ه إلحلقاق تنقان لىل تامك:  إلبصلُ حء  إللزلجك  ب  لحء  إلجملتمع كله  كءن  لك حفءظءا لمحء و لألاليف  ل   ل
 يلي: ومن أمهها ماالقسم األول : حقوق الزوج على زوجته 

دء و تدمافإلءودانم عملمدل إللنِّ امد} : تدء  تقدءىل طاعة الازوج يف ريام معصاية: -1 دْ  أمْءدامإلهل  ْن إلليفِّ جم ُفو بدمْقضمدهوْن عملمدل بدمْقدٍض لممب مدء أمبْدفمقوداإل ء  ء   مب مدء ومضفد م إل
ِلإلجهدد 34لنادددء : ]إل {ومءلصفددءحل مءألو تمءب تمدددءأل  حمءو ظمددءأل   ِلجهدددء، ءدددء مل مءيفذددء مبقصددديو، لءدددء مل . [  أي: ء يقدددءأل َّ وقلدددل إللزلجدددو طءعددو 

ددء. ولف إللادديفل، وددُ مسددع لال طءعددومءيفذددء بادد   ال تو  يقدده، وددإن أءيفذددء مبددء  ددء ُفو عمندْهومم دد م إل دديفم ذمحن  ُفو عملمْيدده    قمددْ  إلبْدد   عومم ِّ  صمددلفل إل عمددْ  إللنفددّب 
يمو   : "لمالملفنم تمء م  ْلممْقص  يمٍو ومُم مسمْعم لمالم طمءعموم    إللافْمعو لمإلل فءعموو حمقٌّ ءمء ملمْ  دوْؤءميْف اب  إلحلدءوظ إلبد  حجديف  تدء . ءتفق عليه ( ) ." ومإ  مإل أوء يفم مب مْقص 

 ( . وتُ إللذءذي. )  ن إلسمث عليه""للا  عءذء إللزلج لىل ءقصيو، وقليهء أن متتنع، وإن أ فهبء علل  لك، كء :-ذمحه هللا  -
  حددد مٍب ودددإ إل أذإل ذدددء إللدددزلج ولتجذددده  حدددىت مءددد  علدددل   نددده ءددد  إللفدددنت، إللددديت تنذقدددث ءددد  كددد أال متتناااع عناااه إذا دعاهاااا إ   راشاااه: -2

ُفو عمْندهو تمدء م و لصاب، وتاويف لزلجهدء أالدذءب إللقفدءو، لتكدان لده ندري ءوقدك علدل طءعدو ذب إللقدءملك. د م إل تمدء م ذمالودا و : قمدْ  أميب  ذويفم ْدديفم م ذمحن 
ُفو عملمْيه  لمالملفنم  ُف  صملفل إل ه  ومامبمْت ودمذم :" إل ُم   ءألم غمْضذمءنم عملميدْهمء ل  مإل  معمء إلليففجو و إلْءيفمأمتمهو ل ىلم و يفمإلء  ئ كموو حمىتف توْصدذ  ُم ".) ءتفدق عليده(. لمقمندمتدْهمء إلْلمم

ذ إل  ليد  علدل لديفم إلءتنءعهدء ءد  ويفإلءده للدري عد ذ ءديفع ، للديس إلحلديض بقد ذ ى إلالءتندءل  َّن  " :-ذمحه هللا  -إلسءء  إللنالي  قا  
إلذ، لءقدد  إلحلدد  ث : أن إلللقنددو تاددتميف عليهددء حددىت تددزل  إلملقصدديو ب لددال إللفجدديف لإلالالددتلنء  عنهددء، أل لدده حقاددء ى إلالالددتمتءل هبددء ودداق إلس

 . ) ءيفح إللنالي(. " ابتهء لذجاعهء لىل إللفيفإلشت
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دد ِّ تمددء م بدد   دد  عليهددء أن تلددّب ذغذتدده للن كءبددت علددل إللتندداذ ) إللفدديفن ( . ودمقمدد  
ُفو عملمْيدده  : طمْلددق  بْدد   عمل  ُف  صمددلفل إل ددلفنم تمددء م ذمالوددا و إل ل  مإل  :"لمالم

ت ه  ودمْلتمْات ه  لمل ْن كمءبمْت عململ إللتدفنُّاذ   تمهو حل مءجم   لءق  إلحل  ث: ولتوج   عاتده، للن كءبدت ختذدز ". ) إلل ء ي بان  حا  (  إلليففجو و  معمء ِمْلجم
: لذد إل بادديفن أن  كدان إلخلذددز للدزلج  َّبدده تددء  إلبد  إلمللددك" علدل إللتندداذ، ءدع أبدده ءدل  ءددءغ  ال  تفديففغ ءندده لىل غدريه، لال بقدد  إلبقضدءئه، 

 .ان"  إل.ذد "ءيفتء  إلملفءتيُ"  عءذء ى ذ إل إلحلءلو، وق  ذحن  إبتُو ءء  بفاه، لتلف إلملء  أاله  ء  لتال إللزلج ى إللز 
 سءذءل ذغذءته . ىنيف ب إلئ  أللألالف كثري ء  إللناء   همل  ذ إل إلجلءب    ويض يف إللزلج لىل إللذاث ع  

 [.33]إلَّحزإلب:  {.لمتدميْفنم ى  بدويوات كو ف لمالم تمربمفْج م تمربمُّجم إلجلْمءذ ل يفو  إلَّْولىلم } : -تقءىل  -تء   بيته إال إبذنه: أال خترج من -3
ِلجه" تء :  -صلل هللا عليه لاللن  - ق  أنيفج إلل ربإلين أن إللنّبو  ".ء لذا كءذه، لال ختيفج لذا كءذهال حي  الءيفأ  أن س ن ى بيت 
ِ:ذ  لإللدد  هء  -ليده ودُ  دِا للمديفأ  إلخلديفلج ءد  إللذيدت لع" ِلجهدء، ل نذلد  علدل إللدزلج أال  ادتل  ذد إل إلَّءدديف ى  -للدا لىل  لال بقد  ل ن 

ِ:ذ  أذلهء  َّن ى  لك ت ي  . (الب  ت إلءو إلبظيف: إلمللين)قوا لليفحن"  ءْنع إللزلجو ء  
ء ال  ات يع، لال تكلفده وداق طءتتده، لأن تيفحندل ابليادري، لتقندع بده  حدىت ال وُ ت ءلذه مب :أال تُرهق زوجها ابإلكثار من النفقات -4

لاجه لىل أن مي    ه للنء ،  ات    ل ق ض  حىت  لّبِّ  هلء حءجءهتدء، وءليفجد   ادقيف ابلقجدز، ل ؤملده ل إل عجدز عد  تلذيدو ذغذدو إللزلجدو، 
دددْ  } : ء لدددؤ ، لواهلددء ءدددؤ   تدددء  تقدددءىلء، وفقلهدددوددُ ندددري ى ذددد ه إلملددديفأ  إللددديت تيفحندددل لزلجهدددء ذدد إل إلهلددداإلن، ودددُ بيفكدددو ويهددد دددقمٍو ء  ل يدوْنف دددْق  ول الم

ِلجهء علل تد ذ حءجتده لءقياد [.7]إلل ُق:  {.المقمت ه   ته، ل لدك ءد  عُءدءأل وقلل إلمليفأ  أن تتالل ابليفحنء لإللقنءعو، لأن تقيش ءع 
 تنظيف لىل ءم  ذا أعلل ءنهء. نظيف لىل ءم  ذا  لهنء، لالتلليس بظيف  إلملقين، ل  ء تنظيف لىل إلل بيء بظيف  إلمليفل ل إلئما  صُح إلمليفأ ،

وددءهلُو  لاددق ابَّالدديف  عندد ءء  وكلفددف إللددزلج ءددء ال  و يددق، كمددء كددءن ى بددين لالدديفإلئي   وقدد  أندديفج إلبدد  نزميددو ى صدداياه عدد  أيب الددقي  
ءدد  أءديف إللد بيء لإلآلنديف ، ودد كيف أن  ن د  ن ذددو واطءهلدء، ل كديف ويهدء -صددلل هللا عليده لالدلن  -: "أن إللندّب -ذحند  هللا عنده  -إلخلد ذي 

يغ  يلو أل تء :  -أل  ءء ذلك بنا لاليفإلئي ، أن إلءيفأ  إللفقري كءبت تكلفه ء  إللثيءب أل إللصِّ   ".ءء تكلف إلءيفأ  إلللين -إللصِّ 
ِلجهددء، لأن لددءوظ علددل بفاددهءو أن حتفااز زوجهااا يف رييابااه يف نفسااهاه ويف مالااه: -5  لالدديف يجدد  علددل إلملدديفأ  أن لددءوظ علددل ءددء  

ِلجهددء لءدديفوه، وددُ س  إللفءحاددو لال أالددذءهبء، وددُ تتددربفج، لال ختءطدد  أجنذياددء لال جتءلادده، لال سْ نم إلحليددء  إللزلجيددو ، وددُ توفدديفن ى عدديفض 
ُفو } :-تقدددءىل  -تدددء   َّحددد  ى بيتددده لال إب بددده. تدددء  إلل دددربي ى  .[34]إللنادددء :  {.ومءلصفدددءحل مءألو تمءب تمدددءأل  حمءو ظمدددءأل  ل ْللمْيددد   مب مدددء حمف دددظم إل

 .ِلإلجه  عنه  ى ويفلجه  لأءاإلهل "تفاري ذ ه إلآل و: " قين: حءوظءأل َّبفاه  عن  غ يذو أ
" عدد  نددري إللناددء ، وقددء :  -ه لالددلن صددلل هللا عليدد -لأندديفج إلل ددربإلين ى "إللكذددري" ءدد  حدد  ث عذدد هللا بدد  الددُ  أبدده تددء : "الدد   إللنددّب 

 ."  ، للفظ غ يذتك ى بفاهء لءءلكل إل أءيفأل نري إللناء : ءم  تايفُّو ل إل أبصيفأل، لت يقك
دْزه لليفجدد وءسالددُ  أابح إللز ندو للمديفأ ، للالفددع هلد أن تتازين لزوجهاا: -6 ، لذد  ندري ءددء متتلدك بده إلملدديفأ  تلد  إلليفجدد ، ء ى  لددك، ءدء مل  و 

ِلجتددده بظيفدددوا ءتز ندددو ءتق ددديف ، وز نتهدددء لع يفذدددء،  ناددد  ءتءعددد  إلحليدددء  ، لإلبتادددءءتهء بلادددن  ددد إللي إلآلال ، ومدددء أالدددق  إلليفجددد  حينمدددء  ددديفى 
 كمء ى ح  ث عذ هللا ب  الُ  إللاءبق .  لإلالتقذءهلء إلل ي  له  ناف جذء  إلهلما  إلليت  ُتيهء، وه  حبق نري إللناء .

لولذنءو إللذقض ء  إللزلجءأل تتجءذ  ذ إل إلحل إل نيفجدت ، تقلاذء ذإلئادو إلمل دذ ، ءدقيفذء  ئديف غدري ءنافدق، ودإ ق، وُ  يفإلذء إللزلج لال ءذت م
 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.

ِ تدت إلملديفأ  ود أن حترص على احلياة معهه  ال تطلاب الطاالق ب ام سابب شارعي: -7 ُ ءدك أن إللدزلإلج بقمدو عظيمدو، نصاصادء ل إل ذو
ِلج، لتد مياء كدءباإل ِلجاء صءحلاء  كفيهدء ءوؤْ  ِلجهدء، أل بقد  طُتهدء، واصدذات بدُ  بدو إلحليدء  لءادقتهء، لكدن ءد  إلءديفأ  ءمدق يت بقد  ءداأل 

ِلج. ِلجهددء، أل ت لدد  إلل ددُق بددُ الددذ    قالددان: ءاددكينو ذدد ه إلملدديفأ  إللدديت بددُ  للكننددء ى ذدد إل إللزءددءن  دد  بقددض إللناددء  تنخلددع ءدد  
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 -ذحند  هللا عنده  -ثداابن قد  ء  لإللتقءالدو ى إللد بيء  و  إلل ي  نتظيفذء لن وقلت  لك، لإللاقءيفع ، وه ه إلمليفأ  ال تقلن إللاعي  ى إلآلنيف 
ِلجهء إلل ُق ء  غري ءء أب ، وايفإل  عليهء ذإلئادو إلجلندوأميء إلءيفأ  الال" تء :  -صلل هللا عليه لاللن  - أن ذالا  هللا إلل ءد ي )  ".ت 

ه أكثديف ءدد   فديفح ب ددُق إللدزلج لزلجتدد ءدء جقد  لبلدديس عليده لقنددو هللا لإلسواددء و دُق إلملدديفأ  لده ءدد  إلملادءل   (.لأبدا  إلل  بادن  صددايُ 
 لإللقت   ل لك لقظن إللفاء  إلملتاقق ء  أثيف ذ إل إلل ُق ء  واء  إلَّلال  لإلجملتمع أباليفه. ويفحه ابلاتال ى إللزان لإللايفتو

 يلي: ومن أمهها ماالقسم الثاين: حقوق الزوجة على الزوج 
لمْتوداإل  }: تاله تقدءىل إللنكءح، لحكمه إللاجاب، ل لي   لكلذا إلملء  إلل ي سن ه إلمليفأ  تنتفع به لح ذء باذ  املهر والصَّداق:  -1

ن ي اء ءميف   اء  ْنهو بدمْفااء ومكولواهو ذم ْلموا ومإ ْن ط ْْبم لمكوْن عمْ  ءمْ ٍ  ء   [.4]إللناء :  {.إللنِّ امء م صم وتمءهت   ف ر 
: تزلفجدت إلءديفأ ا، -لالدلن صدلل هللا عليده  -تء  ليفالا  هللا  -ذحن  هللا عنه  -أن عذ إلليفمح  ب  عاو : "-ذحن  هللا عنه  -ع  أبس ل 

ِن باإل  ء   ذٍ ، وقء :" ءء أص تتمهء؟" وقء :   ." ابذو هللا لك، أمْلمل  للا باء "  ، تء : ل
ِلإلجهد  ق  أهع علمء  إلسالُ  علل لجاب بفقدءأل إللزلجدءأل عوالنفقة والسكىن والكسوة :  -2 لإلحلكمدو ى لجداب إللنفقدو   لدل أ

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

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

لإلل ُتددو لإلالبذاددءن،  لإلملدديفإل  بدده لحاددءن إللصدداذو، لكددف إلَّ ى، لعدد   ءم دد  إلحلقدداق ءددع إللقدد ذ ، للظهددءذ إللذ ادديف : حساان العةاارة -3
ْقدديفولو   }ج، لإلَّصدد  ويهددء تالدده تقددءىل: لذدد  لإلجذددو علددل إللددزل  ْلمم دديفولذو ف اب   تددء  إلبدد  كثددري ى تفاددري ذدد ه إلآل ددو: [.19]إللناددء :  {.لمعمءء 

دد -الددذاءبه  -ناإل أوقددءلكن لذي ددءتكن حبادد  تدد ذتكن كمددء لدد  ءنهددء، وءوقدد  أبددت هبددء ءثلدده  كمددء تددء  "أي: طيِّ ذدداإل أتدداإللكن هلدد ، لحاِّ 
ْث و إللف  }: .لمهلمو ف ء  ْلممْقيفولو   {ومإ ْءامدءو  مب مْقديفولٍو } : "لذا ءث  تاله تقدءىل تء  إللقيفطّب ى ذ ه إلآل و: [.228]إللذقيف :  {..   ي عملمْيه  ف اب 

ُا لىل [، ل لك تدم 229]إللذقيف : ْاو يو حقهء ء  إلملهيف لإللنفقدو، لأال  قدذس ى لجههدء بلدري  بد ، لأال  كدان وظادء لال غليظادء، لال ءظهديفاإل ءدي
ِذددء، لال أهنددء هقددت كدد  ُمءالدد  إللقادديف  أبباإلعهددء، ءدد  حادد  إلملقءءلددو ءددع إللزلجددو، لأال ) تفاددري إللقدديفطّب(.  ."غريذددء لذدد ه إلآل ددو علددل ل ء

 ري  لك ء  إلَّءاذ إلليت ال لذهء إلمليفأ ، وُ  نذل  للزلج أن  فقلهء ءع إلمليفأ .حيتقيفذء لال     أذلهء، لغ
 (.صايُ إلب  حذءن) ."نريكن َّذله، لأان نريكن َّذل  نريكنحيث تء : "  –صلل هللا عليه لاللن  –للنء إللق ل  ى بذينء 

ِلجتددك، لإلبظدديف بقددك ءدد  إلليفمحددو لىل تددا  لناددء  إلالتاصدداإل اب"  كمددء عندد  إلل ءدد ي:  لل هللا عليدده لالددلنصدد -  إللنددّب وددءتق  هللا أ هددء إللددزلج ى 
 أي: أالريإلأل، لذ إل     علل حنمقفهء لءاكنتهء. ."نرياإل  وإهن  عماإلن عن كن

حيد  بدد  عذد  إللدديفمح   تددء " ، كمدء حيدد  أن تتجمفد  ذدد  لده  ومدد  إلملقءءديف  ابملقدديفلو أن  تدز   ل تجمدد  هلدء :أن يتازيَّن ويتمماال  اا -4
 ُمم  ب  إلحلنفيو ، ومخميفمجم ليلِّ ى ءلافدو محديفإل  ، لحليتده تدمْق وديف ءد  إلللمءل يمدو ، وقلدت : ءدء ذد إل ؟! تدء  : لن ذد ه إلمللافدو إلحلنظل  : أتيتو 

ندمْتين  ابل ي  ، للهن   مْاتم  ندْهو ِّ أْلقمْتهء عل ِّ إلءيفأ  ، ل مذم  ) تفاري إللقيفطّب (. ". هك ءنِّء ءء بمْاتمهيه ء 
 ن أتدز   للمديفأ  كمددء أحد  أن تتدز   يل إلملديفأ   َّن هللا تقددءىل  قدا : }لهلد  ءثدد  إللد ي علديه  ابملقدديفلو{،"لين أحدد  أ :ء تدء  إلبد  عذد

 (.ءصنف إلب  أيب ءيذو) َّن هللا تقءىل  قا : }للليفجء  عليه   ذجو{. لءء أح  أن أالتن ف د أي: أالتاى د هيع حق  عليهء 
ك إللدزلجك  ودإن تصديف أحد ةء ى حقداق إلآلنديف ودإن  لدك  دؤ ي لىل تفكدك إلَّالديف  ذد ه مماعدو ءد  إلحلقداق إلملتذء لدو بد أحبيت يف ::

 تقصري ى أح  ذ ه إلحلقاق أل مماعهء .إللجع لىل ثيف  حءالأل إلل ُق ى متمقنء لمنء  يف لإلهن إلءهء   لأن ك
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 واحلفاظ عليهاوسائل محاية األسرة : لثر الثاالعنص
تادددكا ءددد  إللقلدددق لإللضدددنك لإللتددداتيف لعددد   إلالالدددتقيفإلذ   لددد لك أتدددف ءدددع  –تقندددء إلملقءصددديف ى ل  -ذندددءو كثدددري ءددد  إلَّالددديف  أحبااايت يف ::

ال تودد كيف ءدد  ابب إللتقدد إل  وقددط للمنددء ءدد  أجدد   لالددءئ  محء ددو إلَّالدديف  إلملاددلمو لإلحلفددءظ عليهددء  لذدد حضدديفإلتكن ى ذدد إل إللقنصدديف لنقدديفو 
 -تتمث  ويمء  ل : إللاالءئ إللت ذيق إللقمل  علل أاليفان لمتمقنء   لذ ه 

 بني أ راد األسرة قائمة على احلباًل: أن تكون العالقات أو 
ت ده  أمْن  َّن صفءأل إلحل  لإلحلنءن لإللق ف لإلملا   لإلليفمحدو ذد  أالدء  لتداإل  إلحليدء  إللزلجيدو لإلهلد و إلَّالدء  ءنهدء. تدء  تقدءىل:} دْ  ْم:م لمء 

كوْن أمِْلمإلجاء ل تمْاكونواإل ل لميدْهمء لمجمقم م  أٍل ل قمْاٍ   دمتدمفمكفيفولنم  نملمقم لمكوْن ء ْ  أمبْدفوا  م:م نمكوْن ءمام ف ا لمذممْحموا ل نف ى   مل كم آلم  .(21إلليفل : ) {بدميدْ
ِلإلجده  لعلدل ذأ  إللقءئمدو أءندء ن  دو إللديت ظد  حذهدء ى تلذده طداإل   لكءن صلل هللا عليه لاللن إلملث  إلَّعلل ى تذء   إلحل  بينه لبدك أ

ددوم تمءلمددتْ حيءتدده  و ددءءمدد:" قمددْ  عمءئ ام ددلفنم ل الف عملمددل نم   مددوم لمل ينِّ  ملمْ أوْ ذ ْكهم ُفو عملمْيدده  لمالم ِّ  صمددلفل إل  إللنفددّب 
ددء   ُف   :تمءلمددتْ  .ء غ دديْفألو عملمددل ب ام ددءنم ذمالوددا و إل لمكم

ُم إللافددء م ودميدمقوددا و  ددلفنم ل  مإل  مبمدد ُفو عملمْيدده  لمالم ددلواإل هب مددء ل ىلم أمْصدد  تمء   نم    :صمددلفل إل توهو  دمْاءاددء ودمقوْلددتو  :تمءلمددتْ  . مددوم أمْذال  ُف   !!نم   مددوم : ومامْغضمددذدْ ودمقمددء م ذمالوددا و إل
دلفنم  ُفو عملمْيه  لمالم دء :صملفل إل ِ تْدتو حوذدفهم "  أءدء ويده لءدءذ  لىل أن حذهدء وضديلو حصدلت .!" ) ءادلن (. تدء  إللندالي ى ءديفح ءادلن:" ل ينِّ  تمدْ  ذو

ُف  ءمدْ  أمحمد ُّ إللنفدء   ل لمْيدكم :" قمْ  عمْميف ل بْد   إلْلقمدءو  أمبفدهو تمدء م يه لاللن حي  عءئاو كثريإل  وء  إلَّحيء  وكءن صلل هللا عل  :تمدء م  ؟:م ذمالودا م إل
 .(." ) إلل ء ي لحانهأمبواذمء :تمء م  ؟ء ْ  إلليفِّ جمء    :تمء م  .عمءئ اموو 

 دءذيف  أ  إلملدؤءنك عءئادو ذحند  هللا عنهدء تادءا تيفالد  أءدقتهء ى حيدء   زلجده إللل -صدلل هللا عليده لالدلن  -لق  كءن إلحل  ى تل  إللنّب 
دءنم لمكودْن ى  ذمالودا   هللا   ِلإلج، ك   اتضي اإل بضديءئهء، للندء ى إللذيدت إللنذداي إلَّالدا  لإللقد ل ، تدء  هللا تقدءىل: }لمقمدْ  كم دنمو  ك  إلَّ أواْلدام   حمام

يفم لم   (.21 مكميفم هللام كمث رياإل{ )إلَّحزإلب:ل ممْ  كمءنم  دميْفجوا هللام لمإلليدمْا م إلآلمن 
 .  واينمء تقا  إلَّاليف  علل إلحل  لإللق ف لإلحلنءن لإلل و    وإن إللاقء   لإللفيفحو تاي يف علل هيع أويفإل  إلَّاليف  ذجءال لباء ا لألال إلا 

يءبدو لإللكدد ب ، لعلدل إلحلدد  وءمليثدءق إللللديظ  قتضدد  حاد  إلملقءءدديف  بدك إللدزلجك ، لأن تقددا  حيءهتمدء علددل إللصد ق لإللاودء  ال علددل إلخل
 لإللتفءذن ال علل إلَّانبيو لإلخل إلل . تء  إللاءعيف :

 رأيُت رجاالً يضربون نساءهام ***  ُةلَّت ميياناي ياوم ُتضرب زينبُ 
 أأضرهبا من ريم ذنب أتات به ***  ما العدُل مين ضرب من ليس يذنبُ 

  كوكبُ  زينُب مشٌس والنساُء كواكٌب *** إذا طلعت لام يبِد منهانَّ 
 ِلإل  لإلبفصء  .ذ   ل  أءء ل إل كءبت إلحليء  إللزلجيو تءئمو علل إللذلض لإللكيفه وه  لىل

وءمليثدءق إللللديظ  قتضد  ءد  إللدزلجك أن  تامد  كد  ءنهمدء ذفداإلأل إلآلنديف لأن  صدرب عليده ل يفحندل مبدء التحمال والصاو والرضاا: اثنياً: 
حيتدءج ءندك لءتءع  لءادءق  لعيف إلحليء  إللزلجيو طيف ق أن ن ك  ء  إللزلجك لليقل  ه لال  كثيف ء  إللتاخط لإللتاك  تان هللا تقءىل ل

لت  تق  ويه ء  تذلنء ء  إلَّبذيء  لإللصءحلك  وءل يف ق لديس ءفيفلءدء ابلداذل   لءدء أهد  لصدف إلبد  ك يف ق إلَّبذيء   لىل مءذ   لصرب   
ه بداح ، لذوءد  ى إللندءذ إلخلليد  ، لأوحْندجع للد بُ لمسءعيد  ، إلل يف دق طيف دق  تق د  ويده ْ   ، لانح َّجلد” إللقين هلد إل إلل يف دق حيدث  قدا : 

… لبيدع  االددف بدثم  لددس للذددث ى إللادج  بضددع الدنك ، لبوادديف ابملناددءذ ِكديف: ، ل وبددُ إللادي  إلحلصدداذ حيدد  ، لتءالدل إللضدديفف أ دداب 
 إللفاإلئ  (.” ) لعءجل إللفقيف لأباإلل إلَّ ى ُمم  صلل هللا عليه لاللن 

ء  مبقتضددل ءفهددا  إللقاإلءددو ابلصددرب علددل إللناددء  ، بدد  أءدديفذن ب ذجددو ودداق  ذجددو إللصددرب لذدد   ذجددو إلالصدد ذءذ ، وقدد  أءدديف هللا تقددءىل إلليفجدد
ْ عملميدْهمء الم بمْااملوكم ذ ِْتاء رمْ و بدميْفِوتوكم لمإلْلقمءت ذموو ل لتدفْقامى }وقء  الذاءبه :  ُم   لمإلْص مرب  لصف  .(132طه: ) {.لمْأءويْف أمْذلمكم اب 
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ُا "  ِلجتهذلي أن ذج وامع إلءيفأ  عمديف تادت ي  عليده   واتف علل ابب عميف  نتظيف نيفلجه   جء  لىل عميف ذحن  هللا عنه  اكا نلق 
وءبصدديفو إلليفجدد  ذإلجقددءا لتددء  : لن كددءن ذدد إل حددء  عمدديف ءددع ءدد ته لصددُبته لذددا أءددري   بلاددءهنء لختءصددمه لعمدديف الددءكت ال  دديف  عليهددء

ه ءاليدءا عد !إلملؤءنك وكيف حءيل ؟ وقدء : : أءدري إلملدؤءنك ج دت أءدكا لليدك  ؟ءدء حءجتدك : ذجد  :  اببده وندء إله لتدء وخديفج عمديف وديْف
ِلجتدده وكيددف حددءيل ِلجتددك كدد لك ويفجقددت لتلددت: ل إل كددءن حددء  أءددري إلملددؤءنك ءددع   ؟!الددا  نلددق إلءدديفأ  لإلالددت ءلتهء علدد  واددمقت 

ِ    لهنددء طذفءنددو ل قددءء    وقددء : عمدديف : أندد  لين إلحتملتهددء حلقدداق هلددء علدد   ددقو لالدد ي للدديس  لددك    غافددءلو لثيددءيب    خلذددزينذفددء ءويْفحن 
ِلجديت تدء  عمديف: وءح  كله باإلج  عليهء تملهدء ل اك  تلّب هبء ع  إلحليفإل  واان أحتملهء ل لك. وقدء  إلليفجد : : أءدري إلملدؤءنك لكد لك 

 : للناءئ (.عايف  إللناء  " .): أن  وإمنء ذ  ء    اري 
ِلج لتف لزلجته علل ك  ذفو ِلجو لتفت لزلجهء علل ك  ذفا  لصلري  ءدء إلالدتميفأل إلحليدء    بد  صدءذأل لا أن ك   ا  لصلري   لك  

ِلإل     ِلجته ى إلجملتمع كله لىل ذ   ل  وُب  لك  ءنهمء أن  تام  صءحذه  حىت تاري إلحليء  إللزلجيو . لءء صءذ أح  ءع 
 : التعاون بني أ راد األسرةاثلثاً 

تكددءتفك ءتكددءولك  كدد    قمدد  تدد ذ إلالددت ءعته  لال الدديمء ل إل كددءن إللزلجددءن  قمددُن ى لظيفددو أل ويكددان هيددع أودديفإل  إلَّالدديف  ءتقددءلبك ء
حندديفب لنددء أذلل إلَّءثلددو ى إللقمدد  لإللذنددء  ءهنددو  َّن إلحليددء  تاددءذو لتقددءلن لتقءحندد    لتدد  كددءن صددلل هللا عليدده لالددلن نددري ءثددء    وقدد  

ته، ل يفتع إللثداب، ل صدف إللنقد   ل قلدف بقدريه، لمكد  ءدع إلخلدء  ، ل  اد  لإللتقمري   وكءن  قا  مبهنو أذله،  لا  ثابه، لحيل  ءء
ِلإلجه، لحيم  بضءعته ء  إللااق، ِلجته ل إل عييت ل قج  ءقهء، لكءن  ق ع إلللان ءع أ  لءاإلذ   لك ى إللانو لإللاري  كثري !! ءع 

 سرة على القيم واألخالق واآلدابرابعا: تنةئة األ
إلب إلملاددلمو  وصددُح ألال ان أن بلدديف  ودديهن ءددنهمج بذينددء ى هيددع ءدد ان إلحليددء ، ل لددك بتقلدديمهن ْ أذددن صددفءأل إلَّالدديف   لذدد ه إللصددفو

 ، ْل إلب إلل قء  لإللايفإلب، لإلح إل  إللكذري لتاتريه لغري  لك ء  إلآل إلب إلليت حثتء عليهء إللاءذل إلحلكين.إللصُ  لإللصا  لإلالالت  إلن
ق  إلبد  عذدء  تدء  كندتو نلدفم ذالدا   هللا  صدلفل هللاو عليده لالدلفنم  اءادء لإللق ل  ى إلل بيو، و لنء إلملث  صلفل هللاو عليه لاللفنم  لت  حنيفب إللنّب

ءذمدك، ل إل الدالتم وءالدا   هللام  :"قء و ، لل إل إلالدتقْنتم وءالدتق ْ  اب   : غُ و، لين أعلِّ موك كلمءأٍل: إلحفمدظ  هللام حيفمظْدك، إلحفمدظ  هللام جت دْ ه جتو
، للن  إلجتمقداإل علددل أن  ضوديفُّلو بادد ٍ  مل  لددك، مل  نفقدداو لال باد ٍ  تدد  كتذده هللاو ا إلجتمقددْت علدل أن  نفقدداو باد  ٍ لد ، لإلعلدْن أنف إلَّءددوم 

 .(ذ إل ح  ث حا  صايُ :تء أمح  لإلل ء ي ل )  "، ذوو قمت  إلَّتُ و لجمففت  إللصُّاوفم لو لال با ٍ  ت  كتذه هللاو عليك ضويف 
ددلممموم  دم لعدد   دديفم بْدد م أميب  الم ءبمددْت  مدد  ي تم  دديشو ى  إللصفددْافمو  عومم ددلفنم لمكم ُفو عملمْيدده  لمالم ُف  صمددلفل إل ءاددء ى  حمْجدديف  ذمالوددا   إل ُم :  كوْنددتو غو ودمقمددء م يل   ،قوددا و

ين كم لمكوْ  ِم فء  مل ي ُفم لمكوْ  ب يمم  ُم و: المنِّ  إل ُفو عملمْيه  لمالملفنم " :م غو ُف  صملفل إل " ومممء ِمإللمْت ت ْلكم ط ْقمميت  بدمْق و.ذمالوا و إل  .) إللذخءذي ( "كم

إللكدد ب  ن كددلالأ اإلأن تقلمدد لإلإلحدد ذ علدديكن أن تقلمدداإل ألال كددن إللصدد ق ى إلَّءدداذ كلهددء  ل  :اآلابء الفضااالء واألمهااات الفضاالياتأيهااا 
ل إل بدك لندء إللندّب كثري ى بياتنء لمتمقنء  لذ إل ءءئع ل   ى بظيفه كك إلبان  به وتكاب انه با   لال تاولبوق  تق  اقيفلن ء  حيث ال ت

ُا:  عتدين أءد   اءادء لأان صدلري، لذالدا  هللا تءعد  ى  لك   -صلل هللا عليه ل اللن - وقد  ذلى إللصداءيب إلجلليد  عذد  هللا بد  عدءءيف تدءئ
" أن أع يدده متدديفاإل، وقددء  هلددء: ذ أل تءلدت: أ "ءددء أذ أل أن تق يدده؟" وادداهلء إلليفالدا  إللصددء ق إلملصدد لق: بيتندء، وقءلددت يل: تقددء  أع يددك، 

 ]أمح  لأبا  إلل  بان  حا [.".تق ه ءي اء كوت ذت عليك ك بوأءء لبك لا مل 

إللاددي  عذدد  إللقددء ذ  إللقصددو إلجلميلددو إللدديت تذددك لنددء ءدد ى إلالذتمددء  بلدديف  إللقددين إلخللقيددو للددنش  عندد  الددلفنء إللصددءن   قددا لءددء أهدد  ذدد ه 
دد  أذبقددك   نددءذاإل، بدمندمْيددتو أءدديفي ع" : -ذمحدده هللا-إلجلدديُين  لددل إللصدد ق، ل لددك أين نيفجددت ءدد  ءكددو لىل بلدد إل  أطلدد  إللقلددن، ودداع تين أوءِّ 

إلن( نيفج علينء عيفب، وان لإل إللقءولو، ومديفف لإلحد  ءدنهن، لتدء : ءدء ءقدك؟ تلدت: أذبقدان  لعءذ تين علل إللص ق، لملفء لصلنء أذض )ةمْ م
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ين ذجدد  ْندديف، وقددء  ءددء ءقددك؟ وانربتدده، واندد ين لىل أءددريذن، واددالين وانربتدده، وقددء : ءددء محلددك    نددءذاإل. وظدد ف أين أذددزأ بدده، و كددين، ودديْف
ددك،  دد  علددل إللصدد ق، وانددءو أن أنددان عهدد ذء. وصددءح ابكياددء، لتددء : أبددت ختددءو أن ختددان عهدد  أوءِّ  ْتين أوءِّ  علددل إللصدد ق؟ تلددت: عءذدد م

أان اتئدد    علددل  دد  ك. وقددء  ءمددْ  ءقدده: أبددت كذددريان ى  لأان ال أنددءو أن أنددان عهدد  هللا!! مث أءدديف بدديف ِّ  ءددء أندد له ءدد  إللقءولددو، لتددء :
 ]بزذو إلجملءلس لءنتخ  إللنفءئس للصفاذي[." . ت ع إلل يف ق، لأبت إلليا  كذريان ى إللتابو، وتءباإل هيقاء بربكو إللص ق لالذذه

تدد  إللذنيددءن، ل انددء ى تقددام إلَّلال ، إللاددلين إللقددام  لذدد ه إللصددفءأل إللنذيلددو  ل إل بنينددء إلَّالدديف  علددل ذدد إل إلَّالددء  لبنددء  أيهااا املساالمون:
وددنا  بكددان تدد  حصددلنء علددل أالدديف  صددءحلو، لءدد  ممددال إلَّالدديف رصدد  علددل متمددع وءحندد  تاددا ه إل ذددو، ل ادديفي ويدده إللصددُح، ل كثدديف 

 .بينهن إللتقءلن لإللتنءصُ لإللتآلف لإللتكءتف
، إللدديت لددا لققددت ويهددء لقددن َّالدديف  إلملاددلمو لإلحلفددءظ عليهددءحلمء ددو إللاإلجدد  تاإلويفذددء ذدد ه مماعددو ءدد  إللصددفءأل لإللاالددءئ  إل أحباايت يف ::

 إلالالتقيفإلذ لإللاقء   لإلَّء  لإلَّءءن لإللاُءو لإلالطم نءن .
 األسرة يف استقرار اجملتمع احلفاظ على: أثر العنصر الرابع
اإلويفأل ى إلَّالددديف  إلملاددلمو كءبدددت ل إل تدد االددءئ إلَّالدديف  إلملادددلمو إللصددءحلو  لذددد ه إلل لالدددءئ  محء ددوعيفونددء ى عنصددديفان إللاددءبق  أحباايت يف ::

   َّن إلَّاليف  لذنو ء  لذنءأل إلجملتمع  وه  كءلقل  ل إل صلات صلُ إلجملتمع كله  لل إل وا أل وا  إلجملتمع كله!! ءاتقيف  صءحلو
وهء تصديفأل إلَّ  ى إللاإلجد  إلل بداي ردا ألال ذدء البادلءله ءدع ءقءذوهدء لصد  قتهء لإلالدتقذء  حنديا ل  ذضمت إلحلقداق لإللاإلجذدءأل  لءء ل إل

 ،لل إل أةددد  إلَّب ءادددؤلليو إللتاجيددده لإلل بيدددو ردددا ألال ه البصددديفإلوه لتدددت إللفددديفإلغ لىل إلللهدددا ءدددع إلَّصددداءب لإلخلدددُن، لنيفلجهدددء ءددد  بيتهدددء
ِلإل  لحنيءل    ، باا  إلليتءءل ل قياان عياو إلملتايف   الينا انوُءك أن إلَّبنء    لص ق إللقءئ :لءآ  إلَّاليف  لىل 

 م احلياة وخلفاه ذليالً اااه ...... ليس اليتيم من انتهى أبواه من
 لت أو أابً مة والً خت اً أم  .........اى لاااهااااذي تالقااااااااااإن الاياتيم الاا

علدديكن لصددُح ألال كددن  لإللقيددء  علدديهن  لإللصددرب لإللتصددرب ى تقلدديمهن لتقا دد ذن علددل إلل ءعددو  لإلحفظدداذن ءدد  إللضدديءل ءددع  عباااد ::
ِلإلجكددن   لإلحإللاددذءب إللفءالدد  إلل ددءئش إلليفالددا  بكددن ءادد الان عدد  أالدديفكن لألال كددن  ددا  إللقيءءددو  لبددك  لددك لإلعلمدداإل أ  فظدداإل أالدديفكن لأ

ءمدء و ذمإلٍل لمءمْاد وا   عمدْ  ذمع يفت ده   ،" كولُّكودْن ذمإلٍل لمكولُّكودْن ءمْاد وا   عمدْ  ذمع يفت ده  ى تاله: صلل هللا عليه لاللن ذودام ءمْاد وا   لمإلليففجود و ذمإلٍل ى  أمْذل ده  لم ، إلْس 
دء، عمْ  ذمع يفت ده   دء لمءمْاد والمو  عمدْ  ذمع يفت هم هم ديْفأم و ذمإلع يمدو  ى  بدمْيدت  ِمْلج  ديِّ   ه  لمءمْاد وا   عمدْ  ذمع يفت ده   ،لمإلْلمم لمإلليففجود و ذمإلٍل ى  ءمدء   أمب يده   ،لمإلخلْمدء   و ذمإلٍل ى  ءمدء   الم

" لنف هللام الدءئ   كد ف ذإلٍل عمدء إلالد عءهو ، أحفدظم أ  حنديفعم لتدء  أ ضدءا :   ذمإلٍل لمءمْا وا   عمْ  ذمع يفت ه " ) ءتفق عليده(لمكولُّكونْ  ،لمءمْا وا   عمْ  ذمع يفت ه  
إللصدّب أءءبدو عند  » قا  إلسءء  إلللزإليل ذمحه هللا ى ذالءلته أ ع إلليفالدءئ :   (إلب  حذءن بان  حا ؟ حىت  واا م إلليفج و ع  أذ   بيت ه ") 

 ده، لتلذدده إلل دءذيف جدداذيف  الدء جو نءليددو ءد  كدد  بقدش لصدداذ ، لذدا تءبدد  لكد  ءددء بقدش، لءءئدد  لىل كد  ءددء ميدء  بدده لليده، وددإن عودداِّ   لإلل 
ءن إلخلري لعلمه  باا عليه لالق  ى إلل بيء لإلآلنديف  أبداإله، لكد  ءقلدن لده لءدؤ ِّ ب، للن عداِّ   إللاديف لأوةْ د م لةدء  إللذهدءئن  ءدق  لذلدك، لكد

ِذ ى ذتذو   والال كن أءءبو ى أ   كن لالتاالان عنهن ومء إل أبتن تءئلان؟!!! «.إللقيِّ ن عليه لإللاإليل لهإللا
 هللا أالا  أن حيفظ ألال ان لبنءتنء لأذلنء لأاليفان لمتمقنء ء  ك  ءكيفله لالا !!

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