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مجًىزية ًصس اهعسبًة
وشازة األوقاف
( )1م

بهاء األسسة اهسىية ومحايتًا

احلؿدمهللمربماظعادلني،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼز م{:وَاظؾَّهُمجَعَلَمظَؽُمِمعِنِمأَغِػُلِؽُمِم
َأزِوَاجّاموَجَعَلَمظَؽُمِمعِنِمأَزِوَاجِؽُمِمبَـِنيَموَحَػَدَةًم َو َرزَضَؽُمِمعِنَماظطَّقِّؾَاتِ}،موأَذفدُمأنِمالَم
إظهَمإٔالَّماهللُموحدَهُمالمذَرؼكَمظَهُم،موأَذفدُمأنٖمدقِّدَغاموغؾقٖـامحمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُم،ماظؾَّفُمٖم
صَلِّ مودؾِّمِموبارٔكْمسؾَقهموسؾَى مآظِهِموصقؾِهِ مأمجعني م،موعَنِ متَؾِعَفُمِ مبنحلانٕ مإظَىمؼومٔم
اظدِّؼنم،موبعـــد  :م
صننماِّدرةمػيماظرطقزةماِّداديقةميفمبـياامامؿؿيمتموكاديؽهم،مموػييمخيطم
اظيدصا ماِّولمسـييهمذمظييصامحيير

ماصدييشممحرصّييامذييدؼدّامسؾييىمدييشعؿفاموممحاؼؿفييام،م

وبـائفامبـااّمدوؼ٘ام،محػازًامسؾىمدشعةمامؿؿمتموأعـهموادؿؼرارهم،موحتؼقؼًامظؾؿصاحلم
وادلـاصمتماظؾشرؼةموسؿارةماظؽون.مم م
وإذامطانماظزواجمػوماظطرؼقماظشرسيمالديؿؿرارماحلمقياةمماظؾشيرؼمةم،مصينمنماِّديرةم
ػيماظدساعةماِّداديقةميفمبـياامجمؿؿيمتمعؿؿاديكم،مصؿوضيمتماِّديرةمعينمامؿؿيمتم
طؿوضمتماظؼؾبمعينماسليدم،مإذامصيؾقتمصيؾّّمامؿؿيمتمطؾيهم،موإذامصليدتمصليدم
امؿؿمتمطؾه .م
وعنمػـام صؼيدمسياماصديشممباِّديرةمواػيؿممبفياماػؿؿاعّيامباظغّيامؼؾقيقم ؽاغؿفيامم
ودورػاميفمبـاامامؿؿمتم،مصقثماصدشممسؾىمبـااماِّدرةماظلوؼةمبطرؼؼةمعشروسةم
دوؼةمتؾققمبؽراعةماصغلانموآدعقؿهم،موتؿواصيقمعيمتمصطرتيهماظليؾقؿةم،مصشير مماظيزواجم
اظصيمػومإحدىمدُـَنماهللم(سزموجل)ميفماخلؾقمذ دلياممحيؼؼيهممظؾؾشيرؼةمعينممعـياصمتم،م
وضدمجعؾهماهللم(تعاىل)مإحدىمآؼاتهماظؾاػرةميفمخؾؼهم،مصؼالمديؾقاغهم:م{ َوعِينِمآؼَاتِيهِم
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أَنِمخَؾَقَمظَؽُمِمعِنِمأَغِػُلِؽُمِم َأزِوَاجّامظِؿَلِؽُـُوامإٔظَقِفَاموَجَعَلَمبَقِـَؽُمِمعَيوَدٖةًم َورَحِؿَيةًمإٔنٖمصِييم
َؽرُونَ}،مصاظزواجمسشضةمتؼوممسؾىماظرمحةمواظلؽقـةمواالدؿؼرار،م
ذَِظكَمظَكؼَاتٍمظِؼَوِمٕمؼَؿَػ َّ
صػيييمزييشلماِّدييرةماظلييوؼةمادلؿؿادييؽةمتـؿييوماخلييشلماظطقؾييةم،موتـشييلماخلصييالم
اظؽرمية،موؼعقشماظـشاماظصاحلمحقثمتليودممادليودةمم،موتـؿشيرمماظرمحيةمميفمجـؾياتمم
ػصاماظؾقتماظؽرؼم.م م
وقد بوغت عهاية اإلسالم باألسسة دزجة كبرية  ،حتى اًتدت يره اهعهايـة ىل

ًا قبى بهائًا وتأسًسًا ،محقثمجااماظؿوجقهماظـؾويمباغؿؼاامسـاصرػامبعـاؼةمصائؼة،م
امحيؼقماظؿشؤممواظؿواصقمواالغلفامم،مواِّظػةمواظرتاحممبنيممجقمتمأصرادماِّدرةم،م
وؼُؼَؾِّلمعنمدواصمتماظػشلمظؾـقاغفام،مصوضمتماصدشممأدلّيام موععياؼ ممؼُؾِـَيى مسؾقفيامماخؿقيارمم
اظزوجمظزوجؿهم،مواظزوجيةممظزوجفيامم،موجعيلميفمعؼيدعؿفام:ماظيدؼنمواخلؾيقمماظؼيوؼممم،م
وحَيثٖمأتؾاسييهمسؾييىمذظييكم،مصؼييالم(صَيؾَّىماهللُمسَؾَقِيهِموَدَييؾَّمَ)ميفمذييلنماخؿقييارماظييزوجم
خمارؾّاموظيٓمادلرأةم:م(إٔذَامجَااَطُمِمعَنِمَترِضَوِنَمدِؼـَهُموَخُؾُؼَهُم َصزَوِّجُوهُم،مإٔظَّامتَػْعَؾُوامتَؽُنِم
صِؿِـَةٌمصِيماْظَلرِضٔ،موَصَلَادْم َسرٔؼضْ)م .م
صؼدماذرتطماصديمشمماظيدؼنمسؾيىممأنمؼؽيونمم َعرِضِيمق٘ام،مواخلؾيقمسؾيىممأنمؼؽيونمم
َعرِضِق٘ام،مالمأيماظدؼنمطانم،موالمأيماخلؾقمطانم،موسؾىمأالمؼُكد ماظـاسمبادلظفرمأوم
اظعرضمدونماسوػرمواظؾؾابموععدنماظـػسموطرؼمماِّخشق.مم م
وعنماسدؼرمباظصطرمأنماصدشممضدمجعلماخؿقارماظزوجمحؼًّامأصقشمظؾؿيرأمةمطؿيامم
ِّ ِّؼييمُمحَؿٖىمتُلِؿَيلْعَيرَم،موَالم م
ػومحقمظؾرجيلم،مصؼالم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(مظَامتُـِؽَُّّما َ
ؽرُمحَؿٖىمتُلَِؿلْذَنَم،مضَاظُوام:مؼَامرَدُولَماظؾَّهِم،موَطَ ِقفَمإذِغُفَام؟مضَالَم:مأَنِمتَلِؽُت)م .م
تُـِؽَُّّماظْؾِ ْ
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وظؽيمتُؾديمادلرأةمعواصؼؿفامسؾىماظـؽاحمالبدمأنمتؽيونمساضؾيةمواسقيةمرذيمقدم،م
حؿىمؼؿلـىمأخصمإذغفاموعشاورتفام،موأنمتؽونمضدمبؾغتمدـ٘امتؽونمععفامضادرةمسؾىم
اخؿقارماظؽفام ،مصؼدمغفىماصدشممسينمإطيراهمادليرأةمأوماظػؿياةمسؾيىماظيزواجم،مصؼيدم
جَا َاتِمصَؿَاةٌمإٔظَىماظـٖؾِيِّم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)،مصَؼَاَظتِم:مإٔنٖمأَبِيمزَوٖجَـِييممابِينَممأَخِقيهِمم
ظَِقرِصَمتَمبِيمخَلِقلَؿَهُم،مصَفَعَيلَمماظْيلَ ِعرَممإٔظَقِفَيامم،مصَؼَاظَيتِمم:مضَيدِممأَجَي ِزتُممعَياممصَيـَمتَممأَبِييمم،موَظَؽِينِمم
ذيِاْم،مطؿامؼـؾغيمأنمؼؽونمطِيشمم
َأرَ ِدتُمأَنِمتَعِؾَمَماظـِّلَااُمأَنِمظَقِسَمإٔظَىماظْكبَااِمعِنِماْظلَ ِعرٔم َ
اظزوجنيمعمػؾَنيمظؿقؿلمتؾعاتماظزواجموعلمظقاتهمبؽلمأبعادهموجواغؾه.م م
صشمذيكمأنماظشير مضيائممسؾيىمعراسياةمعصياحلماظيؾشدمواظعؾيادمم،مصققيثمتؽيونم
ادلصؾقةمادلعؿربةمصـؿةمذر ماهللم.م م
وضدمأطدمغؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مضرورةمحتؼيقماظؾيااةمسـيدماظيزواجمم،محقيثم
ضال :م(ؼَياممعَعِشَيرَمماظشٖيؾَابِممعَينٔممادِيؿَطَا َمماظؾَيااَةَممصَؾْقَؿَيزَوٖجِمم،م َصنٔغٖيهُممأَشَيضٗممظِؾْؾَصَيرٔمموَأَحِصَينُمم
ظِؾْ َػرِجٔ،موَعَنِمظَمِمؼَلِؿَطِمتِمصَعَؾَقِهِمبِاظصٖوِمٔم َصنٔغٖهُمظَهُمؤجَااْ)،مواظؾيااةمػـيامػييماظؼيدرةمسؾيىم
حتؿلمعليؽوظقةماِّديرةمبؽيلمجواغؾفياموتؾعاتمفيام،مومظيومطاغيتماظؾيااةمادلطؾوبيةمػييم
اظؼدرةماسلؿقةمصقلبم،مظَ َؿامسؼَّيمبماظيـ مم(صيؾىماهللمسؾقيهموديؾم)مسؾيىمضوظيهم:م(ؼَيام
عَعِ َشرَماظشَٓؾَابِم،معَنٔمادِؿَطَا َمعِـِؽُمُماظؾَيااَةَمصَؾْقَؿَيزَوَٓجِم)مبؼوظيهمم:م(وَعَينِمظَيمِمؼَلِيؿَطِمتِمصَعَؾَقِيهِم
بِاظصَٓوِمٔ)،محقثمؼصطرماظػؼفااموذرٓاحماحلدؼثمأنماظؿوجقيهمػـيامإىلماظصيوممدليامظيهم
عنمأثرميفمطلرمحدةماظشفوةمظدىماظشؾابمشي ماظؼيادرمسؾيىمحتؿيلمتؾعياتماظيزواجم
وعلييؽوظقاتهمادلاظقييةمواالجؿؿاسقيةمواظـػلييقةم،موإالمدلييامطييانمتييصاماظؿعؼقييبمعيينمأثييرم،م
وظؽانمسؾىمطلمعنمادؿطا ماظؾااةماسلدؼةمأنمؼؿزوجمبغضماظـظرمسنماالسؿؾاراتم م
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اِّخرى .م
وإذا مطاغت ماظػؿوى متؿغ مبؿغ ماظزعان موادلؽان مواحلال مصنن مأحوال مسصرغام
وزروصَهموتؾعاتمتؽوؼنماِّدرةمتؿطؾبمغضفامصؽرؼامواجؿؿاسقاموضدرةمسؾىمحتؿلم
ادللؽوظقة موتؾعات مبـاا ماِّدرة م ،محؿى مال مؼؽون معص ػا ماظػشل موتػشي محاالتم
اظطشقمادلؾؽرم،موتشرؼدماِّبـااموحتطقؿفممغػلقام،موؼؽػيمأنمغُصطِّرميفمذظكمبؼولم
غؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(طَػَى مبِادلَرِاِ مإثِؿّا مأنِ مؼُضَقِّمتَ معَنِ مَؼعُولُ)م ،موصى مرواؼة م:مم
(طَػَىمبِادلَرِاِمإثِؿّامأنِمؼُضَقِّمتَمعَنِمؼَؼُوتُ)م .م
وسؾقهمغمطدمأنمزواجماظؼاصراتمجرميةم،موأنماظػؿوىمخبشفمعامسؾقهماظؼاغونم
تػؿّّمأبوابامعنماظػوضىمواظػلادمالمتُلدٓم.م م
و امأنماظشار ماحلؽقممملمحيددمدـ٘امحمددةمظؾزواجمصننمعامتعارفمسؾقهماظؼومم
سرصا مساع٘امودـوهمضاغوغاموجبمسؾقفمماالظؿزام مبه موسدم ماخلروج مسؾقهمعاداممأنمعام
تعارصوامسؾقهمالمؼؿعارضمعمتمغصمضطعيماظـؾوتمضطعيماظدالظةم،موػومعامجيبمأنم
تؽون مسؾقه ماظػؿوى محتؼقؼا مظؾؿصؾقة مادلعؿربة مودد٘ا مظؾصرائمت م ،موشؾؼا مِّبوابم
اظػوضىمواظػلادم.م م
طؿا مغمطد مسؾى مضرورة ماالظؿزام مباظعؼد ماظشرسي ماظرمسي مادلوثق مظدىم
ادللذوغنيماظرمسقنيمدونمدواػمم،محػازامسؾىمحقمادلرأةمواظطػلم،موسؾىمطقانم
اِّدرةموامؿؿمتم.
كرهم ًو أسس بهاء األسسة ومحايتًا ً :ساعاة احلكىق واهىاجباتم،مصؾؽلمعنم م
اظزوجنيمسؾىماآلخيرمحؼيوقم،موظهمواجؾياتم،مضالمتعاىل:م{وَظَفُنٖمعِـِلُماظَّصِيمسَؾَقِفٔنٖم م
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بِاظْؿَ ِعرُوفِموَظِؾرِّجَالٔمسَؾَقِفٔنٖم َدرَجَةٌ موَاظؾَّهُمسَزٔؼزْمحَؽِقمْ}،مصشمؼَطؾبُ مأيٓ مصرد معن مأصرادم
اِّدييرةمحبييقمدونمأنمؼيمديمعيامسؾقيهمعنمواجيبمذمظؿقؼقييقمادلييودةمواظييرمحييية
واظلؽقـةماظيتمجتعلماِّدرةمعلؿؼرة.م م
وظؼييدموضييّّماصدييشممػييصهماحلؼييوقمواظواجؾيياتم،موضلييؿفامبيينيممجقييمتمأصييرادم
اِّدرة،مصؿـفامعامػومعاديم،موعـفيامعيامػيومععـيويمم،مضيالم(مصَيؾَّىماهللُمسَؾَمقِيهِموَدَيؾَّمَم)م:م
(طُؾُّؽُمِمرَا ٕم،موَطُؾُّؽُمِمعلِمُولْمسَنِمرَسِقٖؿهِم:ماصعَامُمرَا ٕموَعَلِيمؽولْمسَينِممرَسِقٖؿِيهِمم،مواظرٖجُيلُمم
رَا ٕميفمأػِؾِيهِمموَعَلِيؽولْمسَينِمرَسِقٖؿِيهِم،موَادلَيرِأةُمرَاسِقَيةٌميفمبقِيتِمزَوِجِفَيياموَعَلِيؽوظَةٌمسَينِم
رَسِقٖؿِفَام،م َواخلَادِمُمرَا ٕميفمعَالٔمدَقِّدِهِموَعَلؽُولْمسَنِمرَسِقٖؿِهِم،مصَؽُؾُّؽُمِمرَا ٕموَعَلِؽولْم َسنِم
رَسِقٖؿِهِ)م،مصـفاحماِّدرةموادؿؼرارػيامعرػونمباحملاصظيةمسؾىماحلؼيوقمواظواجؾيمياتم
بنيممجقمتمأصرادػيام،موسدممجتاػؾفامأوماظؿػرؼطمصقفا.م م
صؾؾؿرأةمإىلمجاغبمحلنمععاعؾؿفامإطراعُفيامومصيقاغةُمحؼفياميفماحلقياةماظؽرمييةم
إغػاضًياموععاعؾيةم،محقيثمحييثمماظيـ

م(صَيؾَّىماهللُمسَؾَقِيهِموَدَيؾَّمَم)مسؾيىمذظيكم،مصقؼييولم:م

ج ِرتَمسَؾَقِفَام،محَؿٖىماظؾُّؼْؿَةَمتَفِعَؾُفَامصِيم
(...إٔ ٖغكَمظَنِمتُـِػِقَمغَػَؼَةًمتَؾِؿَغِيمبِفَاموَجِهَماظؾَّهِمإٔظَّامأُ ِ
يما ِعرَأَ ِتكَ)،موظهمسؾقفامحلنماظعشرةموادلودةم،موأنمحتػظهميفمعاظهموسرضهمووظده .م
صِ ِّ
وظؼييدمضييربمظـيياماظييـ

م(صَييؾَّىماهللُمسَؾَقِ يهِموَدَييؾَّمَ)موأصييقابهماظؽييرامم(رضييوانماهللم

سؾقفم)مأرو ماِّعـؾةميفمحلنماظعشيرةممعيمتماظـليامام،مصؾؿيامدُيؽؾمتُمسَائِشَيةُم(رضييماهللم
سـفا)معَامطَانَماظـٖ ِؾيٗم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مؼَصِـَمتُمصِيمبَقِؿِهِ؟مضَاَظتِم:م(طَيانَمؼَؽُيونُمصِييم
عِفِـَةِمأَػِؾِهِم-متَعِـِيمخِدِعَةَمأَػِؾِهِم-م َصنٔذَامحَضَي َرتِماظصٖيشَةُمخَيرَجَمإٔظَيىماظصٖيشَةِمم)م،موسَينٔمم
ابِنٔمسَؾٖاسٕم(رضيماهللمسـفؿا)مضَالَم:مإٔغِّيمأُحِبٗمأَنِمأَتَيزَؼٖنَمالعِرأتِييمم،مطَؿَيامأُحِيبٗمأَنِم

( )6م

تََؿزَؼٖنَمظِيماعرَأتِيم،مَِّنٖماظؾَّهَمتَعَاظَىمؼَؼُولُم:م{وَظَفُينٖمعِـِيلُماظَّيمصِيمسَؾَيقِفٔنٖمبِياظْؿَ ِعرُوفِم}،م
وبفصامتلؿؼقمماحلقاةم،موتلؿؼرماِّدرةم،موؼزدػرماظورنم،موترتؼيماِّعةم.م
أقىي قىهٌ يرا وأستغفس اهلل هٌ وهلم

*مممممممم*مممممممم* م

احلؿدمهللمربماظعيادلنيمم،مواظصيشةموماظليشمممسؾيىمخيا ماِّغؾقياماموادلرديؾمنيم،م
دقدغامحمؿدم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.مم م
ىلخىة اإلسالم :ممممم م
وًو ًظايس زعاية اإلسالم هألسسة ومحايتًا  :تصحًح املفـايًم ااائةـة بشـأى

تهظًم اههسى ،مصؼدمأطدماظؼرآنماظؽرؼممسؾيىممحيقمماظطػيلمميفماظرساؼيةممواصرضيا مم،م
صؼالمدؾقاغهم:م{وَاظْوَاظِيدَاتُمم ُؼرِضِيعِنَممأَوِالَدَػُينٖممحَيوِظَقِنٔممطَياعِؾَقِنٔم ظِؿَينِمم َأرَادَمأَنِمؼُيؿِمٖمم
اظرٖضَاسَةَم}،موػصاماصرضا محقمظؾطػلم،مظدرجةمأنمبعضماظػؼفاامأرؾؼوامسؾىماظؾنبم
اظصيمؼرضعهماظطػلمعنمأمٍّمحاعلم:مظنبماظغِقِؾَةم،موطلنٖمأحيدَمماظطػؾينيمماشؿيالممجيزاّام
عنمحقٖمأخقهم،مأومأنمطشمعـفؿامضدماشؿالمجزاّامعنمحقماآلخر.م م
ظصام ،مجيبمأنمؼلخصمطلمرػلمحؼهميفمعرحؾيتماحلؿلمواصرضيا مم،مواظرتبقيةمم
اظلييوؼةم،معييمتمضييرورةماظوصيياامحبؼييهميفمادللطييلموادلؾييؾسمواظصييقةمواظؿعؾييقمم،مأعييام
اظؿؼص ميفمحقماِّبـاام،موسدمماظوصاامحبؼوضفمميفماظرتبقةمصقعدُمزؾؿّامتمم .م
مموظؼدمبنيماظـ

م(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مأغـاممجقعّامعلؽوظونمسينممأبـائـيام ماظيصؼنمم

ػممأعياغيةميفمأسـاضـييام،مصؼيالم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم):م(طُؾُّؽُمِمرَا ٕم،موَطُؾُّؽُيمِم َعلِيؽولْم م
سَنِمرَسِقٖؿهِ).مم م

( )7م

وعوى يرا نؤكدمأنمتـظقمماظـللمضرورةمذرسقةموورـقة،موػومواجبماظوضيتمم،م
صاظؽـرةماظيتمتدسومإىلمادلؾاػاةمػيماظؽـرةماظعظقؿةماظـاصعةماظؼوؼةمادلـؿفةم،ماظيتم
المميؽنمأنمتؽيونممساظيةممسؾيىمماآلخيرؼنمميفمرعاعفيامموطليائفاممودوائفيامم،مأعيامماظؽـيرةمم
اظضعقػةماتزؼؾةماظيتمتؽونمساظةًمسؾىمش ػامصفيماظيتمذؾففاماظـ

م(صؾىماهللمسؾقهم

ذكُمأَنِمتَدَاسَىمسَؾَيقِؽُمُم
ودؾم)مبغـااماظلقلم،محقثمضالم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(ؼُو ِ
اْظلُعَمُمعِنِمطُلِّمأُصُقٕمطَؿَامتَدَاسَىماْظلَطَؾَةُمسَؾَىمضَصِعَؿِفَا)مضَالَ:مضُؾْـَا:مؼَيامرَدُيولَماظؾَّيهِ،مأَعِينِم
ضِؾَّةٍمبِـَامؼَوِعَؽِصٍ؟مضَالَ:م( أَغِؿُمِمؼَوِعَؽِيصٍمطَيـِ ْ،موَظَؽِينِمتَؽُوغُيونَم ُشـَيااّمطَغُـَيااِماظلٖيقِلٔ،م)،مصفييمم
طـرةمعصعوعةمالمممدوحة.م
وخؿاعّام:مغمطدمأنمتـظقمماظـللمأعرمعؾاحمالمحرجمصقهمسؾىماصرشقم،مبلمؼصلم
يفمواضعـامإىلمحدماظضرورةمظؾـاامجقلمضويمعـؼفمضادرمسؾيىمبـيااماحلضيارةم،موأنم
بـااماِّدرةمومحاؼؿفاموادؿؼرارػامواجبمحيؿاجمإىلمإسدادٍمجقدٍموصؽرٕموا ٕمعلؿـ ٕم،م
فـِّيمبمامؿؿيمتمأديؾابماظشيؼاقمواظـيزا مواظػرضيةم
ؼؼدرمصاحؾهمععـىمادللؽوظقةم،موؼُ َ
واخلييشفم،موؼراسيييماحلؼييوقمواظواجؾيياتماغطشضًييامعيينمضييولماهللمتمعيياىلم:م{مؼَاأَ ٗؼفَييام
اظَّصِؼنَمآعَـُوامضُوامأَغِػُلَؽُمِموَأَػِؾِقؽُمِمغَارّاموَضُودُػَاماظـٖاسُموَاظْقِفَارَةُ}.مم م
فاهوًم وفكها ملا حتب وتسضىم،موأعها عوى ذكسن وشلسن وحسو عبادتم .م

