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الضوابط الشسعية لإلجناب
وحل الطفل يف السعاية واليشأة الكسمية

ممممممايؿد مهلل مرب ماظعاٌني ،ماظؼائل ميف مطؿابه ماظؽرؼم{:وَوَصٖقِـَا ماظْنٔغِلَانَ مبِوَاظِدَؼِهِ مإٔحِلَاغّام
ال مإظهَ مإٔالخ ماهللُم
حَؿَؾَؿِهُ مأُعٗهُ مطُرِػّا موَوَضَعَؿِهُ مطُرِػّا موَحَؿِؾُهُ موَصِصَاظُهُ مثَؾَاثُونَ مذَفِرّا} ،موأَذفدُ مأنِ م َ
وحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقِّدَغا موغؾقٖـا محمؿدّا مسَؾدُه موردوظُهُ م ،ماظؾخفُمٖ مصَلِّ مودؾِّمِم
وبارٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،مموعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم،موبعــد:مممم م
ممممممصؼدماػؿمماإلدالم مبؾـاء ماذدرة ماػؿؿاعّامطؾريّام،مواسؿـىمبفامسـاؼةً مصائؼةًمتؾققمبدورػام
يفمإسؿارماذرض م،موبـاء ماجملؿؿع م،موادؿؼرارماذورانموتـؿقؿفام،موإنمعنمعظاػرمػذام
االػؿؿام م ،مودالئل متؾك ماظعـاؼة مأن مذرع ماهلل م(سز موجل) ماظزواج م ،موجعؾه مآؼة معن مآؼاته؛م
ظقؽون مررؼؼًا مذرسق٘ا مظؾـاء ماذدرة ميف مصورة متؾقق مبؽراعة ماإلغلان م ،موتؿواصق معع مصطرتهم
اظلؾقؿةم ،مضالمتعاىلم:م{وَعِنِمآؼَاتِهِمأَنِمخَؾَقَمَظؽُمِمعِنِمأَغِػُ ِلؽُمِمأَزِوَاجّامظِؿَ ِلؽُـُوامإٔظَقِفَاموَجَعَلَم
بَقَِـؽُمِمعَوَدٖةًموَرَحِؿَةًمإٔنٖمصِيمذَظِكَمظَكؼَاتٍمظِؼَوِمٕمؼَؿَ َػؽخرُونَ}.م م
مممممموإنمعنمعؼاصدماظزواجموأػداصهمبعدمذؽرمغعؿةماهللم(سزموجل) م،مبؼاءماىـسماظؾرريم
باإلناب مواظؿـادل م ،مضال متعاىل :م{ؼا مأَؼٗفَا ماظـٖاسُ ماتٖؼُوا مرَ ٖبؽُمُ ماظخذِي مخَؾَ َؼؽُمِ معِنِ مغَػْسٕم
وَاحِدَةٍ موَخَؾَقَ معِـِفَا مزَوِجَفَا موَبَثٖ معِـِفُؿَا مرٔجَاظًا مطَـِريّا موَغِلَاءّ موَاتٖؼُوا ماظؾخهَ ماظخذِي متَلَاءَظُونَ مبِهِم
وَاظْلَرِحَامَمإٔنٖماظؾخهَمطَانَمسَؾَقِؽُمِمرَضِقؾّا}،موؼؼولمدؾقاغهمخمارؾّامغؾقهم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م
وعؾقـ٘امأنماظزواجمورؾبماظذرؼةمدـةماذغؾقاءم(سؾقفمماظلالم)ممعنمضؾؾه:م{وَظَؼَدِمأَرِدَؾْـَامرُدُؾًام
عِنِمضَؾِؾِكَموَجَعَؾْـَامظَفُمِمأَزِوَاجّاموَذُرِّؼٖةً}.م م
مممممموالذك مأن ماذبـاء مغعؿة معن مأجل مغعم ماهلل م(تعاىل) مسؾى ماإلغلان م ،مصفم مػؾة ماهللم
وسطقؿهم،مؼؼول متعاىل:م{ظؾخهِمعُؾْكُماظلٖؿَاوَاتِموَاذرِضٔمؼَكِؾُقُمعَامؼَرَاءُمؼَفَبُمظِؿَنِمؼَرَاءُمإٔغَاثّام
وَؼَفَبُ مظِؿَنِ مؼَرَاءُ ماظذٗطُورَ م* مأَوِ مؼُزَوِّجُفُمِ مذُطْرَاغّا موَإٔغَاثّا موَؼَفِعَلُ معَنِ مؼَرَاءُ مسَؼِقؿّا مإٔغٖهُ مسَؾِقمْم
ضَدِؼرْ}،موؼؼولمدؾقاغه:م{اٌالموَاظْؾَـُونَمزٔؼـَةُماظْقَقَاةِماظدٗغِقَاموَاظْؾَاضِقَاتُماظصٖاظِقَاتُمخَقِرْمسِـِدَم
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رَبِّكَ مثَوَابّا موَخَقِرْ مأَعَال} ،موظؼد مذطر مظـا ماظؼرآن ماظؽرؼم ميف مشري معوضع مرؾب ماذغؾقاءم
واظصاينيمظؾذرؼة مورشؾؿفممصقفا م،مصفذامخؾقلماظرمحنمإبراػقمم(سؾقهماظلالم)مؼدسو مربهم
ضائؾًا :م{رَبِّ مػَبِ مظِي معِنَ ماظصٖاظِقِنيَ} ،موػذا مزطرؼا م(سؾقه ماظلالم) مؼدسو مربه مراجقّا :م{رَبِّم
ػَبِ مظِي معِنِ مظَدُغِكَ مذُرِّؼٖةً مرَقِّؾَةً مإٔغٖكَ مدَؿِقعُ ماظدٗسَاءِ} ،موإن معن مصػات مسؾاد ماظرمحن مأنم
ؼؿضرسوا ميف مدسائفم مضائؾني :م{رَبٖـَا مػَبِ مظَـَا معِنِ مأَزِوَاجِـَا موَذُرِّؼٖاتِـَا مضُرٖةَ مأَسِقُنٕ موَاجِعَؾْـَام
ظِؾْؿُؿٖؼِنيَمإٔعَاعّا} .م
ممممممواٌؿدبرميفمػذهماآلؼاتمؼرىمأنمرؾؾفممودساءػممطانمعؼقٓدّامدائؿّامبطؾبماظذرؼةم
اظصاية ماظـاصعة ماٌؾارطة م؛ مذن ماظغاؼة مواهلدف معن ماإلناب مواظؿـادل مظقس ماظؽـرةم
واظعدد ،موإمنا ماظعطاء مواظصالح م ،مصؽم معن مضؾة مؼُرجى مخريػا موبرطؿفا م ،موطم معن مطـرة مالم
خريمؼُرجىمعـفاموالمبرطةمتـؿظر م،موػذامعػفوم مساممأضرهماظؼرآنماظؽرؼمميفمضوظه متعاىل:م
{طَمِمعِنِمصِؽَةٍمضَؾِقؾَةٍمشَؾَؾَتِمصِؽَةًمطَـِريَةًمبِنٔذِنٔماظؾخهِموَاظؾخهُمعَعَماظصٖابِرٔؼنَ} .م
مممممموظؼدمراسى ماإلدالمميفمتررؼعاتهموأحؽاعهماظضوابطمواظؿوجقفاتماظيتمعنمذلغفامأنم
هػظمحؼوقماظطػلم،مووعؾهمؼـرلمغرلةمطرميةم،موؼؾؼىمرساؼةمطاعؾةميفممجقعمعراحلم
حقاتهمبداؼةمعنماذرتاطماظؾاءةميفماظـؽاحم،محقثمؼؼولماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم):م
(ؼَا معَعِرَرَ ماظرٖؾَابِ معَنٔ مادِؿَطَاعَ معِ ِـؽُمُ ماظْؾَاءَةَ مصَؾْقَؿَزَوٖجِ مصَنٔغٖهُ مأَشَضٗ مظِؾْؾَصَرٔ موَأَحِصَنُ مظِؾْػَرِجٔ ،موَعَنِم
م مؼَلِؿَطِعِ مصَعَؾَقِهِ مبِاظصٖوِمٔ مصَنٔغٖهُ مظَهُ مؤجَاءْ) مععمبقانمأنماظؾاءةماٌعؿربةميفماظـؽاحمصضؾًامسنم
َظ ِ
اإلنابمػيماظؼدرةماظؿاعةمسؾىمبـاءمأدرةمعلؿؼرةم،مواظوصاءمحبؼفام،موظقسمجمردماظؼدرةم
اىلدؼة م ،موإال مٌا مضال ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) :م(وَعَنِ مظَمِ مؼَلِؿَطِعِ مصَعَؾَقِهِ مبِاظصٖوِمٔ)حم
صاًطاب مبفذه ماىؿؾة معوجه مٌن مميؿؾك مضدرة مجلدؼة موال مؼلؿطقع ماظوصاء مبلائرم
اىواغب ماذخرى ماٌطؾوبة مإلضاعة مأدرة مدوؼة مح ممبا ميف مذظك ماظـػؼة مواظلؽن مواظؼدرةم
سؾىمتربقةماذبـاء .م
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مممممم*موإنمعنمأػممعظاػرمرساؼةماإلدالممظؾطػلمأنمطػلمظه حكُ يف السضـاعة الطبيعيـة
حولني كاملني دونمأنمؼزامحههمرػهلمآخهرمخهاللمتؾهكماٌهدةمم؛محػازًهامسؾهىمحؼههميفم
اظؿغذؼةماظصقققةماظلؾقؿةماظيتمعنمذلغفامأنمتلاسدمسؾىمبـاءمجلدهمبـاءّمضوؼ٘امحؿىمؼـؿهوم
يفمصقةمجقدةم،مصؼالمتعاىل:م{وَاظْوَاظِدَاتُمؼُرِضِهعِنَمأَوِالَدَػُهنٖمحَهوِظَقِنٔمطَهامعِؾَقِنٔمظِؿَهنِممأَرَادَم
أَنِمؼُهؿِمٖماظرٖضَههاسَةَ}،مويفمذظههكمتلطقههدمسؾههىمضههرورةمأنمؼؽههونمػـههاكمتـظههقممبههنيمايؿههلم
واآلخرم،مصاإلرضاعمحقمظؾطػلم،محؿهىمأنماظػؼفهاءماسؿهربوامأنمايؿهلماظهذيم هدثميفم
وضهتماإلرضهاعمإمنههامػهومجهورمسؾههىمحهقماظطػهلماظرضههقعم،مبهلمجهورمسؾههىمحهقمطهلمعههنم
اظرضقعمواىـنيمحمصلؿوامظنبماذممآغذاكمظنبماظغِقؾةمحموطلنمطالمعنماظطػؾنيمضدماشؿهالمأوم
اضؿطعمجزءّامعنمحقمأخقههمحماهامضهدمؼعهرضماظطػؾهنيم(اظرضهقعم،مواىهـنيم)مٌرهاطلميفم
اظـؿههومحمضههدمتصههاحؾفؿامأومتصههاحبمأحههدػؿامرههوالمحقاتهههمأومجههزءّامعـفههامحمإضههاصةمإىلم
اٌرههؽالتماذدههرؼةماظههيتمضههدمتـههؿجمسههنمتالمحههقمسؿؾههقيتمايؿههلمواإلرضههاعمحمصايؿههلم
واإلرضاعماٌؿؿابعانمضدمؼؽونمهلؿامأثرمدؾيبمطؾريميفمتدػورماظعالضةمداخهلماذدهرةمبهنيم
اظزوجنيم،مواغعؽاسمدؾيبمسؾىمحقاةماذرػالموسدمماظؼدرةمسؾىماظوصاءمحبؼوضفمم.م م
مممممموسؾقهمصاذوىلمأنمؼلخذمطلمرػلمحؼهميفمعهرحؾيتمايؿهلمواإلرضهاعم،موطهمذظكميفم
اظرتبقةماظلهوؼةم،معهعمضهرورةماظوصهاءمحبؼههميفماٌطعهممواٌؾهؾسمواظصهقةمواظؿعؾهقمم،موضهدم
أجازماظهـيبم(صهؾىماهللمسؾقههمودهؾم)مذصهقابهماظعهزلمحموػهومأحهدمودهائلمتـظهقممامظـلهلممحم
وؼؼاسمسؾقهمطلمعامؼلؿقدثمعنماظودائلماظصققةماآلعـةماٌقلرةمرؾق٘ام .م
ممممممإنمماظؿؼصههريميفمحههقماذبـ هاءم،موس هدمماظوصههاءمبواجؾههاتفمميفماظرتبقههةمؼع هدُمزؾؿّههامهل همم،م
واظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مؼوضهرمظـهامأغـهامعلهؽوظونمسهنمأبـائـهاماظهذؼنمػهممأعاغهةميفم
أسـاضـام،مصقؼولم(مصؾىماهللمسؾقهمودؾمم)م:م(طَػَهىممبِهاظْؿَرِءِممإٔثِؿّهاممأَنِمؼُضَهقِّعَممعَهنِممؼَعُهولُم)م،موصهىم
رواؼة:م(طػىمباٌرءمإمثامأنمؼضهقعممعهنممؼؼهوت)م،موؼؼهولم(صهؾىماهللمسؾقههمودهؾم)مم:م(طُ دؾؽُهمِمم
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رَاعٕموَعَلِؽُولْمسَنِمرَسِقٖؿِهِم،مصَاظْنٔعَامُمرَاعٕموَػُوَمعَلِؽُولْمسَنِم َرسِقٖؿِهِم،موَاظرٖجُلُمصِيمأَػِؾِهِمرَاعٕموَػُهوَمم
عَلِؽُولْمسَنِمرَسِقٖؿِهِم،موَاظْؿَرِأَةُمصِيمبَقِتِمزَوِجِفَامرَاسِقَةٌموَػِيَمعَلِؽُوظَةٌمسَنِمرَسِقٖؿِفَام،موَاظْكَهادِ ُمممصِهيمم
عَالٔمدَهقِّدِهِممرَاعٕموَػُهوَممعَلِهؽُولْممسَهنِممرَسِقٖؿِههِمم،موَاظرٖجُهلُممصِهيممعَهالٔممأَبِقههِممرَاعٕموَػُهوَممعَلِهؽُولْممسَهنِمم
رَسِقٖؿِهِ ،م َصؽُ دؾؽُمِمرَاعٕم َوطُ دؾؽُمِمعَلِؽُولْمسَنِمرَسِقٖؿِهِ) .مممممممممممم م
مممممم ضدمؼظنماظؾعضمتوػؿ٘هامأنمايهدؼثمسهنمتـظهقمماظعؿؾقهةماإلنابقهةمؼؼؿصهرمصؼهطمسؾهىم
اىواغبماالضؿصادؼةموعامؼرتتبمسؾقفامعنمآثارمدؾؾقةم،موظؽــهامغمطهدمأغههمإىلمجاغهبمػهذهم
اآلثارماالضؿصادؼةمػـاكمآثارمصققةموغػلقةموأدرؼةموجمؿؿعقةمميؽنمأنمتـعؽسمسؾهىمحقهاةم
اذرػهههالمواذبهههوؼنمواذدهههرةمطؾهههفامحمثهههمماجملؿؿهههعمحمصاظدوظهههةمحمصاظزؼهههادةماظلهههؽاغقةمشهههريم
اٌـضههؾطةمالمؼههـعؽسمأثرػههامسؾههىماظػههردمأوماذدههرةمصقلههبمحمإمنههامضههدمترههؽلمضههررّامباظغّ همام
ظؾههدولماظههيتمالمتلخههذمبلدههؾابماظعؾههمميفمععاىههةمضضههاؼاػاماظلههؽاغقةم؛مظههذامصنغـههامغمطههدمأنم
تصههققرماٌػههاػقمماًارؽههةمصقؿههامؼؿصههلمباظؼضههاؼاماظلههؽاغقةمؼههدخلميفمصههؿقممودؼههدم
وتصوؼبماًطابماظدؼينموتصققرمعلارهم .م
مممممموعنمػذاماٌـطؾقمميؽــامصفممحدؼثماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودهؾم)ماظهذيمحهثمصقههم
سؾىمرؾهبماظذرؼهةمورشهبمصقفهامبؼوظههم(صَهؾخىمماهللُمسَؾَقِههِمموَدَهؾخمَ)مم:م(تَـَهاطَقُوا،ممَتؽْـُهرُوا،ممصَهنٔغِّيمم
أُبَاػِيمِبؽُمُماظْلُعَمَمؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِ)م،مويفمرواؼةمضالم(صَؾخىماهللُمسَؾَقِهِموَدَهؾخمَم)م:م(تزوجهوامماظهوَدُودَمم
اظوَظُودَمصنغيمعؽاثِرْمِبؽُمُماذعم)مصاٌؾاػاةميفمايدؼثمظقلتمباظؽـرةماٌلهؿفؾؽةماظضهعقػةمحم
اظيت متصؾرمساظةمسؾىماآلخرؼنميفمرعاعفاموطلائفامودوائفام،مجاػؾهةممعؿكؾػهةم متعهاغمي ماظػؼهرم
واٌرضمواظؿكؾفمبؽلمأغواسهماظعؾؿيمواظـؼايفموايضاري ،مصفذهمطـرةمدهؾؾقةممتضهرموالم
تـػههعم،موتػلههدموالمتصههؾرم،مسههربمسـفههاماظههـيبم(صههؾىماهللمسؾقهههمودههؾم)مبغـههاءماظلههقلم،مبؼوظههه:م
(ؼُوذِكُمأَنِمتَدَاسَىمسَؾَ ِقؽُمُماظْلُعَمُمطَؿَامتَهدَاسَىمماظَْلطَؾَهةُممإىلمضَصِهعَؿِفَامم)مصَؼَهالَممضَائِهلْمم:موَعِهنِممضِؾخهةٍمم
غَقِنُمؼَوِعَؽِذٍ؟مضَالَم:م(بَلِمأَغِؿُمِمؼَوِعَؽِذٍمطَـِريْم،موََظؽِ ٖـؽُمِمشُـَها مءْمطَغُـَهاءِمماظلٖهقِلٔمم،موَظَقَـِهزَسَنٖمماظؾخههُممعِهنِمم
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ُوطُمُماظْؿَفَابَةَمعِ ِـؽُمِ،موَظَقَؼْهذِصَنٖمماظؾخههُممصِهيممضُؾُهوِبؽُمُمماظْهوَػِنَم)،مصَؼَهالَممضَائِهلْم:مؼَهاممرَدُهولَمم
صُدُورٔمسَد ِّ
اظؾخهِ،موَعَهامماظْهوَػِنُ؟ممضَهالَمم:م(حُهبٗمماظهدٗغِقَا،مم َوطَرَاػِقَهةُمماظْؿَهوِتِم)م،موإمنهاماٌؾاػهاةميفمايهدؼثم
اظررؼفمتؽونمباظؽـرةماظؼوؼةم،ماٌمعـةم،ماظصايةم،ماظـاصعهةم،ماظعاعؾهةم،ماٌـؿفهةم،ماٌؾؿزعهةم
أعرمربفامودـةمغؾقفام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)ماظيتمؼؼولمصقفام:م(اظْؿُهمِعِنُمماظْؼَهؤيممخَقِهرْمموَأَحَهبٗمم
إٔظَىماهللِمعِنَماظْؿُمِعِنٔماظضٖهعِقف...م)م،مإغفهاماظؼهوةماظهيتمتؽهونميفماظعؼهلمواظػؽهرمحمواظـؼاصهةمحم
واٌلؿوىماإلمياغيم،مواظؿعؾقؿيمحمواالضؿصاديمحمواظعلؽريحمصاظؽـرةماظعددؼةماظؼوؼهةممػهيمم
اظيتمهؿاجمإظقفاماذعممحنيمتؽونمعواردػاماالضؿصادؼةمعؿلعةموتـؼصفاماذؼديماظعاعؾةمأوم
اظؼههوىماظؾرههرؼةماظههيتمهههاصظمسؾههىمثرواتفههام،موهؿههيمعؼوعاتفههاماالضؿصههادؼةم،موحههدودػام،م
وعواردػاماظطؾقعقةمحمػذهماظؽـرةمػيماظهميتمميؽهنممأنمغؾهاػيممبفهامماذعهممميفماظهدغقامم،موأنم
ؼؾاػيمغؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مبفاماذعممؼومماظؼقاعةم .م
وظؼدمجاءتماآلثارمسنمبعهضماظصهقابةم(رضهوانماهللمسؾهقفم)ممبهامؼهدلمسؾهىمصفؿفهمم
هلذاماٌعـىمعنمطالمماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م،مصؼدمرويمأنمدقدغامسَؿِرومبنماظْعَاصٔم
(رضيماهللمسـه)مسـدعامصؿرمعصرمخطبمصقفممضائؾًهام:مم(ؼَهامعَعِرَهرَماظـٖهاسٔ،مإؼٖهايَموَخِؾَاظًهامأَرِبَعّها،م
صَنٔغٖفُنٖمؼَدِسُونَمإظَىماظـٖصَبِمبَعِدَماظرٖاحَةِمحموَإٔظَىماظضِّققٔمبَعِدَماظلٖعَةِمحموَإٔظَىماظْؿَذَظخةِمبَعِهدَماظْمعِهزٖةِ،م
إؼٖاكَم َوطَـِرَةَماظْعِقَالٔ،موَإٔخِػَاضَماظْقَالٔ،موَاظؿٖضِقِقعَمظِؾْؿَالٔ،موَاظْؼِقهلَمبَعِهدَماظْؼَهالٔمم،مصِهيمشَقِهرٔمدَرَكٍم
وَظَامغَوَالٕ)م،موصلرمابنمسؿرم(رضيماهللمسـفؿا)م:م(جُفِدُماظؾَالءِمبؽَـِرَةُماظعِقالٔمعَعَمضِؾخةِماظرٖيءِ) .م
مممممموسؾىمػذامصنغـامغمطدمأنمتـظقمماذدرةمضرورةمذهرسقةمموورـقهةمم،موأعهرمعؾهاحمؼصهلميفم
واضعـاماٌعاصرم،موحاظـاماظراػنم إىلمحهدماظضهرورةماظواجؾهةمظؾـهاءمجقهلمضهويمعـؼهفمضهادرم
سؾىمبـاءمايضارةم،موغفضةماظؾالدم،مبػؽرٕمواعٕموسؼلٕمعلؿـريٕم،مؼؼدرمععـهىماٌلهؽوظقةمومؼؼهومم
بفامسؾىمأطؿلموجهم،موأصضلمصورةم.مم م
أقول قولي ٍرا واستغفس اهلل لي ولكه
*مممممممممممم*مممممممممممم* م
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ايؿدمهللمربماظعاٌني م،موأذفدمأنمالمإظهمإالماهللموحدهمالمذرؼكمظهم،موأذفدمأنم
دقدغا موغؾقـا محمؿدّا مسؾده موردوظه م ،ماظؾفم مصلٓ مودؾم موبارك مسؾقه م ،موسؾى مآظه موصقؾهم
أمجعنيم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم.م م
إخوة اإلسالو:
إنمعنمعظاػرمرساؼةماإلدهالممظ مرػهمال:ماألمـس باإلحسـاٌ إلـيَه والسمحـة بَـه ،
وحسـً زعـايتَه ،مصؿهنماٌؼهررمذههرسامأنماظرصهقمالمؼهلتيمدائؿهامإالمبؽهلمخهريم،مصاظؼلههوةم
واظغؾظةميفماظرتبقةموتؼوؼممدؾوطقاتماظطػلمتمدٓؼانميفمأشؾبماذحهوالممإىلمغػهورهمعهنم

اٌربٓيم،موبغضهم،موسدمماالغصقاعمظؽالعهم،موضدموردميفماذحادؼثماظررؼػةمأغهم(صهؾىماهللم
سؾقهمودؾم)مطهانم ؿهلماميلهنموايلهنيم(رضهوانماهللمسؾقفؿهام)مسؾهىمطؿػقههموؼالسؾفؿهام،م
وؼؼؾؾهفؿام،موطهانمعـففهههم(صهؾىماهللمسؾقهههمودهؾم)ميفماظرتبقههةمػهوماظؾههنيمواظرصهقم،مصعههنمأمم
اٌمعـنيمسَائِرَةَم(رضيماهللمسـفا)مأنماظـٖؾِيِّم(صَؾخىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾخمَ)مضَالَ:م(ؼَهامسَائِرَهةُمإٔنٖماهللَم
رَصِققْمؼُقِبٗماظرِّصْقَم،موَؼُعِطِيمسَؾَىماظرِّصْقٔمعَامظَهامؼُعِطِهيمسَؾَهىماظْعُـِهفِمم،موَعَهمامظَهامؼُعِطِهيمسَؾَهىمعَهام
دِوَاهُ)م،موسنمابِنٔمبُرَؼِدَةَم،مسَهنِمأَبِقههِمم،مضَهالَ:مبَمقِـَهامرَدُهولُماهللِم(صَهؾخىماهللُمسَؾَقِههِموَدَهؾخمَ)مسَؾَهىم
اظْؿِـِؾَرٔمؼَكِطُبُمإٔذِمأَضْؾَلَمحَلَنْ،موَحُلَقِنْ،موَسَؾَقِفٔؿَامضَؿِقصَانٔمأَحِؿَرَانٔمؼَؿِرِقَانٔموَؼَعِـُهرَانٔمصَـَهزَلَمم
صَقَؿَؾَفُؿَاموَضَالَ:م(صَدَقَماهللُم{إٔغٖؿَامأَعِوَا ُظؽُمِموَأَوِظَهما ُدطُمِمصِؿِـَهةٌم}،مإٔغِّهيمرَأَؼِهتُمػَهذَؼِنٔمؼَؿِرِهقَانٔ،م
وَؼَعِـُرَانٔمصَؾَمِمأَصِؾِرِمحَؿٖىمغَزَظْتُمصَقَؿَؾْؿُفُؿَا)،موضالم(صؾىماهللمسؾقهمودهؾم)مم:م(ظَهامَؼؽُهونُمظِلَحَهدٍم
ثَؾَاثُمبَـَاتٍمأَوِمثَؾَاثُمأَخَوَاتٍمصَقُقِلِنمإٔظَقِفٔنٖمإٔظخامدَخَلَماظْفَـٖةَ)م،موضالم(صؾىماهللمسؾقهمودهؾم)م
ظلعدمبنمأبيموضاصم(رضيماهللمسـه)م:م(وَإٔغٖكَمظَنِمتُـِػِقَمغَػَؼَةًمتَؾِؿَغِيمبِفَاموَجِهَماهللِمإٔالخمأُجِهرِتَمم
حَؿٖىمعَامتَفِعَلُمصِيمصِيٓماعِرَأَتِكَ) م .م
مممممم*موعنمعظاػرمرساؼةماإلدالممظ رػال:ماألمس بالعدل واملساواة بيـيَه مجيعًـا،موضهدم
وجهماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)ماآلباءمواذعفاتمهلذاماٌؾهدأموضهرورةماالظؿهزاممبههم،مبهلم
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وضرنماذعرمبهمباذعرمبؿؼوىماهللم(سزموجهلم)م،مصعَهنِمسَهاعِرٕم،مضَهالَ:مدَهؿِعِتُماظـٗعِؿَهانَمبِهنَمَمبرِهريٕم
(رَضِيَماظؾخهُمسَـِفُؿَا)موَػُوَمسَؾَىماٌِـِؾَرٔمؼَؼُولُ:مأَسِطَاغِيمأَبِيمسَطِقٖةً،مصَؼَاظَتِمسَؿِهرَةُمبِـِهتُمرَوَاحَهةَ:م
الَمأَرِضَىمحَؿٖىمتُرِفٔدَمرَدُولَماظؾخهِم(صَؾخىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾخمَ)مصَلَتَىمرَدُولَماظؾخههِم(صَهؾخىماهللُمسَؾَقِههِم
وَدَؾخمَ)،مصَؼَالَ:مإٔغِّيمأَسِطَقِهتُمابِـِهيمعِهنِمسَؿِهرَةَمبِـِهمتِمرَوَاحَهةَمسَطِقٖهةً،مصَهلَعَرَتِـِيمأَنِمأُذِهفٔدَكَمؼَهام
رَدُولَماظؾخهِ،مضَالَم:م(أَسِطَقِتَمدَائِرَموَظَدِكَمعِـِلَمػَذَا؟)م،مضَالَ:مالَم،مضَهالَمم:م(صَهاتٖؼُواماظؾخههَموَاسِهدِظُوام
بَقِنَمأَوِالَ ِدطُمِ)،مضَالَ:مصَرَجَعَمصَرَدٖمسَطِقٖؿَهُم.م م
وعنماظعدلمواٌلاواةمسدمماظؿػرضةميفماٌعاعؾةمبنيماظهذطرمواذغـهىم؛محقهثمؼؼهولم
دػَا،موملمؼُفٔـِفَها،موملمؼُهمِثِرِموَظَهدَهُمم
اظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(عَنِمطاغَتِمظَهُمأُغـَهىمصَؾَهمِمؼَمؽِهم ِ
سؾقفامأدخَؾَهماظؾخهماىـة).م م
ظؼدمطاغتمتؾكمبعضماظضوابطمواظؿوجقفهاتماظهيتموضهعفاماإلدهالمممحاؼهةمظ رػهالم
ورساؼةمهلمم؛مظقـعؿوامحبقاةمطرميةم،مصفممذهؾابماٌلهؿؼؾلم،موأعهلماذعهةماٌرتؼهبم،مصعؾقـهام
أنمغهدركمممجقعّههامحفهممعلههؽوظقؿـاموهاهمأبـامئـههام،موأنمغؼهوممبفههامخهريمضقههامم،موأنمغعؾهممأغـههام
علؽوظونمسـفامأعامماهللم(سزموجل)مؼومماظؼقاعةم .م
م

م
م

اللَه فكَيا يف ديييا  ،وال جتعل الدىيا أكرب ٍنيا ،
وال مبلغ علنيا  ،واحفظ علييا أوطاىيا وأبياءىا .

