






�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �ملر�صلني �ملبعوث رحمة للعاملني �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه 

�أجمعني ومن �صار على نهجه �إىل يوم �لدين.

ووز�رة  �لأ�صرة  ل�صحة  �لإعالم  �صركاء  برنامج  بني  ما  بالتعاون  ينفذ  �لذي  �لأ�صرة”  “�صحة  برنامج  �صمن 

خلطب  مقرتحة  حماور   “ �لكتيب  هذ�  ياأتي  لل�صكان  �لأعلى  و�ملجل�س  �لإ�صالمية   و�ملقد�صات  و�ل�صوؤون  �لأوقاف 

�جلمعة و�لدرو�س �لدينية �ملتعلقة ب�صحة �لأ�صرة” �صمن رزمة تدريبية �صاملة ملو��صيع هامة تتعلق بهذ� �ملو�صوع، 

لتكون خري معني خلطباء �مل�صاجد و�لو�عظني و�لو�عظات يف �إعد�د �خلطب و�لدرو�س ذ�ت �لعالقة .

ولعله من �لو�جب على �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �لتي تعنى ب�صاأن توعية �ملجتمع و�إ�صالحه يف ق�صايا خمتلفة �صو�ًء كانت 

�صحية �أو �جتماعية �أو بيئية �أو غريها ، �أن تعمل على تزويد �خلطباء باملعلومات �ل�صحيحة و�لدقيقة حول �ملو��صيع 

و�للقاء�ت  و�لدرو�س  عرب�خلطب  �ملختلفة،  �ملجالت  يف  لها  �لتطرق  و�لو�عظات  �لوعاظ  من  دومًا  يتطلب  �لتي 

�ملجتمعية وغريها من �لأن�صطة �لتي يقومون مبخاطبة �أفر�د �ملجتمع من خاللها. 

و�لدرو�س  �لإعد�د خلطب �جلمعة  و�لو�عظني يف  ليكون معينًا للخطباء  �لكتيب  �إعد�د هذ�  ومن هنا جاءت فكرة 

�لدينية �ملتعلقة ب�صحة �لأ�صرة مع �لإميان �لكامل باأن لكل منهم طريقته و�أ�صلوبه يف عر�س هذه �ملو��صيع، لذلك 

هذه  مو��صيع  وجاءت  �ل�صرعية،  و�لأدلة  �لعلمية  �ملعلومة  تت�صمن  حماور  �صكل  على  �ملادة  هذه  تعر�س  �أن  �رتاأينا 

�لأ�صرة”  كما �قرتحها عدد من  و�لو�عظات حول �صحة  للوعاظ  �لتدريبي   �ملحاور لتتالئم مع حمتوى “ �لدليل  

�لأئمة و�لوعاظ و�لو�عظات يف وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �لإ�صالمية .

ويف هذ� �ملقام ل ي�صعنا �إل �أن نتقدم بجزيل �ل�صكر و�لإمتنان �إىل  وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �لإ�صالمية 

ممثلة مبعايل �لوزير وكل �لقائمني على هذ� �لعمل، ولأ�صحاب �لف�صيلة �لتالية �أ�صماوؤهم لإعد�دهم ومر�جعتهم 

�مل�صودة �لأوىل لهذه �ملحاور :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة

  ف�صيلة �لدكتور عبد �لرحمن �إبد�ح 

  �لفا�صلة �عتد�ل د�وود �لعبادي

  �لفا�صلة نعمت روحي حممد 

  ف�صيلة �ل�صيد �أحمد �صالح �لرحاحلة

  ف�صيلة �ل�صيد عبد �لكرمي عبد �حلميد يون�س

  ف�صيلة �ل�صيد يو�صف �بر�هيم �ل�صبلي

  �لفا�صلة وفاء حممد �لعمد

  ف�صيلة �ل�صيد حامت جميل �ل�صحيمات



كما ل يفوتنا �صكر كل من �ل�صيدة ر�نيا �لعبادي / مديرة وحدة �لدعم �لفني يف �ملجل�س �لأعلى لل�صكان و�لآن�صة 
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�لأ�صرة” على جهودهم يف مر�جعة وتنقيح هذ� �لكتيب. ل�صحة  �لإعالم  “�صركاء 

واهلل ويل التوفيق

ب�سرى جرب

م�صت�صارة �لإعالم �ل�صحي

 مركز بر�مج �لت�صال / جامعة جونز هوبكنز
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اخلطبة الأوىل:

دور الأ�ضرة يف تن�ضئة الأجيال

املحاور الرئي�ضة:

1.  مفهوم الأ�ضرة يف الإ�ضالم.

 �لأ�صرة: هي �ملوؤ�ص�صة �لجتماعية �لتي تن�صاأ من �قرت�ن رجل و�مر�أة بعقد يرمي �إىل �إن�صاء �للبنة �لتي 

   ت�صهم  يف بناء �ملجتمع، و�أهم �أركانها، �لزوج، و�لزوجة، و�لأولد .

2.   املبادئ املهمة التي حتكم الزواج والأ�ضرة يف الإ�ضالم 

 ح�صن �ختيار �لزوج :

“اإذا جاءكم من تر�ضون خلقه ودينه فزوجوه”       
                                                        ) �لرتمذي باب �ذ� جاءكم من تر�صون دينه وخلقه ج 4 �س 261، �لبيهقي يف  �ل�صنن �لكربى ج7 �س82( 

 ح�صن �ختيار �لزوجة:

وجمالها وح�ضبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك” ملالها  املراأة  “تنكح 
                                                                                                                                ) �لبخاري باب �لأكفاء يف �لدين ج16 �س 33، م�صلم باب ��صتحباب نكاح ذ�ت �لدين ج 7 �س388(

 تربية �لأبناء:

“بروا اآباوؤكم تربكم اأبناوؤكم”
                                                                  )�لطرب�ين يف �لكبري�لباب 3 ج 11 �س 173(

 �ل�صكينة و�ملودة و�لرحمة .

قال تعاىل:

زبڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    
ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱرب      

                                                                                                                                                                               �صورة �لروم  �لآية 21

زب  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ رب   
                                                                   �صورة �لعر�ف من �لآية 189

قال تعاىل:

زب حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حترب  
                                                                   �صورة �لنحل من �لآية 72
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 �مل�صوؤولية :

عن عبد�هلل بن عمر -ر�صى �هلل عنهما- قال: �صمعت ر�صول �هلل – �صلى �هلل عليه و�صلم- يقول: 

اأهله  يف  راع  والرجل  رعيته  عن  وم�ضوؤول  راع  الإمام  رعيته  عن  م�ضوؤول  وكلكم  راع  “كلكم 
مال  راع يف  واخلادم  رعيتها  وم�ضوؤولة عن  زوجها  بيت  راعية يف  واملراأة  رعيته  عن  وم�ضوؤول 

�ضيده وم�ضوؤول عن رعيته وكلكم راع وم�ضوؤول عن رعيته”. 

                                                                                               ) �صحيح �لبخاري ج 13 �س 100 يف �لأحكام(

 �ل�صورى:

قال تعاىل زب ں  ں  ڻ رب       

                                                                                                                                                                                                                                               �صورة �ل�صورى من �لآية 38

زب ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ رب     
                                                                                                                                                     �صورة �آل عمر�ن من �لآية 159

قوله عليه ال�ضالم : “امل�ضت�ضار موؤمتن”  

                                                                 )رو�ه �لبخاري �لفتح ج 5 /210 (

 ح�صن تربية �لأبناء و�لعد�لة بينهم :

اأولدكم” بني  واعدلوا  اهلل  يقول ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم-“ اتقوا 

                                                 ) �أبو د�ود باب �مل�صورة ج 31 �س 433 ، �لرتمذي باب �ن �مل�صت�صار موؤمتن ج10 �س 27(

 توفري �حلاجات �لأ�صا�صية  لالأ�صرة :

قال تعاىل : زب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ رب   

                                                                                                                         �صورة �لأعر�ف من �لآية 32

قال تعاىل :  زب پ  ڀ   ڀ    ڀ رب 

                                     �صورة �لأعر�ف من �لآية 31

يقول �ضلى اهلل عليه و�ضلم : “ كلوا وا�ضربوا من غري اإ�ضراف ول خميلة”

                                                                                        ) �لبخاري باب قول �هلل تعاىل قل من حرم زينة �هلل ج 18 �س 81(

يقول ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- ل�صعد بن �أبي وقا�س عندما �أر�د �أن يتربع مباله كله �أو ن�صفه :

اأن تذر ورثتك اأغنياء خري من اأن تدعهم عالة يتكففون النا�س”. اإنك  “ الثلث، والثلث كثري 
                       )�صحيح �لبخاري ج 12 �س 60 كتاب “ و�صايا �حلديث“ رقم 2555(
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3. وظائف الأ�ضرة يف تن�ضئة الأطفال:

  توفري �لأمن ،�ل�صكن ، �لأكل، �لنوم، �لتعليم ،�لر�حة، �لرتفيه. 

مو�هبهم   لتطوير  �لفر�س  لهم  توفر  �صاحلة   دينية  تربية  وتربيتهم  �لجتماعية  �ملهار�ت  �لأبناء  تعليم    

وقدر�تهم �لتي من �هلل بها عليهم. 

  نقل �ملعارف و �ملبادئ و �لقيم و�لعاد�ت �ليجابية. 

4. اأهمية القدوة احل�ضنة من الآباء لالأبناء، وي�ضمل ذلك �ضرد لق�ض�س من ال�ضرية

     النبوية ال�ضريفة ومن ق�ض�س ال�ضحابة والتابعني .

5. ن�ضائح وار�ضادات اإىل الآباء والأمهات.

  �ل�صتيقاظ �ملبكر: يقول ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم – “بورك لأمتي يف بكورها” 

                                                                           )حديث �صحيح رو�ه �إبن حبان(

  �عطاء فر�صة �للعب

  تنظيم �لأوقات من خالل �ملحافظة على �ل�صالة .

6. احرتام كل من الزوجني لالآخر واحرتام حقوقه، وبيان حقوق وواجبات كل 

     فرد من اأفراد الأ�ضرة. 

7. الهتمام باحلفاظ على ال�ضعادة واملودة بني الزوجني وابنائهم لتلبية الحتياجات 

     النف�ضية لالأ�ضرة لت�ضمل الرعاية والرتبية وال�ضلوك وحتقيق التكامل يف اأجواء الأ�ضرة .

عن عائ�ضة - ر�ضي اهلل عنها- : اأنها كانت مع ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم- يف �ضفر وهي 

جارية  قالت : مل اأحمل اللحم ومل اأبدن ( فقال لأ�ضحابه : تقدموا ) فتقدموا ( ثم قال : تعايل 

اأ�ضابقك ف�ضابقته ف�ضبقته على رجلي فلما كان بعد ) ويف رواية : ف�ضكت عني حتى اإذا حملت 

اللحم وبدنت ون�ضيت ( خرجت معه يف �ضفر فقال لأ�ضحابه تقدموا : ) فتقدموا( ثم قال : تعايل 

اأ�ضابقك ون�ضيت الذي كان وقد حملت اللحم فقلت : كيف اأ�ضابقك يا ر�ضول اهلل ! واأنا على هذا 

احلال ؟ فقال : لتفعلن ف�ضابقته ف�ضبقني ف ) جعل ي�ضحك ( و قال : هذه بتلك ال�ضبقة.

                                      )�أبو د�ود باب �ل�صبق على �لرجل ج 7 �س 140(

                             )رو�ه �أحمد و�بو د�ود وغريهم (
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8. تربية الأبناء ونوعيتهم ، فاإن الإ�ضالم عني بالأمة امل�ضلمة وا�ضرتط فيها 

     النوعية الطيبة القوية ولي�س الكرثة الهزيلة ال�ضعيفة .

  قال تعاىل:

زب ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک رب
                              �صورة �لبقرة من �لآية 249

  قال تعاىل: 

 زب ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀ رب
                                              �صورة �ملائدة من �لآية 100 

ويف كل خري”  ال�ضعيف  املوؤمن  من  اهلل  اإىل  واأحب  خري  القوي  “ املوؤمن 
                                    )رو�ه م�صلم باب يف �لأمر بالقوة وترك �لعجز ج  13�س 146(

قال ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - مندد� بالكرثة �لهزيلة �ل�صعيفة : 

“ تو�ضك الأمم اأن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة اإىل ق�ضعتها. قالوا اأو من قلة نحن يومئذ يا ر�ضول 
اهلل؟ قال ل اإنكم يومئذ لكثري ولكنكم  كغثاء ال�ضيل، ولينزعن اهلل من قلوب اأعدائكم املهابة منكم 

وليقذفن اهلل يف قلوبكم الوهن، قلنا: وما الوهن يا ر�ضول اهلل؟ قال : حب الدنيا وكراهية املوت”                

                                   )�صنن �أبي د�وود ج 2 �س 426(

9. متطلبات الكرثة امل�ضلمة:

  �أن تكون �لكرثة ذ�ت علم وتقنية وتفاعل �يجابي وعطاء �ن�صاين يرثي �حلياة.

  �أن تكون �لكرثة ذ�ت خلق ح�صن وقيم.

  �أن تكون ذ�ت منعة وقوة.

  �أن تكون م�صاركة يف �حل�صارة �لن�صانية ولي�صت متفرجة ول م�صتهلكة ملا ينتجه �لآخرون فح�صب.

10. الهتمام ب�ضحة الأ�ضرة وخا�ضة الأم والطفل ويكون ذلك باتباع المناط

       ال�ضحية ال�ضليمة واملباعدة بني الأحمال حفاظًا على �ضحة الأم ل�ضمان اعطاء

       الطفل حقوقه من الرعاية والرتبية. 
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اخلطبة الثانية:

حفظ الن�ضل ك�ضرورة من
ال�ضرورات اخلم�س يف الإ�ضالم

املحاور الرئي�ضة:

1.  ذكر ال�ضرورات اخلم�س يف الإ�ضالم  )حفظ الدين، حفظ النف�س، حفظ العقل،

      حفظ الن�ضل،حفظ املال(

2.  �ضرورة حفظ الن�ضل:

قال تعاىل: زب ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   

ے    ےرب
                                                   �صورة �لفرقان �لآية 74

جت   يب   ىب   مب   خب   حب    جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   زب  تعاىل:  قال 

حت  خت  مت   ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مجرب 
                                                                 �صورة �لنحل �لآية 72

3.  املقررات والقواعد التي تنظم ال�ضحة الإجنابية لالأ�ضرة كما حددتها ال�ضريعة

       الإ�ضالمية ، ومنها:

  حق �لزوجني يف �ختيار كل منهما لالآخر.

  �ملباعدة بني �لأحمال بالو�صائل �مل�صروعة.

  رعاية �لأم �حلامل و�ملر�صع.

  عالج كل �أ�صباب �لعقم، ول مانع من �لفح�س قبل �لزو�ج لإز�لة �لهو�ج�س و�ملخاوف �لتي قد تعكر جو �لأ�صرة.

4. دعوة ال�ضريعة الإ�ضالمية اإىل ن�ضر املعرفة حول  ق�ضايا ال�ضحة الجنابية والرتبية

قة للوعي الكامل بهذه      عليها وفقا للقيم الأخالقية الإ�ضالمية واأ�ضاليب احلكمة املحقِّ

     الق�ضايا لدى الأجيال يف �ضن  املراهقة وال�ضباب والزواج حتى تكون �ضلوكياتهم  

     �ضليمة ومتوازنة.

5. ركز الإ�ضالم على  �ضحة الأبدان، و نهى عن كل ما ي�ضر بال�ضحة اجل�ضمية والنف�ضية

    من خمدرات وخمر وجميع املهلكات، ودعا اإىل ممار�ضة الريا�ضة البدنية كال�ضباحة

والرماية وركوب اخليل وغريها، لأن الأمة باأبنائها ، ولن ت�ضود اأمة تخرتقها الأمرا�س    

    وتنهكها الأوبئة.
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6.  حث الإ�ضالم على التداوي والتما�س كل و�ضائل ال�ضت�ضفاء، ودل الإن�ضان على 

       �ضور من ذلك جتمع بني املادة والروح.

   قال تعاىل: 

زب ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  رب
                                              �صورة �لنحل �لآيتني 68 -69

   قال عليه �ل�صالة و �ل�صالم : 

“تداوو عباد اهلل فاإن اهلل مل يخلق داًء اإل خلق له دواء اإل الهرم”
                      ) �صنن �بن ماجه ) ما �أنزل �هلل د�ء �إل �أنزل له دو�ء( ج 10 �س 234 (

7.  �ضن الإ�ضالم قواعد يف احلجر ال�ضحي حتى ل تنت�ضر الأمرا�س والأوبئة.

  قال �صلى �هلل عليه و�صلم:

 “الطاعون رجز اأر�ضل على طائفة من بني اإ�ضرائيل، اأو على من كان قبلكم، فاإن �ضمعتم به 

باأر�س فال تدخلوا عليه، واإذا وقع باأر�س واأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه”

                                                       )رو�ه م�صلم(

8. و�ضن الإ�ضالم منظومة من الآداب والحتياطات ال�ضحية التي تكون وقاية 

     وح�ضنا من انتقال العدوى والأمرا�س.

   قال �صلى �هلل عليه و�صلم:

 “اإذا ولغ الكلب يف الإناء فاغ�ضلوه �ضبع مرات وعفروه الثامنة يف الرتاب”

                                                 )رو�ه م�صلم(

9. تربية الأبناء ونوعيتهم ، فاإن الإ�ضالم اهتم بالأمة امل�ضلمة وا�ضرتط فيها 

     النوعية الطيبة القوية ولي�س الكرثة الهزيلة ال�ضعيفة .

  قال تعاىل:

زب ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  کرب
                     �صورة �لبقرة من �لآية 249

  قال تعاىل: 

 زب ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀ رب
                                    �صورة �ملائدة من �لآية 100 
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  قال تعاىل : 

زب ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ رب
                                �صورة �لن�صاء من �لآية  114

املوؤمن ال�ضعيف ويف كل خري” من  اهلل  اإىل  واأحب  خري  القوي    “ املوؤمن 

                    )رو�ه م�صلم باب يف �لأمر بالقوة وترك �لعجز ج 13 �س 146(

  قال ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم-  مندد� بالكرثة �لهزيلة �ل�صعيفة : 

“ تو�ضك الأمم اأن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة اإىل ق�ضعتها. قالوا اأو من قلة نحن يومئذ يا 
ر�ضول اهلل؟ قال ل اإنكم يومئذ لكثري ولكنكم  كغثاء ال�ضيل، ولينزعن اهلل من قلوب اأعدائكم املهابة منكم 

وليقذفن اهلل يف قلوبكم الوهن، قلنا: وما الوهن يا ر�ضول اهلل؟ قال : حب الدنيا وكراهية املوت ”

                                 )�صنن �أبي د�وود ج 2 �س 426(

10.  بيان �ضرورة الهتمام ب�ضحة الأم والطفل ، والرتكيز على حق الأم يف الرعاية 

        ال�ضحية، واملباعدة بني الأحمال لتحقيق حال من الرفاه جلميع اأفراد الأ�ضرة.

  قال تعاىل : 

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ       پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ رب
                                                               �صورة �لحقاف من �لآية 15

  قال تعاىل :

زب ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ رب
                                                                          �صورة �لبقرة من �لآية 233

  قوله تعاىل:

زب ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  رب
                                                                       �صورة �لبقرة  من �لآية 185  

11.  الر�ضا بق�ضمة اهلل تعاىل من الأبناء �ضواًء كانوا ذكورًا اأم اإناثا ، وعدم التفرقة 

         بينهم ومراعاة العدالة يف معاملتهم .

  قال تعاىل: 

زب ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  رب
                                                                       �صورة �ل�صورى �لآية 49 

  قال ر�صول �هلل – �صلى �هلل عليه و�صلم- : 

“اتقوا اهلل واعدلوا بني اأولدكم”
                                            ) �أبو د�ود باب �مل�صورة ج 13 �س 334 ، �لرتمذي باب �ن �مل�صت�صار موؤمتن ج10 �س 27(
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12.  قيا�ضًا على العزل، ل مانع يف الإ�ضالم من ا�ضتخدام الو�ضائل احلديثة لتنظيم 

        الأ�ضرة على اأن تكون هذه الو�ضائل اآمنة وم�ضروعة و�ضحية.

  عن جابر بن عبد �هلل - ر�صي �هلل عنه-  قال :

نعزل على عهد ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم- والقراآن ينزل” “ كنا 
                          )�صحيح �لبخاري باب �لعزل ج  16�س220 (

   نهي �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم عن �لغيلة. 

                                     ) �أخرجه م�صلم باب جو�ز �لغيلة وهي وطئ �ملر�صع ج 7 �س 323(  

13.  ت�ضحيح املفاهيم وذكر ال�ضائعات املتعلقة بو�ضائل تنظيم الأ�ضرة وتفنيدها 

         ب�ضكل عام ، وحتري املعلومة ال�ضحيحة الدقيقة من م�ضدر طبي موثوق . ومن 

         املمكن اي�ضًا الإ�ضارة اإىل :

   �لفرق بني حتديد �لن�صل وتنظيم �لن�صل.

   نفي �ل�صائعات �لتي تقول �أن �لو�صائل �حلديثة ت�صبب �لعقم، وهذ� ما �أثبت �لعلم خطاأه.

   نفي �ل�صائعات �لتي تقول �أن �لو�صائل �حلديثة توؤثر �صلبًا على �صحة �لأم ، فالعلم �أثبت �أن بع�س �لو�صائل 

    ت�صاعد يف �لوقاية من بع�س �لأمر��س.
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اخلطبة الثالثة

ال�ضباب اأمل الأمة وعماد امل�ضتقبل

الرئي�ضة: املحاور 

1.  مقدمة عن نعمة الأبناء والبنات و�ضكر اهلل على هذه النعمة.

  يقول �هلل �صبحانه وتعاىل :

زب ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب  خب  رب 

                                                                 �صورة �ملدثر �لآيات 11- 15

  قال �هلل تعاىل:

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺرب
                                                  �صورة �لكهف �لآية  46 

2.  عناية الإ�ضالم بال�ضباب فهم عدة احلا�ضر وزينة امل�ضتقبل ، وكان معظم اأ�ضحاب الر�ضول 

      - �ضلى اهلل عليه و�ضلم - من ال�ضباب، وكان يوليهم املهمات الكبرية مثل قيادة اجلي�س 

       والولية اأثناء غيابه ، وقد ذكر القراآن الكرمي ال�ضباب يف موا�ضع كثرية من كتاب اهلل 

       تعاىل يف معر�س املدح.

  ومن ذلك قوله تعاىل:

زب ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئرب
                                                                        �صورة �لكهف �لآية 60

فقد �ختار نبي �هلل مو�صى عليه �ل�صالم ل�صفره يف طلب �لعلم فتى �صابًا قويًا.

  وقوله تعاىل: 

زب ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  
ې  ې   ې  ى  ى  ائ     ائەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  رب 

                                               �صورة يو�صف �لآية 36
ومعلوم �أن �أحد هذين توىل مهمة ��صتقبال �ل�صيوف يف ق�صر فرعون.

  وقال تعاىل : 

زب ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ   
ېئ  ېئ  رب ۈئ

                                                 �صورة يو�صف �لآية 62 

فقد �تخذ يو�صف عليه �ل�صالم جمموعة �لفتيان لال�صر�ف على �حلركة �لتجارية �لتي ن�صطت يف ذلك �لزمان 

باأ�صلوب �ملقاي�صة.
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  ول تن�صى ق�صة �هل �لكهف : 

   قال تعاىل

زب ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    رب
                                                 �صورة �لكهف  �آية13 

3. ومن حق ال�ضباب علينا اأن نتفهم م�ضكالتهم وحاجاتهم واأن ن�ضاعدهم على حلها  

    واأن نتقبل وجهات نظرهم واأفكارهم واأن نناق�س ونحاور  ولي�س يف ذلك عيب ول

    غ�ضا�ضة.  اإذا بلغ الراأي امل�ضورة فا�ضتعن براأي ف�ضيح اأو م�ضورة حازم ول تعدد 

    ال�ضورى عليك غ�ضا�ضة    فري�س اخلوايف قوة للقوادم.

4. ومن حق الأبناء اأن نو�ضع لهم �ضدورنا، فزمانهم غري زماننا ، واأن نحر�س على قيادتهم نحو

     الإبداع والتميز بعيدًا عن اجلمود والإنغالق والتبعية، مدركني اأثر تكنولوجيا الإت�ضالت

      واملعلومات )النرتنت، التلفاز، اخللوي( على عالقة الآباء باأبنائهم واأهمية متابعة 

     الوالدين ل�ضتعمالها من قبل الأبناء وتوجيههم التوجيه ال�ضليم والتحذير من ا�ضتخدامها 

     ب�ضكل �ضلبي.

5. التحذير من املمار�ضات اخلطرة لدى ال�ضباب مثل تناول املخدرات، التدخني، تناول الكحول، 

        قيادة املركبات ب�ضرعة جنونية،وغريها من املمار�ضات التي توؤثر �ضلبيًا على ال�ضباب .

6. �ضرورة اهتمام الوالدين باأبنائهم ومتابعتهم بو�ضطية وتوازن حيث اأن الرتبية ال�ضوية 

      تقت�ضي ذلك .

7. تربية الأبناء على التخطيط للم�ضتقبل وبعد النظر وال�ضتفادة من جتارب الآخرين .

8. توجيه الأبناء ودعم قراراتهم املتعلقة بحياتهم ال�ضخ�ضية والأ�ضرية مثل اختيار�ضريك

     احلياة،  وقت الزواج، موعد الإجناب ، وعدم ال�ضغط عليهم لإجناب املواليد الذكور ، فكل

     ذلك بيد اهلل �ضبحانه وتعاىل.

9. �ضرورة توجيه طاقات ال�ضباب يف  اأوجه اخلري وت�ضجيعهم على العمل والعبادة وطاعة 

      اهلل وا�ضغال فراغهم فيما يفيدهم ويفيد جمتمعهم .
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اخلطبة الرابعة

العنف الأ�ضري واملجتمعي

الرئي�ضة: املحاور 

1. الأ�ضرة هي اللبنة الأوىل التي بها يبداأ بناء املجتمع. فب�ضالحها ي�ضلح املجتمع 

     وبف�ضادها يف�ضد املجتمع اأي�ضًا .

  وقوله تعاىل: 

زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ    رب

                                                    �صورة �لروم  �لآية 21

2. والأ�ضرة هي املاأوى الدافئ، وامللجاأ الآمن، واملدر�ضة الأوىل، ومركز احلب وال�ضكينة

     و�ضاحة الهدوء والطماأنينة.

3. تت�ضف العالقة الطبيعية املفرت�ضة بني اأفراد الأ�ضرة باملودة والألفة واحلب 

والتعاون وخمافة اهلل عز وجل، وقد يح�صل نوع من �خلالف و�لتباعد يف �لآر�ء بني �أفر�د �لأ�صرة، �إل 

�أن هذ� يجب �أن ل يف�صد يف �لود ق�صية، حتى لو ��صتد �خلالف ما  د�م هناك حو�ر ،وتفهم ،وتقبل لالآخر يف �صيادة 

و��صحة لأجو�ء �ملودة و�لرحمة . وما من �صك يف �أن �حلياة �لع�صرية �ليومية، تعد من �ملنابع �لأولية و�لأ�صا�صية مل�صكلة 

�لعنف �لأ�صري، فال بد من ح�صن �لتعامل مع معطيات �لع�صر، و�لبعد عن �لإ�صر�ف و�ملحاكاة و�لتقليد �لأعمى، 

و�لإنبهار لكل جديد، مع �حلر�س �ل�صديد على �ن�صاء حالة تو�زن بني �أ�صالتنا وعقيدتنا وبني معطيات ع�صرنا.

  وقوله تعاىل: 

“قال تعاىل : زب ىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ     رب
                                       �صورة �لبقرة من �لآية 237

4. تعريف العنف: 

بها  �لعرت�ف  �أو  عنها  �لتنازل  على  �لآخر  و�إكر�ه  بالقوة  �ملطالب  �نتز�ع  �إىل  يرمي  �صلبي  مفهوم  �لعنف 

بو�صائط يتكبد خ�صائر من جر�ء ��صتعمالها. وهو �أ�صلوب مرفو�س يف �لأديان و�لقيم �لإن�صانية و�حل�صارية، 

وجمتمعه  ذ�ته  لبناء  لالإن�صان  �صرورية  طاقة  من  و�لروحية  و�ملعنوية  و�ملادية  �لفكرية  �لقوة  يحول  لأنه 

وح�صارته �إىل طاقة تدمريية وقوة �صلبية تدمره .

  قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم:

“لي�س ال�ضديد بال�ضرعة واإمنا الذي ميلك نف�ضه عند الغ�ضب”
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5. اأ�ضكال العنف خمتلفة فمنها اجل�ضدي، والنف�ضي، واللفظي، والقت�ضادي، واجلن�ضي.

6. قد يكون العنف عنف بني الأزواج اأو عنف �ضد الأطفال اأو عنف داخل املوؤ�ض�ضات اأو

عنف يف املجتمع نف�ضه، ومن �لو��صح �أن �لعنف �تخذ �صورً� و�أ�صكاًل كثرية دخلت مع �لأ�صف للم�صت�صفيات 

و�جلامعات و�ملد�ر�س، وما مل يقف كل �لعقالء بعزمية وحزم يف مو�جهة هذ �لظاهرة ف�صيكون �أمننا �لإجتماعي 

يف مهب �لريح.

7. العنف �ضلوٌك مكت�ضٌب يتعلمه الفرد خالل اأطوار التن�ضئة الجتماعية. فالأفر�د �لذين

ار�صونه على �أفر�د �أ�صرهم يف �مل�صتقبل، لذ� ل بد من �لق�صاء على ظاهرة  يكونون �صحية له يف �صغرهم، ميمُ

�أمر له عالقة بالرتبية منذ �لولدة وهي م�صوؤولية يتحملها �لآباء و�لأمهات وجميع  �لعنف  منذ ن�صاأتها وهذ� 

�أفر�د �لأ�صرة. 

8. القيم الثقافية واملعايري الجتماعية تلعب دورًا كبريًا ومهمًا يف تربير العنف، �إذ �أن

و�أمر حتمي. وكذلك  �أحيانًا كو�جب  �لعنف  ت�صتخدم  �ل�صرف و�ملكانة �لجتماعية حتددها معايري معينة  قيم 

�لقوي �حلقوق و�لمتياز�ت  و�لتي تعطي  لها  �لتبجيل �مل�صاحبة  و�أ�صكال  �مل�صتويات �لجتماعية  �لأفر�د  يتعلم 

�لتع�صفية �أكرث من �ل�صعيف يف �لأ�صرة،وهذ� ينبطق �أحيانًا بني �لإخوة و�لأخو�ت.

9. نتائج العنف الأ�ضري وخيمة على الأ�ضر واملجتمعات ومنها: 

  ي�صبب �لعنف ن�صوء �لعقد �لنف�صية �لتي قد تتطور وتتفاقم �إىل حالت مر�صية �أو �صلوكيات 

   عد�ئية �أو �إجر�مية.

  تزيد �حتمالية �نتهاج �ملعنفني للنهج ذ�ته �لذي مور�س يف حقهم .

  تفكك �لرو�بط �لأ�صرية و�نعد�م �لثقة وتال�صي �لح�صا�س بالأمان ورمبا ت�صل �إىل درجة تفكك �لأ�صرة.

10. نظرة ال�ضالم اىل العنف 

  قال تعاىل :

زب ۉ  ۉې  ې  ې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ  رب

                                                                �صورة �لن�صاء من �لآية19 

11. ال�ضارة اىل بيان مكانة املراأة والطفل يف ال�ضالم.
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12. الرتكيز على اأهمية العدالة والن�ضاف داخل الأ�ضرة واملجتمع للوقاية من العنف الأ�ضري. 

  قال تعاىل:

زب ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  
ى  رب

                            �صورة �ل�صورى �لآية 49

  قال تعاىل: 

زب ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  
ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  رب 

                       �صورة �حلجر�ت �لآية 13

  قال تعاىل :

زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    رب

                             �صورة �لنحل �لآية 97 

13.  معرفة احلقوق  والواجبات لكل فرد من اأفراد املجتمع. 

14. الرتكيز على اأهمية ال�ضماحة والرفق واللطف يف كل اأمر خ�ضو�ضًا مع عامة النا�س 

        و�ضائر اأفراد املجتمع. 

  قال تعاىل: 

زب ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  رب

                            �صورة �لنحل �لآية 125

  قوله عليه �ل�صالم:

“ل يحل مل�ضلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالثة اأيام”
                                                                 )�صحيح �جلامع(

  عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها قالت:

“ما �ضرب ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم خادماً ول امراأة ول �ضرب بيده �ضيئاً” 
                             )�صنن �بن ماجه(

وال�ضحابة  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  الر�ضول  حياة  و  الكرمي  القراآن  من  الق�ض�س  �ضرد   .15

والتابعني التي تبني نبذ العنف و�ضرورة الرفق واللني ، ومنها : 
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ظاهرة  فهم  يف  �حلدث  �أهمية  ليبني  هابيل  و�أخوه  قابيل  ق�صة  خمتلفة  �صياقات  يف  �لكرمي  �لقر�آن  ذكر    

�لعنف، كما ركز على و�صف حالة قابيل �ملرتدية نف�صيا وروحيا بعد �أن جلاأ �إىل ��صتعمال �لعنف �صد �أخيه، 

فقال تعاىل: 

زب ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب   ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ رب

                                                                 �صورة �ملائدة ، �لآيتني 32-31

  قال تعاىل :

زب ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   ے  
ے    رب

                          �صورة �ملائدة �لآية 28

�هلل  ر�صول  لها  فقال  باللعنة  عائ�صة  عليهم  وردت  عليكم  �ل�صالم  قالو�:  ملا  �ليهود  ق�صة    

و�صلم-: عليه  �هلل  �صلى   -    

“مهال يا عائ�ضة، عليك بالرفق واإياك والعنف والفح�س”  
                                 )�لبخاري يف كتاب �لأدب 5683 ، م�صلم يف كتاب �ل�صالم 2165 ، �أحمد 6/ 135(

  قوله - �صلى �هلل عليه و�صلم- :

” “اإن اهلل مل يبعثني معنفاً 
                                   )رو�ه �لإمام �حمد يف م�صنده 3328(

  قوله - �صلى �هلل عليه و�صلم- :

“اإن اهلل يعطي على الرفق ما ل يعطي على العنف” 
                                          )رو�ه م�صلم يف �صحيحه ، كتاب �لرب ، و�لإمام �أحمد يف م�صنده 1121(

16. التحذير من ال�ضاءة  اإىل  الطفل واملراأة والعقوبات للم�ضيئني. 

17. ذكر �ضور الت�ضامح يف املجتمع ال�ضالمي. 



21

اخلطبة اخلام�ضة

حقوق الطفل يف ال�ضالم

الرئي�ضة: املحاور 

1. اختيار الأم والأب ال�ضاحلني لبع�ضهما البع�س :

  حديث �لر�صول – �صلى �هلل عليه و�صلم-:

“تخريوا لنطفكم فاإن العرق د�ضا�س”
                                        ) رو�ه �لبخاري )2084( وم�صلم )6641( (

  حديث �لر�صول – �صلى �هلل عليه و�صلم-:

“ اإذا جاءكم من تر�ضون دينه وخلقه فزوجوه األ تفعلوا تكن فتنة يف الأر�س وف�ضاد كبري”
                                                      )�لرتمذي باب �ذ� جاءكم من تر�صون دينه وخلقه ج 4 �س 261، �لبيهقي يف �ل�صنن �لكربى ج7 �س 82(

 َعَلْيِه َو�َصلََّم َقاَل :
مُ َّ
لَّى �هلل ِبيِّ �صَ  َعْنهمُ َعْن �لنَّ

مُ َّ
َي �هلل َرْيَرَة َر�صِ ِبي همُ

َ
  َعْن �أ

“تنكح املراأة لأربع: ملالها ، وحل�ضبها ، وجلمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ”
                          رو�ه �لبخاري 4802 ،وم�صلم 1466 
                               )�لبخاري باب �لأكفاء يف �لدين ج16 �س 33(

                                        )م�صلم باب ��صتحباب نكاح ذ�ت �لدين ج  7�س 388(

2.  اختيار ال�ضم املنا�ضب واحل�ضن :

  ق�صة �لرجل �لذي جاء ي�صتكي لعمر بن �خلطاب - ر�صي �هلل عنه- �أمري �ملوؤمنني ، عن عقوق �بنه فطلب 

اًل، ومل يعلمني �آية  عمُ عمر: �أن يلقى �بنه، ف�صاأل �لبن عن عقوقه لو�لده، فقال: �إن �أمي جمو�صية و �صماين �أبي جمُ

و�حدة..؛ فقال عمر للرجل: لقد عققت �بنك قبل �أن يعقك؟ 

3.  العقيقة وحلق الراأ�س :

  قوله – �صلى �هلل عليه و�صلم- :

“كل مولود مرهون بعقيقته، ُيَعقُّ عنه يوم ال�ضابع، عن الغالم �ضاتان، وعن اجلارية �ضاة”
                                              )�صنن �أبو د�ود باب �لعقيقة ج 8 �س 16 (

  يف رو�ية حممد بن مارد عن �أبي عبد�هلل عليه �ل�صالم قال: 

يوم  املولود  راأ�س  ويحلق  ي�ضمي  ثم  بدنة،  اأو  بقرة  اأو  �ضاة  فقال:  العقيقة  عن  “�ضاألته 
انثى  كان  واإن  ذكرا،  عنه  عق  ذكرا  كان  فاإن  ف�ضة  اأو  ذهبا  �ضعره  بوزن  ويت�ضدق  ال�ضابع، 

انثى”. عنها  عق 

                                     ) �لطرب�ين يف �لأو�صط باب من ��صمه �أحمد ج2 �س 68(
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4.  احلق يف الر�ضاعة الطبيعية: 

  قوله تعاىل :

زبھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   
ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  

ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی   
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىبيب  جت  حت  خت  

مت  ىت  يت   جث  مثرب
                                        �صورة �لبقرة �لآية 233 

5.  الرتبية املتوازنة التي تراعي حاجات العقل واجل�ضم والقلب:

  عن عبد �هلل بن عمر - ر�صي �هلل عنهما-:

فاأح�ضن  فاأدبها  ابنة  له  كانت  “من  يقول:  و�ضلم-  عليه  اهلل  �ضلى   - اهلل  ر�ضول  “�ضمعت 
له  كانت  عليه،  اأ�ضبغ  التي  اهلل  نعم  من  عليها  واأو�ضع  تعليمها،  فاأح�ضن  وعلمها  تاأديبها 

النار” و�ضرتة من  منعة 

                    ) �لطرب�ين يف �لكبري �لباب 3 ج9 �س45 (

6.  حق الطفل يف احل�ضول على الرعاية ال�ضحية والرتبية :

  �أهمية �ملباعدة بني �لأحمال يف �صمان �إعطاء �لطفل حقه يف �لتغذية و�لعناية و�لرتبية.

  �ملباعدة بني �لحمال ت�صاعد يف جتنب ولدة �أطفال م�صوهني �أو يعانون من م�صاكل �صحية.

  ت�صاعد �ملباعدة بني �لأحمال �لأم على توفري �لرعاية و�لرتبية لطفلها و�إعطائه �لوقت �لكايف لذلك.

  حق �لطفل يف �لتعليم و�لإنفاق.

7.  حق الطفل يف املعاملة احل�ضنة دون متييز ب�ضبب جن�ضه . 

  قال تعاىل:

ې     ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ ۆ   ۆ    ۇ   زب 
رب ى ې  

                     �صورة �ل�صورى �لآية  49
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اخلطبة ال�ضاد�ضة

العدالة بني الأبناء

الرئي�ضة: املحاور 

اأهم حقوق الطفل يف الإ�ضالم: وتت�ضمن :    .1

)ح�صن �ختيار �لأم، ح�صن �ختيار �لزوج، �لعناية به وهو جنني )رعاية �حلامل(، ح�صن �ختيار �ل�صم،�لعقيقة، 

�لبدنية،  �لرتبية  �لتعليم،  يف  �حلق  �لأبناء،  بني  �لعدل  �حل�صانة،  �ل�صحية،  �لرعاية  �لطبيعية،  �لر�صاعة 

�لهتمام بالعاطفة و�لوجد�ن و�لتاأديب ، وتوفري �ل�صكن �ملنا�صب وتاأمني �لغذ�ء و�مللب�س �ملنا�صبني(.

اأن يتقبل هبة اخلالق بغ�س النظر 2.  املولود هو هبة من اهلل عز وجل وعلى الإن�ضان 

      عن نوعها:

  قال تعاىل:

 زب ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  رب

                            �صورة �ل�صورى �لآيتني49 -50     

3.  حث ال�ضالم على العدل ورغب فيه :

  قوله تعاىل :

زب چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   
ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ رب

                                                         �صورة �لنحل �لآية 90
4.  العدل بني البناء ذكورًا واإناثًا:

  قال تعاىل:

 زب ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  رب

                            �صورة �ل�صورى �لآيتني49 -50     

  قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم:

“اتقوا اهلل واعدلوا بني اأولدكم”
                                              )رو�ه �لبخاري ) �لفتح/27/5(

                                                              )�بو د�ود باب �مل�صورة ج13 �س 334( 

                                             )�لرتمذي باب �إن �مل�صت�صار موؤمتن ج 10 �س 27(
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�إىل ر�صول �هلل- �صلى �هلل عليه و�صلم-  �أن �لب�صري بن �خل�صا�صية جاء    ورد يف �حلديث �ل�صريف 

   ومعه �بنه �لنعمان وقال: 

“يا ر�ضول اهلل اإنى نحلت ابنى هذا ب�ضتان كذا فقال- �ضلى اهلل عليه و�ضلم- : “األك ولد �ضواه؟” 
:“فال تفعل اإذن  “نعم” قال  قال:   فقال “نعم” قال:  “اأحتب اأن يكونوا اإليك فى الرب �ضواء” ، 

ول ت�ضهدنى فاإنى ل اأ�ضهد على جور”،  ثم قال:  “اتقوا اهلل و�ضاووا بني اأولدكم فى العطية”.

                          ) �لبخاري باب ل ي�صهد على �صهادة جور ج9 �س 131(

5.  امل�ضاواة بني الذكر والأنثى يف الرعاية بكل �ضورها واأ�ضكالها. بل اإن ال�ضالم جعل 

      اأجر تربية البنت اأعظم من تربية الذكر:

  عن عبد �هلل بن عمر - ر�صي �هلل عنهما:

“�ضمعت ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم- يقول: “من كانت له ابنة فاأدبها فاأح�ضن 
تاأديبها وعلمها فاأح�ضن تعليمها، واأو�ضع عليها من نعم اهلل التي اأ�ضبغ عليه، كانت له 

منعة و�ضرتة من النار”.

                   ) �لطرب�ين يف �لكبري �لباب 3 ج 9 �س 45(

6.  كيف منح ال�ضرع الإ�ضالمي احلق لالأنثى يف املرياث و حكم حرمان البنت منه.

�إن ح�صة �ملر�أة يف �ل�صالم قد تكون م�صاوية حل�صة �لرجل �و تفوقه يف بع�س �حلالت �لتي تتجاوز �لثالثني 

حالة، وقد ت�صل �أحيانًا �ىل ن�صف �لرتكة.

  قال تعاىل :

 زب ہ  ہ    ہ  ھ    ھ رب
                                                                         �صورة �لن�صاء  من �لآية 11

  قال تعاىل :

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ   رب

                                         �صورة �لن�صاء  �لآية 7

7.  ازالة �ضوء الفهم وت�ضحيح املفاهيم اخلاطئة يف تف�ضري بع�س الآيات،  كقوله تعاىل :

زب ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ رب
                          �آل عمر�ن من �لآية 36
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�لبدنية وحتمل م�صوؤولية �خلدمة  �لقوة  �لذي طلبت يف  لي�صت كالذكر  �لتي و�صعت  �لأنثى  �أن  �أي    

لها. �لتي نذرته     �لع�صلية 

نتج عنه �ختالف تخ�ص�صات كل منهما يف و�ملر�أة  �لرجل  �أن �ختالف خ�صائ�س كل من    ومعلوم 

   ميادين �حلياة ، وهذ� �ختالف تنوع وتكامل ولي�س �ختالف ت�صاد.

8.  اأمر الإ�ضالم بح�ضن معاملة املراأة:

  قال �صلى �هلل عليه و�صلم:

الرجال”  �ضقائق  الن�ضاء  “اإمنا   

                          )�أبو د�ود باب �لرجل يجد �لبلة يف منامه ج1 �س 299(

و�ل�صالم: �ل�صالة    وقال عليه 

خريا”  بالن�ضاء  “ا�ضتو�ضوا 
                                     )�بن ماجه باب حق �ملر�أة على �لزوج ج 5 �س 446(

�أي�صا:    وقال 

اإل لئيم” اأهانهن  اإل كرمي وما  اأكرمهن  “ما 
                                                )رو�ه �أحمد(



اخلطبة ال�ضابعة

حقوق ومكانة املراأة يف الإ�ضالم
الرئي�ضة: املحاور 

1. تكرمي الإ�ضالم للمراأة:

  حرم �ل�صالم و�أد �لبنات �و �لت�صاوؤم بهن :

  قال تعاىل : 

زب ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  رب   
                                     �صورة �لنحل �لآيتني 59-58 

  قال تعاىل : 

زب ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  رب
                                          �صورة �لتكوير �لآيتني 9-8 

  و�صع �لإ�صالم �لعديد من �لت�صريعات �لتي ت�صمن حقوق �ملر�ة يف كافة �ملجالت.
  منحها كافة �حلقوق �لتي حرمت منها يف �جلاهلية مثل :

1. حق �ل�صكن.

2. حق �لتقا�صي. 

  قوله تعاىل: 

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿرب
                        �صورة �ملجادلة �لآية 1

  وردت �صورة با�صم �صورة �لن�صاء يف �لقر�آن �لكرمي ويف هذ� تكرمي للمر�أة.

2. الن�ضاء �ضقائق الرجال، بيان ق�ض�س من ال�ضرية النبوية ال�ضريفة وكيف كان عليه

 ال�ضالم يعامل زوجاته.

  قوله �صلى �هلل عليه و�صلم : 

) ا  ً َخريرْ ِبالنِّ�َضاِء  وا  �ضُ َتورْ ا�ضرْ  (

             )�إبن ماجه باب حق �ملر�أة على �لزوج ج5 �س 644( / )رو�ه �لبخاري )3331( وم�صلم )1468( (                                             

3. بيان واقع املراأة يف املجتمعات غري امل�ضلمة وعر�س مناذج من املعاناة التي ت�ضهدها 

م�ضوؤولية  وحتمل  املنزل  خارج  ال�ضاق  العمل  من  الإ�ضالمية  غري  املجتمعات  يف  املراأة 

النفقة وفقدان اأجواء الأ�ضرة والرعاية املنزلية.

4. اأدوار املراأة يف املجتمعات امل�ضلمة :

  �لأ�صرة �مل�صلمة لها �أدو�ر تكاملية وميلوؤها �لعطف و�حلنان و�لود و�لرت�حم. دور �ملر�أة بو�صفها زوجة و�أم .

  دور �ملر�ة بو�صفها مربية.

  دور �ملر�ة خارج بيتها . 

  دور �ملر�ة يف تنمية �ملجتمع . 
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اخلطبة ال�ضابعة

حقوق ومكانة املراأة يف الإ�ضالم
الرئي�ضة: املحاور 

1. تكرمي الإ�ضالم للمراأة:

  حرم �ل�صالم و�أد �لبنات �و �لت�صاوؤم بهن :

  قال تعاىل : 

زب ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  رب   
                                     �صورة �لنحل �لآيتني 59-58 

  قال تعاىل : 

زب ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  رب
                                          �صورة �لتكوير �لآيتني 9-8 

  و�صع �لإ�صالم �لعديد من �لت�صريعات �لتي ت�صمن حقوق �ملر�ة يف كافة �ملجالت.
  منحها كافة �حلقوق �لتي حرمت منها يف �جلاهلية مثل :

1. حق �ل�صكن.

2. حق �لتقا�صي. 

  قوله تعاىل: 

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿرب
                        �صورة �ملجادلة �لآية 1

  وردت �صورة با�صم �صورة �لن�صاء يف �لقر�آن �لكرمي ويف هذ� تكرمي للمر�أة.

2. الن�ضاء �ضقائق الرجال، بيان ق�ض�س من ال�ضرية النبوية ال�ضريفة وكيف كان عليه

 ال�ضالم يعامل زوجاته.

  قوله �صلى �هلل عليه و�صلم : 

) ا  ً َخريرْ ِبالنِّ�َضاِء  وا  �ضُ َتورْ ا�ضرْ  (

             )�إبن ماجه باب حق �ملر�أة على �لزوج ج5 �س 644( / )رو�ه �لبخاري )3331( وم�صلم )1468( (                                             

3. بيان واقع املراأة يف املجتمعات غري امل�ضلمة وعر�س مناذج من املعاناة التي ت�ضهدها 

م�ضوؤولية  وحتمل  املنزل  خارج  ال�ضاق  العمل  من  الإ�ضالمية  غري  املجتمعات  يف  املراأة 

النفقة وفقدان اأجواء الأ�ضرة والرعاية املنزلية.

4. اأدوار املراأة يف املجتمعات امل�ضلمة :

  �لأ�صرة �مل�صلمة لها �أدو�ر تكاملية وميلوؤها �لعطف و�حلنان و�لود و�لرت�حم. دور �ملر�أة بو�صفها زوجة و�أم .

  دور �ملر�ة بو�صفها مربية.

  دور �ملر�ة خارج بيتها . 

  دور �ملر�ة يف تنمية �ملجتمع . 

        



28

5. ال�ضالم حفظ حق املراأة اأما  وبنتًا وزوجة. 

 قال تعاىل :

زب ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ       ىئ  
يئرب

                                              �صورة �لن�صاء من �لآية 11
زب ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱرب

                                                    �صورة �لتوبة من  �لآية 71 

6.  ال�ضالم جعل املراأة والرجل يف التكليف �ضواء 

  يقول �صبحانه وتعاىل: 

زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    رب

                             �صورة �لنحل �لآية  97

7.  ت�ضحيح املفاهيم املغلوطة نحو:

  قال تعاىل: 

زب ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  
چرب

                            �صورة �لن�صاء من �لآية 34 

  قوله تعاىل :

زب ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    رب
                �صورة �لبقرة  من �لآية 228 

  قال تعاىل :

زب ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    
ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  رب

                                                        �صورة �لأحز�ب �لآيتني 33-32

8.  ت�ضحيح مفهوم احلرية لدى املراأة وبيان ال�ضوابط ال�ضرعية يف هذا الأمر.
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اخلطبة الثامنة

بناء الأ�ضرة امل�ضلمة

الرئي�ضة: املحاور 

1.  احلث على الزواج واملحافظة على الن�ضب:

  قال عليه �ل�صالم :

واأح�ضن  للب�ضر  اأغ�س  فاإنه  فليتزوج،  منكم  الباءة  ا�ضتطاع  من  ال�ضباب  مع�ضر  “يا 
وجاء”  له  فاإنه  بال�ضوم  فعليه  ي�ضتطع  فمن مل  للفرج، 

                       )�لبخاري باب من مل ي�صتطع �لباءة فلي�صم ج 15 �س496 (

2.  ح�ضن اختيار كل من الزوجني ل�ضاحبه.

3.  التنا�ضل وحب الذرية:

  �لر�صا بق�صمة �هلل تعاىل وقبول هبته من �لبناء �صو�ء كانو� �إناثًا �أم ذكور�.

  �صو�بط �لتنا�صل يف �لإ�صالم.

  �أهمية �لرعاية �ل�صحية لالأم �أثناء �حلمل. 

  �أهمية �ملباعدة بني �لأحمال ل�صمان �صحة �لطفل و�لأم و�لأ�صرة.

  جو�ز��صتخد�م و�صائل تنظيم �لأ�صرة قيا�صًا على جو�ز �لعزل.

4. �ضرورة الأهتمام بالنوعية ولي�س الكم لتتحقق املباهاة التي اأرادها الر�ضول الكرمي 

 -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- :

  قال تعاىل : 

زب ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک رب
                                 �صورة �لبقرة من �لآية 249

  قال تعاىل :

زب ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى  ائ ائ    ەئەئ  وئ    وئ  
ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  رب

                                          �صورة �صباأ �لآية 13  

  قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم مندد� بالكرثة �لهزيلة �ل�صعيفة :

اأو من قلة نحن  اإىل ق�ضعتها. قالوا  اأن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة  الأمم  تو�ضك   “
ال�ضيل، ولينزعن اهلل  اإنكم يومئذ لكثري ولكنكم  كغثاء  ر�ضول اهلل؟ قال ل  يا  يومئذ 

الوهن” قلوبكم  وليقذفن اهلل يف  املهابة منكم  اأعدائكم  قلوب  من 

                                 )�صنن �أبي د�وود ج 2 �س 426(
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5.  بيان الفرق بني تنظيم الن�ضل وحتديده. 

6.  املعا�ضرة بني الأزواج باملعروف:

  قال تعاىل:

زب ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  
ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  

ې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   رب
                              �صورة �لن�صاء �لآية 19

  قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم:

اأعاله،  ال�ضلع  اأعوج ما يف  واإن  ُخلقت من �ضلع،  املراأة  فاإن  بالن�ضاء خرياً،  “ا�ضتو�ضوا 
بالن�ضاء” فا�ضتو�ضوا  اأعوج،  يزل  تركته مل  واإن  ك�ضرته،  ُتقيمه  ذهبت  فاإن 

                                    متفق عليه )�إبن ماجة باب حق �ملر�أة على �لزوج ج 5 �س 446(

7.  الزواج �ضكن ورحمة: 

  قال تعاىل: 

 زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ    رب

                                 �صورة �لروم  �لآية 21

  قال تعاىل: 

زب ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ رب
                               �صورة �لأعر�ف من �لآية 189  
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اخلطبة التا�ضعة

من اأ�ضباب القوة يف املجتمع الإ�ضالمي

الرئي�ضة: املحاور 

1. بيان اأهمية طلب العلم وال�ضعي نحو التميز والبداع واختيار النخب واملبدعني. 

2. الرتكيز على نوعية التعليم الذي يراعي الفهم وال�ضتنتاج والتحليل. 

3. املحافظة على املوؤ�ض�ضات التعليمية من مدار�س ومعاهد وجامعات على اأنها مال 

عام ينتفع به اأبناء املجتمع كله، وحرمة اإحلاق اي �ضرر بهذه املوؤ�ض�ضات.

4. ل بد من العرتاف باأن الكرثة الهائلة واملتزايدة يف عدد ال�ضكان املنطلقة من فهم

النوع  ح�ضاب  على  ذلك  كان  لو  العدد  بكرثة  فقط  وقوتها  الأمة  غلبة  ان  يرى  خاطئ 

وهذا ي�ضهم يف ا�ضعاف فر�س التعليم النوعي املطلوب. 

5. بيان متطلبات الكرثة امل�ضلمة : 

  �أن تكون كرثة ذ�ت علم وتقنية.

  �أن تكون كرثة ذ�ت قوة ومنعة.

  �أن تكون كرثة ذ�ت خلق ح�صن و قيم.

  �أن تكون تنتج �أكرث مما ت�صتهلك.

  �أن تكون كرثة متحدة و متفقة.

6. يبدو اأثر العلم بالعمل النافع املنتج، وامنا تظهر البطالة وينت�ضر اجلهل عندما 

تختل معادلة التوازن يف املجتمع حيث يزداد عدد الأفراد من حيث الكم على ح�ضاب 

النوع كنتيجة ل بد منها لتحميل املوؤ�ض�ضات التعليمية فوق طاقتها من الدار�ضني.

7. من مظاهر اخللل الجتماعي املف�ضي اىل �ضعف املجتمع وقلة فاعليته اإهمال 

مبادئ الرعاية ال�ضحية والإعرا�س عن اأ�ضباب الوقاية من الأمرا�س.

  قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم

)املوؤمن القوي خري واأحب اىل اهلل من املوؤمن ال�ضعيف ويف كل خري(.

                                      ) رو�ه م�صلم باب يف �لأمر بالقوة وترك �لعجز ج 31  �س 641( 
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8. وتكمياًل ملا تقدم من بيان اأثر العلم املقرون بالعمل والعوامل املوؤثرة يف كل منهما فاإن

املحافظة على البيئة من اأ�ضا�ضيات احلياة ال�ضعيدة وهذا حديث له حمددات كثرية يف 

�ضريعتنا ل تكاد تخفى على احد منا.  

  ورد فى �ل�صحيحني عن �لر�صول –�صلى �هلل عليه و�صلم- قال: 

واأدناها:  اإل اهلل،  اإله  اأعالها: ل  ب�ضع و�ضبعون �ضعبة،  اأو  و�ضتون  ب�ضع  “الإميان 
الأذى عن الطريق. واحلياء �ضعبة من الإميان”. اإماطة 
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اخلطبة العا�ضرة

ال�ضعادة الزوجية اأ�ضباب 

الرئي�ضة: املحاور 

1.  عناية الإ�ضالم بالأ�ضرة منذ تاأ�ضي�ضها، حيث رغب يف ح�ضن اختيار كل من الزوجني

 ل�ضاحبه وجعل اأ�ضا�س ذلك الدين واخللق. 

  قال تعاىل: 

زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ    رب

                            �صورة �لروم  �لآية 21

زب ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ رب
                                �صورة �لأعر�ف من �لآية 189

زب حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  رب
                             �صورة  �لنحل من �لآية 72

ومن ح�صن �ختيار كل من �لزوجني ل�صاحبه �جر�ء �لفح�س �لطبي قبل �لعقد للتاأكد من �صالمة و�صحة �لولد 

وتغريب �لنكاح ما �أمكن ملا يرتتب على زو�ج �لأقارب من �آثار �صحية �صلبية. 

2. تر�ضيخ ا�ضباب املودة والرحمة بني الزوجني يف جميع مراحل احلياة الزوجية. 

3. بناء العالقة الزوجية على الثقة وعدم الفراط يف الغرية املف�ضية اىل �ضوء 

الظن وتعكري احلياة الزوجية. 

4. البتعاد عن ا�ضباب اخلالف والتوتر يف الأ�ضرة وامل�ضاحمة وه�ضم النف�س ولني 

اجلانب واملعا�ضرة باملعروف.

5.  البتعاد عن النمطية والثبات يف العالقة الزوجية والدعوة اىل التجديد.

6.  اظهار كل من الزوجني حبه لالآخر وعدم اخفاء امل�ضاعر . 

7.  امل�ضاركة يف اتخاذ القرارات التي تهم الأ�ضرة مثل ال�ضكن ، وقت احلمل ، توزيع 

ال�ضورى  ملبداأ  الأ�ضرة وحتقيقًا  التكامل يف  الدخل... وغريها من الأمور لرت�ضيخ معنى 

املقرر يف �ضريعة الإ�ضالم �ضواء يف �ضوؤون الأ�ضرة اأو يف غريها.
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8.  احلفاظ على اأ�ضرار الزوجية واأ�ضرار الأ�ضرة وحل امل�ضكالت الأ�ضرية باحلوار

 والتفاهم واحرتام الراأي وتقدير امل�ضاعر.

9.  بيان حق املراأة يف الحرتام والتقدير:

 قوله عليه �ل�صالم: 

واأنا خريكم لأهلي” لأهله  خريكم  “خريكم 
                          ) �صنن �لرتمذي باب ف�صل �أزو�ج �لنبي ج 12 �س399 (

�أنها كانت مع ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم- يف �صفر وهي جارية    عن عائ�صة - ر�صي �هلل عنها- : 

قالت : مل اأحمل اللحم ومل اأبدن ( فقال لأ�ضحابه : تقدموا ) فتقدموا ( ثم قال : تعايل 

اإذا  حتى  عني  ف�ضكت   : رواية  ويف   ( بعد  كان  فلما  رجلي  على  ف�ضبقته  ف�ضابقته  اأ�ضابقك 

فتقدموا(   (  : تقدموا  لأ�ضحابه  فقال  �ضفر  ون�ضيت( خرجت معه يف  وبدنت  اللحم  حملت 

يا  اأ�ضابقك  كيف   : فقلت  اللحم  حملت  وقد  كان  الذي  ون�ضيت  اأ�ضابقك  تعايل   : قال  ثم 

ر�ضول اهلل ! واأنا على هذا احلال ؟ فقال : لتفعلن ف�ضابقته ف�ضبقني ف ) جعل ي�ضحك ( 

ال�ضبقة. بتلك  : هذه  وقال 

                           )�أبو د�ود باب �ل�صبق على �لرجل ج 7 �س 140(

                            )رو�ه �أحمد و�بو د�ود وغريهم (

10.  الهتمام ب�ضحة الزوجة والأولد وتر�ضيخ مبادئ الوقاية من الأمرا�س ومعاجلة

والولدة  احلمل  مراحل  يف  الجنابية  ال�ضحة  مبادئ  ومالحظة  ا�ضتداده  قبل  املر�س 

الأ�ضرة وغريها.  لتنظيم  للو�ضائل احلديثة   وا�ضتخدام  ر�ضاعة  الولدة من  بعد  وما 

11.  تربية الأبناء وحمايتهم من جميع املوؤثرات ال�ضلبية على حياتهم �ضواء يف املاأكل

ال�ضرورية.  احلاجات  و�ضائر  وال�ضلوك  الرتبية  اأويف  وامل�ضرب 
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 زب ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې رب 
�لتوبة من �لآية 105
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للحصول على نسخ اضافية من هذا الكتيب، يمكنكم االتصال بـ :

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

ص.ب. 659 عمان 11118 االردن

هاتف: 5666141 6 962+

فاكس: 5602254 6 962+

www.awqaf.gov.jo :الموقع االلكتروني

mif@nic.net.jo  :البريد االلكتروني

المجلس االعلى للسكان

ص.ب. 5118 عمان 11183  االردن

هاتف: 5560741 6 962+

فاكس: 5519210 6 962+

www.hpc.org.jo :الموقع االلكتروني

hpc@johud.org.jo  :البريد االلكتروني

برنامج شركاء االعالم لصحة االسرة

ص.ب. 942143  عمان  11194  االردن

هاتف: 5689950 6 962+

فاكس: 5669931 6 962+

www.jhcp.com.jo  :الموقع االلكتروني

info@jhcp.com.jo  :البريد االلكتروني
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