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 احلثُّ ظذ افـؽاِح  -301

 اخلطبة إوػ 

ـْ ُيْضؾِْؾ َؾاَل َهاِدَي َفُف،   ِإنَّ احْلَْؿَد هلل ـْ ََيِْدِه اهللُ َؾاَل ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

ًدا َظبُْدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أما بعد.

 بؼًا، ؾجعؾف بحؽؿتِف وؿدرتِف كسبًا  احلؿُد هلل افذي مـ آياتِف أن خؾَؼ مـ
ِ
اداء

وصفرًا، أمحُده جّؾ وظال محدًا يؾقُؼ بعظقِؿ ؿدرتِف، وبافِغ حؽؿتِف، وأصفُد أن ٓ إفف إٓ 

اهلل، وأن ُمؿدًا ظبده ورشقفف، صاحُب ادؼاِم ادحؿقِد واحلقِض ادقروِد، صذ اهلل 

 ظؾقف وشؾؿ، وبعد .

رْر ظـرف شرقِاتِف ؾاتؼقا اهللَ ظباد اهللِ بامت ثاِل َشِظف وترِك مغاضبِف، ؾنكف مـ يتِؼ اهللَ يؽػِّ

 ويعظِْؿ فف أجرًا. 

ظباَد اهلل، إن مـ آياِت اهلل افعظقؿِة وكَِعِؿف اجلؾقؾِة أن خؾَؼ فؽؿ مـ أكػِسرؽؿ أزواجرًا 

فتسؽـقا إفقفا، وجعَؾ بقـَؽؿ مقدًة ورمحًة، ؾػل افـؽراِح يرا ظبراَد اهللِ خرراٌت ـثررٌة، 

مصافُح ظظقؿٌة؛ وفذفؽ أمَر اهللُ تعاػ بف، ؾؼال تعاػ ذـُره:﴿َؾاْكؽُِحقا َما َضاَب َفُؽرْؿ و

ُكُؽرْؿ  َُ  َمْثـَك َوُثالَث َوُرَباَع َؾنِْن ِخْػُتْؿ َأَّٓ َتْعِدُفقا َؾَقاِحرَدًة َأْو َمرا َمَؾَؽرْت َأْي
ِ
ـَ افـَِّساء ِم

﴾ . 

                                 

  ( . 1( شقرة افـساء ))
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: )يا معرَش الشباِب، من استطاَع مننم  وحثَّ ظؾقف افـبلُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾؼال

، وافبراءُة هرل افؼردرُة ظرذ الباءَة فليتزوْج؛ فإنه أغضُّ للبرِصن وأصنننل للجن(ِج 

ِج باداِل وافبدِن.   افتزوُّ

  ر
ِ
، وؿرد أمررـؿ اهللُ بآؿترداء

ِ
ؿ، ؾؼرال تعراػ: ؾافـؽاُح يرا ظبراَد اهللِ شرـُة إكبقراء

، ، وؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:﴿ؾبفداهؿ اؿتده﴾ ، وأونومل وأفطن(ل )إين أقومل وأننامل

 . وأتزوجل النساَء، فمن َرِغَب عن سنَّتي فليس مني 

ـُ اخلطراب  د افسؾُػ رمحفؿ اهلل يف ترِك افـؽاِح مـ ؽِر ظذٍر، ؾؼال ظؿرُر بر وؿد صدَّ

، ؾبغَّ ريض اهللُ ظـف أكرف ٓ "اِح إٓ ظْجٌز أو ُؾجقرٌ ٓ يؿـُع مـ افـؽ"ريض اهلل ظـف: 

 يؿـُع مـ افـؽاِح، إٓ أحُد هذيـ إمريـ ادذمقمغ.

 ؾؾؾـؽاُح مـزفٌة ظظقؿٌة، دا فف مـ افعقائِد اجلؿقؾِة وافػقائِد اجلؾقؾِة. 

ا ـثررًا  ـٌ حصرٌغ، يتَّؼرل برف ادررُء وادجتؿرُع َشا وؾسرادًا وافـؽاُح يا ظباَد اهلل حصر

ـُ وافشفقاُت، ؾافـؽاُح ُمعٌغ  ظريضًا، ٓ شقُ يف مثؾ هذه إياِم، افتل ـُثرت ؾقفا افػت

، وهرق مبطرٌؾ فؽقرِد افشرقطاِن افررجقِؿ، وجـرقِدِه ادػسرديـ،  ـِ ي ظذ آشتؼامِة وافدِّ

                                 

( مـ حديث ظبد اهلل بـ مسعقد ريض 5742( ، ومسؾؿ )7744( أخرجف افبخاري ))

 اهلل ظـف .  

  ( .00( شقرة إكعام ))

 ( مـ حديث أكس ريض اهلل ظـف .57334( ومسؾؿ )7742( أخرجف افبخاري ))

 (.703أخرجف شعقد بـ مـصقر يف شــف )( )
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اهللَُّ افساظغ يف افغقايِة وافضالِل ادبِغ، ؿال اهلل تعاػ بعَد ذـرِره ٔيراِت افـؽراِح : ﴿وَ 

ًُ . ُيِريرُد اهللَُّ َفَقاِت َأْن ََتِقُؾقا َمْقاًل َظظِرق ـَ َيتَّبُِعقَن افشَّ ِذي  ُيِريُد َأْن َيُتقَب َظَؾْقُؽْؿ َوُيِريُد افَّ

َػ َظـُْؽْؿ َوُخؾَِؼ اإِلْكَساُن َضِعقػًا﴾  . َأْن ُُيَػِّ

مرـ ظاؿبرِة هرذا ؾاإلكساُن أَيا ادممـقن ضعقٌػ مرـ يقرِع افقجرقِه، وٓ يرتخؾُ  

 افضعِػ اخلؾؼل، إٓ بافتزاِم افؼِع واتباِع إمِر. 

 أَيا ادممـقن.

إن مـ افقاجِب ظؾقـرا يقعرًا آهرتَُم بؿقضرقِع افـؽراح، وافتعراوَن ظرذ تسرفقؾِف 

وحتؼقِؼف، وإزافَة افعقائؼ مـ ضريؼف، وإن مما حيزن افؼؾَب ما كشراهُده يف واؿرِع افـراِس 

ـِ وؿقراِم افققَم، مـ ـثرِة  افعراؿقِؾ وافعؼباِت، افتل ُوضعت يف ضريِؼف، مرع ـثررِة افػرت

شقِق افشفقاِت، ؾؿـ افعؼباِت افتل جيُب َحؾُّفا وإزافُتفا ؽالُء ادفرقِر، وارتػاُظفرا إػ 

 حدٍّ أصبَح افـؽاُح معف ظسرًا ظذ ـثٍر مـ افـاِس.

وا، ؾر   وا وٓ تعِّسِّ نن ؿؾرَة ادفرِر أدظرك حلصرقِل ؾاتؼقا اهلل أَيا إوفقاُء، يِّسِّ

 "افزـِة واخلِر، ؿال ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف : 
ِ
أي: ٓ تغافقا يف ُصُدِق افـساء

ؾنهنا فق ـاكت مؽُرمًة يف افدكقا، أو تؼقى يف أخررة ـران أوٓـرؿ  را  -يف مفقرهـ

مرأًة مـ كساِئف، افـبلُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ما أصدَق رشقُل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ا

، يعـل ما يساوي افققَم مائًة وظؼيـ "وٓ امرأًة مـ بـاتِف أـثَر مـ ثـتل ظؼة أوؿقةً 

                                 

  ( . 54-54( شقرة افـساء ))

(، 5/303(، احلاـؿ )7750ابـ حبان ) (،3337(، وافسمذي)542( أخرجف أمحد ))



almosleh.com 

 
4 

 ريآً شعقديًا، ؾفذا صداُق خِر إزواِج وخِر افبـاِت.

وا فؾسرماِل ؾاتؼقا اهللَ أَيا إوفقاُء، ؾنن كساَءـؿ أماكٌة  يف أيديؽؿ، واهللُ شائُؾؽؿ ظـفا، ؾَلِظدُّ

 جقابًا. 

 أَيا ادممـقن.

 ظضَؾ افبـراِت، افرذي هنرك اهلل ظـرف 
ِ
إن مما ُبع بف بعُض مـ خاَن إماكَة مـ إوفقاء

َـّ ﴿ حقُث ؿال:  ـَ َأْزَواَجُف ْح
َـّ َأْن َيـْؽِ ِِ افعؼرقِل ﴾َؾال َتْعُضُؾقُه ، ؾنن بعَض ضرعا

 يؿـع كسراَءه مرـ افـؽراِح، ٕشرباٍب واهقرة، وحجرٍج باضؾرٍة،  وافـػقسِ 
ِ
مـ إوفقاء

ر افـبلُّ صرذ اهلل ظؾقرف وشرؾؿ مرـ هرذا  ؾقؽقن شببًا يف ؾساِدهـ أو ؾقاِِتـ، وؿد حذَّ

إذا أتاك  َمْن ت(ضون دينَنه وأمانَتنه افػعِؾ أصدَّ افتحذيِر، ؾؼال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: )

وه، إال تجعلوا تمن جل  . فتنٌة يف األرِض وفساٌد كبرٌي  فزوِّ

أتدرون ما افػتـُة وافػساُد افؽبُر يا ظباَد اهللِ؟ إكف طفقُر افزكك وافػاحشِة، افذي ؿرال 

اَن َؾاِحَشًة َوَشاَء َشبِقاًل﴾ ـَ ُف  َكك إِكَّ  .   اهلل ؾقف : ﴿َوٓ َتْؼَرُبقا افزِّ

 مـ أظظِؿ اخلقاكِة هلذه إماكِة.  ؾنياـؿ أَيا إوفقاُء مـ افعضِؾ وادـِع، ؾنهنُ

 أَيا ادممـقن.

                                                                                

 .ـؿوصححف افسمذي وابـ حبان واحلا

  ( .515( شقرة افبؼرة ))

 ( وحسـف.3304أخرجف افسمذي )()

  ( .15( شقرة اإلرساء ))
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َِ افبرافَغ يف  إن مـ افعؼباِت افتل احتػت بافـؽاِح يف هذه افعصرقِر ادترلخرِة اإلرسا

أمقِر افـؽاح، يف افقٓئِؿ واهلدايا وؽر ذفؽ، وٓ يشؽ ظاؿٌؾ أن هذا إمَر فف ظقاؿُب 

ِِ وافتبذيِر وادباهاِة وا دػاخرِة، وافتعؼقِد ٕمقِر افرزواِج، وظجرِز وخقؿٌة، مـ اإلرسا

 افؽثريـ ظـف.

ؾاتؼقا اهللَ ظباَد اهللِ، واؿتصدوا يف هذه إمقِر، ؾؾرقس هرذا افػعرؾ واهللِ مرـ افؽررِم 

 واإلحساِن، بؾ هق مـ افبطِر وافطغقاِن، وكعقذ باهلل اجلؾقؾ مـ اخلِّسان. 

افؾفؿ إكا كسلفؽ افز واإلحسران  افؾفؿ إكا كعقذ بؽ مـ افؽػِر وافػسقِق وافعصقاِن،

 وافصافح مـ إظُل.
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 اخلطبة افثاكقة

 أما بعد.

ؾاتؼقا اهلل ظباَد اهلل، وؿقمقا بُ ؾرَض اهللُ ظؾقؽؿ مـ حػِظ إماكِة وأداِئفا، واظؾؿقا 

ِِ واهنقهـ ظـ ادـؽِر،  أن كساَءـؿ أماكٌة يف أيديؽؿ، ؾاتؼقا اهللَ ؾقفـ، ُمُروهـ بادعرو

ُروهـ مـ افسقِاِت، بادروا يف إظػاؾِفـ بتزوجيِفـ  ُبقهـ يف اخلراِت، وحذِّ رؽِّ

افصاحلغ مـ إخقاكِؽؿ، ٓ َتـعقهـ افزواَج مـ أجِؾ افدراشِة أو افقطقػِة، وفق رؽبـ 

ف،  ـُ ُـّ افزواِج إذا ؾات ؾنكف ٓ يؿؽـ إدرا يف ذفؽ ؾنن ذفؽ ٓ يػقُت، وفؽـ ِش

 ويصعب تعقيُضف.

أَيا إوفقاء، إن مسموفقتؽؿ ظظقؿة، ؾاتؼقا اهلل واشتعقـقا بف يف  ظباد اهلل  

 افؼقام  ذه إماكة، ؾنكف جّؾ وظال كعؿ ادقػ وكعؿ ادعغ. 

 

 

 


