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 وؿػاٌت مَع ؿضقِة افـِّؽاِح  -404

 اخلطبة األوػ 

َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه اهللُ َؾاَل ُمِضلَّ َفُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َؾاَل َهاِدَي َفُه،   ِإنَّ اْْلَْؿَد هلل

ًدا َظبُْدُه َوَرُشوُفُه. يَك َفُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَه إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أما بعد.

 ؾقا أَيا ادممـون.

اتؼوا اهللَ حقَّ تؼاتِه وٓ متوتنَّ إٓ وأكتم مسؾؿون، ظباَد اهللِ، إنَّ من رمحِة اهللِ تعاػ 

أن خؾَق فؽم من أكػِسؽم أزواجًا فتسؽـوا إفقفا،  بؽم، ومن فطقِف إحساكِه إفقؽم

بؽم ؾقه، وحثَّؽم  وجَعَل بقـَؽم مودًة ورمحًة، ؾلحلَّ بػضؾه افـؽاَح، بل أمرـم به، ورؽَّ

ْم َوإَِماِئُؽْم﴾ ـُ َغ ِمْن ِظَباِد اِْلِ ، (4)ظؾقه، ؾؼال شبحاكه : ﴿َوَأْكؽُِحوا اأْلََياَمى ِمـُْؽْم َوافصَّ

 َمْثـَى َوُثالَث َوُرَباَع َؾنِْن ِخْػُتْم 
ِ
وؿال جل ذـره :﴿َؾاْكؽُِحوا َما َضاَب َفُؽْم ِمَن افـَِّساء

َّٓ َتْعِدُفوا َؾَواِحَدًة َأْو َما َمَؾَؽْت َأْيََمُكُؽْم﴾ ظؾقه وشؾم : ، وؿال رشوُل اهلل صذ اهلل (2)َأ

ْج: ؾنكه أؽضُّ فؾبرِص وأحصُن  )يا معَؼ افشباِب، من اشتطاع مـؽم افباءَة ؾؾقتزوَّ

 وافباءُة هي افؼدرُة ظذ افـؽاِح باداِل وافبدِن.  (3)فؾػرِج(

                                 

 ( . 32( شورة افـور ))

 ( .3( شورة افـساء ))

 ( من حديث ظبد اهلل بن مسعود  ريض اهلل ظـه .2485( أخرجه مسؾم ))
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 أَيا ادممـون.

ِع ظظقؿٌة، وؾوائُده جؾقؾٌة، ؾنكه من أظظِم ما يعُغ ظذ  إن مـزفَة افـؽاِح يف افؼَّ

مِة، وجيـِّب ادممَن افضالَل وافغوايَة، ؾبه حيصُل ؿضاُء افوضِر، ورسوُر افؼؾِب، آشتؼا

 وحتصُغ افػرِج، وؽضُّ افبرِص، وؽُر ذفك من افػوائِد وكػائِس افِغرِر.

ؾتعاوكوا أَيا ادممـون مجقعًا ظذ تؽثِر افـؽاِح وتقسِره، وإصاظتِه وتذفقِل ُشبُؾِه 

 وإزاحِة ظوائِؼه. 

 دممـون.أَيا ا

ٍة إػ أن كؼَف مع ؿضقِة افـؽاِح وافزواِج وؿػاٍت ظديدًة، كعافُج ؾقفا  إكـا بحاجٍة ماشَّ

ـا، وكـبِّه ؽاؾَؾـا، ؾنن موضوَع  م معوجَّ ُب ؾقفا شَركا، وكؼوِّ بعَض أخطاِئـا، وكصوِّ

اٌس، اختؾطت ؾقه افعادُة بافعبادِة، حتى افتبَس األمُر ؾقه ظذ  افـؽاِح موضوٌع حسَّ

 ـثٍر من افـاِس. 

 أَيا ادممـون.

إن أهمَّ مسلفٍة كبدأ هبا وؿػاتِـا مع افـِّؽاِح هي ََضورُة ادباَدرِة إفقه، ظـد ِؿقاِم دواِظقه، 

 افػطرِة افتي ؾطَر اهللُ افـاَس ظؾقفا:﴿َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَؾَق َفُؽْم ِمْن 
ِ
اشتجابًة فـداء

ًة َوَرمْحًَة﴾َأْكُػِسُؽْم َأْزَواجًا فَِتْسُؽـُ  وضاظًة ألمِر اهللِ تعاػ  (4)وا إَِفْقَفا َوَجَعَل َبْقـَُؽْم َمَودَّ

وفرشوفِه صذ اهلل ظؾقه وشؾم، ؾال جيوُز دممٍن تلخُر افـؽاِح مع اْلاجِة إفقه، وتواؾِر 

 وَشوضِه، شواٌء ـان افتلخُر ألجِل إـَمِل افدراشة، أو حتصقِل افوطقػِة، أو زواِج أشبابِه 

                                 

 .24( شورة افروم: )
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األِخ، أو افبـِت افُؽزى ؿبَل افصغِر أو افصغرى، أو ؽِر ذفك من اْلجِج وافدظاوى 

 افباردِة افواهقِة. 

 أَيا ادممـون.

إن مما يدظو إػ افؼؾِق، ويـذُر باألخطاِر وافػتِن طاهرَة تلخِر كؽاِح افذـوِر واإلكاِث، 

وتقرست أشباُب افوؿوع  ٓ شقَم يف هذه األوؿاِت، افتي راجت ؾقفا شوُق افشفوات،

 يف افػواحش وادوبِؼات. 

 
ِ
دوا يف ترِك افـؽاِح مع ؿقاِم دواظقه واكتػاء ظباد اهلل، إن شؾف األمة افصافح ؿد صدَّ

ٓ يؿـع من افـؽاِح إٓ "مواكعه، ؾفذا افػاروُق ظؿُر بُن اخلطاب ريض اهلل ظـه  يؼول:

 .(4)"ظجٌز أو ؾجورٌ 

ا اهلل أَيا افشباب، اتؼوا اهلل أَيا األوفقاء، وامتثؾوا أمره يف ؾاتؼوا اهلل ظباد اهلل، اتؼو

ا ـبرًا، وؾسادًا ظريضًا ﴿واهلل  ادبادرة إػ افـؽاح، ؾنكه حصن حصغ، يؼي األمَة َشًّ

ُيريُد أن َيُتوَب َظؾقُؽم ويريُد  افذين يتبعونَّ افشفواِت أن مَتقؾوا َمقاًل َظظقََمً يريُد اهلل أن 

 . (2)وُخؾق اإلكساُن َضعقػًا﴾خيػَف ظـؽم 

ظباد اهلل، إن مما ُيوؿُف ظـده يف ؿضقِة افـؽاِح اختقاَر افزوجِة، ؾنن اختقاَرها فه أمهقٌة 

ؾائؼٌة، وظاؿبٌة ظظؿى، حُيتاُج معفا إػ تروٍّ وُبْعد كظٍر، ؾػي افصحقحغ من حديث أيب 

م: )تـَؽُح ادرأُة ألربٍع : هريرة ريض اهلل ظـه ؿال : ؿال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾ

                                 

 (. 494( أخرجه شعقد بن مـصور يف شــه ))

 .27( شورة افـساء: )
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يِن تربت يداك(  . (4)داهِلا وْلسبِفا وجلَمهِلا وفديـِفا، ؾاطػْر بذاِت افدِّ

يِن  ظباد اهلل، إن أهمِّ افصػاِت افتي جيُب أن يعتـى هبا ظـد اختقاِر افزوجِة اشتؼامَة افدِّ

افـػِس، وأؿرَب إػ  واخلُؾق، ؾنن ادرأَة ـؾَم ـاكت أديَن وأـؿَل خؾؼًا ـاكت أحبَّ إػ

يِن ؿائؿٌة بلمِر اهللِ، حاؾظٌة ْلؼوِق زوِجفا وؾراِصه  حسن افعؼة، ؾادرأُة ذاُت افدِّ

اِْلَاُت َؿاكَِتاٌت َحاؾَِظاٌت فِْؾَغْقِب بََِم َحِػَظ  ومافِه، راظقٌة ألوِٓدها، ؿال تعاػ :﴿ؾافصَّ

ُد فزوِجفا وحتسُمه، وتتؾّطُف فه وحتسُن تتو -ادممـونأَيا -، وادرأُة ذاُت اخلؾِق (2)اهللَُّ﴾ دَّ

يِن تربت يداك .   معاَشَته، ؾاطػْر بذاِت افدِّ

 أَيا ادممـون.

الً  وإن مما جيُب أن َُيتمَّ به، وُيعتـى به ظـد اختقاِر افزوجة أن تؽوَن حسـَة ادـظِر، ُمصَّ

وٍّ وٓ إجحاٍف، ؾنن هبا مؼصوُد افـؽاِح، من إظػاِف ِ افـػِس وافػرِج وافبرِص، دوَن ؽؾ

بعَض افشباِب هداهم اهللُ يبافغون يف افؼوِط وادواصػاِت، حتى ٓ تؽاَد ُترى تؾك 

افصػاُت جمتَؿعًة يف امرأٍة واحدٍة، ؾسى هذا ادسؽَغ معطَّاًل ظن افـؽاِح شـواٍت، 

، ؾؾقتِق 
ِ
اهللَ  يطؾُب هذه األوصاَف افعزيزَة، افتي ٓ توجُد إٓ يف افـوادِر من افـساء

همٓء افشباُب، ؾنن مجاَل افصورِة رسيُع افزواِل، وافذي يبؼى هو مجاُل افباضِن، ؿال 

﴾ ، ؾؾو اـتػى هذا ببعِض اجلَمِل افذي حيصُل (3)اهلل تعاػ: ﴿َوفَِباُس افتَّْؼَوى َذفَِك َخْرٌ

                                 

 (.2664( أخرجه مسؾم ))

 .34( شورة افـساء: )

 .26( شورة األظراف: )
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 به ادؼصوُد فؽان خرا ًفه، وأحسَن تلوياًل. 

جاِل ـلَّ أَيا ادممـون! إن من افواجِب ظذ  أن يطؾبوا فـساِئفم من افرِّ
ِ
 افـساء

ِ
 أوفقاء

ذي خؾٍق ؾاضٍل، وديٍن مستؼقٍم، ؾؼد ؿال افـبيُّ صذ اهلل ظؾقه وشؾم: )إذا أتاـم من 

ُجوه، إٓ تػعؾوا تؽن ؾتـٌة يف األرِض، وؾساٌد ـبر(  . (4)ترضون ديـَه وأماكَته ؾزوِّ

م ؾاكظروا أَيا األوفقاُء يف هذه األماكِة  ْوا يف حاِل من يتؼدَّ افعظقؿِة، افتي مُحِّؾُتُؿوها، حترَّ

فؽم ضافبًا افـؽاِح من كساِئؽم، شؾوا ظن ديـِه واشتؼامتِه، ابحُثوا ظن أخالِؿه 

 ومعامؾتِه، اكظروا يف أصحابِه وأؿراكِه، وٓ تغركَّؽم ادظاهُر أو ادـاصُب أو األمواُل.

ادرأِة أن اهللَ افويلَّ افؽبَر، افععَّ افعؾقَم، افغافَب واظؾم أَيا األُب، وأَيا افويلُّ ظذ 

َّ وأخػى، يعؾُم خائـَة األظِغ وما ُُتػي افصدوُر، اظؾم أن  افطافَب، افذي يعؾم افرسِّ

اهللَ تعاػ شائُؾك ظن هذه األماكِة يوَم افؼقامِة، ـؾُُّؽم راٍع وـؾُُّؽم مسموٌل ظن رظقتِه، 

َج ابـتَك، أو أختَك من ٓ  -بارك اهلل ؾقك-ؾلِظدَّ  فؾسماِل جوابًا، وإياك إياك أن تزوِّ

با، أو يليت افػواحَش ما طفَر مـفا وما بطَن،  يصع، أو من يؼُب اخلؿَر، أو يلـُل افرِّ

 أو من ٓ ُترىض أخالُؿه وشجاياه، ؾنن هذا خقاكٌة فألماكِة وِؽشٌّ فؾرظقِة. 

 األماكِة أ
ِ
ن تشاوَر افـساَء ؾقؿن يتؼدُم هلن، ؾنكه ٓ جيوز فؽم أَيا األوفقاُء، إن من أداء

أن ُتؽرهوا افـساَء ظذ كؽاِح من ٓ يِرْدن كؽاَحه، ؾنن افـبيَّ صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿد 

هناـم ظن ذفك، شواٌء ـاكت ادرأة بؽرًا أو ثقبًا، ؾػي صحقح مسؾم ؿال صذ اهلل ظؾقه 

                                 

 ( وحسـه.4408( أخرجه افسمذي ))
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 .(4)وشؾم: )وافبؽُر يستلذهنا أبوها(

 .(2)افثقب ؾؼال صذ اهلل ظؾقه وشؾم : )ٓ تـؽْح األيُم حتى تستلمَر(وأما 

وفقـتبه األوفقاُء إػ أن هذه ادشاورَة إكَم تؽوُن بعَد افتحؼِق من اشتؼامِة ديِن ادتؼدِم 

فؾخطبِة، وصالِح أخالِؿه، ؾنن ادرأَة ٓ حقؾَة هلا يف معرؾِة أحواِل افرجاِل وصالِحفم، 

ؼامُة ديِن ادتؼدِم وخؾُؼه، ؾشاور ابـَتك أو أخَتك، وبغِّ هلا حاَفه متاَم ؾنذا ثبَت فك اشت

 افبقان، وُحثَّفا ظذ ؿبوفِه، ؾنن أَبْت ؾاألمُر إفقفا. 

 

                                 

  ( من حديث ابن ظباس ريض اهلل ظـفَم.2546( أخرجه مسؾم ))

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.2543(، ومسؾم )4744( أخرجه افبخاري ))
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 اخلطبة افثاكقة

 أما بعد.

 ؾاتؼوا اهللَ ظباَد اهللِ، واحذروا أشباَب شخطِه، وموِجباِت ُظُؼوبتِه.

 أَيا ادممـون.

 ظضَؾفن، ومـَعفن من كؽاِح إن من اخلقاك
ِ
 افـِّساء

ِ
ِة افتي وؿَع ؾقفا بعُض أوفقاء

 من افرجاِل، إما ضؿعًا يف ادفوِر افعافقِة، أو افرواتِب اجلاريِة، إن 
ِ
افصاْلغ األـػاء

 ـاكت ادرأُة موطػًة أو ظامؾًة أو ؽَر ذفك من األشباِب افواهقِة. 

 أَيا ادممـون.

، ومـَعفن
ِ
ِمْن كؽاِح َمْن ُيرىض ديـُه وخؾُؼه ـبرٌة من افؽبائِر، وشبٌب  إن ظضَل افـساء

فؼوٍر وؾتٍن وظظائَم، ؾاتؼوا اهللَ أَيا األوفقاُء، واظؾؿوا أن أهَل افعؾِم ؿد ؿافوا: إكه 

، ؾنن  افوٓيَة تـتؼُل ظـه إػ افويلِّ األبعِد،  ٍغ َشظيٍّ إذا ظَضَل افويلُّ األؿرُب بدون مسوِّ

ػًما يف ديـِه وخؾِؼه، وؿد رؽبت ؾقه ادرأُة ؾنذا امتـَع ا ـُ ألُب مثاًل من تزويِج ابـتِه 

ُجفا أوػ افـاِس هبا بعَده، من إخوِِتا أو أظَمِمفا وبـقفا إن ـان هلا  ورضقت، ؾنكه يزوِّ

 ويلُّ َمن ٓ ويل فه.  -أي: اْلاـَم افؼظيَّ -أبـاٌء، ؾنن امتـَع همٓء، ؾنن افسؾطاَن 

َيا األوفقاء، وأصؾحوا أظَمفؽم، وشارظوا إػ إظػاِف كساِئؽم بـؽاِح من ؾاتؼوا اهلل أ

 ُيرىض ديـُه وخؾُؼه.

 أَيا ادممـون.

ابِن إن من أظظِم افعضِل وأصدِّ افظؾِم ما تػعؾه بعُض افؼبائِل، من حتجِر ادرأِة ظذ 
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ظؿفا أو ؿريبِفا، ؾال تتزوُج فألبِد، وفو ـاكت ـارهًة فه وٓ تريُده، وإذا تزوجت من 

د بافؼتِل واإلؾساِد، وهذه افعادُة اجلاهؾقُة ظادٌة ؿبقحٌة باضؾٌة، تلباها افـػوُس  ؽره ُهدِّ

افسويُة، وافعؼوُل افراجحُة، ؾقجب ظؾقـا مجقعًا أن كتخذ ظن هذه افعادِة افباضؾِة، 

 وؽِرها من افعوائِد افؼبقحِة ادحرمِة. 

 أَيا ادممـون.

تعاوكوا مجقعًا ظذ تؽثِر افـؽاِح بغ ادسؾؿغ، بتسفقِل أشبابِه واإلظاكِة ظؾقه وافدظوِة 

 إفقه، ؾنكه من كعِم اهللِ اجلؾقؾِة افتي ُيصؾُح اهللُ هبا افعباَد وافبالَد.

 افرصاد وافغـى.افؾفم إكا كسلفك اهلدى وافتؼى وافعػاف و 

 

 

 


