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الخطبة األولى:
إن الحؿد هلل…
وأشفد أن ال إله إال اهلل …..
ِ
ال َو َأك ُتم ُّم ْسؾِ ُؿ َ
ال َت ُؿو ُت َّن إِ َّ
اهلل َح َّق ُت َؼاتِ ِه َو َ
ون﴾
﴿ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذ َ
ين آ َمـُوا ا َّت ُؼوا َ
ٍ
ِ
ِ
أما بعدَّ :
اهلل
الفـدي
كتـاا اهللِخ وخقـ َر
الحـديث
خقـر
ُ
ُ
فنن َ
هـدي محؿـد ىـ َّؾى ُ
ٍ
ِ
ِ
األمور محدثا ُتفاخ َّ
بدطة ضاللة
وكل
وشر
طؾقه وس َّؾ َمخ َّ
طباد اهلل:
كــل يســعى إلــى الســعادن والطؿلكقـــة والراحــةخ و االســتؼرار وهــدو الـــػس
والبالخ وهذا كؾـه ال يتحؼـق إال باميؿـان بـاهلل وحـدهخ والتوكـل طؾقـهخ وتػـويض
وشر َطه من أسبااخ وإن من أطظم ما
األمور إلقهخ مع األخذ بؿا َ
وض َعه من سـنخ َ
يم ِّثر يف ذلك بـا األسرن واستؼامتفا طؾى الحق .ولذلك شرع اهلل الزواج وأمر بـه
وجعؾه من آياته الدالة طؾى طظؿته وكؿال قدرته
ِِ
ِ
ـن َأك ُػ ِسـ ُؽ ْم َأ ْز َواجـِّ ِّلت َْسـ ُؽـُوا إِ َل ْق َفـا َو َج َع َـل َب ْقــَ ُؽم
﴿ َوم ْن آ َياته َأ ْن َخ َؾ َق َل ُؽم ِّم ْ
مود ًن ورحؿ ًة إِ َّن فِي َذل ِ َك ََلي ٍ
ات ِّل َؼ ْو ٍم َي َت َػ َّؽ ُر َ
ون﴾.
َ
َّ َ َّ َ َ ْ َ
فلساس العالقة الزوجقة قائؿة طؾى الرحؿة والؿحبة والرأفة والتآلف

ولذلك كان أطظم ما يطؾب و ُيسـلل طــه يف الـزوجقن الـدين والخؾـق كؿـا يف
الحديث «إذا أتاكم من ترضون ديـه و خؾؼه فلكؽحوه خ إن ال تػعؾوه تؽـن فتــة
األرض وفساد كبقر».
طباد اهلل  :يجب الحرص طؾى الحػـاظ طؾـى األسـرن الؿسـؾؿة وطؾـى بؼائفـا
متحابة متؿاسؽة بعقدن طـن ريـاا التػؽـك والتػـرن فـنن الطـالن هـو أحـب شـي
لؾشقطان
َق َال رس ُ ِ
ِ
ِ
ـم
اهلل َط َؾ ْقه َو َس َّؾ َم« :إِ َّن إِ ْبؾِ َ
قس َي َض ُع َط ْر َش ُه َط َؾى ا ْل َؿا خ ُث َّ
َ ُ
ول اهلل َ -ى َّؾى ُ
َاهم مِـْ ُه مـ ِْز َل ًة َأ ْط َظؿ ُفم فِ ْتـَةًخ َي ِ
جي ُ َأ َحدُ ُه ْم َف َق ُؼ ُ
ـت ك َ
َـذا
ولَ :ف َع ْؾ ُ
ُ ْ
َ
َي ْب َع ُث َس َرا َيا ُهخ َف َل ْدك ُ ْ
ول :ما َىـَ ْع َت َش ْق ًئاخ َق َال ُثم َي ِ
جي ُ َأ َحدُ ُه ْم َف َق ُؼ ُ
ولَ :ما َت َر ْك ُت ُه َحتَّى َف َّر ْق ُت
َّ
َوك ََذاخ َف َق ُؼ ُ َ
قه مِـْه وي ُؼ ُ ِ
بقـَه وبقن امر َأتِ ِهخ َق َالَ :فقدْ كِ ِ
(ر َوا ُه ُم ْسؾِ ٌم).
ُ
ُ ََ
ول :ك ْع َم َأك َْت» َ
َْ ُ َ َْ َ َْ
وهو أحب شـي لؾشـقطان ألن كرـرن وقـوع الطـالن والخؾـع سـبب الكتشـار
الػواحش وتشتت األسر وتػرن األوالد وفساد الؿجتؿع
فال يـبغي الؾجو إلقـه إال إذا دطـت إلقـه الحاجـة الؿؾحـة وىـار البؼـا طؾـى
الحقان الزوجقة فقه ضرر طؾى الزوجقن أو أحدهؿا أو كـان لسـبب شـرطي كسـو
الخؾق أو سو الدين بعد بذل األسباا لتالفقه
طباد اهلل ويف هذا الزمان ولألسف الشديد فنن ضاهرن الطالن والخؾع تػشـت
وكررت بشؽل خطقر ومؾػت لؾـظر وهذا واهلل يمدي إلى خطر طظقم طؾى الػـرد
والؿجتؿع
أال وإن من أطظم أسباا اكتشار الطالن والخؾع -:

 -4البعد طن اهلل وكررن الذكوا والؿعاىي فنن الؿعاىي تزيل الـعمخ ﴿ َو َمـا
َأ َىا َب ُؽم ِّمن ُّم ِصق َب ٍة َفبِ َؿا ك ََس َب ْت َأ ْي ِدي ُؽ ْم َو َي ْع ُػو َطن كَرِ ٍقر﴾
 -4ومـفا جفل كرقر من األزواج والزوجات بحؼون اَلخر فعؾـى الـزوج أن
يؽون حسن الخؾق مع أهؾهخ صقب الؿعاشرنخ قـد أدى الحؼـون لفـاخ ال يظؾؿفـاخ
وال يحؼرهاخ وال يمذيفا بغقر حق .وغقر ذلك من الحؼون.
وكذلك الزوجة:
طؾقفــا أن تســؿعخ وتطقــع لزوجفــا يف الؿعــرو خ وال ت ـدخل يف بقتــه إال مــن
يرضى بهخ وال تصوم كافؾة وهو حاضر إال بنذكهخ وال تخرج إال بنذكهخ وغقـر ذلـك
من الحؼون.
-3ومن أطظـم أسـباا اكتشـار الطـالن والخؾـع خطـر حـزا الـسـويات ومـا
يبروكــه يف أوســاط الـســا مــن التخبقــبخ وحرفــا طؾــى صؾــب الطــالن والخؾــعخ
وإضفار شعارات الحرية والؿساوان والذكوريةخ ويحـاربون الؼوامـ ُة التـي شـرطفا
اهلل لؾرجالخ كل هذا لتخبقب الزوجة طؾى زوجفا وأبقفـا وأخقفـا ولـشـر الػسـاد
يف الؿجتؿع.
 -2ومـفــا متابعــة الؿشــاهقر يف وســائل التواىــل االجتؿــاطي حقــث أ ــم
يظفرون حاالت تبقن سػراهتم وأكالهتم والؿطـاطم وغقرهـا مؿـا يجعـل الزوجـة
تزهد يف حقاهتا و تؽرر من الطؾبات التي قـد يعجـز طـفـا الـزوج وهـذا يـمدي هـذا
إلى بداية الؿشاكل بقن الزوجقن التي تمدي بدورها إلى الطالن.

 -5ومـفا أن كال من الزوجقن يطؾـب الؽؿـال يف اَلخـر وال يرضـى بـالـؼص
والتؼصقر الطر اَلخر الذي هو من طادن البشر
ِ
ِ
ـن اِك ِْشـ َغ ِ
ال ُكـ ِّـل َصـ َـر ٍ ةَـ ِـذ ِه األَ ْج ِفـ َـز ِن َطـ ِ
ـن
َ -6كـ َـذل َك َك ْرـ َـر ُن َتـ َـذ ُّم ِر الـ َّـز ْو َج ْق ِن مـ ْ
ِ ِ
ال َّطر ِ
َ
الح ِدي َر ُة قد َح َو ْت َش ًّرا كرقرا فِي َز ْر ِع َّ
الش ِّك َبـ ْق َن
اَلخ ِر .فنن َهذه األَ ْج ِف َز ُن َ
َ
َب ْع ِ
الر ْي َب ِة.
ض األَ ْز َواجِ خ َوك ََش ِر َّ
 -7ومن األسباا كذلك أن الؿرأن تطؾـب الطـالن لؿجـرد أن زوجفـا تـزوج
طؾقفا وال شك أن هذا من شرع اهلل قال تعالى ﴿ َفانكِحوا ما َطاب َلكُم من النِّس ِ
اء
َ
ِّ َ َ
ُ َ
الث ورباع َفإِ ْن ِخ ْفتُم َأالَّ َتع ِد ُلوا َفو ِ
احدَ ةً﴾ فالواجب طؾـى الؿـرأن الرضـا
َ
ْ
َم ْثنَى َو ُث َ َ ُ َ َ
ْ
بشرع اهلل والصرب طؾى ذلك.
ومن األسباا كذلك إن بعض الرجال إذا تزوج طؾى زوجته ال يعدل بقـفم.
الؾفـم أىـؾل لـــا ديـــا الــذي هـو طصــؿة أمركـاخ وأىــؾل لــا دكقاكــا التـي فقفــا
معاشـاخ وأىؾل لـا آخرتـا التي إلقفا معادكاخ واجعل الحقان زيادن لـا يف كـل خقـرخ
والؿوت راحة لـا من كل شر.

الخطبة الثانية:
الحؿدهلل ..
أما بعد فاتؼوا اهلل طباد اهللخ وأصقعوه وطظؿوه وراقبوه...
طباد اهلل

قــال اهلل طــز وجــل ﴿ َوالالَّتِــي َت َخــا ُف َ
وه َّن فِــي
ون ُك ُشـ َ
ـوه َّن َو ْاه ُجـ ُـر ُ
ـوز ُه َّن َف ِع ُظـ ُ
الؿ َض ِ
وه َّن َفنِ ْن َأ َص ْعـَ ُؽ ْم َفالَ َت ْب ُغوا َط َؾ ْق ِف َّن َسبِقالً﴾.
اج ِع َو ْ
اض ِر ُب ُ
َ
ِ
الر َج ُال َق َّوا ُم َ
اهلل َب ْع َض ُـف ْم َط َؾـى
وقال اهلل طز وجلِّ ﴿ :
ون َط َؾى الـ َِّسا بِ َؿا َف َّض َل ُ
َب ْع ٍ
ض﴾.
فالواجب طؾى الرجال أن يحػظ هذه األسـر و أن يؼومـوا بحـق اهلل طـز وجـل
وأن يمدوا حق الزوجة و أن ال يؼـدموا طؾـى الطـالن حتـى يبـذلوا جؿقـع أسـباا
امىالا فنن اهلل جعل العصؿة يف يده.
والواجب طؾى الؿرأن أن تؼوم بحق الزوج وأن ال تؼدم طؾى صؾب الطالن أو
الخؾــع إال بســبب شــرطي بعــد بــذل جؿقــع أســباا امىــالا حػاضــا طؾــى كقــان
األسرن وحػاضا طؾى الؿجتؿع.
طبــاد اهلل وقــد جــا التوجقــه ببــذل أســباا الصــحة مــن أخــذ لؼــاا االكػؾــوكزا
الؿوسؿقة..
الؾفم اطز امسالم والؿسؾؿقن
وأذل الشرك والؿشركقن ودمر أطدا الدين واكصر طبادك الؿوحدين
الؾفم احػظ طؾقـا األمن واميؿان
الؾفم وفق إمامـا خـادم الحـرمقن وولـي طفـده لؿـا تحـب وترضـى وارزقفـم
البطاكة الصالحة الـاىحة يارا العالؿقن

الؾفــم احػظـــا واحػــظ شــبابـا وكســا كا مــن كقــد الؽائــدين ومؽــر الؿــاكرين
وإفساد الؿػسدين
الؾفم ادفع طـا الغال والوبا
والربا والزكا والزالزل والؿحن
ما ضفر مـفا وما بطن طن بالدكا وسائر بالد الؿسؾؿقن
الؾفم أىؾل أحوالـا وأحوال الؿسؾؿقن يف كل مؽان وردكا وإياهم إلى ديــك
ردا جؿقال
(ارفع يديك )
الؾفم أغرـاخ الؾفم أغرـاخ الؾفم أغرـا
أكت ال َغـي وكح ُن الػؼرا ُ ِ
َ
الغقث واجعل ما
أكز ْل طؾقـا
اهلل ال إ َل َه َّإال َ
فم َ
ال َّؾ َّ
أكت ُ
ُّ

وبالغا إلى ٍ
ً
حقن
أكزلت َلـا ُق َّو ًن
َ

الؾفم اسؼـا الغقث وال تجعؾـا من الؼاكطقن
الؾفــم اغػــر لؾؿســؾؿقن والؿســؾؿات والؿــممـقن والؿممـــات األحقــا مـــفم
واألموات
ربـا هب لـا من أزواجـا وذرياتـا قرن أطقن واجعؾـا لؾؿتؼقن إمامـا ربــا آتــا يف
الـدكقا حســـة ويف اَلخـرن حســـة وقــا طــذاا الــار وآخــر دطواتــا الحؿــد هلل را
العالؿقن

