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 الخطبة األولى 
من يهده اهلل فال مضل ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، نحمده ونستعينو ونستغفره الحمد هلل .. إف 

، وأشهد أف محمدًا عبده ورسولو ، صلى اهلل وسلم لو ومن يضلل فال ىادي لو ، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو 
 آلو وصحبو والتابعين ومن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين . وبارؾ عليو وعلى 

 

 أما بعد : 

 َواِحَدةٍ  نػَّْفسٍ  مِّن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اتػَُّقواْ  النَّاسُ  أَيػَُّها يَا :  وعظموا أمره وال تعصوه، وأطيعوه  –تعالى  –فاتقوا اهلل 
َها َوَخَلقَ  ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنػْ ـَ  بِوِ  َتَساءُلوفَ  الَِّذي الّلوَ  َواتػَُّقواْ  َوِنَساء َكِثيراً  االً رِجَ  ِمنػْ ) سورة   َرِقيباً  َعَلْيُكمْ  َكافَ  الّلوَ  ِإفَّ  َواأَلْرَحا
 . ( ٔالنساء

 

الرجاؿ  كوففي رحاب األسرة الهادئة والعائلة المتماسكة تنمو الخالؿ الطيبة وتستحكم التقاليد الشريفة ويتعباد اهلل : 
ـ بححواؿ األسرة وأف سالالبيوت ، وال غرو أف يهتم اإل وتتربى النساء الالئي يقمن على أعرؽذين يؤتمنوف على أعظم األمانات ال

 . بالوصايا التي تجعل امتدادىا خيراً ونعمة  ىايتعاىد نماء

األسرة كلهم من والد بين أفراد أوامر مؤكدة  –صلى اهلل عليو وسلم  –وفي سنة رسولو  –تعالى  –وفي كتاب اهلل 
إذ أف العناية بسالمة األسرة ىي وحدىا طريق األماف ؛ ووالدة وذي رحم قريب أو بعيد تزجي مسيرة األسرة نحو البناء والسعادة 

 . وىيهات أف يصلح مجتمع رثت فيو حباؿ األسرة أو وىت روابطها ،  كلهاللجماعة  

 َجَعلَ  َوالّلوُ   : -سبحانو  -فقاؿ ، أوصاؿ ىذه القطعة من المجتمع الكبير  النعمة السارية في وقد نوه القرآف الكريم بجالؿ
 وفَ َيْكُفرُ  ُىمْ  الّلوِ  َوبِِنْعَمتِ  يُػْؤِمُنوفَ  َأفَِباْلَباِطلِ  الطَّيَِّباتِ  مِّنَ  َوَرَزَقُكم َوَحَفَدةً  بَِنينَ  َأْزَواِجُكم مِّنْ  َلُكم َوَجَعلَ  َأْزَواجاً  أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم

 ( .  2ٕ) سورة النحل 
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بل ، إف الزوجين وما بينهما من عالقة أو الوالدين وما يترعرع في أحضانهما من بنين وبنات ال يمثالف أنفسهما فحسب 
ومن ثم فإف الشيطاف حين يفلح في فك روابط األسرة ال يهدـ بيتًا واحدًا وال يصنع شرًا محدودا ؛ يمثالف حاضر أمة ومستقبلها 

  ..ما يوقع األمة جمعاء في شر بعيد المدى إن.. 

صلى اهلل  –عن النبي  –رضي اهلل عنو  –عن جابر ف فساد األسرة قرة عين الشيطاف .. وتحمل ىذا الحديث لتعرؼ أ
ىم يجيء أحدُ  ؛ هم فتنةأعظمُ  منزلةً  م منوُ فحدناىُ .. سراياه  ثم يبعثُ  لماءِ او على عرشَ  يضعُ  إبليسَ  " إفَّ قاؿ : أنو  –عليو وسلم 

يو منو دنِ فيُ  ؛و بينو وبين امرأتِ  و حتى فرقتُ ىم فيقوؿ : ما تركتُ أحدُ  ثم يجيءُ ، شيئا  ما صنعتَ : فيقوؿ ، كذا وكذا   فعلتُ : فيقوؿ 
 رواه مسلم .  "فيلتزمو  ؛أنت  مَ عْ ويقوؿ : نِ 

 

بيوت لهم وال سكن مشردوف الذين ال حق قدرىا إال الأيها المسلموف : السكن والطمحنينة في البيوت نعمة ال يقدرىا 
 . .، والتذكير بالسكن يمس المشاعر الغافلة عن قيمة ىذه النعمة وال طمحنينة 

يريد اإلسالـ البيت ىكذا  ( ، 1ٓالنحل) سورة . .. َسَكناً  بُػُيوِتُكمْ  مِّن َلُكم َجَعلَ  َوالّلوُ  إلى البيت نظرة اإلسالـ 
سواء بكفايتو المادية للسكنى .. وتحمن طمئن إليو النفس وتسكن مريحًا تاف النفسي ، ىكذا يريده مكانا للسكينة القلبية واالطمئن

إنما .. فليس البيت مكانا للنزاع والشقاؽ والخصاـ ، وبسكن من فيو كل إلى اآلخر اطمئناف من فيو بعضهم ببعض بوالراحة أو 
فال يدخلو ؛ سالمو واطمئنانو أمنو و ليضمن لو ـ للبيت حرمتو ومن ثم يضمن اإلسال ؛ىو مبيت وسكن وأمن واطمئناف وسالـ 

أحد على وال يتطلع أحد على من فيو لسبب من األسباب ، وال يتجسس ، داخل إال بعد استئذاف ، وال يقتحمو أحد بغير حق 
 فيروع أمنهم ويخل بالسكن الذي يريده اإلسالـ للبيوت . ؛ أىلو في غفلة منهم أو غيبة 

 

 : األسرة ىي المحوى الطبيعي لكال الجنسين والمستقر الوحيد الزكي لعالقتهما ، والحاجة الجسدية عامل عباد اهلل
فطري وعاطفة مساعدة في تكوين األسرة ، أما األساس الكريم الراقي فهو الصحبة القائمة على الود واإليناس والتآلف ، وىذا 

َها َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ  نػَّْفسٍ  مِّن َخَلَقُكم الَِّذي ُىوَ  :  ر قصة الخليقةلذي نوه القرآف الكريم بو عندما ذكااألساس ىو   َزْوَجَها ِمنػْ
َها لَِيْسُكنَ   . ( 11ٔاألعراؼ) سورة  ... ِإلَيػْ
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في كنفو عند القلق ويلتمس  ويستريح معو ويهدأواطمئناف المرء إلى أنو مع شخص يزيد بو وىذا السكن معناه االستقرار 
 عند الضيق . عو مة البشاش

  .في التفكير وسقوط في الشعور  سقوطرباط جسدي وحسب وفهم الزواج على أنو 

 َأْزَواجاً  أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم َخَلقَ  َأفْ  آيَاتِوِ  َوِمنْ  :  -عز وجل  -وتدبر معي قوؿ اهلل ، إف األمر أعلى من ذلك وأكبر 
َها لَِّتْسُكُنوا َنُكم َوَجَعلَ  ِإلَيػْ  . (  ٕٔالرـو) سورة  يَػتَػَفكَُّروفَ  لَِّقْوـٍ  آَليَاتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإفَّ  َورَْحَمةً  َودَّةً مَّ  بَػيػْ

 

يتذكروف يد اهلل التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا قلما ولكنهم ، إف الناس قد تشغلهم تلك الصلة بين الرجل والمرأة 
ة سكنًا للنفس وراحة للجسم والقلب واستقرارًا للحياة والمشاعر ، وجعلت في تلك الصل العواطفوأودعت نفوسهم ىذه 

َها لَِّتْسُكُنوا ...  : والمعاش وأنسًا لؤلرواح والضمائر واطمئنانًا للرجل والمرأة على السواء َنُكم َوَجَعلَ  ِإلَيػْ  ِفي ِإفَّ  َورَْحَمةً  مََّودَّةً  بَػيػْ
لآلخر  امن الجنسين على نحو يجعلو موافق في خلق كل   –سبحانو  –مة الخالق فيدركوف حك؛  يَػتَػَفكَُّروفَ  لَِّقْوـٍ  آَليَاتٍ  َذِلكَ 

ويجداف في اجتماعهما السكن واالكتفاء والمودة والرحمة حتى ، ملبيًا لحاجاتو الفطرية يجد عنده الراحة والطمحنينة واالستقرار 
 . أف يتعاونا على طاعة اهلل حتى يصال إلى الجنة : يحققا الغاية العظمى 

 

أو بالتعبير الصحيح يحتاج إلى .. لكن بناء البيوت على ىذه الحقيقة الروحية يحتاج إلى كثير من التثقيف والتحديب 
  ... يحتاج إلى الخلق والدين الخلق والدين 

سالـ ومن ثم عني اإل؛ إنها تشبو من القوة صلة المرء بنفسو .. اآلماد الجذور بعيدة  ةإف العالقات بين الزوجين عميق
 . ( 12ٔالبقرة) سورة  ... لَُّهنَّ  لَِباسٌ  َوأَنُتمْ  لَُّكمْ  لَِباسٌ  ُىنَّ  ...  : واالرتفاع بجوىرىا وصيانة ظاىرىا وباطنهابالمحافظة عليها 

عند  الناسِ  ن أشرِّ مِ  " إفَّ :  -اهلل عليو وسلم صلى  –قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  –رضي اهلل عنو  –لخدري اعن أبي سعيد 
  .رواه مسلم . ىا "سرَّ  ثم ينشرُ و وتفضي إليو ي إلى امرأتِ فضِ ل يُ الرجُ .. يـو القيامة   منزلةً اهلل

.. و أىلَ  توُ و ومالعبَ و لفرسِ و وتحديبَ و بقوسِ باطل إال رميَ  المسلمُ  ما يلهو بو الرجلُ  " كلُّ :  -صلى اهلل عليو وسلم  –وقاؿ 
  .. أخرجو الترمذي وابن ماجة من الحق " فإنهنَّ 
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 بين الزوجين . فانظر كيف عد من الحق ىذه الصلة اإلنسانية الخاصة 

 رواه مسلم .  الحة "الصَّ  الدنيا المرأةُ  متاعِ  وخيرُ ، نيا متاع " الدُّ :  -صلى اهلل عليو وسلم  –وقاؿ 

طيفة العشرة القويمة وبهذا النصح أُفهم الرجل أف من أفضل ما يستصحبو في حياتو ويستعين بو على واجباتو الزوجة الل
ه و بما يكرَ ها وال مالِ و في نفسِ وال تخالفُ ، ر و إذا أمَ وتطيعُ ، ر ه إذا نظَ رُّ سُ التي تَ " أو التي وصفها في حديث آخر بقولو :  ..الخلق 

 رواه الترمذي .  "

 

فإذا انتهت ىذه الدنيا ..  وإف رابطة ىذه األسرة تعلو في البقاء، إف ىذه الزوجة ىي دعامة البيت السعيد وركنو العتيد 
 ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  يَْدُخُلونَػَها َعْدفٍ  َجنَّاتُ  ََ  : ـ شملهم مرة أخرى ىناؾ في الدار اآلخرةتركها أىلها فرادى أو جماعات التحو 

 .  ٖٕالرعد ... َوُذرِّيَّاتِِهمْ  َوَأْزَواِجِهمْ  آبَائِِهمْ 

ُهمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ   : بآبائهم المجدينوفي سبيل جمع الشمل يلتحق األبناء المقصروف    أَْلَحْقَنا بِِإيَمافٍ  ُذرِّيػَّتُػُهم َواتػَّبَػَعتػْ
َناُىم َوَما ُذرِّيػَّتَػُهمْ  ِبِهمْ   .  ٕٔالطور ... َشْيءٍ  مِّن َعَمِلِهم مِّنْ  أَلَتػْ

 

 -الحالية واألبوة الكادحة  ةظل األم ففي، أيها المسلموف : ولن توجد بيئة أزكى وال أجدى من األسرة في تربية األوالد 
لذلك كانت حماية  ؛تتم كفالتهم وتتفتق براعمهم وتستوي أعوادىم وترتقب ثمارىم  -المشاعر اإلنسانية  أعمقوىما من أوثق و 

نباتهم وما اشتكت المجتمعات من أفراد سوء إال ل، وكاف تمهيد الطريق أمامها من أفضل القربات ، األسرة من أعظم الواجبات 
 أو ال أسرة . .. في أسرة متهالكة أو مشتتة في الغالب 

 

فحمر اهلل بالزواج وحث عليو وجعلو من  ؛ عباد اهلل : لقد جاءت توجيهات اإلسالـ لبناء األسر البناء الصحيح منذ البداية
وحث على تيسيره وتسهيل ، واج وإعانة من ال يقدر على الز ، وأمر بتزويج البنات والبنين ، سنن المرسلين وىدي الصالحين 

 ..ونهى عن كل ما يعوؽ تمامو ويعكر صفوه ، طريقو 
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فال الرجل ُيكره ؛ وفي حرية االختيار االستئذاف واالستئمار ، في االختيار وجو بما فيو المصلحة التامة الخلق والدين و 
لى المرأة وحق المرأة وتعاليم تفصل حق الرجل ع على أخذ من يكره وال الفتاة ترغم على قبوؿ من تبغض ، وقرر اإلسالـ مبادئ

 بِاْلَمْعُروؼِ  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوَلُهنَّ  ... ( ، 1ٔالنساء) سورة   ... بِاْلَمْعُروؼِ  َوَعاِشُروُىنَّ  ... قاعدتها :  على الرجل ..
 . ( 1ٕٕ البقرة) سورة   ... َدرََجةٌ  َعَلْيِهنَّ  َوِللرَِّجاؿِ 

 

وفيها ضمانات موثقة للحياة الزوجية ، وودًا وتعاونًا ىا برًا وتقوى فرت من الخير لؤلسر ما يمؤل أرجاءتعاليم و وىي 
من حظوظ الصحة النفسية ما يجعلهم أصلح باال  واوينبت األوالد نباتًا حسنًا وينالوضمانات أعظم لتسعد الحياة واستقرارىا 

 . .زوجين تكاليف تناسبو ومسئوليات توائمو وجعلت على كل واحد من ال، وأسعد حاالً 

 ؛عن رعيتو وكلكم مسئوؿٌ  كم راعٍ  كلُّ " أالقاؿ :  –صلى اهلل عليو وسلم  –أف النبي  –رضي اهلل عنو  –عن ابن عمر 
 على بيتِ  اعيةٌ ر  عنهم ، والمرأةُ  و وىو مسئوؿٌ بيتِ  على أىلِ  راعٍ  والرجلُ ، و عن رعيتِ  وىو مسئوؿٌ  الذي على الناس راعٍ  فاألميرُ 

رواه  "وعن رعيتِ  وكلكم مسئوؿٌ  راعٍ  أال فكلكم ؛عنو  ه وىو مسئوؿٌ سيدِ  على ماؿِ  راعٍ  عنهم ، والعبدُ  ه وىي مسئولةٌ ها وولدِ بعلِ 
  .وىذا لفظ مسلم . البخاري ومسلم ،

ها خمسَ  ت المرأةُ لَّ " إذا صَ :  -و وسلم يصلى اهلل عل –قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  –رضي اهلل عنو  –وعن أبي ىريرة 
 رواه اإلماـ أحمد في مسنده وابن حباف في صحيحو . "  شاءتْ  الجنةِ  ي أبوابِ أمن  ها دخلتْ لَ بعْ  تْ ها وأطاعَ فرجَ  نتْ وحصَّ 

 

صلى اهلل عليو  –قاؿ رسوؿ اهلل قالت :  -رضي اهلل عنها  –وحسن الخلق في األسرة من أمارات اإليماف ، عن عائشة 
 . .رواه الترمذي  هم بحىلو "لطفُ هم خلقا وأالمؤمنين إيمانا أحسنُ  لِ ن أكممِ  " إفَّ :  -وسلم 

 . .ه الترمذي وابن ماجة بإسناد صحيحروا م ألىلي "كُ نا خيرُ أو ، و ألىلِ  كمْ خيرُ  كمْ " خيرُ :  -صلى اهلل عليو وسلم  –وقاؿ 

تطعمها إذا  نا عليو ؟ قاؿ : أفْ أحدِ  زوجةِ  ا حقُّ م اهلل .. : يارسوؿَ " قلت وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيو قاؿ : 
 . رواه أبو داود  ر إال في البيت "ح وال تهجُ قبِّ وال تُ  وَ ب الوجْ وال تضرِ ( ، أو اكتسبت ) ت وتكسوىا إذا اكتسيْ ، مت طعِ 
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الطرؼ اآلخر أيها المسلموف : معرفة كل من الزوجين بما لو من حقوؽ وما عليو من واجبات والقياـ بذلك واحتراـ 
  ..واحتراـ المواقع والمسئوليات باب التفاىم والرضا وسبب لالستقرار والنجاح 

والغرض منها أف يسير البيت ، فالرجل في شريعة اهلل رب البيت وقيِّم األسرة ، وىذه ميزة تكليف أكثر مما ىي تشريف 
  ..أف تكوف أي شركة من غير رئاسة مسئولة وفق نظاـ سائد ال وفق مآرب متدافعة ورغبات متناَزعة ، ومن العبث 

والرجل أجدر من ، وترؾ زماـ البيت في يد المرأة وضع لؤلمور في غير نصابها أو ىو تحميل العبء للكاىل الضعيف 
فعة فإف ما برأه اهلل عليو من احتماؿ وصالبة ومقدرة واسعة على الكسب والنفقة ومدا اسة األسرة ؛ئبحق إدارة البيت ور  امرأتو

 ِمنْ  أَنَفُقواْ  َوِبَما بَػْعضٍ  َعَلى بَػْعَضُهمْ  الّلوُ  َفضَّلَ  ِبَما النَِّساء َعَلى قَػوَّاُموفَ  الرَِّجاؿُ   كل ذلك يجعلو أولى بالترجيح :.. أمواج الحياة 
 . (  ٖٗالنساء) سورة  ... َأْمَواِلِهمْ 

 

ف اـ بالمصالح وتحمل المسئولية ، وإىي الرعاية والحفظ والقيبل ، والقوامة ليست تسلطًا وال تعسفًا وال ظلمًا أو ترفعا 
 ىو قلب للفطرة ومعاكسة للطبيعة . الدعوة إلى عكس ذلك بدعوى المساواة أو الحرية 

 

 عبء و ىو الذي يحمل الالزوجاف ومن أشد ما يعنت الرجل ألنعباد اهلل : ولما كانت نفقات البيت من أىم ما يواجو 
أف النفقة التي  –صلى اهلل عليو وسلم  –بين النبي  أىلو ..في لب ويترؾ أثر سيء في نفسو و ؼ اآلراء فيما يجوربما كاف الختال

أنفقتو  " دينارٌ فقاؿ :  ،بل ىي من الصدقات الباقية ، البد منها للبيت والتي يسعد البيت ببذلها ليست من المستهلكات الضائعة 
و على ها أجرًا الذي أنفقتَ ظمُ أع.. ك تو على أىلِ أنفقْ  سكين ودينارٌ ت بو على مِ قْ تصدَّ  ة ودينارٌ بأنفقتو في رقَ  اهلل ودينارٌ  في سبيلِ 

 رواه مسلم . " كأىلِ 

 

ومن ، فإف من الناس من يضيع مصالح أىلو أو يسيء تقديرىا أو يمتنع عن سد ثغورىا ؛ وىذا توجيو يستحق التحمل 
 .. كثيرة   والمطالب التي تعرض وترفض،  ينقطع حوؿ نفقات البيوت يكاد الوالجدؿ ، النساء من تبالغ في إرىاؽ زوجها 
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واإلسالـ يكره أف ، حوؿ ىذا وجداؿ حصل نقاش  -وىو أشرؼ البيوت  –صلى اهلل عليو وسلم  –وفي بيت النبي 
 مِّن َسَعةٍ  ُذو  لِيُنِفقْ   : - عز وجل –تكوف أمور النفقة سببًا في تعريض األسرة كلها للمتاعب وتهديد مستقبلها ، يقوؿ اهلل 

  ُيْسراً  ُعْسرٍ  بَػْعدَ  اللَّوُ  َسَيْجَعلُ  آتَاَىا َما ِإالَّ  نَػْفساً  اللَّوُ  يَُكلِّفُ  اَل  اللَّوُ  آتَاهُ  ِممَّا فَػْليُنِفقْ  ِرْزقُوُ  َعَلْيوِ  ُقِدرَ  َوَمن َسَعِتوِ 

 ( .  2الطالؽ)سورة 

 

وىي أوامر عرضت في ، ك بعروة التقوى مسِّ مر التي توصي بحسن الخلق وتُ وىذا األمر اآللهي جاء بعد جملة من األوا
 ِبَمْعُروؼٍ  فََحْمِسُكوُىنَّ  ...:  -سبحانو  -فبعد أف قاؿ ؛ سياؽ ما يمر بالبيوت من منازعات وما ُيخاؼ على حبالها من انقطاع 

 يُػْؤِمنُ  َكافَ  َمن بِوِ  يُوَعظُ  َذِلُكمْ  :  -سبحانو  –قاؿ  ..  لِلَّوِ  الشََّهاَدةَ  َوَأِقيُموا مِّنُكمْ  َعْدؿٍ  َذَويْ  َوَأْشِهُدوا ِبَمْعُروؼٍ  فَارُِقوُىنَّ  َأوْ 
 بَاِلغُ  اللَّوَ  ِإفَّ  َحْسُبوُ  فَػُهوَ  اللَّوِ  َعَلى يَػتَػوَكَّلْ  َوَمن َيْحَتِسبُ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  * َويَػْرزُْقوُ   َمْخَرجاً  لَّوُ  َيْجَعل اللَّوَ  يَػتَّقِ  َوَمن اآْلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاللَّوِ 
سورة )  ُيْسرا َأْمرِهِ  ِمنْ  لَّوُ  َيْجَعل اللَّوَ  يَػتَّقِ  َوَمن ...    وقاؿ : ،(  ٖ -ٕ الطالؽ) سورة   َقْدراً  َشْيءٍ  ِلُكلِّ  اللَّوُ  َجَعلَ  َقدْ  َأْمرِهِ 

 ( .  ٘) سورة الطالؽ   َأْجراً  َلوُ  َويُػْعِظمْ  يَِّئاتِوِ سَ  َعْنوُ  يَُكفِّرْ  اللَّوَ  يَػتَّقِ  َوَمن...  وقاؿ :  ( ، ٗالطالؽ 

 

 .وىذا يفسر لك أيضا سر افتتاح سورة النساء باألمر بالتقوى ؛ إذف عماد سعادة البيوت التقوى ثم التقوى ثم التقوى 

 

  . ونفعنا بما فيو من اآليات والذكر الحكيم، العظيم بارؾ اهلل لي ولك في القرآف  

 ىذا واستغفر اهلل العظيم لي ولكم .  أقوؿ قولي

 

 الخطبة الثانية : 

ده ال شريك لو الملك الحق شهد أف ال إلو إال اهلل وحمالك يـو الدين ، وأ. الرحمن الرحيم .  الحمد هلل رب العالمين
 صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو وعلى آلو وصحبو أجمعين .  ،وأشهد أف محمداً عبده ورسولو ، المبين
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 بعد :  أما

فقد يعتكر الجو وقد تثور ؛ إف طبائع البشر تحبى ىذا  ..فليعلم أنو لن يهب النسيم علياًل داخل البيت على الدواـ 
من الرضا  وانتظار اللذة الخالصة في الدنيا عجز ، وقلما عاش إنساف على حالة ثابتة، وارتقاب الراحة الكاملة وىم ، الزوابع 

قل توطين النفس على تحمل بعض المضايقات وترؾ التعليق المرير عليها أو ترتيب النتائج الكبيرة ومن الع وانعداـ العتاب ،
  .لوقوعها 

 

.. ولما كاف الرجل في نظر اإلسالـ ىو رب البيت ومالك زمامو فإنو مطالب بتصبير نفسو على ما ال يحب أحيانا ، نعم 
لذلك  ؛ومجيء امرأتو وفق آمالو كلها بعيد لمثل األعلى في بيتو متعذر دانو افإف نش؛ مطالب بإساغة بعض التصرفات الساذجة 

 ؛اله أعْ  لعِ في الضِّ  شيءٍ  جَ وَ أعْ  من ضلع ، وإفَّ  تْ قَ لِ خُ  المرأةَ  فإفَّ ؛ اء وا بالنسَ وصُ تَ " اسْ :  -صلى اهلل عليو وسلم  –قاؿ رسوؿ اهلل 
  .رواه البخاري ومسلم . خيرا " ساءِ وا بالنِّ وصُ تفاسْ ؛ أعوج  و لم يزؿْ تركتَ  و وإفْ تقيمو كسرتَ  فإف ذىبتَ 

بها  تعتَ بها استمْ  تَ عْ تمتػَ فإف اسْ ؛ يقة لك على طرِ  تستقيمَ  نْ لَ ..لع من ضِ  تْ قَ لِ خُ  المرأةَ  " إفَّ م : لوفي رواية عند مس
 وىذا ما يكرىو اإلسالـ .  ، ها "ىا طالقُ وكسرُ .. ا كسرتها هَ تقيمَ  ذىبتَ  وإفْ ، ج وَ وبها عِ 

 

ن الرذائل النفسية تحقير نعمة الزوج وتقليل شكرىا أو نسياف الرجل فضل المرأة وتضحيتها ، إف المرأة التي تبني وم
 إلى النار ، ونسياف الجميل شائع في خالئق الناس رجااًل وإناثاً .  ر نعمتو تخط لنفسها طريقاً سلوكها على جحد زوجها وكف

 -رضي اهلل عنهما  –عن ابن عباس  ..لجحود ذريعة الستحقاؽ عذاب اهلل ا –صلى اهلل عليو وسلم  –وقد عد النبي 
: باهلل ؟ قاؿ  رفَ فُ يكْ أَ :  يلَ قِ  ،ف فرْ كْ ا النساء يَ هَ ر أىلِ فإذا أكثَ  ارَ النَّ  يتُ رِ " أُ :  -صلى اهلل عليو وسلم  –قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ 

رواه  قط " منك خيراً  : ما رأيتُ  قالتْ منك شيئًا  ىر ثم رأتْ الدَّ  نَّ داىُ إلى إح لو أحسنتَ .. اف سَ اإلحْ  فَ رْ ير ويكفُ العشِ  فَ فرْ كْ يَ 
 البخاري . 
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بل يجب أف يذكر ، وعلى الرجل أال يسترسل مع مشاعر الضيق وأال يحبس نفسو مع الجانب الذي يسوؤه من زوجتو 
: " ال  -صلى اهلل عليو وسلم  –رسوؿ اهلل قاؿ  ..ولن يُعدـ ما تطيب بو نفسو من سيرتها ومعاملتها ، جوانب الخير األخرى 

 رواه مسلم .  " ( أو قاؿ غيره، ) ي منها آخر لقاً رضِ ه منها خُ كرِ   إفْ ؛ مؤمنة  مؤمنٌ  ؾُ رَ يفْ 

فإف غلبتو مشاعر التشاـؤ وظن من نفسو أنو يكره فليعلم أف ىذه المشاعر كثيرًا ما تكذب وأف المرء قد يفرط في 
 َوَيْجَعلَ  َشْيئاً  َتْكَرُىواْ  َأف فَػَعَسى َكرِْىُتُموُىنَّ  فَِإف بِاْلَمْعُروؼِ  َوَعاِشُروُىنَّ  ... :  -تعالى  –لذلك قاؿ  ؛أسباب خيره ومصادر نفعو 

 . (  1ٔ النساء) سورة  َكِثيراً  َخْيراً  ِفيوِ  الّلوُ 

على الزوجين أف .. العقوؽ وتقصير أحد الشريكين ليس مبررًا لآلخر أف يقصر في حق شريكو أو يقابلو باإلساءة و 
وال يلتفتا ،يستحضرا المقاصد السامية في الحياة األسرية من اإلعفاؼ والسكن والتعاوف على البر والتقوى وتربية النشء الصالح 

َنُكمْ  اْلَفْضلَ  تَنَسُواْ  َوالَ  .. : إلى القشور  . (  2ٖٕ البقرة) سورة  ... بَػيػْ

 

   يبني من شئوف األسرة والمجتمع ..والبالغ بدالً من إشغاؿ الناس بما يهدـ والوإف ىذه المعاني أولى بالعناية 

على المصلحين والناصحين وأرباب األقالـ واإلعالـ أف يعنوا أشد العناية بصالح األسر واستقرارىا وقياـ البيوت وشد 
 م ويسعد أعمارىم . واهلل المسئوؿ أف يحفظ على المسلمين دينهم وأمنهم وأف يصلح أحواله، بنيانها 

 

وسلم وبارؾ على  اهلل الهاشمي القرشي ، اللهم صلِّ  وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد، ىذا 
وارض اللهم عن األئمة المهديين والخلفاء المرضيين ، عبدؾ ورسولك محمد وعلى آلو الطيبين الطاىرين وصحابتو الغر الميامين 

 ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يارب العالمين . ، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين  -مر وعثماف وعلي وع أبي بكرٍ  -

 

واجعل ىذا البلد مطمئنا وسائر بالد ، وأذؿ الشرؾ والمشركين ودمر أعداء الدين  ،اللهم أعز اإلسالـ والمسلمين 
 المسلمين . 

 ، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ..رنا ئمتنا ووالة أمو أصلح أو ، اللهم آمنا في أوطاننا 
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  ، وىيء لو البطانة الصالحة ..جعل عملو في رضاؾ او ، اللهم وفق خادـ الحرمين الشريفين لهداؾ 

اللهم وفق النائب الثاني لما فيو الخير للبالد  ،تم عليو الصحة والعافية أاللهم  لهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى ،ال
 وكن لهم جميعاً موفقاً مسدداً لكل خير وصالح . ، و سبيل الرشاد واسلك ب، والعباد 

 

 اللهم ادفع عنا الغال والوبا والربا والزنا والزالزؿ والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

 

، ىم ، واحقن دماءحواؿ المسلمين . اللهم اجمعهم على الحق والهدى سلمين . اللهم أصلح أحواؿ الماللهم أصلح أ
 واكبت عدوىم . ، حوالهم ، وأصلح أوآمنهم في ديارىم ، وأرغد عيشهم 

 

اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكاف ، اللهم انصرىم في فلسطين ، اللهم انصر المرابطين في أكناؼ 
 بيت المقدس ، اللهم اجمعهم على الحق يارب العالمين . 

 

 اللهم عليك بحعداء الدين فإنهم ال يعجزونك . عبادؾ المؤمنين ، تابك وسنة نبيك و اللهم انصر دينك وك

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار . 

 وبلغنا فيما يرضيك آمالنا . ، ويسر أمورنا  ، واستر عيوبنا، ذنوبنا اللهم اغفر 

 ء .ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم إنك سميع الدعا

 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين . ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 
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