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 بين الزوجين تعامبلآداب الم

بين  تعامبلآداب المخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد 
تماُسك الُمجتمع واتصالو ببعضو، وأن لِبَنتو األساسية ىي اأُلسرة، وأن الزوجين  ها عن"، والتي تحدَّث فيالزوجين

ىما رُكنا أيّْ ُأسرة، وتوجَّو بالنصائح المهمة لكل زوٍج وزوجة بضرورة التروّْي وإعادة النظر قبل اللجوء في حل 
 .قبل إيقاع الطبلق الُمشكبلت إلى الطبلق، وقد أرشَد إلى العديد من ُسُبل العبلج الُمتاحة

 

 الخطبة األولى

أحمده وأوضَح بفضلو سبيَل الرشاد، وقهَر بُحجَّتو أىل العناد، الحمد هلل دبَّر بحكمتو شؤون العباد،  ،الحمد هلل
تنزَّه عن األشباه ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ونِعُم ربنا بالشكر تزدادوأشكره  - سبحانو -

خصَّو ربُّو بالمقام المحمود والحوض المورود في يوم نا محمًدا عبُد اهلل ورسولو شهد أن سيدنا ونبيَّ ، وأواألنداد
، والتابعين ومن تِبَعهم دامجالبَ َررَة األوأصحابو ، الطيبين األسياد، صلَّى اهلل وسَلم وباَرك عليو وعلى آلو المعاد

 .يًدا ُمتطاِول اآلمادمز  كثيًرا  ، وسلَّم تسليًماإلى يوم التنادبإحساٍن 

 أما بعد:

 تُ ْرَجُعونَ  يَ ْوًما َوات َُّقوا ،-رحمكم اهلل  -، فاتقوا اهلل -وجل  عزَّ  -ونفسي بتقوى اهلل  -أيها الناس  -فُأوصيكم 
، ومن قِنع باليسير ىاَن عليو العسير، في االكِتساب تورَّعَ  اتَّقى الحسابَ فمن  ،[ٕٔٛ: البقرة] اللَّوِ  ِإَلى ِفيوِ 

 .واألياُم تُبِلي األفعال، وتمُحو اآلثار، وتُميُت الذكرَ 
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ذكٍر ال يُنَسى، وآثاٍر ال ُتمَحى؛ من اإليمان واإلخبلص، وبذل المعروف، وحبّْ فاجتِهدوا في فعٍل ال يَبلى، و 
ق َيطيُب العيُش، الناس؛ فقد ُجِبَلت القلوب على حبّْ من أحسَن إليها، وبليِن الكبلِم تدوُم المودَّة، وبُحسن الُخلُ 

َنكَ  الَِّذي فَِإَذا َأْحَسنُ  ِىيَ  بِالَِّتي اْدَفعْ  السَّيَّْئةُ  َواَل  اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي َواَل وبخفِض الَجناح تستقيُم األمور،  َنوُ  بَ ي ْ  َوبَ ي ْ
 .[ٖ٘ ،ٖٗ: فصلت] َعِظيمٍ  َحظ   ُذو ِإالَّ  يُ َلقَّاَىا َوَما َصبَ ُروا الَِّذينَ  ِإالَّ  يُ َلقَّاَىا َوَما( ٖٗ) َحِميمٌ  َوِليّّ  َكأَنَّوُ  َعَداَوةٌ 

 أيها المسلمون:

رُ  َوَأْنتَ  فَ ْرًدا َتَذْرِني اَل  َربّْ : -عزَّ شأنُو  - يقول اهلل ، اإلنساُن مدنيّّ بطبعو، [ٜٛ: األنبياء] اْلَوارِثِينَ  َخي ْ
يها، يُقيُم عبلقاتو االجتماعية بدًءا من طفولتو الُمبكرة مع اجتماعيّّ بِفطرتو، يعيُش مع الجماعة، يتأث َُّر بها، ويُؤث ُّْر ف

ليمتدَّ اتصالُو وتفاُعلو في دوائر ُمتصلة؛ في مدرستو، وسوقو، وعملو، ، ثم أفراد أسرتو وأقاربو وجيرانو، أمو وأبيو
 وسائر أنحاء بلده، وُمجتمعو الكبير.

 - بإذن اهلل - مداده بأعضاء فاعلين ُمنسِجمين، وذلك يبدأُ وتماُسك الُمجتمع وسبلمُتو ونموُّه وانسجاُمو يتمُّ بإ
من عَتَبة األسرة؛ فهي اللَِّبنُة األولى في الِبنية االجتماعية، والمرأُة والرجُل شقيقان قرينان لهما دورىما الُمشترك، 

ويُكاِفحان من أجِل  ، يعمبلن ويكَدحانفهما الزوجان واألبَوان واألخ واألختوالتمازُُج في األسرة والُمجتمع، 
َها وَُكبَل  اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجكَ  َأْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  يَا َوقُ ْلَناعيٍش كريٍم، وحياٍة سعيدٍة ُمستقرة،   َواَل  ِشْئُتَما َحْيثُ  َرَغًدا ِمن ْ

هَ  اْىِبطَا قَالَ ، [ٖ٘: البقرة] الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  فَ َتُكونَا الشََّجَرةَ  َىِذهِ  تَ ْقَربَا  .[ٖٕٔ: طو] َجِميًعا اِمن ْ

ومن ىنا؛ فإن الزواَج والحياَة األسرية ىي محلُّ االىِتمام في ديننا، ومحلُّ العناية من علمائنا وأىل الِفكر والرأي 
فينا وعلماء االجتماع والنفس؛ ألن ىناَء الزوجين واستقراَرىما واستمراَرىما ىو ىناُء الحياة واستمرارُىا، وسعادُة 

 ستقرارُه.الُمجتمع وا
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أىداَفهما الهدَف تلَو جعل اهلل بينهما مودًَّة ورحمة، يخوضان ُمعتَرَك الحياة، ُيحقّْقان  والزوجان شريكان كريمان
 َوَقدْ األخرى، والزواج ليس رابطًة بين شخصين فقط؛ بل ىو عبلقٌة وثيقٌة بين ُأسرتين وميثاٌق غليٌظ بين زوجين، 

 .[ٕٔ: النساء] َغِليظًا ِميثَاقًا ِمْنُكمْ  َوَأَخْذنَ  ضٍ بَ عْ  ِإَلى بَ ْعُضُكمْ  َأْفَضى

ما ومخاِوفهما جسهُ اميثاٌق غليٌظ ليس من اليسير نقُضُو؛ فالزوجان قبل الزواج كان لهما طبائِعهما وتصوُّراتهما وىو 
زواج يحتاُج وآماُلهما، ناِىيكم بتأثير العادات والتقاليد واألعراف والُمستوى المعيشي واالجتماعي، وبعد ال

ومخاوفهما وآمالهما، مما يحتاُج معو كلُّ  ماجسهِ دٍة للنظِر في تصوُّراتهما وىَواالزوجان إلى تكيٍُّف وتأقُلٍم وإعا
 واحٍد فيهما إلى التعديِل والتقييم سواًء في ذلك الزوجان واأُلسرتان والُمحيطون بهم.

 أيها المسلمون:

مصلحة الزوج فهو في مصلحة الزوجة، وما كان في مصلحة الزوجة فهو الزوجان شريكان ال غريمان، ما كان في 
تباُدٌل للمصالح بينهما، وال مانع في مصلحة الزوج، ومن بعدىما مصلحة اأُلسرة واألقارب والُمجتمع، فتعاُونهما 

ِلفا على يجُب أال يخت، ولكن أن يختلفا في تقدير المصلحة ورُجحان رأٍي على آخر عن تشاُوٍر منهما وتراضٍ 
إنها االحتراُم الُمتباَدل، والُمحاَفظُة على تماُسك األسرة، والتواُفق والتضحيُة مصلحة الُعليا وتقديرىا وتقديمها، ال

 الشخصية في الحياة اأُلسرية.من الجانبين، والتناُزل الُمتباَدل عن بعض المطالِب 

رّْبُح قين أن الُمستهَدف ىو مصلحُة الجميع؛ فالوالنظَر الواعي للمصالح وتقديرىا واليإن اإلدارة الحكيمة 
 .للجميع، والخسارُة على الجميع

 بالتساُمح.لحوار الهاِدف والتفاُىم الُمحاط بالرّْفق والمودة والصبر والتصبُّر والهدوء والرِويَّة وا يجُب إدارة اأُلسرة

لخسارة، أو فرض الشخصية في الحياة اأُلسرية، ومفهوم النصر والهزيمة والرّْبح وا يجُب االبِتعاُد عن الُمكابَرة
 فليس في البيت ُمنتصٌر وال مهزوم؛ بل النصُر للجميع والهزيمُة على الجميع.
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على اآلخر، ولكنها باإليمان، وصفاء النفس، السعادُة ليست في َوفرة المال، وال علوّْ الجاه، وال غَلَبة واحٍد 
 ابِتغاء رضا اهلل، ثم صبلح اأُلَسر.واألنانية القاتِلة، و خصية الَبحتة ُبعد عن النفعية الشوراحة الضمير، وال

 معاشر المسلمين:

، ويتصيَّد األخطاء يرُصُدىا، ويُكبّْر في طبيعة اإلنسان أنو في حال الغضب واالسِتياء ال يذُكر إال ما كان غيَر حسنٍ 
من خطئهم، وم أن أغلَب بني اإلنسان صوابُهم أكثُر صغيَرىا، ويُطيُل قصيَرىا، ويُعسُّْر يسيَرىا، مع أن من المعل

وحسناتُهم تفوُق سيئاتِهم، وإيجابياتهم تغِلُب سلبياتِهم، ولكن في حال الغضب والُكره والسََّخط ال يرى الغاِضُب 
عليو صلى اهلل  -إال السوءات، وال يُظِهُر الساِخُط سوى األخطاء، ويعَمى عن الحسنات والفضائل، ونبيُّنا محمد 

ال يفَرك مؤمٌن ُمؤمنًة، إن كرَِه »يُنبُّْو إلى ىذه الطبيعة البشرية، فُيوِصي بقولو في الحديث الصحيح:  - وسلموآلو 
 ؛ رواه مسلٌم.«منها ُخُلًقا رِضَي منها آخر

 معاشر المسلمين:

سرة وُمشكبلتها من ن قضيَة األُ ، والخوُض فيو مهمّّ، والعنايُة بو ُمِلحَّة؛ بل إالموضوع واسٌع، والحديُث ُمتشعّْبٌ 
العبلج إال  وإن مما يُؤَسُف لو: أن الناَس في بيوتهم، واألزواج في ُمشكبلتهم ليس لهم تفكيٌر فيأىم القضايا، 

 في الطبلق.

اب ، التسرُّع يُوِرُث االكِتئالتسرُُّع في إيقاع الطبلق من غيِر ترو  وال فهٍم للبواِعث ودراسٍة لآلثار والتَِّبعات
في التصرُّف،  واالنِعزال واليأس واإلحباط، وتتواَرُد األفكاُر والخواطُر والشُُّكوك والوساِوُس، فيفِقُد صاِحُبو االتزانَ 

 ؛ بل بالتقلُّب، وعدم الرَّصانة والتواُزن االجتماعي.الُمتسرُّْع ال يتَِّسُم بالثباِت واالسِتقراروالعدَل في الُحكم، 
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ا وىو يرى بيَتو يتهدَُّم، وُأسرَتو تتناثَر، وحيوي ََّتو تدوب، كيف يرَعى أبناَءه وبناتو، إنو ُمشتَُّت الزوُج لن يكون سعيدً 
 الذّْىِن ُموزَُّع الِفكر.

ُد كياَن اأُلسرة، ويهِدُم أركاَن البيت، وىل للبيت إال رُكنان: الزوج والزوجة،  الطبلُق الُمتسرُّْع زلزاٌل ُأسريّّ يُهدّْ
 مُّ؟!واألُب واألُ 

 معاشر اإلخوة:

يًة ال تُخصُّ الطبلُق من غير حاجٍة حقيقيٍة وال أسباٍب صحيحٍة يُمثُّْل ُمشكلًة ال حلَّ لها ؛ بل ُمشكلًة ُمتعدّْ
 الطليَقين؛ بل تتعدَّى لؤلطفال، ثم أفراد اأُلسرتين، ثم الُمجتمع.

ستقرار، الخبلُف الناِجُم عن الطبلق يتَِّسُم بالُعنف واالالطبلُق الُمتعجُّْل فراٌق ألُنِس الصحبة والسََّكن والسكينة 
في فجوٍة نفسيٍَّة واِسعة تُباِعُد بين الطفل وبين  والكراىية الُمتباَدلة، ويُثيُر المشاِعر الُعدوانية بين األطفال

ىتمام بين ريّْ، وعدم االيشُعُر معها بعدم التقبُّل، والُقُصور، واإلىمال، وفُقدان الُحبّْ والتقبُّل اأُلس الُمحيطين بو
الزمبلء، مع الشعور بالُحزن والتشاُؤم، وعدم الشعور بقيمِة الذات، والُبعد عن الُمشارَكة والتفاُعل والتواُصل 
االجتماعي، والفشل، الطفُل يشُعُر بالفشل وتأنيِب الضمير وُمحاَسبٍة داخليٍَّة عنيفٍة، وشعوٍر بالذنِب والنَدم يزيُد 

 والُعزلة واالنِغبلق.في الُمعاناة 

األوالُد في ُأسرة الطليقين ينتمون إلى ُأسرٍة ُمفكَّكٍة ُمتفرّْقة، الحناُن فيها ضعيٌف إن لم يكن مفقوًدا، يفِقدون معو 
، سواًء بتجاُلب الحضانة والرعاية، أو بتدافُعها والتخلّْي األمن والحماية واالسِتقرار؛ بل إنهم فراِئُس صراع الوالَدْين

 .اعنه
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وقد يسمُع األوالُد من أحد الوالَدْين أو من كليهما في اآلخر كبلًما غيَر سديٍد وال حكيٍم، مما يُفِقُدىم الثقَة 
 بأنفسهم ووالَدْيهم وُمجتمعهم، ومعلوٌم تأثيُر ذلك كلو على ُسُلوكهم وتعاُملهم ودراساتهم وعبلقاتهم.

ة والُمساَعدة في مسارات الحياة، وال سيَّما في السنوات الُمبكّْرة ىما مَدُد األوالد بالعاِطفة والعقبلنيالواِلدان 
سنوات التنِشئة والتربية والتعليم، وباالنِفصال يفِقُد األوالُد التوجيَو الُمتَِّزن، ناِىيكم لما يتعرَُّض لو ىؤالء األوالد 

الموبوَءة، والتخلُّف الدراسي، واألمراض من احِتمال االنحراِف والُجنوِح والوقوع في أحضان ُقرناء السوء والبيئات 
يٌة على الُمجتمع   النفسية، والتشرُّد، والُمخدّْرات، والتسوُّل، وانتشار الجريمة، وىي ُمشكبلٌت خطيرٌة، وآثاٌر ُمتعدّْ

 كلو.

 أيها األِحبَّة:

أما المرأُة فإن ثقافة كثيٍر من الُمجتمعات فيها ثقافٌة قاِصرة؛ بل خاِطئة، فالُمطَلقُة عندىم ُمدانٌة في جميع 
األحوال، تعوُد إلى البيت حاملًة مع متاعها جراَحها وآالمها ودموعها في ُمعاناٍة نفسيٍَّة ال تكاُد ُتطاق، ىذه الثقافُة 

قة بنظرِة انِتقاٍص ورَيٍب، مما تشُعُر معو أن السهاَم ُموجَّهٌة إليها، ُيشِعرونها بالذنِب الخاِطئة ُتحاِصُر المرأَة الُمطلَّ 
 والفشِل وخيبِة األمل، بل تشُعُر وكأن الُمجتمع يتنصَُّل من مسؤوليتو نحَوىا ونحو أطفالها والُحنُ وّْ عليهم.

 وبعُد، عباد اهلل:

، لًة نفسيًَّة كريهًة، وُمعاناًة ُأسريًَّة ثقيلة، تنِزُل بكلَكِلها على النفِس والجَسدِ فالطبلُق على غير ُسنٍَّة بغيٌض، يُولُّْد حا
بخيبِة األمل، والشعور  - رجبًل كان أو امرأة - وُيِحسُّ صاِحُبوفيهتزُّ الجسد، وينكِسُر القلب، ويضيُق الصدُر، 

 .بالقلق والنُّفرة
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يُولُّْد ُمحاسبًة  وت، وإن كان كبلىما ُموِجًعا؛ ألن الفقَد بالطبلقحتى قالوا: إن الفراَق بالطبلق أصعُب منو بالم
.  ورِيبًة ومسؤولية، أما الفراُق بالموت فُيولُّْد الُحزَن والعطَف والشفقَة وألَم الفراق، مع الِحفاظ على التواُزن النفسيّْ

 .وُأَسركموأوالدكم ، وحاِفظوا على بيوتكم -رحمكم اهلل  - أال فاتقوا اتللو

تِِهنَّ  َفطَلُّْقوُىنَّ  النَّْساءَ  طَلَّْقُتمُ  ِإَذا النَِّبيُّ  َأي َُّها يَا الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  اللَّوِ  ِبْسمِ  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم،  ِلِعدَّ
َنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  يَْأتِينَ  َأنْ  ِإالَّ  نَ َيْخُرجْ  َواَل  بُ ُيوتِِهنَّ  ِمنْ  ُتْخرُِجوُىنَّ  اَل  رَبَُّكمْ  اللَّوَ  َوات َُّقوا اْلِعدَّةَ  َوَأْحُصوا  اللَّوِ  ُحُدودُ  َوتِْلكَ  ُمبَ ي ّْ

 َفَأْمِسُكوُىنَّ  َأَجَلُهنَّ  بَ َلْغنَ  فَِإَذا( ٔ) َأْمًرا َذِلكَ  بَ ْعدَ  ُيْحِدثُ  اللَّوَ  َلَعلَّ  َتْدِري اَل  نَ ْفَسوُ  ظََلمَ  فَ َقدْ  اللَّوِ  ُحُدودَ  يَ تَ َعدَّ  َوَمنْ 
 بِاللَّوِ  يُ ْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  بِوِ  يُوَعظُ  َذِلُكمْ  لِلَّوِ  الشََّهاَدةَ  َوَأِقيُموا ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوَأْشِهُدوا ِبَمْعُروفٍ  فَارُِقوُىنَّ  َأوْ  ِبَمْعُروفٍ 

 ِإنَّ  َحْسُبوُ  فَ ُهوَ  اللَّوِ  َعَلى يَ تَ وَكَّلْ  َوَمنْ  بُ َيْحَتسِ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َويَ ْرزُْقوُ ( ٕ) َمْخَرًجا َلوُ  َيْجَعلْ  اللَّوَ  يَ تَّقِ  َوَمنْ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ 
 .[ٖ -ٔ: الطبلق] َقْدرًا َشْيءٍ  ِلُكلّْ  اللَّوُ  َجَعلَ  َقدْ  َأْمرِهِ  بَاِلغُ  اللَّوَ 

وأستغفر اهلل لي  ،، وأقول قولي ىذا-صلى اهلل عليو وسلم  -نفعني اهلل وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي محمد 
 المسلمين من كل ذنٍب وخطيئة، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم. ولكم ولسائر
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 الخطبة الثانية

وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو  والشكُر لو على جزيل آالئو، ،على سعة عطائوالحمد هلل، الحمد هلل 
رفَع لو ِذكَره في أرِضو  ورسولُو ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمًدا عبُد اهللفي ربوبيتو ووحدانيتو وصفاتو وأسمائو

  ا، وسلَّم تسليمً والتابعين ومن تِبَعهم بإحسانٍ ، وأِحبَّائوصّلى اهلل وسلَّم وباَرك عليو وعلى آلو وأصحابو ، وسمائو
 .ا إلى يوم لقائوكثيرً 

 :، أيها المسلمونأما بعد

؛ رواه أبو داود بإسناٍد «ًئا أبغض إليو من الطبلقِ ما أحلَّ اهلُل شي: »اإلسبلُم كرِه الطبلق ونفَّر منو، وفي الحديثِ 
 مرفوًعا. - رضي اهلل عنهما -متصٍل صحيٍح عن معروف بن واِصل، عن ُمحاِرٍب، عن ِدثاٍر، عن ابن عمر 

، أباَحو اإلسبلم بضوابطو؛ إذ الحياة الزوجية والمعيشة اأُلسرية ال بُدَّ لولكن  ها حين تكون الحاجُة إليو فهو داٌء ُمرّّ
 يُ ْغنِ  يَ تَ َفرََّقا َوِإنْ ، [ٜٕٕ: البقرة] بِِإْحَسانٍ  َتْسرِيحٌ  َأوْ  ِبَمْعُروفٍ  فَِإْمَساكٌ من أحد طريقين صالحين ناِجحين: 

 .[ٖٓٔ: النساء] َسَعِتوِ  ِمنْ  ُكبلِّ  اللَّوُ 

ل ما ىو أشدُّ وأقسى، وكما أن سوء اسِتخدام الطبلق يُمثُّْل ُمشكلًة وأسى، فإن اإلمساك بغير المعروف يُمثّْ 
الطبلُق في اإلسبلم ُشرِع ليكون فَرًجا ومخَرًجا وليس ضيًقا وشدَّة، حين ُتسدُّ الطرُق من المعالجة واإلصبلح، 

، فإن الطبلق الُمنضِبط وحين يتعذَّر تحقيُق مقاصد الزواج القائِم على المودَّة والسَكن والتعاُون في الحياة
 ، ال يضيُع أفراُده، وال ينَدُم فاِعُلو.ليس ُمشكلةً الشرعية ىو حلّّ و  وبضوابط

من واإلسبلُم حين شرَع الطبلَق وأباَحو نظَّمو تنظيًما دقيًقا ليكون عبلًجا ودواًء وحبلِّ، ُمراعًيا المقاِصد الُكبرى 
بلح واالسِتصبلح، االسِتقرار والسعادة وِحفظ الِكيان، فالطبلُق في اإلسبلم ال يكون إال بعد اسِتنفاِذ وسائل اإلص

ُر الحياُة السعيدة والسكُن والمودَّة.  وحين تتعذَّ
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الطبلُق الحلُّ ال بُدَّ أن يسِبَقو ُممهّْداٌت من التروّْي والُمراَجعة، والُمعاَلجات من الوعِظ والهجِر في الَمضَجع، 
الطبلق فيُترقَُّب طُهٌر جديٌد لم يَقع  والتهديد من غير تعنيٍف، والتحكيم، وإذا لم يُِفد ذلك كلُّو وصار التوجُّو إلى

 .اللجوء إلى الطبلق فيكون طبلقًا رجعيِّا طلقًة واِحدةً  يَ ، وُرؤِ فيو ُمعاَشرة، ثم بعد ىذا االنتظار والترقُّب والتروّْي

راَجعة إذا كان اإلسبلُم استبَقى مجااًل للحياة الزوجية بعد الطبلق لعلَّ مشاِعر المودَّة تعود، أعطى حقَّ الرجعِة والمُ 
 الطبلُق طلقًة واِحدًة أو طلقتين.

 عباد اهلل:

، ومن اإلحساِن نسياُن -عز وجل  - وإذا حصَل الطبلُق وتمَّ الِفراق فليكن تسريًحا بإحساٍن، كما أمَر اهلل
"باُب ذلك فقال:  وقد بوَّب اإلمام النسائيُّ في "سننو" فيعن الزالَّت، ، وترُك تتبُّع الَعَثرات، والصفُح الَهَفوات

أن  - صلى اهلل عليو وسلم -نهى النبيُّ »بحديِث:  - رحمو اهلل -النهي عن الِتماس عَثرات النساء"، ُمستدالِّ 
 ؛ والحديُث في البخاري.- أي: يتخوَّنهم أو يتلمَّس عثَ َراتهم - «ليبلً  يطُرَق الرجُل أىَلو

 ىذا وىي في ِعصمتو؛ فكيف بعد الِفراق؟!

وإظهار الُعنف والشدَّة، فكَفى بالطبلق الَبغيِض قسوًة وُعسًرا،  والقسوةِ  يِح بإحساٍن: تجنُّب التجريحِ ومن التسر 
 كسًرا. - صلى اهلل عليو وسلم -وقد سمَّاه النبيُّ 

 ِحفُظ األيام الجميلة، واللحظات الحانية، فهذا عقٌل وحكمٌة؛ بل بلسٌم ودواٌء يجبُ ُر ألمَ ومن التسريِح بإحساٍن: 
َنُكمْ  اْلَفْضلَ  تَ ْنَسُوا َواَل الُفراق، ويُواِسي جراَح الطبلق،   .[ٖٕٚ: البقرة] بَ ي ْ

ومن التسريِح بإحساٍن: اإلنفاُق على األوالد بسخاٍء، سواًء كانوا في حضانة األب أو األم، ومع أن ىذا واجٌب 
 كرٌم وإحساٌن وُمروءة.ومسؤوليٌة ولكنو  
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 ."أن أبنائي يحتاجون إلى بَقلة ما جلسُت معكم ساعةً "لو أعلُم ه: ذميتبلحد أليقول أيوب السختياني 

 معاشر األِحبَّة:

، وأصِلحوا ذاَت -رحمكم اهلل  - واآلداب في شؤون اأُلسرة وتعاُمبلتها، أال فاتقوا اهللىذه بعُض الُمعاَلجات 
ا ماديِّا ومعنويِّا لُيخفّْف أعباَء الطبلق بينكم، فحقّّ على األىل والمعاِرف وكلّْ ذي عبلقٍة أن يكون عونًا وسَندً 

 وتداعياتها وآثاره.

فقد أمركم بذلك ربُّكم في  ؛كم محمٍد رسول اهللصلُّوا وسلّْموا على الرحمة الُمهداة، والنعمة الُمسداة: نبيّْ و  ىذا؛
َتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيّْ يَا َأي َُّها الَِّذيَن ِإنَّ اللََّو َوَمبَلِئكَ : قواًل كريًما - وىو الصادُق في ِقيِلو -فقال ، محكم تنزيلو

 [.ٙ٘]األحزاب:  آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما

اللهم صلّْ وسلّْم وباِرك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب الُمصطفى، والنبي الُمجتبى، وعلى آلو الطيبين 
منين، وارَض اللهم عن الخلفاء األربعة الراشدين: أبي بكر، وعمر، وعثمان، الطاىرين، وعلى أزواجو أمهات المؤ 

، وعن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ  إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وُجودك وإحسانك  وعلي 
 يا أكرم األكرمين.

اللهم أِعزَّ اإلسبلم والمسلمين، وأِذلَّ الشرك اللهم أِعزَّ اإلسبلم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسبلم والمسلمين، 
 ل الطغاة والظَلمة والمبلحدة وسائر أعداء الملَّة والدين.والمشركين، واخذُ 

نا فيمن خافك تنا ووالة أمورنا، واجعل اللهم واليتَ اللهم آِمنَّا في أوطاننا، وأصلح أئمَّ  اللهم آِمنَّا في أوطاننا،
 لعالمين.واتقاك، واتبع رضاك يا رب ا
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 اللهم وفّْق إمامنا ووليَّ أمرنا بتوفيقك، وأِعزَّه بطاعتك، وأعِل بو كلمتك، واجعلو ُنصرًة لئلسبلم والمسلمين،
واجَمع بو كلمَة المسلمين على الحق والُهدى يا رب  وألِبسو لباَس الصحِة والعافية، وأِمدَّ في ُعمره على طاعتك،

 العالمين.

 لما ُتحبُّ وترضى، وُخذ بنواِصيهم للبرّْ والتقوى. إخوانَو وأعوانَواللهم وفّْقو ونائَِبو و 

، واجعلهم رحمًة -صلى اهلل عليو وسلم  - اللهم وفّْق والَة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنَّة نبيك محمدٍ 
 لعبادك المؤمنين، واجمع كلمَتهم على الحق والهدى يا رب العالمين.

، ويُؤَمُر فيو بالمعروف، ويُنَهى فيو ةمعصيال، ويُهَدى فيو أىُل ةطاعالم أمَر ُرشٍد يُعزُّ فيو أىُل اللهم وأبرِم ألمِة اإلسبل
 عن المنكر، إنك على كل شيٍء قدير.

عليك باليهود الغاِصبين الُمحتلّْين، اللهم عليك بهم فإنهم ال يُعِجزونك، اللهم أنِزل بهم بأَسك الذي ال يُردُّ اللهم 
 .، اللهم إنا ندرأُ بك في ُنحورىم، ونعوُذ بك من ُشرورىمُمجرمينعن القوم ال

اللهم وفّْقنا للتوبة واإلنابة، وافتح لنا أبواَب القبول واإلجابة، اللهم تقبَّل طاعاتنا ودعاَءنا، وأصِلح أعمالنا، وكفّْر 
 عنا سيئاتنا، وُتب علينا، واغفر لنا، وارحمنا يا أرحم الراحمين.

 ال إلو إال أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنِزل علينا الغيَث وال تجعلنا من القانطين، اللهم أنت اهلل اللهم أنت اهلل
ال إلو إال أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنِزل علينا الغيَث وال تجعلنا من القانطين، اللهم أنت اهلل ال إلو إال 

وال تجعلنا من القانطين، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا،  أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنِزل علينا الغيثَ 
اللهم إنا نستغفُرك إنك كنَت غفَّارًا، فأرِسل السماَء علينا ِمدرارًا، واجعل ما أنزلَتو قوًة لنا على طاعتك، وببلًغا إلى 

 حيٍن.
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 اللهم إنا خلٌق من خلقك، فبل تمَنع عنا بذنوبنا فضَلك.

ْلَنا وِ اللَّ  َعَلى َنةً  َتْجَعْلَنا اَل  رَب ََّنا تَ وَكَّ نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة ، [٘ٛ: يونس] الظَّاِلِمينَ  ِلْلَقْومِ  ِفت ْ رَب ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
 .[ٕٔٓ]البقرة: َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّار

  رب العالمين.العزة عما يِصفون، وسبلٌم على المرسلين، والحمد هلل سبحان ربك ربّْ 

 


