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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة الولى
إنَّ الحمددد ن نحمدددس ونسددتعينه ونسددتهدفه ونسددتغ رس ونعددوُذ بددان مددن شددرور أن سددنا وسدديُِّات أعمالنددا، مددن  هددِد ُ  

وأشددهد أالَّ إلدده إال   وحدددس ال شددريك لدده، وأشددهد أنَّ نبيَّندددا فهددو المهتددد، ومددن ُفلددِلل فلددن تاددد لدده ولي دددا ُمرِشددًدا، 
ُمحمًَّدا عبُدس ورسوله وص يُّه وخليله، أرسله ربُّه بالهدى ود ن الحقِّ لُيظهرس علدى الدد ن ُكلِّده ولدو كدِرس المندِركون، 

لدين ومدن سدار علدى دربهدم فصلوات ربِّي وسالُمه عليده وعلدى  ل بيتده الِّيِّبدين الِّداهرين وأصدحابه الُغدرِّ الُمحاَّ 
َ َحااقن هََّ اهماانم َوَّل َهمَّااوهَّنن ممَّلن َوَأَنااتََّم مََّساالممَّوَن واهتدددى بُهددداهم إلددى  ددوم الددد ن،  ُن ااوا  هَن اَمنَّااوا اهن َّ ] ل  )َيااا َأَهَاااا النااآم

 [.102عمران:

اَن )َياا أَ  إخوة اإلفمان فقول   تعالى في ُمحَكِم تنزيِله وهو أحكم القائلين: َلَ كَّاَم مم ََ  َ اوا َربنكَّامَّ الناآم َهَااا النناا َّ اهن َّ
لَّ  ًَ َ َهَساا َ الناآم ُن اوا  ًً َواهن َّ َساا َما رمَجاًَّل َكثميرًا َونم َناَّ َنَاا َزَوَجَاا َوَبثن مم َلَق مم ََ َدٍة َو َ َنَفٍس َواحم ُن وَن بمانم َواَلََرَحااَم ممنن 

 [.1ء:]النسا َكاَن َعَلَيكََّم َرقميبًا 

إخوة اإلفمان والعقيدة، من فلل   علينا معاِشر المسلمين أن جعلنا أمَّة تتكاثر ويأتي أبناؤها من نكداح  حدالل  
دددة الزوجدددات، وبمعرفدددِة نَسدددِب اْلوالد والبندددات، جعدددل   لندددا مدددن ا فدددة التدددي  دددب، فمدددنَّ   علدددى المسدددلمين بِع َّ طيِّ

. جعلهدددا للمسدددلمين بمدددا شدددرم لهدددم نعمدددًة ِمدددن الدددنِّعِم الظددداهرات، نعمدددة جعلهدددا فدددي خلقددده مدددن ا فددداِت البددداهرات..
دتر والمدودة والرحمدة، تلدك النعمدة التدي افتقددتها اْلمدم التدي شدذَّت عدن شدرم  الِّمأنينة والسدكن الن سدي، ِنعمدة السَّ

نَّوا مملَ   : َم َأَزَواجًا لمَتَسكَّ كَّ َن َأَنفَّسم َلَق َلكََّم مم ََ َن اَياهمنم َأَن  لماَا َ يااٍ  )َومم ََ ًة َوَرَحَماًة ممنن فماي  ََ َبَياَنكََّم َماَودن َيَاا َوَجَعا
وَن    [.21]الروم:لمَ َوٍم َهَتَفكنرَّ

هذس النهوة التي جعلها   في خلقه ذكورا وإناثا من مختلف اْلجناس، وجعل فيها  فًة لتدوم الحياة ولتستِمرَّ مدا 
 اْلرَض وَمدن عليهدا، هدذس الندهوة، جعدل   لهدا فدوابط فدي الندرم شاء   لها أن تدوم وتسدتمر حتدى  درل  

تميِّددز اإلنسددان عددن الحيددوان، بددل تحقددق السددعادة الحقيقيددة لدده، تلددك السددعادة التددي ال تتددأتى بماددرَّد قلدداء الددوَطر 
واسدددتقرار  والندددهوة، تلدددك السدددعادة التدددي ال  نالهدددا اإلنسدددان إال بسدددكن  روحدددي، وطمأنيندددة  ن سددديَّة، وهددددوء  عددداِط ي 
ه إلى طريق الوصول إليها.  ُأسرّي... وهذس كلُّها أهداٌف أتى التنريع اإلسالمي وأتت السنَّة النري ة لتوجِّ
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وكددان ممددا أتددت بدده  فددات القددر ن وسددنَّة النبدديِّ العدددناِن فددي هددذا البدداة و فددي بدداة السددعادة اْلسددرية واالطمُنددان 
ل ذلدك فكدون بدأن نعدي مدا ذكرتده ا فدة الكريمدة عندد الن سّي و اْلمر بإكرام النساء واإلحسان إلدى  الزوجدات، وأوَّ

ًة َوَرَحَمًة  . ))قولها تعالى:  ََ َبَيَنكََّم َمَودن إذ البددَّ أن تعدي أ هدا المسدلم بدأنَّ مبندى العالقدة بدين الرجدل والمدرأة  َوَجَع
ة والرحمددة، علددى العِّددف والحنددان، علددى الُنددكر والتغافددي... لدديس علددى الحددبِّ فددي اْلسددرة إنَّمددا  هددو علددى المددودَّ

والغرام، فالحبُّ إن كان موجوًدا فنعمٌة وخيٌر وأمٌر طيِّدب، ولكدنَّ الحدبَّ  بدرد بعدد حدين، ولكدنَّ الحدبَّ  تغيَّدر، وكدم 
ود فيبُرُد حبُّه شيًُا فنيُا... فلو كاندت اْلسدرة سدتقوم من شاةّ  أحبَّ فتاًة لنكلها، فإذا بنكلها  تغيَّر بعد أّول مول

علددددى المحبَّددددة النهددددارت عدددداجاًل أم  جدددداًل، ْلنَّ الحددددبَّ  تندددداقب مددددع العنددددرة أحياًنددددا، ْلنَّ الحددددب  تندددداقب بتغيُّددددر 
ة والرحمة فهي مع الِعنرة وزيادة اْلوالد تتزا د وتكبر وتنمو...  اْلسباة التي شاَّعت عليه، أما المودَّ

فددأ ن الراحمددون لزوجدداتهم، أ ددن العدداط ون علددى نسددائهم، أ ددن المقت ددون لسددنَّة نبدديِّهم، وهددو الددذي وقددف فددي أعظددم 
ددة الددودام، وقددف  مددذكًِّرا بحقددوق النسدداء  -روحددي فددداس  –منددهد  فددي النددهر الحددرام وفددي المنددعر الحددرام  ددوم حاَّ

ََ فماي الن م وبإكرام الزوجات، فقال روحي فداس:  وا  نن "َفااهن َّ وَجاَّ َم  َواَساَتَحَلَلتََّم فَّارَّ َََماانم  اَآهَّمَّوََّّنن بم ََ ًم  َفانمننكََّم َأ َساا
لمااَا َفاَ اارمبَّو  ََ َم َأَحااًدا َهَكَرََّّوَناانَّ  َفاانمَن َفَعَلااَن  ااكَّ ََ َن فَّرَّ َُ ُم نن َأَن ََّل هَّااو َم  َوَلكَّااَم َعَلااَيام ََّّنن َ ااَرًبا َيَيااَر مََّباار مٍ   بمَكلمَمااةم 

نن َعلَ  " َوَلاَّ وفم نن بماَلَمَعرَّ نن َوكمَسَوهَّاَّ َزقَّاَّ  ]صحيح ُمسِلم[.َيكََّم رم

َللأُتمأ ُفُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة ِ ، أي بما أحل   من النكاِح الِّيِّب الِّاهر، الذي  نقلدب بده الحدرام حدالاًل والحدالل َتحأ  اسأ
ه ...(، فداتقوا   فيمدا أحدلَّ )امرأٌة كانت أجنبيًَّة حراًما فغدت زوجته وحالله، وأمُّها  حراًما حُرمت عليه كحرمِة أمِّ

 ...  لكم منهنَّ

َم َأَحاًدا َهَكَرََّّوَنانَّ   كَّ ََ َن فَّرَّ َُ ُم نن َأَن ََّل هَّو : والمقصدود أن ال ُ ددِخلن بيدوتكم مدن تكرهدون دخولده ممدن ))َوَلكََّم َعَلَيام
الزنددا، فددذلك  وجددب مددا هددو أعظددم مددن اللددرة فحددلُّ لدده الدددخول، مددن المحدداِرم واْلقربدداء والنسدداء، ولدديس المعنددى 

 المبرِّح، ذلك  وجب الحدَّ اْلليم...

نعم أ ها السادة، لكم عليهنَّ أن ال ُ دِخلن بيوتكم من تكرهدون، فدإن فعلدن ذلدك، أي إن عصدين أوامدركم، وخدال َن 
، فدرًبا ال  تدر  منورتكم، وأدخلن مدن ال تريددون إلدى بيوتداتكم،  فافدربوهنَّ فدرًبا ريدر مبدرِّح، فدربا ريدر مدبذ 

صددلَّى    –أثددًرا، ال  تددر  ِصددبًغا وال لونددا، ال فخددِدي جلددًدا ال فكسددر عظًمددا، وال فكددون علددى الوجدده، لقددول النبددي 
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اانن م... وال تلددرة الوجدده وال تقددبِّح، فددرًبا ُفخاِطددب الكرامددة اإلنسددانية، ال فددرة تعددذ ب  وإ ددال -عليدده وسددلَّم )َوَلاَّ
وفم  نن بمااااَلَمَعرَّ ااانن َوكمَساااَوهَّاَّ َزقَّاَّ أي بمقددددار االسدددتِّاعة وبمدددا ال تقصدددير فيددده ممدددا تعدددارف النددداس علدددى  َعَلاااَيكََّم رم

ددًرا، ولتعلمددوا أ هددا اإلخددوة أن خيددر  ددر مددع أهددل بيتدده لدديس رجدداًل خيِّ لزومدده، ولتعلمددوا أ هددا اْلحبَّددة أن الرجددل المقصِّ
 ه وأهل بيته،الرجال هو خيرس لعيال

خيددُر الرجددال، لدديس خيددرهم مددع أصدددقائه، ولدديس خيددرهم مددع إخواندده، ولدديس خيددَرهم مددع قراباتدده ... بقدددر مددا هددو 
 –خيددرهم لعيالدده وْلهددل بيتدده، وفددي هددذا نسددمُع الحددد َخ الصددحيح الددذي أخرجدده ابددن ماجدده والتِّرمددذي وفيدده فقددول 

كََّم لمَََّلمنم َوأَ »: -روحي فدداس  َيرَّ ََ كََّم  َيرَّ َََّلمايََ كََّم لم َيارَّ ََ ولكدم ندرى مدن  تظداهر بدين النداس بدالاوِد والكدرِم ...  «َناا 
 واْلخالق العالية، فإذا به مع أهل بيته بخياًل شحيًحا بذيء اللسان سليط اليد... 

أ ها السادة خير الناس أخالقا ومعاملة وخيرهم جدوًدا وكرًمدا، هدو خيدرهم فدي ذلدك مدع عيالده، وفدي البخداري: أن 
ااَرَ  َعَلَيَاااا َحتنااى َمااا قددال:  -صددلى   عليدده وسددلم-ل   رسددو  َم ممَّلن أَّجم ااي بمَاااا َوَجااَن  "ممننااَا َلااَن هََّنفمااَق َنَفَ ااًة َهَبَتام

ََّ فمااي فمااي )َفاامم  اَمَرَأهمااَا" ... مددا تاعلدده فددي فددِم امرأتددك ُفكتددب عنددد   صدددقًة هددي ِمددن أفلددِل الصدددقات،   َهَجَعاا
وقددد أخرجهددا  –صددلَّى   عليدده وسددلَّم  –ال وأنددت ترعددى وصدديَّة النبددي  وُيكتددب لددَك أجددًرا مددن أعظددِم اْلجددر، كيددف

 -صدددلى   عليددده وسدددلم-اإلمدددام أحمدددد فدددي ُمسدددنِدس، َعدددنأ ُأمِّ َسدددَلَمَة َقاَلدددتأ : َِكددداَن ِمدددنأ  ِخدددِر َوِصددديَِّة َرُسدددوِل َّللاَِّ 
َْ َأَيَمااانَّكَّمَ  ااَاَة َوَماا َمَلَكاا اَاَة الصن ِرِس َوَمددا ُ لَ   -صدلى   عليدده وسدلم-(( َحتَّدى َجَعدَل َنِبدديُّ َّللاَِّ ))الصن ِلُاَهدا ِفددي َصددأ اأ

 .َفِ يُض ِبَها ِلَساُنُهِ

َْ رسددول   وهددو فمددوت  لالاهددا فددي صدددِرس وال َف دديُض بهددا لسددانه، موصددًيا أمَّتدده:  ااَاَة َوَمااا َمَلَكاا ااَاَة الصن ))الصن
 ((.َأَيَمانَّكَّمَ 

 سدددعادة  فدددي الددددنيا وِم تددداح فمدددوت رسدددول   وهدددو  وصددديك أ هدددا اإلنسدددان بم تددداحين مدددن م ددداتيح السدددعادة، م تددداحُ 
 سعادة  في ا ِخرة.

أمَّا م تاح الم تاح اْلول فهو الصالة، وهي أول مدا سُتسدأل عنده  دوم القيامدة، فدإن صدلحت صدلح سدائر عملدك، 
 وإن فسدت فسد سائر عملك.
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 ؛وما ملكْ أيمانكمأمَّا الم تاح الثاني، 

وصيتم بهم خيًرا، عِّ كدم علديهنَّ سدبٌب لتندالوا السدعادة فدي ، م تاٌح من م اتيح السعادة إن استوما ملكْ أيمانكم
الدددنيا ... إن ُرمددتم أ هددا اْلحبَّددة، إن ُرمددت أ هددا اْلي، إن ُرمددت أ هددا العزيددُز السددعادة واالسددتقرار والهدددوء الن سددي 

زوجتَدك وال  والِّمأنينة في دار ، إن ُرمت راحة الباِل والتأمين بعد   تعدالى علدى ن سدك ومالدك وعيالدك، فدأكرم
ُتهنهددا، اسددتر عليهددا وال تكِنددف ِسددرَّها، أنِ ددق عليهددا ممددا رزَقددك  ، أشددعرها بددالعِّف والحنددان، فهددي تركددت أًمددا 
يددة، فددإن أحسددنت إليهددا  حنونددة وأًبددا عِّوًفددا وأتددت لتكددون أسدديرًة فددي عصددمتك، ولتكددون مزرعددًة لددك تنبددت لددك الذرِّ

ددرت معهددا فددال  أحسددنت فددي مزرعتددك وحرِثددك، وِعنددت ُمرتدداح البددالِ  وكددان حرثُددك وزرُعددك مبارًكددا طيِّبددا، وإن قصَّ
 تلومنَّ إال ن سك...

ر تقصددير  بددبعض خلددل  أو نقددب  عنددد امرأِتددك،  وََّّنن فددان تعددالى فقددول وقولدده الحددق: إفَّددا  إفَّددا  أن تبددرِّ اارَّ َم )َوَعا
َيًُا وَ  ََ وفم َفنمَن َكرمََّتَّمَّوََّّنن َفَعَسى َأَن َهَكَرََّّوا  َيرًا َكثميرًا بماَلَمَعرَّ ََ َّ فمينم  ُن  ََ  [.19]النساء:  َيَجَع

وفم  وََّّنن بماَلَمَعرَّ رَّ َم دها...َوَعا  ،  ِنسها وال تن ِّرها، قرِّبها وال تبعِّ

العنددرة بددالمعروف، تكددون بددأن تتغافددى عددن بعددض زالتهددا تكددون بددأن تتغافددى عددن بعددض ه واتهددا ممددا ُفمِكددُن 
ااَيًُا بددأن ال تتتبَّددع عثراِتهددا .... التغافددي عندده، العنددرة بددالمعروف تكددون  ََ َفاانمَن َكرمََّتَّمَّااوََّّنن َفَعَسااى َأَن َهَكَرََّّااوا 

َيرًا َكثميرًا... ََ َّ فمينم  ُن  ََ  َوَيَجَع

َنَااا :  -صلى   عليه وسدلم-وفي هذا مما رواس اإلمام ُمسلم فقول رسول    َنًة مَن َكرمَه مم ٌن مََّؤمم ))ََّل َيَفَرَك مََّؤمم
ااَر   ََ َنَاااا ا ااَي مم لَّ ااًا َر م .. فالكمددال ن، واإلنسددان ندداِقب، والعبددرة بددأن فكددون الن ددع أكبددُر مددن اللددَرر، وأن تكددون  ََّ

َنااةً اإلفاابيددات أكثددر مددن السددلبيات، )) ٌن مََّؤمم  –((: أي ال  بغلددها، ال ُفعاد هددا، تددرى فددي بعددض اْلُسددر ََّل َيَفااَرَك مَّااَؤمم
ُع أبناءهدا علدى  عدداًء مسدت حاًل  -والعياُذ بدان بدين الدزوج وزوجتده؛ ُ هنهدا وتهينده،  تصديد عثراتهدا وتتصديد عثراِتده، ُفنداِّ

ِد عليهددا وت عددل هددي مثددَل ذلددك... أي حيدداة  هددذس، وأي معينددة ... وكددأنَّ أولُددك نسددوا بأنهددا سددنواٌت معدددودة سددريعٌة  التمددرُّ
رين، نأمدُل بمدا ال ُ ندال ... قليلة سنعينها ... فلنِعنها براحة البدال ولنسدتمتع بمدا بدين أ دد ن ا لكدي ال نعدح حياتندا متكددِّ

َلٍع َلاَن َهَساَت ميَم َلاَا » أنه قال: -صلى   عليه وسلم-وفي البخاري ومسلم من حد خ النبي  َْ ممَن  م لمَ  ََّ ممنن اَلَمَرَأَة 
َْ هَّ  َََّب ََ َوٌج  َوإمَن  َْ بمَاا َوبمَاا عم َْ بمَاا اَسَتَمَتَع يَ ٍة  َفنمنم اَسَتَمَتَع َُرم ََُاقََّااَعَلى   « ... ميمََّاا  َكَسَرَهَاا َوَكَسرَََّّا 
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مهددا، أن أردت أن تكددون زوجتددك كالرجددال مسددتقيمًة مُددًة  ، والِلددلع أعددوج، وإن ذهبددت تقوِّ المددرأةُ ُخِلقددت ِمددن ِفددلع 
 بالمُة، كسرتها، وإنَّ كسرها طالقها.

ب، إن كِرهدت منهدا ُخُلًقدا أعاَبدك  خدر ... ولذِلك كان البدَّ ِمن أن تستمتع بها على ما جبلهدا   عليده مدن الدنق
ولتعلم أ ها اْلي بأن المرأة إن كانت ِطباعها مستقيمًة كالرجال ست ِقد أنوثتها، ولما كندت شدعرت بأنهدا امدرأة، بدل 
لعلك كنت شعرت بها ولكأنَّها رجل ِمثلك، ولذلك كان هذا الدنقب فيهدا لتنادِذة إليهدا، ولهدذا قدال لدك رسدول   

َْ هَّ ميمََّاا  َكَسَرَهَاا َوَكَسارَََّّا »:  -  عليه وسدلَّم  صلَّى – َََّب ََ َوٌج  َوإمَن  َْ بمَاا َوبمَاا عم َْ بمَاا اَسَتَمَتَع ممنم اَسَتَمَتَع
البدَّ أن تستمتع بها على ما هي عليده ِمدن نقدب وتصدبر عليهدا شديُا مدا، أومدا ُترِفدع لدك ط لدك، ...  «ََُاقََّاا

ددددددف بيتددددددك وتغِسددددددل ثوبددددددك، أومددددددا تقلددددددي شددددددهوَتك وتسددددددُتر عورتددددددك ...أومددددددا تِّهددددددو لددددددك طعامددددددك  ، أومددددددا تنظِّ
َوٌج  َْ بمَاا َوبمَاا عم َْ بمَاا اَسَتَمَتَع  فالكمال ن وحدس ... ممنم اَسَتَمَتَع

ال تبحخ عن المرأة الكاملة وإفَّدا  أن تقداِرن زوَجدك بغيرهدا  فدذلك أجددر أن ال تدزدري نعمدة   عليدك، فعندد كدلِّ 
سان  مقداٌر ِمن النقب ال بدَّ منه، عند كلِّ رجل  وعند كلِّ امرأة ، عند كل واحددة  نقدٌب ال محالدة، ولكدنَّ البندر إن

 بِّبعهم ال ُفظهرون عيوبهم وال ف لحون أن سهم أمام الناس.

ونظافتهددا  كثيددر مددن النددباة والرجددال  تددأثَّرون بمددن فسددمعون حددولهم مددن النسدداء، وكددلُّ واحدددة  مددنهنَّ تمدددُح ن سددها
وترتيبهدا ورعا تهدا لندبون بيتهدا، وكدم رأ ندا ذلدك فيمدا ملدى بدين المدوَّ ين والموََّّ دات، علدى مدا كدان بيدنهم مدن 
االخددتالا المددذموم، فيمدددُح كددلُّ واحددد  ن سدده، وتمددَدُح كددلُّ واحدددة  ن سددها، ويوسددوس الندديِّان، فُيقدداِرن ذلددك الااِهددل 

ِ ددر عددن زوجتدده، ويددزدري نعمددُة   عليدده ... متغدداِفاًل عددن أنَّ كددلَّ المسددكيُن مددا َفسددمع بمددن عندددس فددي البيددت، فين
قدال:  -رفدي   عنده-واِحدة  منهنَّ ناِقصٌة ال محالة، كيف ال وفي البخداري ومسدلم عدن أبدي موسدى اْلشدعري 

ََ من النساً مَّل اسايةَّ اما: -صلى   عليه وسدلم-قال رسول    ََ من الرجال كثيٌر  ولم َيكمَّ رأةَّ فرعاون  "َكم
مران"  ٌر ... فاسدتمتع بمدا أنعدم   عليدك، لتعديح ومريمَّ بنْ عم دٌر بدل متعدذِّ فالبحخ عدن الكمدال فدي النسداء متعسِّ

 حياًة هنيُة، أكرم زوجتك وستسعى إلعِّائك أفلل ما عندها...

ه معهدا تدراس ال ف قده شديًُا كم رأ نا ممن فِّالب بأن تكون زوجته امرأًة كاملدًة مثاِليَّدة، فدإذا نظدرت فدي سدلوكه وحاِلد
 ِمن معنى اإلكرام أبدا ...
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قبل أن تِّاِلبها بأن تكون امرأًة مثاِليَّة، أ ن أنت ِمدن إكرامهداأ أ دن أندت ِمدن إكرامهدا الدذي أمدر  رسدول   بدهأ  
 أ ن أنت من اإلكرام ...

فعتندددددي بعالجهددددا ويتددددداِبع وأيُّ إكددددرام  أ هدددددا اْلحبَّددددة والدددددبعض ال ُ نِ ددددق علدددددى زوجتددددهأ  أي إكدددددرام وهددددو ال  •
 مَرفهاأ 

أي إكرام والبعض تدراس بعافيتده فالدس متقاِعسدا وامرأتده تدذهب لتندتري وتحِمدل وتبتداَم فدي اْلسدواقأ  أي  •
 إكرام  هذاأ بل أيُّ رجولة  هذسأ 

 أي إكرام  وهو ال ُفسمع زوجته كلمًة جميلًة )ورسول   فقول: الكلمة الِّيبة صدقة(أ  •
فأمر أوالدس ببدرِّ واِلددتهم وطاعِتهداأ  أي إكدرام  وهدو ُ هديُن أمَّ أوالِدس، أمدام أوالدهدا وبنيهدا،  أي إكرام  وهو ال •

 أمام أح اِدها وأصهاِرها، بل ُفسمع الايران توبيخه لها أحياًناأ 
 أي إكرام  وهو ال فناِورها فيما فعنيها من شبون بيتها وبنيهاأ  •
وسائر مناكله وفغِّه الن سي في زوجته، وكدأن تلدك المسدكينة أي إكرام  هو ف رِّغ فيها ُشحنات رلبه  •

 ال تعاني ما فعانيه هو من فغط  ن سيّ  نعينه جميًعا   ... أي إكرام هذا.

أخددا اإلسددالم، إن ُرمددت السددعادة، ابدددأ بدداإلكرام وأكِثددر مددن اإلكددرام، واصددِبر علددى اإلكددرام، فبددالبرِّ تسددتعبُد الحددّر، 
 نسان أسيُر من أحسن إليه، فإفا  أن ت ُتر همَّتك عن ذلك ...والكلمة الِّيبة  ِسرة، واإل

أنددك فددي هددذس الحيدداة لددن تسددعد إال إن تغافدديت عددن كثيددر  مددن اله ددوات، إال إن تغافدديت  -أخددا اإلسددالم–واعلددم 
اِلددك  ت، مدددع زوجتددك وبنيدددك، مدددع عمَّ ومرؤوسددديك، مددع أصددددقائك وأهلدددك وجيرانددك، البددددَّ مدددن عددن كثيدددر  ِمددن الدددزالَّ

 التغافي عمَّا ُفمكن التغافي عنه، البدَّ ِمن اإلحساِن مع العدل.

 توهم بأنه سيعيح حياته بالعدل، سُيقيُم بيته بالعددل، سديعمل مدع إخوانده بالعددل،     -أ ها اْلحبَّة  -البعض 
ًهدددا:  ُنَ تعدددالى قدددال  ِمدددًرا موجِّ َرَباااى ...   ))منن  َ اَل َّ ًم َم َحَساااانم َوإمهَتاااا ََم ََمَّرَّ بماَلَعاااَدلم َوا ، فالعددددل وحددددس [90]النحدددل: َيااا

صددعٌب شددد د علددى الن ددوس، ال تقددوم بدده اْلسددرة وال تسددتقرُّ بدده العائلددة، وال تهنددأ بدده المعينددة، إال إن جمعنددا معدده 
ت زوجاتندا، وهدنَّ أفًلدا إحساًنا نتغافل بده عدن بعدض الدزالت التدي ُفمكدن التغافدي عنهدا، نتغا فدل عدن بعدِض زالَّ

تنا وعيوبنا.   تغافلن ويغللن الِّرف عن بعِض زالَّ
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اسدددتعن بمدددا ذكرندددا مدددن اإلكدددرام واإلحسدددان، والعددددل والعِّدددف والمدددوّدة والحندددان ... وِزد إلدددى ذلدددك كثدددرة الددددعاء 
لِمس فرًقددا فددي عالقتددك مددع زوجتددك والتلددرُّم إلددى   الحنَّددان المنَّددان بددأن  هدددي لددك زوجتددك وُيصددِلح حالهددا، وسددت

يناهمَنا قَّرنَة َأَعيٍَّن َواَجَعَلَنا لمَلمَّتن ميَن ممَماًما  وبنيك،  َنا َوََّر م َن َأَزَواجم  [.74]ال رقان: )َربنَنا َََّب َلَنا مم

أسدتغ ر   لدي وللحد خ عن عالج المناكل اْلسرّية بقيٌَّة نكملها إن أحيانا   إلى قاِبل ... أقول ما تسدمعون و 
 ولكم فاستغ روس فيا فوز المستغ رين.

 

 الخطبة الثانية: صاة على النبي ودعاً ف ط.


