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 الدليل. كرِّ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذِّ 

 األولىالخطبة 
دن بداهللِّ  ونعدوذُ  ونسدتففُِّر ، ونسدتهدهه ونسدتعيُنه نحمدُد  هلل، الحمدَ  إنَّ  دنا شدرورِّ  مِّ ددِّ  َمدن   أعَمالندا، وسديئاتِّ  أنُفسِّ  ّللاَُّ  َيه 
تَدددِّ  َفُهددوَ  ددلِّل   َوَمددن   ال ُمه  دددَ  َفَلددن   ُهض  ددًدا، َولِّيًّددا َلددهُ  َتجِّ شِّ  نبيَّنددا أنَّ  وأشددهد لدده، شددري َ  ال وحددد  هللاُ  إال إلدده ال أن   وأشددهد ُمر 
 الُمشدرِّكون، َكرِّ  ولو ل ِّهكُ  الدين على لُيظهر  الَحق ِّ  ودينِّ  بالهدى ربُّه أرسله وخليُله، وصفيُّه ورسوُله، عبُد  ًداحمَّ مُ 

لين، الُفر ِّ  وأصحابِّه الطاهِّرين، الطي ِّبِّين بيته آل وعلى عليه وسالُمه رب ِّي فصلواتُ   دربِّهدم علدى سدار ومن الُمحجَّ
وا النَّاس   َأيَُّها َيا)) …الدين يوم إلى بُِّهداهم واهتدى ن    ِمن    َخَلَقك م   الَِّذي َربَّك م   اتَّق  َهنا َوَخَلنقَ  َواِحنَدة   َنف  َجَهنا ِمن   َزو 
َما َوَبثَّ  ه  وا َوِنَساءً  َكِثيًرا ِرَجاًل  ِمن  َحامَ  ِبهِ  َتَساَءل ونَ  الَِّذي ّللاََّ  َواتَّق  َر  ك م   َكانَ  ّللاََّ  ِإنَّ  َواأل   [.1:النساء] ((َرِقيًبا َعَلي 

نا، مدا زال رِّ َسدقة جديدة مدن سلسدلة األسدرة المسدلمة، ومدا زال حدديثنا عدن أُ لقاؤنا بكم يتجدد في حل   ،إخوة اإلهمان
هللا تعدالى ممدا أمرندا بده  نا،سدر حال أح صلِّ ما هُ حديثنا على اللبنة األساسية في المجتمع المسلم، وقد تطرقنا إلى 

سددابقة أن تحدددعنا عددن العالجددات  طددب  رسددوله صددلوات ربددي وسددالمه عليدده، وكددان فيمددا ذكرنددا  فددي خُ وأوصددانا بدده 
دددحناالمشدددكالت الزوجيدددة،  القرآنيدددة لحدددل ِّ   زوجتدددده ذكرهددددا القدددرآن الكدددريم، هعدددالش بهدددا الرجدددل نشدددوزَ  عالجدددات   وضَّ

ح المدرأة مددا صددلِّ لكدي تُ  ،وذكرندا كدد ل  عالجدات قرآنيددة وجده هللا تعددالى إليهدا النسدداءومعصديتها لدده وعددم طاعتهددا، 
ددا أو إعراضددازوجهددا نشددوزً بددين زوجهددا لددو خافدد  مددن و بينهددا   لةٌ مسددجَّ هددي ع إلددى هدد   الخطددب ف، ومددن شدداء أن يرجِّ

نتحددث اليدوم فيمدا لدو عجدز الرجدل عدن  ،مسدتطير خطير وعدن شدر    ة نتحدث عن أمر  ها األحبَّ اليوم أي  و منشورة، 
دي كددل جدد، نتحدددث فيمددا لددو لددم تُ إصددالح زوجتدده، نتحدددث فيمددا لددو اسددتحال  الحيدداة الزوجيددة بددين الرجددل وامرأتدده

ث اليددوم عددن الطددالق، نتحدددث ه هللا تعددالى وأبفضدده، نتحدددَّ أحلَّدد ا، نتحدددث اليددوم عددن أمددر  العالجددات السددابقة نفًعدد
مدددن النسددداء والرجدددال،  ل كثيدددر  َقدددأدمعددد  مُ  كلمدددة  اليدددوم عدددن أبفدددل الحدددالل علدددى هللا تعدددالى، نتحددددث اليدددوم عدددن 

ر وكان  سبب ضياع كثير من األبناء والبندات، نتحددث اليدوم كثير من األسَ    شملَ نتحدث اليوم عن كلمة شتَّ 
َغنن   »  تعددالى وأبفضددهه هللاأحلَّدد يعددن الطددالق، نتحدددث اليددوم عددن آخددر العددالج وهددو الكددي، ذلدد  العددالج الدد   أب 

ال تنفددع بدداقي ا عندددما الجددا أخيددرً ليكددون عِّ ، أحلَّدده هللا تعددالى وأبفضدده ماجدده[ ]أبددو داود وابددن «الطننالق   ّللاَّ  إلننى الحننالل
فدذذا بهدم ينتقلدون مدن مشدكلة  ، وتسداهل  ألسدنتهم النُّطدق بده،ل عالجاتهمر به أقوام وجعلو  أوَّ هتالعالجات، فاست

معنى الزواج، ذل  الدزواج الد ي هدو  من لم هعِّ  به بات، نتحدث عن أمر استهتررُ إلى كُ  ومن كرب   ،إلى مشاكل



 11من  3الصفحة  الطالق :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

دد د الشددباب مجددرَّ  ه بعددل الرجددال وبعددُل لآلخددر، ذلدد  الدد ي  نَّدد لٌ فددي الحقيقددة تضددحية وقبددول لالخددتالف وتحمُّ
هم ال يددرى مددن ،رلقضدداء الشددهوة والددوطَ  ة  رَصددفُ  دد أحدددِّ عددن الطددالق الدد ي  ثُ عليهددا، نتحدددَّ  لزوجتدده وال صددبرٌ  لٌ تحمُّ
ِلَقن  الَمنرأةَ  إنَّ )) عنددما قدال: -صدل ى هللا عليده وسدل م-سدول هللا نه مدن لدم هدع وصدية ر مِّ  كثرُ هُ   َلن    ِضنَلع  ِمن    خ 

ننننننننننَتِقيمَ  َت   َ  فنننننننننن ن َطريقننننننننننة  َعَلننننننننننى َلنننننننننن َ  َتس  ننننننننننَتم  َت   َ  ِبَهننننننننننا اس  ننننننننننَتم   عننننننننننَو    َوفيَهننننننننننا ِبَهننننننننننا اس 
َتها  ت ِقيم َها َذَهب  َ  وإن   ر َها َكَسر   .روا  مسلم ((َطاَلق َها َوَكس 

دد هدداقخلَ  -هدا الرجدلأيُّ -المدرأة   العقددلِّ  قويمدةَ  هدا إن كاند  مسددتقيمة الفكدرِّ ع بهددا، ألن  ج لكدي تسدتمتِّ وَ هللا تعدالى فيهدا عِّ
 بدةً حبَّ هدا لكدي تكدون مُ نُ زي ِّ، فأكرم  هللا تعدالى بهد ا الدنقل الد ي يُ أمام  ولن تستمتع بها رجلٌ ستشعر بها وكأنَّها 

ددداسدددتمتع  بهدددا  ،، فدددذن اسدددتمتع  بهدددا أمامددد اًل شدددعر بهدددا رُجدددلكدددي ال ت ،هدددامِّنولكدددي ال تنفدددر  ،إليددد   ،جوَ وبهدددا عِّ
ال  وإن أخدد ت تقومهددا كسددرتها وإن كسددرها طالقهدددا، هدد ا الطددالق الدد ي هكددون عنددددما تنقلددب الحيدداة إلددى جحددديم 

صددل ى هللا عليدده -هدد  الحيدداة تنقلددب إلددى جحدديم عندددما ال نددرى إهجابيددات فددي الطددرف ا خددر ورسددول هللا ُهطدداق. 
ِم    لَ )) : قال -وسل م َرك  م ؤ  ِمَنةً  َيف  َها َكرِهَ  إن   م ؤ  ل قاً  ِمن  َها َرِضيَ  خ  َره   ِمن   مسلم. روا   (( َغي 

، ا ن نددرى فددي لدد  ةً   عدددوَّ ليَسدد  َ علددى زوجتدد ، فزوجتُددد بفل زوجتدد ، ال تحقِّددة أي ال تَددَنددم مِّ  نٌ مدد مِّ  ك  ال هفددرَ 
حتدى غددى فدي أذهدان النداس  ،ةو  الزوجة عدد بالزوجات وكأنَّ  رُ من النك  تتندَّ  اوسائل التواصل االجتماعي كثيرً 

ِم    لَ )) رسول هللا هقول: ة حب  ها األأي   ...عدوة ةَ وأن الحما ،أن الزوجة عدوة َرك  م ؤ  ِمَنةً  َيف  َهنا َكرِهَ  إن   م ؤ  ل قناً  ِمن   خ 
َها َرِضيَ  َره   ِمن  د ،م ل  مشكلةضخ ِّ ، إن أتاك الشيطان هُ (( َغي  تجدا  هد   المدرأة، كد ا وكد ا وكد ا م لد  الدبفل ويعظ ِّ
ر أنهدددا تعتندددي بددد  تددد ك  هدددا تطعمددد  وتطعدددم بنيدد ،  أوالدك، تددد كر أنهددا أم  ر أن  ، تددد كَّ خدددرى أُ  ر أن لهدددا إهجابيدددات  تدد كَّ 
 َكِره ت م ننوه  َّ  ))َفننِ ن  : ا، وهللا تعددالى هقددول وقولدده الحددقيًمددجحِّ  حيدداةُ ال تنقلددب شددرق ألال  نهددا الجانددب المُ ر مِّ ، تدد ك  هددموبِّ 

َره وا َأن   َفَ َسى ًئا َتك  َ لَ  َشي  ًرا ِفيهِ  ّللاَّ   َوَيج   .[19]النساء: َكِثيًرا(( َخي 

صل لمرحلدة تسدتحيل فيهدا الحيداة بدين قد نرى حاالت  ته في المجتمع ذكرنا أيها األحبة نرى أنَّ  رغم كل ِّ ماولكن 
دن غيدرِّهم وقد كان ه ا من الصحابة الكدرام ،زوجين  النبدي   ق زوجتده، بدل إنَّ مدنهم طلَّد عديددٌ ، الصدحابة الكدرام ومِّ

 ،هددا السددادة الطددالق موجددودبهددا، لدد ل  أي  امددرأة قبددل أن يدددخل بهددا وقبددل أن يبنددي ق طلَّدد -صددل ى هللا عليدده وسددل م-
م هللا علديهم الطدالق، لد ل  حدرَّ لهد   األمدة، فمدن كدان قبلندا مدن النصدارى  ةً والطالق جعله هللا تعدالى رحمدة ومزي ِّد
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 يوصننني  م للاَ  إنَّ »لمدددا أمرندددا بالصدددبر علدددى الزوجدددات ذكرندددا بالنصدددارى قدددال:  -صدددل ى هللا عليددده وسدددل م-النبدددي 
 َيننداها ق  ت  لِ نن مننا المننرأةَ  ليتننَّوَّ    الكتنناِ   أهننلِ  ِمنن  الرجننلَ  إنَّ  وخننالت كم  وبنننات كم أمُّهننات كم فنن نَّه  خيننرًا  بالنسنناءِ 
 .[2871 األلباني للشيخ الصحيحة ]السلسلة .«صاحِبهِ  ع  ِمنهما واحد   يرغب فما الخيطَ 

والعيداذ -فقدد هضدطر ذلد  الرجدل  ،ه ا شأن األمم قبلنا، فكان ذل  فيه شدة على الناس، أحيانا تستحيل الحيداة 
ددفجُ  ،إلددى الحددرام وقددد هضددطر المددرأة إلددى الحددرام -بدداهلل ل الطددالق آخددر العالجددات، وجعددل هدد ا العددالج كمددا هددو عِّ

صدل ى هللا -رسول هللا  ولكن  ة، ولكن هللا تعالى عندما تستحيل الحياأخيًرا الكي على ما فيه من ألم جعله عالجا 
هد ا العدالج نقمدة علدى  هصدبحكدي ال لا، ا حقيقًيدأعطانا من التوجيهات ما هجعل هد ا العدالج عالًجد -عليه وسل م
 .الطالق من زوجها تطلبُ  نق زوجته أو لمطل ِّ من وصاها لمن هُ  ال بد  ، ل ل  كان المجتمع

ددذكرنددا  مددن وجددوب أن تتدد كر الحسددنات وأن تعددر، عددن السدديئات، ال تُ أول تلدد  الوصدداها مددا  ا ة كثيددرً ل المقارَنددعمِّ
لددو كاندد  و ة مددن أعمددل فددي عقلدده المقارنددة بددين النسدداء لددن هسددتطيع أن هعددي  مددع زوجتدده هددا األحب ددأي   .فددي عقلدد 

أعمدددل عقلددد   متدددى مدددالدددن تعدددي  معهددا،  ،دهدددةولددو كانددد  فدددي قمدددة األخددالق المحمَّ  ،ملكددة جمدددال الكدددرة األرضدددية
ا مدع زوجتده رى أن مدن هفدل بصدر  عدن الحدرام هكدون سدعيدً عي  من زوجتد ، لد ل  أيهدا السدادة ندالمقارنة لن ت
تعجبدده زوجتدده مهمددا كاندد  لددن فبصددر  علددى أجهددزة التلفدداز وعلددى الموبددايالت هشدداهد هدد   وتلدد   قُ طلِّددأمددا مددن هُ 

َسنو ا َوَل )): ائاًل ك قدهأمرُ  وجل   هللا عزَّ  ،جميلة أو حسنة الخلق، فأول األمر نلَ  َتن  نَنك م   ال َفض   َت  َمل نونَ  ِبَمنا ّللاََّ  ِإنَّ  َبي 
)) ر تد كَّ  ،ة والرحمدةتفكدر بداألوالد تفكدر بعقليدة المدود   رت كر الجانب ا خل أن تفكر بالطالق بق [.237]البقرة: َبِصير 
 ...تجد من هعتني بهم، أعمل عقل  في ه ا دون وأطفاال لنشرَّ أوالدا سيُ 

، لمدددا قدددال هللا تعدددالى:   مدددن التراجدددعُندددمك ِّ هللا تعدددالى جعدددل لددد  الطدددالق علدددى هيئدددة تُ  الطدددالق فدددذنَّ  فدددذن عزمددد َ 
َساك   وف   ))َفِ م  ِريح   َأو   ِبَم  ر  َسان   َتس  جعل هللا رحمة بندا الطدالق علدى مراحدل فقدال تعدالى:  [.229]البقرة: ((...  ِبِ ح 

َتانِ  الطَّاَلق  )) َساك   َمرَّ وف   َفِ م  نِريح   َأو   ِبَم  نر  َسنان   َتس   َب  ند   ِمن    َلنه   َتِحنلُّ  َفناَل  ]أي الثالِّثدة[ َطلََّقَهنا َفنِ ن  ....... ِبِ ح 
ِكحَ  َحتَّى ًجنا َتنن  نَره   َزو  َننا َ  َفناَل  الدزوج الثداني[]أي  َطلََّقَهنا َفنِ ن   َغي  ِهَمنا ج  ل[ َيَتَراَجَ نا َأن   َعَلي   َأن   َظنَّنا ِإن   ]هدي واألوَّ
ودَ  ي ِقيَمننا نند  نن َ  ّللاَِّ  ح  ود   َوِتل  نند  م   ي َبيِ ن َهننا ّللاَِّ  ح  َلم ننونَ  ِلَقننو  دد [.230-229]البقددرة:  ((َي   ا هطلقهددا الثالثددة ال بددد أن تتددزوج لم 

ا ويبنددي بهددا ويدددخل ا حقيقيًّددفيتزوجهددا الثدداني زواًجدد ،مددن األول هكفددي العقددد، تعتدددُّ شخصددا آخددر زواجددا حقيقيددا ال 



 11من  5الصفحة  الطالق :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

فدذذا طلقهدا الثداني وانقضد   -صدل ى هللا عليده وسدل م-رسدول هللا كما قال  "وي وق عسيلتها وت وق عسيلته"عليها 
 .عهاراجِّ تها من الثاني فلألول أن يُ دَّ عِّ 

د من الجهل وإنَّ  وإنَّ  ،سفاهةن المِّ  طالق على مراحل، ل ل  فذن  ها الرجل أن جعل الرحمة هللا ب  أي  مِّن  ة ل دن قِّ مِّ
طدالق  ،ما نرا  مدن تسدرع الرجدال بنطدق ألفداال الطدالق عالعدة، هقدول لهدا أند  طدالق بالثالعدةاألدب مع هللا تعالى 

، هد ا قليدل اا وباكًيدويدأتي شداكيً  ،اًمدهدأتي نادِّ  "،هدا شديخي ابحدي لدي عدن فتدوى " :عدم هدأتي بعدد ذلد  !!طالق طدالق
ه يتراجدع إن  ندا أن هقيمدا علدى مراحدل لعل د هللا لده ذلد  ليكدونَ  ، أحدلَّ تعالى قبل أن هكون مع الخلق هللا معدب أ

 !!هالبالء على نفسِّ  لُ فيتعجَّ  ،ود هللاحد

ا دفعدة ن طلدق زوجتده عالعدى أنَّ َمدوالشيء بالشيء ُي َكر، البدَّ أن أنب ِّهكم أيُّها السادة إلى أنَّ جمهور الفقهداء علد
فجددورِّ ول ،ومددنهم شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة ،فن خددالَ وخددالف فددي ذلدد  َمدد .ا وال تقددع واحدددةفذنهددا تقددع عالعًدد ،واحدددة
القول بدد لألخدد العصددر الحددديي فددي اضددطرت المحدداكم  ،ولقلددة عقددولهم وسددفاهة أحالمهددم فددي هدد ا الزمددان، اسالنَّدد

دد فددي مجلددا  واحددد، عددون الثالعددةففدددو يوقِّ  ،اإلسددالم ابددن تيميددةالدد ي قددال بدده شدديخ  دد ةً دَ واحِّ نددد ا عِّ لسددفاهة الندداس، أم 
 .الثالعة تقع عالعا لو طلقها عالعا في مجلا واحدفكما أسلفنا: الجمهور 

الطددالق ال  إن عزمدد َ  مَّ عُدد ،أول آداب الطددالق أن تتفكددر فددي الجانددب اإلهجددابي وأن ال تددنا فضددل الزوجددة إذن
أن  دَّ ُبدإذ الا جعيًّدا، ولكن ال هكفي أن هكون الطدالق رَ قها طالقا رجعيً ة لنفس  وطل ِّ رَص فُ  ل على نفس ، أعطِّ تتعجَّ 

 النبددي   ، ألن  دعي  وطددالق بِّدد ي  ن ِّ نعددم فددي الطددالق هندداك طددالق ُسدد !ا، أفددي الطددالق سددنة وبدعددة يً ن ِّ هكددون طالقددا ُسدد
ق الرجدل زوجتده وهدي نفسداء، طل ِّدأن هُ  ى، ونهه وهي حائلزوجتَ  ق الرجلُ طل ِّ نهى أن هُ  -صل ى هللا عليه وسل م-

نننن ،دعيبِّدددد ه طددددالقٌ هدددد ا وإن كددددان هقددددع فذن ددددفق الرجددددل زوجتدددده وهددددي حامددددل، طل ِّددددونهددددى أن هُ  ننننأم   :ةنَّ ا طننننالق السُّ
لحدديي فدي الصدحيح أن ابدن عمدر رضدي هللا عنده قدال طلقد  امرأتدي عهدا فيده، واجامِّ لدم هُ  هر  قها في طُ طل ِّ فأن هُ  

صددل ى هللا عليدده -ذلدد : فقددال لدده النبددي  -صددل ى هللا عليدده وسددل م-وهددي حددائل فحكددى عمددر بددن الخطدداب للنبددي 
ثننم حاضنن  فطهننر  إن شنناء أن مسنن ها وإن شنناء طلقهننا فنني ره فليراج هننا فنن ن حاضنن  وطهننر  م نن»: -وسدل م

 .ها السادة إلى ه ا التوجيه النبوي وإلى الحكمة العظيمة من ذل انظروا أيُّ  .«طهر لم يجام ها فيه
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هكددون بعيدددا عددن زوجتدده ويفوتدده أن هقضددي الرجددل  ألن   ،لمددا تكددون المددرأة فددي حيضددها وفددي نفاسددها كثيددرة اأحياًندد
د قدد يتشداجر معهدا هرهدا ا عنددما تكدون فدي طُ شهوته منها قد ي دي ذل  إلى تفاقم المشاكل بينها فيحقدد عليهدا، أم 

ألن هصددلحا بينهددا ويتصددالحا، فددذن كاندد  فددي حيضددها ونفاسددها قددد هفددوت ذلدد  فتدفعدده غريزتدده وتدددفعها غريزتهددا 
د -هدا السدادةأي  -فيطلقها  الما لها، والمدرأة  وتكدون الهرموندات فدي ها هكدون فيهدا مدن األمدرا، فدي حيضدها ونفاسِّ

صدل ى هللا -عصبية، فدالنبي  رةً ال هني فيجعلها ذل  متوت ِّ  وعلى إرهاقهاما ي عر على أعصابها مطة جسدها مختلِّ 
، لمداذا لدم تجامعهدا فيده هدر  ق فدي طُ ل ِّدطَ وأمدرك أن تُ  ،أن تطلق في هد   الحالدة أيها الرجل عن نهاك -عليه وسل م

 ة.د  في طهر لم تجامعها فيه  خشية أن تحمل المرأة فتطول عليها العِّ 

ن َ  ال م َطلََّقنا   ))قدة فدي القدرآن الكدريم: أيها السادة، عددة المدرأة المطلَّ  ف ِسنِه َّ  َيَتَربَّص  وء   َثاَلَثنةَ  ِبَأن  دق نر  ة المدرأة إذا دَّ ]عِّ
ن َّ  َيِحنلُّ  َوَل  طلقها زوجها عالث حيضدات[  نت م  َ  َأن   َله  َحناِمِه َّ  ِفني ّللاَّ   َخَلنقَ  َمنا َيك  ن َّ  ِإن   َأر  ِم َّ  ك  َِّّ  ي نؤ  ِم ِبنا َينو   َوال 

ِخرِ  ِه َّ  َأَحقُّ  َوب   وَلت ه  َّ  اْل  وا ِإن   َذِل َ  ِفي ِبَردِ  اَلًحا َأَراد  ن َّ  ِإص  نل   َوَله  ِه َّ  الَّنِذي ِمث  وفِ  َعَلني  َجنالِ  ِبنال َم  ر  ِه َّ  َوِللرِ   َعَلني 
اهلل تعدالى قددال فدا الحامدل أم د -عدالث حيضددات-عددة المطلقدة عدالث قدروء  [.228]البقددرة: َحِكنيم (( َعَِّينَّ   َوّللاَّ   َدَرَجنة  

تِّها ددَّ َمننالِ  ))َوأ وَل   : فدي عِّ َح  ن َّ  األ  (( َيَضنن   َ  َأن   َأَجل ه  ن َّ َله  دد حداماًل المددرأة ذذا كاند  فد [.4]الطددالق: َحم  دتها ال تنتهدي عِّ
لد  منده قدد فحمَ  هدر  هدا فدي طُ لدو واقعَ ف هجامِّعهدا فيده،ل لِّ  ُأمِّر الرجل أن هطل ِّقهدا فدي ُطهدر  لدم ، حتى تضع ولدها

 .لمرأة عدتها تسعة أشهر وه ا فيه إضرار باتطول 

عدا نفسديهما، أيها السادة الطالق السني هكون دافعا للرجل والمرأة لكي هعودا إلدى رشددهما إذن قد  فدذذا طلَّ  وليراجِّ
ق امرأتده هصدرفها إلدى الرجدل إذا طلَّد مجتمعندا أن   مدن األخطداء الشدنيعة فديس  المرأة في عدتها فه   المرأة وجلَ 

 َأيَُّهننا َيننا )): وهللا تعدالى هقددول وقولدده الحددق  ابنتدده تدرا  هأخدد ها مددن بيدد  زوجهددا َقددل ِّ د إذا طُ الوالِّدد بيد  أهلهددا أو أن  
ت م   ِإَذا النَِّبيُّ  ِتِه َّ  َفَطلِ ق وه  َّ  النِ َساءَ  َطلَّق  وا ِلِ دَّ ص  ةَ  َوَأح  ِ دَّ وا ال  نوه  َّ  َل  َربَّك نم   ّللاََّ  َواتَّق  ِرج  ج  َ  َوَل  ب ي نوِتِه َّ  ِمن    ت خ  نر   َيخ 
ود   َوِتل  َ  م َبيِ َنة   ِبَفاِحَشة   َيأ ِتي َ  َأن   ِإلَّ  د  ودَ  َيَتَ ندَّ  َوَمن    ّللاَِّ  ح  ند  َسنه   َظَلنمَ  َفَقند   ّللاَِّ  ح  ِري  َل  َنف  نِد    ّللاََّ  َلَ نلَّ  َتند   َب  ندَ  ي ح 
ًرا َذِل َ    امرأتد  قدال هجوز أن تخرج المرأة من بيتهدا قبدل أن تنقضدي عددتها، إن كند  رجدال طلَّ  [.1: الطالق] (( َأم 

ددخرِّ ال هحددل لدد  أن تُ  لدد  أن    ابنتدد  أو أختدد  فددال هحددلُّ َقددل ِّ ا طُ دا أو أًخددها، وإن كندد  والِّدددتُ جهددا قبددل أن تنتهددي عِّ
دها من بيتها قبدل أن جَ خرِّ تُ  نوه  َّ  َل )) هادتُ تنقضدي عِّ ِرج  ج  َ  َوَل  ب ي نوِتِه َّ  ِمن    ت خ  نر  َننة   ِبَفاِحَشنة   َينأ ِتي َ  َأن   ِإلَّ  َيخ   م َبيِ 
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نن َ  ود   َوِتل  نند  ودَ  َيَتَ نندَّ  َوَمنن    ّللاَِّ  ح  نند  َسننه   َظَلننمَ  َفَقنند   ّللاَِّ  ح  ِري  َل  َنف  ننِد    ّللاََّ  َلَ ننلَّ  َتنند  ننًرا َذِلنن َ  َب  نندَ  ي ح   [.1: الطددالق] (( َأم 

 .حافيصطلِّ ا ث بعد ذل  أمرً حدِّ هللا هُ  لعلَّ  ،ها الزوجوال تدري أي   ،ها األخوال تدري أي   ،ها األبال تدري أيُّ 

العدوام الجهدال  العدوام، هظدنُّ  نُّ ال كمدا هُظد ،هداأن تتدزين لزوجِّ  دة الطدالق الرجعدي مدأمورةٌ المرأة في عِّ أي ها السادة، 
دبيتها شيخي " عكا ذل  ويسألون:  هدا ن قدال أن  "  ومددة وتتحجدب مندههم صفير غرفة واحددة كيدف ستقضدي العِّ

ة  دَّ أن  ،ة قبدل عالعدة حيضداتد  قة في العِّ طلَّ نها وهي مُ مِّ  نه، المرأة في الطالق الرجعي مطلوبٌ ستتحجب مِّ في العِّ
 ! وَمن قال لكم أنَّه حرام !! "بالحرام هاقربه هلعلَّ  ،ب ها شيخيطي ِّ " ...تنزين وأن تتجمل وأن تتعطر لزوجها

هقددول لهددا أنددده  أنلددو مدددن غيددر و حتددى  ،ترجددع إلدددى عصددمتهزوُجهددا د أن هقدددع عليهددا مجددر  بفددي الطددالق الرجعددي 
 .ها على أنفسنا بجهلناتُ ، ه ا هو شرعنا، ه ا هو اإلسالم، ه   الحكم العظيمة التي نفو ِّ بلسانه أرجعها

قد يرجعها، قد تدفعه شدهوته إلدى أن  ، إذفرصةً  ابنت  أو تأخ  أخت  من بي  زوجها فأن  تقطعُ لتأخ  ا تأتي لم  
 .عها، وقد تدفعها شهوتها ألن تتجمل له وتتحبب له وتعت ر منه فيرجِّ عها فترجع إلى عصمتهيواقِّ 

 لعظديمِّ فدي القدرآن الكدريم تعدالى  ومن جهلنا في ديننا، هللا ،مشاكلنا من معصيتنا هلل تعالى ل  جُ وهللا أيُّها األحبَّة، 
دد هدد   ا هددات تتحدددثُ  لنددا كددلَّ  األسددرة أرسددلَ  شددأنِّ  ددن ال بدددلدد ل  كددان  ،نارَ َسددح أُ صددلِّ هُ ا عمَّ أن تلتددزم شددرع هللا، ال  مِّ
ددتخرِّ  دد ،هاتُ دَّ جهددا مددن بيتهددا حتددى تنقضددي عِّ وواجددب عليهددا أن تعتنددي  ،دةواجددب عليدد  أن تنفددق عليهددا وهددي فددي العِّ

 ...اث بعد ذل  أمرً حدِّ هللا هُ  ل وأن تتزين ل  لعلَّ وأن تتجمَّ  هفببيتها وأن تنظ ِّ 

ددد  :كدددان التوجيددده مدددن هللا تعدددالى بقولددده سدددبحانه ،وإذا اسدددتحال  الرجعدددة ،  القلدددوبوإذا قَسددد ،هادتُ فدددذذا انقضددد  عِّ
وفِ  َمَتنننا    ))َوِلل م َطلََّقنننا ِ  نننا ِبنننال َم  ر   ، كدددم هددد   المتعدددة قدددال تعدددالى فدددي آهدددة أخدددرى:[241]البقدددرة: ال م تَِّقنننيَ (( َعَلنننى َحقًّ

ِترِ  َوَعَلى َقَدر ه   ال م وِسعِ  َعَلى َوَمتِ   وه  َّ  ))... وفِ  َمَتاًعا َقَدر ه   ال م ق  ا ِبال َم  ر  ِسِنيَ (( َعَلى َحقًّ  .[236]البقرة: ال م ح 

يبتليدده ممَّدن اس مدن الن دد ر، كثيددرٌ فاتحدة مشدداكل أكَبد ا ال أن هكددونَ الًجدة نحدن أردنددا أن هكدون الطددالق عِّ األحب ددهدا أيُّ 
تكدون المخالفددات الشدرعية فددي الطدالق سددببا ، يبتليهدا هللا تعددالى بتطليقهدا مددن زوجهداهللا تعدالى بتطليدق امرأتدده أو 

 َمَتننننا    ))َوِلل م َطلََّقننننا ِ كيدددف هدددد ا  الحظدددوا ا هددددة القرآنيدددة  ،المدددرأة مسددددتقبل و الرجدددل  هما، ُمسددددتقبلِّ لتددددمير مسدددتقبل
وفِ  ا ِبال َم  ر  عنددما  ،اتهاومدا عددا كدل مسدتحق   ،هدارِّ مها ومأخَّ رها وما عددا مقددَّ هعني ما عدا مه ال م تَِّقيَ (( َعَلى َحقًّ
ها مسدتحقاتِّ  ، عددا المهدر وعددا كدل ِّ ةً ا هدهَّدأن تعطيَهد كَ هللا تعدالى هدأمرُ  ، ة ه   المدرأة التدي كاند  زوجتَددَّ عِّ تنتهي 
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وفِ  ))َمَتا   وفوق ذل  المتاع  نا ِبال َم  ر  ناوفدي ا هدة األخدرى  ال م تَِّقنيَ (( َعَلنى َحقًّ ِسنِنيَ (( َعَلنى ))َحقًّ هدأمرك  ال م ح 
  ةها األحب  أي   اهل تعرفون الحكمة من ه   لماذا ،   المرأة هل نَ حسِّ هللا تعالى بأن تُ 

الفندي يددفع كثيدرا والفقيدر )وفوق ذل  تأتي بمبلغ على الموسع قدر  وعلى المقتر قدر   ،ا تعطيها كامل حقوقهالم  
، هدد   كِّ أمددرَ   هللاييسددرُ عددين بهددا لحددين مددا ة تتمتَّ تَعددة تقددول لهددا هدد   هدهددة، هدد   مُ تَعددتددأتي وتعطيهددا مُ  (قليددلالدفع يدد

سديقولون لهدا  ،لجمها الناسيس ،ترك أمام الخلق  سِّ أو أن تهتِّ  ،الناس مبسوء أما أة لو أرادت أن تتكلم علي َ المر 
  !!وما زل  تتكلمين عليه ،ةً تعَ مُ  ،ةً هدهَّ  ذلِّ  مِّنهافوق  يحقوق  وأعطاك يأعطاك الرجلُ  ، ِّ ويحَ 

  هكدون ذلد  مند  أهضدا ألن د ، ئ  وعيوبِّدمسداو  فذذا ألجم  لسدانها عدن ذكدرِّ  ،سانهام لِّ لجِّ ألن تُ سبًبا فيكون ذل  
دد ،فأندد  أهضددا تكددتم ذلدد  عنهددا ،تددتكلم عليدد ل تسددتفِّزَّها ال تريددد أن ددهللا أمددرَ  رُ فييس ِّ وهللا تعددالى قددال  ،هدداأمرَ  رُ ك وييس ِّ

َقا ))َوِإن  وقوله الحدق:  نالًّ  ّللاَّ   ي غ ن ِ  َيَتَفرَّ ه عتِّ مدن َسدهفنيد  هللا  [.130]النسداء: َحِكيًمنا(( َواِسنً ا ّللاَّ   َوَكنانَ  َسنَ ِتهِ  ِمن    ك 
 لمددداذا  ،لمسدددتقبل  ولمسدددتقبل أبنائددد  ن  تددداع صدددمام أمددداهددد ا المَ  ،ةهدددا األحب ددده، لددد ل  أي  عتِّ ا مدددن َسدددويفنيهدددا أهًضددد

ددتُ  ألن بدده ة كددان مددن هددا األحب ددعددن ذلدد ، لدد ل  أي    لسددانَ  جددمَ لتُ ولكددي  ك وعيوبدد أسددرارِّ  كددرِّ عددن ذِّ  المددرأةِّ  سددانَ لِّ  مُ لجِّ
معنددا  نَّ اللددواتي ُهدد ونَّ أهاأن نكددتم مددا بيننددا وبددين زوجاتنددا اللددواتي طلقندد :مهمددة التددي أوصددانا الشددرع بهددااألمددور ال

عنند للا منَّلنة إن من  شنر النناس »والحديي في صحيح مسلم قدال:  -صل ى هللا عليه وسل م-ا ن، رسول هللا 
من  أعمنم  إن  »: قدال وفدي رواة أبدي داود «رهافضي إلى امرأته وتفضني إلينه ثنم ينشنر ِسنيوم القيامة الرجل ي

 .«رهاالرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر ِس  عند للا يوم القيامةاألمانة 

 م  ، قليددل الندداموس وقليددل الشددرف هفضددي إلددى زوجتدده وتفضددي إليدده عددة لدديا فقددط للمتددزوجينهددا األحب ددهدد ا األمددر أي  
-هد ا قليدل نداموس وقليدل شدرف، رسدول هللا  !!زوجتدهمدا هحددث بينده وبدين بث أمام أصددقائه ها ويتحد  رَّ ينشر سِّ 

إن منن  شننر الننناس عننند للا منَّلننة يننوم القيامننة الرجننل يفضنني إلننى امرأتننه »هقددول:  -صددل ى هللا عليدده وسددل م
د أي «وتفضي إليه ثنم ينشنر سنرها د رَّ الد ي هفضدح سِّ ، هد ا األمدر هكدون قبدل زوجهدا رَّ زوجتده أو التدي تفضدح سِّ
 .الطالق ويكون بعد الطالق

قددال ويحكددم أويددتكلم ق امرأتدده فقددالوا لدده مددا بهددا  مددا البددأس  لمدداذا تريددد طالقهددا  طل ِّددمددن الصددالحين أراد أن هُ  رجددلٌ 
لدم  النداسق  فالنة قدال بند  فلما طلقها قالوا له: قل لنا لماذا طلَّ  -عيب أحكي عن امرأتي-الرجل عن امرأته، 
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د، صدارت بحالهدا وأندا بحدالي، وأنا ال أتكلم عن أعدرا، المسدلمين ،وقد تتزوج رجل آخر تُعد زوجتي، ها رَّ تكدتم سِّ
دددد مَ فيدددددفعها ذلدددد  ألن تكددددتُ  ددددإذ ك وبنيدددد ، دوألن تحفددددت مسددددتقبل أوالك رَّ سِّ ددددا تنُشددددلم  دددد رُ ها وتنُشددددرَّ ر سِّ  ألوالداك، رَّ سِّ

 همهعيدرُ  [م  قال  ك ا عدن أبدوكأُ  هقال ك ا عن أم ، وبزمانأبوك  هبزمان] الناس همهعير حين هكبرون  المساكين
 األوالد وحسبنا هللا ونعم الوكيل.الناس وتكون المصيبة على 

ال  طدالقٌ  ،طدالق المد منينولكنه ، -صل ى هللا عليه وسل م-ق النبي الصحابة وطلَّ كان مِّن  ،ها السادةالطالق أي  
 َواِلننَدة   ت َضننارَّ  ))َل ، قددال تعددالى وقولدده الحددق: وال بفيددرِّهم بدداألوالدالمددرأة ال هجددوز لدد  أن تضددار  إذ ،إضددرار فيدده

ل ننود   َوَل  ِبَوَلننِدَها ددأند  أُ  ،[233]البقددرة:ِبَوَلننِدِه((  َلننه   َمو  أتدد  لدو أرضددع  لدد ، قددال ق علددى امر نفِّدبعددد الطددالق أن تُ  رتَ مِّ
َواِلننَدا   ))تعددالى:  ِضنن   َ  َوال  َلي  ِ  َأو َلَده نن َّ  ي ر  َضنناَعةَ  ي ننِتمَّ  َأن   َأَرادَ  ِلَمنن    َكنناِمَلي  ِ  َحننو  ل ننودِ  َوَعَلننى الرَّ نن َّ  َلننه   ال َمو  ق ه   ِرز 

َوت ه  َّ  وِف..(( َوِكس    ترضع الولد أال تحتاج إلدى أن تأكدل وتشدرب وتكتسديعندما سه   المرأة  [.233]البقرة: ِبال َم  ر 
دددد هللا تعددددالى عددددز وجددددل مدددداذا قددددال لدددد :  ،بندددد  وهددددي تتعددددب فددددي ذلدددد لكددددي هكبددددر ويصددددير ا بندددد َ ا عتريددددد أن ترضِّ
َواِلَدا    ِض   َ  ))َوال  َلي  ِ  َأو َلَده ن َّ  ي ر  َضناَعةَ  ي نِتمَّ  َأن   َأَرادَ  ِلَمن    َكناِمَلي  ِ  َحنو  ل نودِ  َوَعَلنى الرَّ ن َّ  َلنه   ال َمو  ق ه  نَوت ه  َّ  ِرز   َوِكس 
وفِ  َ َها ِإلَّ  َنف     ت َكلَّف   َل  ِبال َم  ر  س  ل نود   َوَل  ِبَوَلنِدَها َواِلنَدة   ت َضنارَّ  َل  و  نَواِر ِ  َوَعَلنى ِبَوَلنِدهِ  َلنه   َمو  نل   ال   َذِلنَ ...(( ِمث 

  [.233]البقرة:

دهدا تُ ه   المرأة إن طلقتها وخلص  عدتها طالما أن   بداق   طالمدا ابند ،ولدو تزوجد  واجدب عليد ولدَدك، لد  ع رضِّ
 ا أن  أن تتدد كر دائًمدد بددد  ك، والولددد  عطيهددا نفقتهددا وكسددوتها ألنهددا ترضددع لدد، وأن تنفددق عليهدداأن ت عندددها ترضددعه
ل نود   َوَل  ِبَوَلنِدَها َواِلنَدة   ت َضنارَّ  ))َل  معهدا الحلدول جددِّ م  ولم تعدد تُ مشكلة تأزَّ  الفاهة منه حل   الطالق عالجٌ   َلنه   َمو 

أضدرارا  ، تكدون عاقبدة ذلِّد  عليد ضار بالمولود أو بالمرأة فيكدون ذلد  وبدااًل اك أن هكون من  االاك إه  إه   ِبَوَلِدِه((
 .سلوك أوالدك فيحقدون علي  حين هكبرون تظهر نتائجها في نفسية 

 ج كدددلَّ وأن يدددزو ِّ  ،وأن يددددهم السدددعادة علدددى كدددل المتدددزوجين ،ةليَّدددوبَ  أسدددأل هللا تعدددالى أن هحفدددت أسدددرنا مدددن كدددل شدددر   
 فريناب، أقول ما تسمعون واستففر هللا لي ولكم فاستففرو  فيا فوز المستفز  العُ 
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 الخطبة الثانية

 :البراهددددا رب ِّ  وصددددي ةُ  الوصدددداها خيددددرُ  هللا، عبدددداد اصددددطفى، الدددد ي عبددددد  علددددى وسددددالًما وصددددالةً  وكفددددى، هلل الحمددددد
َنا َوَلَقد  )) ي  ِكَتنا َ  أ وت نوا الَِّذي َ  َوصَّ ِلك م   ِمن    ال  نوا َأنِ  َوِإيَّناك م   َقنب  َ( اتَّق   هللا فبتقدوى  هللا، عبداد هللا قوافداتَّ  ،[131:النسداء] (ّللاَّ

َحدد مددن والسددالمةُ  الفددتن، مددن العِّصددمة فددي هدد ا الشددرع القددويم مددا جعددل لنددا تعددالى، هللا  ن، واعلمددوا عبدداد هللا أنَّ المِّ
اكم هللا وإه ددد لزمدددوا عبددداد هللا شدددرعَ ف ،كمدددا ينجيندددا ويسدددعدنا فدددي ا خدددرة هدددانا فيدُ سدددعِّ ومدددا هُ  ،ح حالندددا فدددي الددددنياصدددلِّ هُ 

رة فتجدوا ذل  على أنفسكم وباال في الدنيا أمر ومخالفة  ، وألن الحدديي اليدوم عدن الطدالق أبعدد  هللا تعدالى وا خِّ
 :اخطير نرا  في مجتمعاتن أن ننبه إلى أمر   تنا ال بدَّ نا جميعا وعن أبنائنا وبنارِّ سَ عن أُ 

ويريدددد أن  ال ُهطددداق، اوتفددددو حياتهمدددا جحيًمددد ،ح فيمدددا بينددده وبدددين زوجتدددهصدددلِّ أحياندددا هفقدددد الرجدددل األمدددل فدددي أن هُ 
دددُكها و فدددذذا بددد ،كرمهدددا مدددن فضدددله ومدددن سدددعة رحمتدددهأن تتطلدددق عسدددى هللا تعدددالى أن هُ  هطلقهدددا وتريدددد ال الزوجِّ ُهمسِّ

فُّهددا، يرعاهدددا ذات زوج  ال  ،قددةفيتركهددا كالمعلَّ لها بهددا وي ذيهددا ويعُضددد ضدددارُّ بددل هُ  ،هدداقُ هطل ِّ  طدددب خوال مطلقددة فتُ  وُيعِّ
 !!وتتزوج

وهللا  ،تعطيده فدوق حقوقهداقوقها، بل بعضدهم يريدد أن يبتزهدا لهضار بها لماذا  يريد منها أن تتنازل عن جميع ح
ل وه  َّ  َوَل  َكر ًها النِ َساءَ  ِرث واتَ  َأن   َلك م   َيِحلُّ  َل  آَمن وا الَِّذي َ  َأيَُّها ))َياتعالى هقول في ذلد :  َهب وا َت  ض   َمنا ِبنَب   ِ  ِلَتنذ 

ت م وه  َّ  َننة   ِبَفاِحَشة   َيأ ِتي َ  َأن   ِإلَّ  آَتي  وه  َّ  م َبيِ  وفِ  َوَعاِشنر  َره نوا َأن   َفَ َسنى َكِره ت م نوه  َّ  َفنِ ن   ِبنال َم  ر  ًئا َتك  َ نلَ  َشني   َوَيج 
ننًرا ِفيننهِ  ّللاَّ   ت ننم   َوِإن  ( 19) َكِثيننًرا َخي  َدالَ  َأَرد  ننِتب  ننت م   َزو     َمَكننانَ  َزو     اس  ننَداه  َّ  َوآَتي  َطنناًرا ِإح  ننذ وا َفنناَل  ِقن  ننه   َتأ خ  ًئا ِمن   َشنني 

ذ وَنه   َتاًنا َأَتأ خ   [.20-19]النساء: (( (20) م ِبيًنا َوِإث ًما ب ه 

ذ وَنننه  ))فضد  إليدده أمهرهددا وقدد أفضددى إليهددا و كددي تتندازل عددن ل زوجتدده ضداري هُ  هد ا الدد َتاًنننا َأَتأ خ   م ِبيًنننا َوِإث ًمننا ب ه 
ننفَ ( 20) ذ وَنننه   َوَكي  م   َأف َضننى َوَقنند   َتأ خ  نن   نَ  َب  نن    ِإَلننى َب  ض  ك م   َوَأَخننذ   [.21-20]النسدداء:  (((21) َغِليًمننا ِميَثاًقننا ِمننن 
  !!تأخ   بهتانا وإعما مبينا ،هالكي تتنازل ل  عن مهرها وعن حق ِّ  ُتضارُّ بها، ُعمَّ   إلي إليها وأفَض  فضي َ أَ 

ضطرة وقد أسأت إليهدا تأخد   كرهة وهي مُ وهي مُ ولو تنازل  ل  ولو أعطت  من مهرها، فه ا ال ي أعطت  إها  
فعندددها   السدديئة، عتبسددمتطيددر الندداس لنقلددب نددارا وشددنارا عليدد  فددي حياتدد  و ، ليتأخدد   حرامددا ،بهتانددا وإعمددا مبينددا

 "،ال هعطيهددددا مهرهددددابزوجتدددده األولددددى لكددددي  هدددد ا ضددددارَّ " :قددددول الندددداس لهددددم  الكددددرام، هُجددددتددددأتي لتتددددزوج فددددال يزو ِّ 
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 لدديا لدد  بعددد أن أفضددي  إلددى تلدد    أخدد ت مددااًل ألن ددفددال يزوجدد  الكددرام وتتددزوج مددن أراذل الندداس، نعددم، لمدداذا  
 .بيناا وإعما مُ بهتانً  ، أخ تهالمرأة 

،له مكفولٌ  السادة ه ا ال ي قسمه هللا تعالى للزوجات حقٌ  هاأي   ه ا الحق أحيانا أحدل  ،ههُ د ِّ وواجب ال بد أن ت   نَّ
المرأة لهددا إن أرادت أن تخلددع زوجهددا أن تتنددازل عددن شدديء مددن فدد، كلَّدده أو بعًضددا مندده هللا للمددرأة أن تتنددازل عندده

 ِبَفاِحَشننة   َينأ ِتي َ  َأن   ِإلَّ ))مقبدول فداهلل عدز وجدل هقدول: مقابدل أن هطلقهدا ولكدن هد ا ال بدد أن هكدون بعد ر حقوقهدا 
مدا أردا أال  فمثدل هد ا قدد هكدون إذا -والعيداذ بداهلل-امرأتده تزندي  أن   بددليل   نَ هعندي والعيداذ بداهلل الزندا، تديقَّ  ((م َبيِ َنة  

ددوقتهددا قددد هكددون لدده حجددة أي هضددار بهددا كددي تُ  ،تقتددليرفددع أمرهددا للقاضددي ل هددا أسدداءت فددي حقدده لدده مهددر  ألن   عَ رجِّ
أن هطالبهدا بمدا  لده فمثدل هد ا  ُمقنِّدع،سدبب  دون تطلب الطالق مدن زوجهدا ف ر، أو أحيانا تأتي امرأةٌ فَ إساءة ال تفتَ 

 ورسدددول هللا ،المدددالمنددده كدددي هأخددد وا  ،قهددداطل   :البنددد  وبعددددها هقولدددون لددده و زوجددد ،هدددا قدددد تكدددون ألعوبدددةدفدددع ألن  
 «الجننة رائحنة عليهنا فحنرام   بنأس  غينر من  طالًقنا زوجهنا سنأَل  امنرأة أي منا»هقول:  -صل ى هللا عليه وسل م-

 ]صحيح أبو داود والترم ي[.

هللا تعدالى حالندا فدي دنياندا ومعادندا، أسدأل صدالح وهد ا مدا فيده نعم أيها السادة، ه ا هدو شدرعنا وهد ا هدو دينندا، 
، وأن هفي ِّددر حالنددا إلددى مددا ُهحددبُّ ويرضددى... أن هحفددت األزواج وال ريددة وأن يرزقنددا فددي كددل أعمالنددا إخددال  النيددة

 ي داع فأمنواإن  


