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

 الخطبة األولى
دن بدال   ونعدوذُ  ونسدتفف ُر ، ونسدتهديه ونسدتعيُنه نحمدُد  هلل، الحمد   إنَّ  دنا شدرور   م  الندا، وسدياات   أنُفس  دن   أعم  دد   م   ّللاَُّ  ي ه 
ت ددد   ف ُهددو   ددن   ال ُمه  م  ددل ل   و  ل ددن   ُيض  ددد   ف  ل يًّددا ل ددهُ  ت ج  ددًدا، و  ش   نبيَّنددا أنَّ  وأشددهد لدده، شددر ك   ال وحددد  للاُ  إال إلدده ال أن   وأشددهد ُمر 

ددددًدا ددددق    وديددددن   بالهددددد  رب دددده أرسددددله وخليُلدددده، وصدددد ي ه ورسددددوُله، عبددددُد  ُمحمَّ ددددر   ولددددو ُكل  دددده الدددددين علددددى لُيظهددددر  الح   ك 
لدين، الُفر    وأصحاب ه الطاه ر ن، الطي  ب ين بيته آل وعلى عليه وسالُمه رب  ي فصلواتُ  الُمشر كون،  سدار ومدن الُمحجَّ

 :اإليمان إخوة بعد أم ا الدين، يوم إلى ب ُهداهم واهتد  درب هم على

 الددديلي، عددزرة أبددي ابددن عددن اآلثددار تهددذيب فددي الطبددري  جر ددر وابددن مختصددراً  الكبيددر التددار   فددي البخدداري  أخددرج
 بدذلك، معل د افلم د فكرههدا، أحدوثة ذلك من الناس في له فطار يتزوجها، التي النساء يخلع عمر الفةخ   في وكان
دأُ : يسدمع األرقدم وابدن المرأتده، فقدال بيتده، أدخلده حتى األرقم بن للا بعبد قام  فقالدت ؟تبفضدينني هدل بدال، كدُ نش 

 .أتسمع: للا لعبد عزرة أبي ابن فقال. نعم اللهم: فقالت. بلى: قال. تناشدني ال: امرأته
]...الندداس نشددرت  ن،ُهددوأخلعُ  النسدداء، مُ أظل د أنددي يحدددثون  المددنمنين، أميدر يددا: قددال ثددم عمدر، أتددى حتددى انطلددق ثدم  

، حتى أجبر المرأة على أن تخلعني، وتتنازل لدي عدن مهرهدا لدتخلص  عني سيًطا بأني أظلم النساء، أو أضر بهنَّ
 فدأخبر  للا، عبدد عمدر فسدأل امرأتدي، مدن سمع عما األرقم بن للا عبد فاسأل من ظلمي، واألمر ليس كذلك...[

لقت ده أو ُخلقده، أو ألمدٍر مدا ... المهدم أن النسداء ُتبف ضده...[  ].. بأن زوجة الرجل تبفضه، لعله لعيٍب فيه فدي خ 
ــ تحــدني  التــي أنــ »: لهددا فقددال فجدداءت، امرأتدده، إلددى عمددر فأرسددل ــ كزوج   أميددر يددا: قالددت ، «؟ تبغضــين  كأن 

قدداب ُعمددر، فقالددت لدده ُتبددت مددن ذلددك...[ للا، أمددر وراجددع تدداب، مددن أول إنددي المددنمنين،  يددا إندده ]...خافددت مددن ع 
 المنمنين؟ أمير يا أفأكذب ب،أكذ   أن جتُ فتحرَّ  بال، أنشدني المنمنين أمير
 علـى يبنـى الـذ  البيـو  أقـ    فـن    بـذلك، نـ حد   ت   فـا أحـدا، تحـب ال إحـداك  كانـ  فـن  فاكذبي، نعم،»: قال 

 .«واإلحسا  باإلسام، يتعاشرو   الناس ولك  الحب،
 تهددذيب فددي الطبددري  جر ددر وابددن ،(4/152: )مختصددراً  الكبيددر التددار   فددي البخدداري  أخرجدده: قددالو  العددوني عددار  بددن حدداتم الشددي  األثددر هددذا ]صددح 
 [(236) رقم (142: )-عنه للا رضي– طالب أبي بن علي مسند: اآلثار

 غدددت التددي الكلمددة تلددكعددن  حددديانا اليددوم ،الحددب   عددن اليددوم حددديانا أيهددا اإلخددوة األفاضددل، الكددرام، السددادة أيهددا
 عدن حدديانا والبدرام،، صصوالق   والمسلسالت األفالم حولها تدور التي الكلمة تلك عن حديانا زماننا، في مبتذلةً 
رة في غدا راٍق، إنسانيٍ  شعورٍ   .فارغة ومظاهر وشكليات برموزٍ  عنه رعبَّ يُ  خاطاا مفهوًما جاهليتنا المعاص 
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داألُ  النهيدار سدببا ففددا والبندات الشدباب أذهدان فدي شدو    مفهومٍ  عن اليوم حديانا  سدبب يكدون  أن بددل   والبيدوت رس 
 لها. التماسك  م نمز دٍ 

للمدرأة، هدو ]...والكدالم كمدا هدو  بـذلك، نـ حد   ت   فـا أحـدا، تحـب ال إحداك  كان  فن  فاكذبي، نعم،»قال ُعمر: 
ثها بدذلك... [ ب هدا فدال ُتحدد   ـ علـى يبنـى الـذ  البيـو  أقـ  فـن   موجٌه أيًضا للرجل، إن ُكنت ال ُتح   ولكـ  ب،الح 

ــ   ومصددداق ذلددك قددول للا تعددالى: . «واإلحســا  باإلســام، يتعاشــرو   النــاس م  ل ــق   أ     آي ات ــ    ))و  ــ    ل ك ــم   خ   م 
م   ك  ف س  و اًجا أ ن  ن وا أ ز  ك  ا ل ت س  ع     إ ل ي ه  ج  ن ك م   و  ةً  ب ي  د  م ةً  م و  ح  ر  ي ا    ذ ل ك   ف ي إ     و  م   آل  و  (( ل ق  و   ك ر   [.21]الروم: ي ت ف 

، البيدوت  الدر   مدع يدذهب هدو   أو جامحة زوةٍ بن وال بةتقل   مُ  عاطفةٍ تقوم ب المودًة ورحة تقوم بها البيوت، فالبيوت 
دل  مدا كدان قبلده حدراًم، مدودٌة  ٍة ورحمة يسكبها للا في قلوب الزوجين لحظة عقد العقد الشدرعي الدذي ُيح  تقوم بمودَّ
شدددرة، وتنمدددو بالصدددبر علدددى اخدددتال  الطبددداع، مدددودٌة ورحمدددة تز دددد بز دددادة األوالد والمسدددنوليات،  دددة تدددزداد بالع  ورحم 

دودًة ورحمدة، ولدم يُقدل ُحًبدا وعشدًقا وغراًمدا وُ،ياًمدا، فدذاك مع تقدم العمر وال تتقلَّ  -عادةً –فتنمو  ص... قال رب  ي: م 
م   ة والرحمددة فتددزداد عددادًة مددع تقددد  ددا المدودَّ قدد يفتددر بتقدددم العمددر وتفي ددر الشدكل وضددعا الشددهوة وذهدداب الشددباب، أمَّ

 العمر، ومع ز ادة األوالد ونمو األسرة وكارة المسنوليات.

يستشدير  فدي طدالق امرأتده، فقدال لده عمدر: ال تفعدل، فقدال  -رضدي للا عنده-الخطداب رجدل إلدى عمدر بدن  جداء
الحــب؟ فــاي  الرعايــة بنــى علــى ويحــك وكــم مــ  البيــو  ي  قددال عمددر رضددي للا عندده:  .هدداب  ح  الرجددل: ولكنددي ال أُ 

  [.177، للنسائي عشرة النساء]وأي  التذمم؟

البيددت مددا لهددم ومددا  يتكافددل بهددا أهددلالتددي التددي أمددر للا بهددا، والرحمددة بالزوجددة واألوالد، أيددن الرعايددة  الرعايددةأيددن 
ددُة الرجددل، بددا التددذمم:أيددن  .علدديهم مددن الحقددوق والواجبددات مَّ مَّتدده، فيكددون سددبًبالتحرج مددن أن يأيددن ذ  لتفر ددق  خف ددر  ذ 

 .آالتوما يأتي من وراء هذ  السياات من نكد العيش وسوء الم ،وضياع أوالد  هبيتوتقو ض  أسرته شمل

أيها السادة الكرام، أي ها اإلخوة األفاضل، : كم أفسد اإلعالم في عقول الشباب والشابات، كدم أفسدد اإلعدالم فدي 
 عقول الرجال والنساء، ففدونا نفتقد الواقعية في أفكارنا وفي عواطفنا؟!

اًمدا بعدد عدام ها ع، وما حاالت الطالق التي يتزايدد عدددُ واجٌب مطلوبباب والبنات الواقعية مطلوبة، وتوعية الش
جتده وسدائل إعدالم واألفكدار والعواطدا التدي بنيدت علدى تصدوٍر جداهلي، رو   إال  بسبب قل ة الوعي والفهدم الخداط 

 الجاهلية الحدياة.
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مرنددا شددرعا بمراعدداة هددذا الجانددب قدددر الُحددب جميددل، ووجددود  بددين الددزوج والزوجددة يز ددد الشددعور بالسددعادة، وقددد أ
ند الفتاة، فُأم ر الرجل بالنظر إلى المرأة قبل الزواج وُأم درت  المستطاع، ُأم رنا بمراعاة هذ  المشاعر عند الفتى وع 
ددن وافقددت عليدده، ولكددنَّ هددذا ال يعنددي أبددًدا أنَّ  ددر األب بددأن يسددتأذن البنددت فددال يزوجهددا إال مم  أن تنظددر إليدده، وُأم 

  هو العماد الذي تقوم عليه البيوت، وال يعني ذلك أنَّ الحب هو ما فهمه الناس من المسلسالت واألفالم.الُحبَّ 

عندددنا مشددكلتان فددي الفهددم، األولددى مشددكلُة تددوه م أنَّ البيددوت تقددوم علددى الحددب، ومشددكلٌة فددي فهددم  معدداني الحددب   
ه، ففدا الشباب والبنات يتزوجون وفي أذهانهم مفهوم خاط   عن الزواج وعن الحب!!  نفس 

تتزوج البنت وهي تتخيل أنَّ الزواج عيٌش قائٌم على تبادل كلمدات وألفداا الحدب   والفدزل، تتخيدل الدزواج رقصداٌت 
 حميمية، وساعاٌت شهوانية، ورح الٍت سياحية...

دددب بندددت البيدددو  ت، البندددت وكدددذلك أيًضدددا الشددداب بمدددا يدددرا  علدددى التلفز وندددات، و شددداهد  علدددى الجدددواالت، تدددرا  يخط 
بتلددك  -يقددار ن بنددت البيددوت –الصددفيرة المهذبددة، ثددمَّ ينتظددر منهددا فددوًرا كلمددات الحددب والفددزل، يقارنهددا فددي ذهندده 

 الفاسقة التي تدرَّبت مع عشرات الرجال الذين كانت تكل  ُمهم وترتع معهم!!
ددن تلددك المتفرغددة يتركهددا ليددل نهددار تعدداني تجهيددز حاجددات بيتدده ومسددتلزمات رعايددة بنيدده، و ر ددد منهددا مددا ي كددون م 

 للمكياج والر  عاية البدنية ليل نهار!!
ل رجدٍل تعرفده فدي حياتهدا، و ر دد منهدا مدا يكدون مدن الفداجرات اللدواتي مدرَّ علدى أجسدادهنَّ رجداٌل  يبيت معها كدأوَّ

 ورجال!!!
 أعوذ بال من هذا االنحطاط، أعوذ بال من هذا االنتكاس في الفهم!

بدددل  المتقلبدددة، العاطفدددة ندددزوة بددده يعندددون  وهدددم الحدددب باسدددم المتحدددذلقون  بددده ينعدددق الدددذي الدددرخيص الكدددالم أتفددده مدددا
 وتشر د  األوالد. الزوجية منسسة وتحطيم ،الزوجين انفصال باسم الحب و بيحون 

 ُيطل  ق زوجته ولم ير منها نشوًزا أو بأًسا و شر  د أوالد  بحجة أنَّه ال ُيحب ها!!
 فحـرام بـاس غيـر م  طاقها زوجها سال  امرأة   "أي مايقول:  غير بأس ورسول للا وت لك  تطلب طالقها من 

بدان و قددال" الجنــة رائحـة عليهـا دة طلب هددا  ،مسدلم[ شدرط علدى صددحي  إسدناد : األرندايوط شدعيب ]صدحي  ابدن ح  فدذذا ُسددالت عدن ُحج 
للطالق تعللت بالحب، تر د من زوجها ما ترا  وتسمع من كالم األفالم المنمَّق، لدم تدر منده تقصديًرا وتطلدب منده 

 الطالق!
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هددنَّ تزوجددوا بددأخر ، تعتبددر ذلددك خيانددًة لهددا ول ُحب  هددا، متناسددياٍت  بعددض السددفيهات يطل ددبن الطددالق بحجددة أنَّ أزواج 
الجسدددي والنفسددي بددين الرجددل والمددرأة ومددا أحل دده للا لدده ومددا أحلَّدده للا لهددا، وهددل كددل مددن تددزوج بددأخر  يكددر  الفددرق 

ة المشوهة التي غرسوها في عقول أبنائنا وبناتنا.  السابقة؟؟ بالطبع ليس بالضرورة، ولكن ها المفا،يم المعوجَّ
 على أن تسأل زوجها طالقها م ن غير بأس.وال أسفه م ن ت لك المرأة إال أبوها وإخوانها إن وافقوها 

ددة أنهددا ال! بالزنددا لزوجهددا الزوجددة خيانددة يبددررون  بددلباسدم الحددب يبددررون خددراب البيددوت، لدديس هددذا فحسددب،   بحجَّ
ددددة! بددددالحرام لزوجتدددده الددددزوج خيانددددة بددددررون و ! تحبدددده؟ نعددددم أيهددددا السددددادة، هددددذا مددددا ترو  جدددده  !يحبهددددا؟ ال أندددده بحجَّ

تصدداس سددينار وهاتها بطر قددٍة تجعلددك تتعدداطا مددع الزانددي والزانيددة، تددر  المسلسددل أو المسلسددالت واألفددالم التددي 
ددن حبيبهددا،  ددة أنهددا ُحر مددت م  الفدديلم مصددوغا بطر قددٍة تتالعددب بعواطددا الندداس لكددي يتعدداطفوا مددع تلددك الزانيددة بحجَّ

فشددياا إلددى عقددول  لكددي يتعدداطفوا مددع ذلددك الزانددي بحجددة أن دده عاشددٌق ولهددان، ُيدددخلون هددذ  األفكددار الخبياددة شددياا
شددة باسددم الحددب، و رو  جددون الفاحشددة باسددم الحددب، حتددى تفدددوا هددذ  األفكددار مسددتقرًة فددي  الندداس، يرو  جددون للفاح 

 العقول الباطنة للناس.

 المتقلبدة، الصدفيرة العاطفدة ندزوة مدن أكبدرُ  معندىً  التافهدة همنفوسد تلدك في يهجس مايتحدثون كايًرا عن الحب، و 
ددن األحددوال  لهددم يخطددر ال أندده المنكددد ومددن المسددعور، الحيددواني الميددل ونددزوة  المددروءة مددن الحيدداة فددي أنبحدداٍل م 
دد والشددهامة بددلوالن    هدداب  تصددور فددي بدده يتشدددقون  الددذي هددذا مددن وأعظددم أكبددر هددو مددا والصددبر واالحتمددال لوالتجم 

يففلون عن فكرة أن الحياة ليست ندزوًة وليسدت شدهوًة عدابرة تضدعا متدى تقددم العمدر، فهنداك حدب مبندي  هز ل،
على الرحمة لألوالد والبنات والذر ة، حٌب وعاطفة يطفى عند كايٍر م ن العقالء علدى حدب الرجدل للمدرأة فيصدب ر 

 عليها و حاف ظ على أسرته...

 ،  فهدددم ،تعدددالى "للا" خددداطرُ  لهدددم يخطدددر ال أنددده - طبًعدددا - المنكدددد ومدددن، هدددز اًل  اهابًطددد ارً تصدددو  يصدددو  رون الُحدددب 
ــن    ﴿ : للمددنمنين للا يقولدده مددا قلددوبهم تستشددعر فمددا، جدداهليتهم فددي عندده بعيدددون  ــوه     ف  ر ه ت م  ــى ك  ــوا أ     ف ع س  ر ه   ت ك 
ًئا ي  ع     ش  ي ج  ًرا ف ي    ّللا    و  ي  ث يًرا خ   [.19: النساء] ﴾ ك 

عندددما نتحدددَّ  عددن الحددب أيهددا السددادة، نددر  أنَّ كايددًرا مددن الندداس لددم يعددوا ولددم يعرفددوا المعنددى الح يقددي للحددب، 
دددا أحدددبَّ فدددالمعنى الح يقدددي للحدددب  ال يظهدددر إال فدددي الوفددداء واإلخدددالص وصددددق التضدددحية ألجدددل المحبدددوب. لمَّ

د،  واألرواح ألجدل  ُحدب  هم، فالحدب  الصحابة الكرام، ومن سار على دربهم للا تعالى ورسول ه حًبا ح ي ًيا بذلوا الُمه 
دٌق وإخالٌص وتضحية.  ص 

 .. الحب أيها السادة هو الوفاء والتضحية.مزركشة هداياال و  ماجنة رسائلال و  عابرة كلماتليس  الحب 
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كددم نددر  فددي هددذ  المناسددبات التافهددة التددي ُيقل  ددد المسددلمون فيهددا غيددر  المسددلمين، نددر  فيهددا امددرأًة ترسددل لزوجهددا 
البطاقدات الحمددراء، والرسددائل المزركشددة الملونددة علددى الوتسددأب وغيددر الوتسددأب، ولكنهددا ال تطيددع زوجهددا وال تلددزم 

 أمر ، أي ُحبٍ  هذا؟!!

ه، و ر دد أن يرتداح مدن لسدان زوجتده  ونق  هدا، فيدأتي المرأتده بدالورد األحمدر كم من رجٍل يستجيب لعادات م ن حول د
والكيك األحمر، وتراها تصو  ر ذلك وترسل الصور لقر ناتها متبا،يدة، مدع أنهدا تعديش معده جحيمدا وهدو ال يدندي 

 إال القليل مما افترضه للا عليه من واجبات الزوجية؟!

لدديس مظددداهر  فارغددة، الحددب  وفدداٌء وتضددحية وبددذٌل للمحبددوب )بدددالنفس  فليسددمع الرجددال، ولتسددمع النسدداء، الحددب
 -صددل ى للا عليدده وسددلَّم–والمددال والُجهددد والوقددت..(، مددن أراد أن يعددر  الُحددبَّ علددى ح يقتدده فليسددمع قددول النبددي 

بيدرًة وقد كان يمتدح خديجة أم المنمنين بعدد موتهدا بسدنين طو لدة، لدم ينسداها وكدان لده بعددها زوجدات، وكاندت ك
ز ق     ق د   إ ن  ي "إلى أن يموت يقول:  -روحي فدا  –وتزوج بعد موتها بالبكر الجميلة، وبقي  ا". ر  ب ه   صدحي  فدي ] كماح 

ــا: موسددل   عليدده للا ىصددل   للا رسددول حبيبددة عائشددة قالددت يددذكرها كددان مددا كاددرة مددنحتددى أندده  ،ُمسدلم[ ــر     "م  ل ــى غ   ع 
ر أ ة   ر     م ا ام  ل ى غ  ة   ع  يج  د  ث ر ة   م     خ  ر   ك  ك  ول   ذ  س  ل ى ّللا    ر  ل ي     للا   ص  ل م   ع  س   .البخاري[ ]روا   إ ي اه ا" و 

يلدوذون كدانوا لمدن  بعد موتهدا، فلينظر وفاء النبي إلى خديجة ومز د إحسانه ب  من أراد أن يسمع عن ح يقة الحُ 
ددن  فددي حياتهددا بهددا ددة   ، ففددي البخدداري ومسددلم، ع  ائ ش  ددي   ع  ددا، ّللاَُّ  ر ض  ــت ا ذ ن     :ق ال ددت   ع ن ه  ــ    ه ال ــة   "اس  ، ب ن  ل ــد  ي  و  ــ    خ   أ خ 

ة ، يج  د  ل ى خ  ول   ع  س  ل ى ّللا    ر  ل ي     للا   ص  ل م ، ع  س  ف   و  ذ ا    ف ع ر  ت ئ  ة   اس  يج  د  ت اع   ؛ خ  ـال   !!ل ذ ل ك   ف ار  ـم  : ، ف ق  " الل ه   .ه ال ـة 
دز لقددومهاألن أخدت زوجتده السدابقة التدي توف  يدت أتدت تطلبده فدي حاجدة، فداهتمَّ ألمر هدا أي اهتم كايرا  وفداًء  وتجهَّ
 لخديجة. 

 -عنهدا للا رضدي- عائشدة المدنمنين أم سدألته لمداف ،ومرًَّة أتته عجوٌز تسأله حاجة فبس  لها ثوبه، واهتمَّ ألمرهدا
 ".اإليما  م  العهد حس  وإ    خديجة، أيام تغشانا كان  هاإن  ": قال

لمدداذا هددذا ، ولكددن السددنال هنددا: مددن أيددن يددأتي هددذا الحددب؟ عنددد أهددل الوفدداء هكددذا هددو الحددب، وهكددذا هددو الوفدداء
؟ بدالطبع ال، فدالنبي هدا كاندت صدبيًة جميلدًة بكدًرا لعوًبدان  لخديجدة حتدى بعدد موتهدا؟! أأل الحب؟ ولمداذا هدذا العشدق

 بسنوات، قيل بأنها كانت أكبر منه بعشر سنوات، وقيل بأكبر م ن ذلك.تزوجها وهي تكبر  

 -صدددلى للا عليددده وسدددل م–خديجدددُة رضدددي للا عنهدددا كاندددت ب كدددًرا، بدددالطبع ال، فقدددد كاندددت تزوجدددت قبدددل رسدددول للا 
 .-صلى للا عليه وسل م–مر تين، ولها أوالد من زوجين قبل رسول للا 
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دن رب  هدا  ما السر الذي جعل النبي ُيحب ها، دُرها م  ومدا السدر الدذي كتدب للا لهدا بده رضدى وسدالًما فدأتى جبر دل يبش  
ٍب، م ن  في الجنَّة  ب ب ي تٍ بسالٍم و  خ ب   ال   ق ص  ب   و ال   ف يه   ص   ، ]البخاري[، ما السر  وما السبب في هذا الحب؟!ن ص 

 رسدول كدان": ، قالت-للا عنها وعن أبيهارضي - عائشة قالتفلنسمع ما   -أيها السادة-لكي نعر  الجواب  
 فحملتندي يومدا، فدذكرها لهدا، واسدتففار عليهدا ثنداء مدن يسدأم يكدد لدم خديجة ذكر إذا -موسل   عليه للا ىصل  - للا

]أي: "عوضددك للا بعددد تلددك الكبيددرة بددي، وأنددا البكددر الصددفيرة . السددن كبيددرة مددن للا عوضددك لقددد: فقلددت الفيددرة،
 الجميلة"، وعائشة كانت حبيبة رسول للا صل ى للا عليه وسل م...[

 أعدد لدم عندي رسدولك غضدب أذهبدت إن اللهدم: نفسي في وقلتُ  يد  ل  خ   في أسقطتُ . غضبا غضب فرأيته: قالت
دد بسددوء، أذكرهددا  كددذبني إذ بددي آمنددت لقددد وللا   ؟قلددتُ  كيدد ": قددال لقيددت، مددا وسددلم عليدده للا صددلى النبددي رأ  افلم 
]مسددند  .شددهرا بهددا علددي   وراح ففدددا: قالددت "منددي وحرمتمددو  الولددد منهددا قددتز  ورُ  الندداس، رفضددني إذ وآوتنددي الندداس،

ى مددا أخطأتدده فددي حددق   سدديرة أم  المددنمنين ها بخطاهددا هددذا و ننبهددا علددرُ ذك   أي بقددي شددهرا ُيدد أحمدد، السددنن الكبددر  للبيهقددي[.
 خديجة رضي للا عنها.

 أعرفتم اآلن من أين أتى ُحبها؟ فليسمع الرجال، ولتعل  موا النساء في البيوت، ولُتعل  م ابنتك قبل أن تتزوج، 

فليسمع الرجال ولتسمع النساء: "آوته ونصرته وصدقته ووقفت معه يوم تخلدى عنده القر دب والبعيدد، وكاندت أول 
عطتده إيدا  لتعينده فدي حياتده ودعوتده، وحوصدرت من آمن من النسداء، وخرجدت لده مدن مالهدا وقدد كاندت غني دة، أ 

ددز والمددال، وهددي صددابرٌة محتسددبٌة فددي  ددعب  أبددي طالددب ثددال  سددنين يددأكلون ورق الشددجر وهددي بنددُت الع  معدده فددي ش 
كرها رضدددي للا عنهدددا  سدددبيل للا ال تفدددار ُق زوجهدددا وال تتدددأبى عدددن ُنصدددرت ه، أفدددال يحبهدددا و كدددون وفًيدددا لسددديرتها ولدددذ 

 تي الحب أيها السادة.وأرضاها؟ من هنا يأ

دق الحب يظهر في الوفاء.   الحب يكون بالتضحية، وص 

مك فددي مرضددك، وتعتنددي بعيالددك، وتحددوط مالددك مددن خلف ددك، أولددى بحبددك مددن بنددت الشددوارع  ددك التددي تخددد  بنددت عم  
 التي تكلمك وتفازلك وتتفمَّى لك وتتالعب بسفاهة عقلك وهي ال تحل  لك...

لمرأة لزوجها، وصبرها عليه وتضحيتها ألجل أسدرتها هدي البداب الصدحي  لكدي تكسدب فلنعلم بناتنا بأن طاعة ا 
 المرأة حبَّ زوجها ومودته ورحمته.
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دو ج وإن  وليعلم الرجال كذلك بدأنَّ الحدب يظهدر فدي الصدبر  علدى النسداء، إن اسدتمتعت  بهدا اسدتمتعت بهدا وب هدا ع 
ددن مظدداه ر  لددك لهددا، وبددذُلك ألجل هددا، هددو أعددال وأهددم مددا يكددون م  ُمهددا كسددرتها، صددبُرك علددى امرأت ددك وتحم  أخددذت تقو  

 الحب تجا  المرأة.

داتها.الحب ليس بالز نة وليس بالشموع وال بالمظاهر الكاذبة    التي تصو  رها تلك المرأة لتغيظ بها حاس 

مفا،يم يجب أن ُنصح  حها في أذهاننا، و جب أن نصححها فدي أذهدان بناتندا وشدبابنا، ولنسدع قبدل ذلدك جاهددين 
د دينهم وأخالقهدم، أندت راٍع ومسدنول عدن رعيَّت دك، هدذا التلفداز الدذي فدي بيتدك البددَّ  إلبعاد بناتنا وشبابنا عم ا يفس 

 يكون تحت رقابة األسرة، وهذ  الجواالت البدَّ أن تكون ُمقنَّنًة في أيدي الشباب والبنات.أن 

ما بالندا اليدوم ندر  بعدض النداس ألنَّ للا تعدالى رزقهدم، يسدارع أحددهم فدي إضداعة مالده فدي مفسددة ولدد  وابنتده، 
ل ولد  وابنته!!  يشتري لولد  جواال، فال يعر   ما يص 

بدأنَّ بعددض كبددار مدددراء الشدركات المصددنعة لهددذ  التقنيددة، فدي لقدداء ُعق ددد معهددم، قددالوا  -لسددادةأي هددا ا-هدل تعلمددون 
بدددأنهم ال يسدددمحون ألوالدهدددم باقتنددداء الجدددواالت الخاصدددة قبدددل أن يبلفدددوا الاامندددة عشدددرة مدددن عمدددرهم، ونحدددن ندددر  

و ابنتده، و ددخل الولدد البعض في عمر الاانيدة عشدر أو الاالادة عشدر مدن عمدر ، وقدد اشدتر  األب جدواال لولدد  أ
ثون، وقدد يدأتي والعيداُذ  أو البنت على االنترندت وال يعدر  األب وال تعدر  األم، مداذا يشداهدون وال مدع مدن يتحددَّ
دا الولدد و تالعدب  بال، م ن  الاعال ب البشر ة م ن يمُكر بذلك الولدد ومدن يمُكدُر بتلدك البندت، ومدن يتالعدب بعواط 

ا البنت، وقد يقع بعد  ها الفأس بالرأس، والت  ساعة  مندم .بعواط 

 اللهدددددددددددددددددددددددم أصدددددددددددددددددددددددل  األزواج والذر دددددددددددددددددددددددة وارزقندددددددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددددددي كدددددددددددددددددددددددل أعمالندددددددددددددددددددددددا إخدددددددددددددددددددددددالص النيدددددددددددددددددددددددة.
 اللهم اجعل بيوتنا جميعا بيوت الطيبين والطيبات الصالحين والصالحات...
 أقول ما تسمعون وأستففر للا لي ولكم فاستففرو  فيا فوز المستففر ن.
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 الخطبة الثانية: 

 اللهم لك الحمد كما أنت أهُله، صل   على نحمٍَّد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهلُه يا أرحم الرحمين.

ددل اآلبدداء واألمهدات ك فدداًل كبيددًرا منهددا، ُيسدألون عهددا فددي الدددنيا،  ددد كايددرة انتشددرت فدي مجتمعنددا، يتحمَّ عبداد  للا مفاس 
ددد فددي كايددٍر مندده تقصدديٌر مددرد   إلددى األب، وكايددٌر مندده وسُيسددألون عنهددا فددي اآلخددرة، فهددذ ا الددذي نشددهد  مددن المفاس 

تقصدديٌر مددرد   األم، نسددأل للا تعددالى أن يعيننددا وإيدداكم علددى رعايددة أسددرنا وتنشدداة أبنائنددا علددى مددا يحب دده للا تعددالى 
 و رضا ...

 إني داٍع فأم  نوا 


