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عنواف اخلطبة

احلالؿ البغيض

عناصر اخلطبة

ٔ/ارتفاع عدد حاالت الطالؽ يف بالدنا ٕ/خطورة
الطالؽ وآثاره على األسرة ٖ/أسباب كثرة الطالؽ
ٗ/من أعظم أسباب صالح البيوت.

الشيخ

د .عبداهلل بن حممد حفٍت

عدد الصفحات ٜ
اخلطبة األوىل:
احلَ ْم ُد لِلَّ ِو حنمده ونَ ْستَعِينُوَُ ،ونَ ْستَػ ْغ ِف ُرهُ ،ونستهديوَ ،ونَػعُوذُ بِاللَّ ِو ِم ْن ُش ُروِر
ْ
أَنْػ ُف ِسنَا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يػه ِدهِ اللَّو فَ َال م ِ
ضلِ ْل فَ َال
ض َّل لَوَُ ،وَم ْن يُ ْ
َ ْ َْ
ُ ُ
ِ
ي لَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْف َال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ وحده ال شرؾ لوَ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َف سيدنا
َىاد َ
تسليما
ونبينا ُحمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ،وسلم ً
َّ ِ
ين آ ََمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُ َقاتِِو َوََل تَ ُموتُ َّن إََِّل َوأَنْ تُ ْم
كثَتا؛ (يَا أَيُّ َها الذ َ
ً
ُم ْسلِ ُمو َن)[آؿ عمراف.]ٕٔٓ :
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أما بعد :وقفت على إحصائية باألمس مؤدلة ،إي واهلل إحصائية رمسية
حتكي خطراً كبَتاً ،خميفاً عن حاالت الطالؽ يف بالدنا ..أتدروف مىت يفرح
ميزؽ رباطاً
يفرؽ بُت زوجُت ،ويشتّت مشل أسرتُت ،و ّ
إبليس؟ عندما ّ
مق ّدساً ،وميثاقاً غليظاً.
ِ َّ ِ ِ
يس يَ َ
ض ُع َع ْر َشوُ
يف صحيح مسلم يقوؿ -صلى اهلل عليو وسلم" :-إن إبْل َ
ِ
ث سراياه ،فَأَ ْدنَ ِ
ِ
ِ
َعلَى ال َْماء ،ثُ َّم يَ ْب َع ُ َ َ َ ُ
ُ
اى ْم م ْنوُ َم ْن ِزلَة أَ ْعظَ ُم ُه ْم ف ْت نَة ،يَجيءُ
ال ثُ َّم
ت َش ْيئا ،قَ َ
ْت َك َذا َوَك َذا ،فَ يَ ُق ُ
َح ُد ُى ْم فَ يَ ُق ُ
صنَ ْع َ
ول :فَ َعل ُ
ولَ :ما َ
أَ
ِ
ال:
ْت بَ ْي نَوُ َوبَ ْي َن ْام َرأَتِِو ،قَ َ
َح ُد ُى ْم فَ يَ ُق ُ
ولَ :ما تَ َرْكتُوُ َحتَّى فَ َّرق ُ
يَجيءُ أ َ
ش :أ َُراهُ قَ َاؿ" :فَػيَػ ْلتَ ِزُموُ".
فَ يُ ْدنِ ِيو ِم ْنوُ َويَ ُق ُ
ول :نِ ْع َم أَنْ َ
ت"؛ قَ َاؿ ْاأل َْع َم ُ

فقل أف ترى أسرًة إال ورأيت الطالؽ
الطالؽ اليوـ يغزو البيوت غزواً غريباًّ ،
يعشعش على بعض أفرادىا.
يا كراـ حنن اليوـ نعيش مرحلةً أصبح الزواج فيها ليس رابطاً قوياً ،وال
ميثاقاً غليظاً ،ففي أضعف ادلواقف تنقلب احلياة إىل ٍ
شقاؽ وفراؽ.
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تسرع زلز ٌاؿ يهدِّد كيا َف األُسرةِ ،
ويهد ُـ أركا َف البيت ،الزوج
ُ
ُ ُ
الطالؽ ادلُ ِّ ُ
األب واأل ُُّـ؟!
والزوجة ،و ُ
فك ٍ
األوالد يف أُسرة الطليقُت ينتموف إىل أُسرةٍ ُم َّ
تفرقة ،احلنا ُف فيها
كة ُم ِّ
ُ
ضعيفِ ،
يفقدوف معو األمن واالستِقرار.
ٌ
ِ
ساعدة يف مسارات احلياة ،وال سيَّما
الوالِداف مها َ
مد ُد األوالد بالعاطفة وادلُ َ
وباالنفصاؿ ِ
ِ
يف سنوات ِ
األوالد التوجيوَ ادلتَّ ِزف،
يفق ُد
التنشئة والًتبية والتعليم،
ُ
ُ
ِ
يتعرض لو ىؤالء األوالد من احتِماؿ احنر ِ
اؼ وسقوط يف
ناىيكم دلا َّ ُ
وآثار ُمتعدِّيةٌ على
أحضاف قُرناء السوء والضياع ،وىي ُم
ٌ
شكالت خطَتةٌٌ ،
ادلجتمع كلو.
ُ
أيها الزوج :الطالؽ كلمة ال ينازع أحد يف جدواىا وحاجة الزوجُت ذلا،
لكن مىت؟ حينما يتعذر العيش ،عندما يبلغ النفور مداه ،ويضيق العيش
فهنا شرع الشارع الكرًن أف يتفرقا بادلعروؼ ،قاؿ -تعاىلَ ( :-وإِ ْن يَتَ َف َّرقَا
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ِ
ِِ
ِ
َّ
ساك
يُ ْغ ِن اللوُ ُك ِّّل م ْن َس َعتو)[النساء ،]ٖٔٓ:وقاؿ -سبحانو( :-فَإ ْم َ
ِ
ِِ
سان)[البقرة.]ٕٕٜ :
ب َم ْع ُروف أ َْو تَ ْس ِريح بإ ْح َ
لكن القضية الكربى يوـ ترتفع نِ َسب الطالؽ ويظن الزوج َّ
أف التهديد
َّ
بالطالؽ ىو احلل الصحيح للمشاكل الزوجية واخلالفات األسرية ،فعند
ٍ
صغَتة
كل
أدىن خطأ وزلل يتهجم على زوجتو بالطالؽ ،فيطلق عند ّ
وكبَتة ،بل إ ّف البعض جعل احللف بالطالؽ ديدنوَ " ،علَ َّي الطََال ُؽ"َ " ،علَ َّي
احلراـ"؛ فارتفعت نسب الطالؽ وامتألت البيوت بادلطلقات.
كثر الطالؽ اليوـ عندما أساء الرجل وأساءت ادلرأة اختيار شريك احلياة.
كثر الطالؽ عندما رغب الزوجاف يف مظاىر تزوؿ وتفٌت ،وأعرضوا عن
صفات تدوـ وتبقى ،فقاـ االختيار على خصاؿ احلسب والنسب ،وادلاؿ
واجلماؿ ،وأعرض الزوجاف عن الدين واألخالؽ وحسن اخلالؿ ،ورسوؿ اهلل
ِ ِ ِ
ِ
سبِ َها،
صلى اهلل عليو وسلم -يقوؿ" :تُ ْن َك ُح ال َْم ْرأَةُ ِل َْربَع :ل َمال َهاَ ،ول َح َولِجمالِ َها ،ولِ ِدينِ َها ،فَاظْ َفر بِ َذ ِ
اك"(متفق عليو).
ت يَ َد َ
ات الدِّي ِن تَ ِربَ ْ
ْ
َ
َ ََ
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وأوصى -صلى اهلل عليو وسلم -باختيار الزوج الصاحل؛ فقاؿ -صلى اهلل
ِ
ض ْو َن ِدينَوُ َو ُخلَُقوُ فَأَنْ ِك ُحوهُ ،إََِّل تَ ْف َعلُوا
اء ُك ْم َم ْن تَ ْر َ
عليو وسلم" :-إذَا َج َ
تَ ُك ْن فِ ْت نَة فِي اِل َْر ِ
وؿ اللَّ ِوَ ،وإِ ْف َكا َف فِ ِيو؟ قَ َاؿ:
ساد" ،قَالُوا :يَا َر ُس َ
ض َوفَ َ
ث مَّر ٍ
ِ
"إِذَا جاء ُكم من تَر َ ِ
ات(.رواه
َ َ ْ َْ ْ
ض ْو َن دينَوُ َو ُخلَُقوُ فَأَنْك ُحوهُ" ثََال َ َ
يب).
الًتمذي وقاؿَ :ى َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌ
كثر الطالؽ دلا ضاعت قوامة الرجل يف البيت وأصبحت ادلرأة ىي السيدة
ادلطاعة ،وال أدري واهلل كيف تستقيم احلياة إذا أصبحت القوامة للزوجُت
ال قَ َّو ُامو َن َعلَى
الر َج ُ
عز وجل -يقوؿِّ ( :
والسفينة بقائدين ،واهلل ّ -
س ِاء)[النساء.]ٖٗ :
النِّ َ

الزوج
لقد لعبت وسائل اإلعالـ والتقنية يف عقوؿ الزوجُت فأفسدت َ
دمرت
دمرت الزوجة .وسائل اإلعالـ والتقنية -ولو أقسمت لص ّدقتموينّ -
وّ
شراً مستطَتاً .وسائل التقنية أصبحت تصوغ
البيوت تدمَتاً ،وجعلت البيت ّ
األسرة صياغةً جديد ًة ،فتغَتت األفكار وقل االحًتاـ وفشا اخلالؼ
واخلصاـ.
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كثر الطالؽ اليوـ عندما أصبح بعض األزواج ال يغفروف الزلّة ،وال يقيلوف
العثرة .كثر الطالؽ عندما فقدت الزوجة العناية بزوجها وبيتها وأوالدىا.
حبق زوجها
لنكن صرحاء فقدت البيوت اليوـ الزوجة الصاحلة ادلربيّة القائمة ّ
وأوالدىا .أين الزوجة اليت إذا أمرىا زوجها أطاعتو ،وإذا غاب عنها
حفظتو ،وإذا نظر إليها أسرتو؟
احات وسهرات
حق زوجتو ،اسًت ٌ
كثر الطالؽ اليوـ عندما ضيّع الزوج ّ
وضياعٌ عن الصلوات ،ناىيكم عن التقصَت يف النفقة واحلقوؽ واألشنع من
ذلك كلو عندما تكشف الزوجة زوجها يف عالقات وفتيات؛ فتلك قاصمة
الظهر.
الشيَم،
زوجا يرعى الذمم ،ويتحلى باألخالؽ و ِّ
كثر الطالؽ عندما فقدنا ً
يزوجوه ،فإذا مت عقد
قبل الزواج كاف يتش ّفع هبذا
ّ
ويتوسل بذاؾ حىت ّ
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النكاح رأت منو الويل والثبور ،والشتم والضرب والفجور ،مث يقلبها إىل
صك طالقها وكسرىا.
أىلها حتمل ّ
كثر الطالؽ يوـ أصبحت ادلرأة طليقة اللساف على زوجها ،كالمها وعيد،
صوهتا شديد ،خترج مىت شاءت ،وتدخل مىت شاءت ،مضيّعة حلقوؽ
زوجها وأوالدىا وبيتها.
ونسيت أف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ" :إِذَا صلَّ ِ
ت ال َْم ْرأَةُ
َ
ِ
يل لَ َها:
اع ْ
ت َش ْه َرَىاَ ،و َح ِفظَ ْ
ص َام ْ
ت فَ ْر َج َهاَ ،وأَطَ َ
س َهاَ ،و َ
َخ ْم َ
ت َزْو َج َها ق َ
ِ
اب الْجن َِّة ِش ْئ ِ
ت"(رواه أصحاب السنن وصححو
ْجنَّةَ ِم ْن أ ِّ
َي أَبْ َو ِ َ
ا ْد ُخلي ال َ

األلباين يف ادلشكاة ،حديث ٕٖٗ٘).

كل
العظيم يل ولكم ،ولسائ ِر
ادلسلمُت من ِّ
َ
أستغفر اهللَ
َ
أقوؿ قويل ىذا ،و ُ
ٍ
الرحيم.
الغفور
ذنب فاستغفروه؛ إنَّو ىو ُ
ُ
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل على إنعامو ،والشكر لو على توفيقو وامتنانو ،وأشهد أف ال إلو إال
اهلل وحده ال شريك تعظيماً لشأنو ،وأشهد أ ّف سيدنا ونبينا حممداً الداعي
إىل رضوانو ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وإخوانو.

كثر الطالؽ يوـ كثرت النعم إي واهلل ،أصبحت النعم ترفرؼ على
الزوجُت فاستغٌت كل واحد منهما عن صاحبو ( َك َّّل إِ َّن ِْ
سا َن لَيَْْغَى *
اْنْ َ
استَ ْغنَى)[العلق .]ٚ-ٙ
أَ ْن َرآَهُ ْ

كثر الطالؽ يوـ ضيعت الصالة ،نعم واهلل ،فالصالة واحملافظة عليها من
أعظم أسباب صالح البيوت ،قاؿ -تعاىل -يف سياؽ حديثو عن ادلشاكل
ات وال َّ ِ
الزوجية واحلياة األسرية (حافِظُوا َعلَى َّ ِ
وموا
ص َّلة ال ُْو ْسَْى َوقُ ُ
َ
الصلَ َو َ
ِ ِ ِِ
ين)[البقرة.]ٕٖٛ:
للَّو قَانت َ
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ختاما :أقوؿ الوفاء يا معاشر الرجاؿ ،والطاعة الطاعة يا أيتها الزوجات،
ً
فحافظا على حسن الصحبة وحتصنا بالصرب واإلمياف ،وتذ ّكرا أف لكل واحد
منكما حقوقًا على اآلخر قاؿ -تعاىلَ ( :-ولَ ُه َّن ِمثْ ُل الَّ ِذي َعلَْي ِه َّن
بِالْمعر ِ
وف)[البقرة.]ٕٕٛ:
َ ُْ
اللهم آمنا يف أوطاننا ،وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ،اللهم وفق عبدؾ خادـ
احلرمُت الشريفُت ،اللهم اجعلو سلماً ألوليائك ،حرباً على أعدائك.
اللهم وفقو وويل عهده لكل ما حتبّو وترضاه ،أرىم احلق ح ّقاً وارزقهم
اتباعو ،وأرىم الباطل باطالً وارزقهم اجتنابو.
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.

