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األسرة سكن ومودة

 13ربيع األخر 1443هـ

د /محمد حرز

 19نوفمبر 2021م

لل الذي خلق فسوى وقدر فهدى ،وخلق الزوجين الذكر واألنثى همن نطف ٍة إذا
الحمد ه
واحد ٍة وجعل هم ْنها
لل القائ هل في
محكم التنزي هل ﴿هو الذهى خلقك ْم ّمن ن ْف ٍس ه
تمنى الحمد ه
ه
ولي الصالحين
سكن إهل ْيها ﴾ (األعراف ، )189:وأشْهد أ ْن ال إهله إهال َّللا
ز ْوجها هلي ْ
ُّ
ث أبي
وأشهد أن محمدًا ع ْبده ورسوله وصفيُّه من خلق هه وخليله ,القائل كما في حدي ه
هريرة -ر هضي هللا ع ْنه  -قال :قال رسول هللاه صلى هللا عليه وسلم((:إذا أيقظ الرجل
ت))(رواه أبو
أهله من اللي هل فصليا أو صلى ر
كعتين جميعًا كتبا في الذاكرين والذاكرا ه
ه
ْ
األطهار
وبارك على النب هّي المختا هر وعلى آل هه وأصحا هب هه
داود) فاللهم ص ه ّل وسل ْم وز ْد
ه
الدين.
يوم
كثيرا إلى ه
األخيار وسلم تسلي ًما ً
ه
ه
الغفار { واتقوا ي ْو ًما
العزيز
أما بعد … ..فأوصيكم ونفسي أيها األخيار بتقوى
ه
ه
ت ْرجعون فهي هه إهلى َّللاه ثم توفى ك ُّل ن ْف ٍس ما كسبتْ وه ْم ال ي ْظلمون )}.ا ْلبقر هة)281 :
أيها السادة(( :األسرة سكن ومودة)) عنوان وزارتهنا وعنوان خطبتهنا
اللقاء:
عناصر
ه
أوالً :األسرة نعمة عظيمة ومسؤولية كبيرة.
األسر .
انهيار
ثانيًا :أسباب
ه
ه
ثالث ًا :كيف نصلح بيوتنا؟
الدقائق المعدود هة إلى ْ
أن يكون حديثنا عن
أيها السادة  :بدايةً ما أحوجنا في هذه
ه
سر ،بل وتعيش
األسر هة سكن ومودة وخاصةً ونحن نعيش زمانًا تفتت فيه الكثير همن األ ه
منهج ر هبّها وسن هة نب هيّها صلى هللا عليه وسلم
ب بعدهها عن
في تعاس ٍة وشقاءٍ بسب ه
ه
لل وخاصةً ما نراه
وخاصةً ولقد انتشر الطالق بصور ٍة مفزع ٍة وال حول وال قوة إال با ه
واإليذاء
العنف
االجتماعي ه من
ونسمعه ونشاهده على مواقع التواص هل
ه
ه
األسري ه
ّ
ّ
والبدني ه فنسمع هذا يقتل زوجته ،وأخرى تقتل زوجها وأخ يقتل أخته من أج هل
ّ
النفسي ه
ّ
ب  ،انحراف وانحطاط ما بعده انحراف
الميراثه ،وآخر يحرق أخته ويعرضها لالغتصا ه
در القائ هل
وانحطاط في كيان األسر هة المسلم هة وال حول وال قوة إال با ٍ
لل ......و ه
لل ُّ
متي يبلغ البنيان يو ًما تمامه*** إذا كنت تبني هه وغيرك يهدم
أوالً :األسرة نعمة عظيمة ومسؤولية كبيرة.
بنعم كثير ٍة ال تحصى ،فقال ربُّنا(( وإهن
أيها السادة :لقد امتن هللا ج ّل وعال على عباد هه ٍ
اجتماع
النعم :نعمة
َّللا ال تحْ صوها)) [سورة النحل ، ]18:ومن أج ه ّل هذه
تعدُّواْ نه ْعمة ّ ه
ه
ه
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األسر هة ،فهو سبحانه ج ّل شأنه يعلم ّ
باألسر ،فشرع لنا
المجتمع ال تقوم إال
أن حياة
ه
ه
سكنوا إهل ْيها وجعل
الزواج فقال تعالى(( :و هم ْن آياته هه أ ْن خلق لكم ه ّم ْن أنفسهك ْم أ ْزوا ًجا هلّت ْ
وحي،
ب ْينكم مودةً ورحْ مةً)) [سورة الروم ، ]21:هذا هو السكن
النفسي والسكن الر ُّ
ُّ
ّ
َّللا جعل لكم ه ّمن بيوتهك ْم
سكن
ولكن األسرة تحتاج إلى
ماديٍ ،فقال ج ّل وعال(( :و ّ
ٍ
ّ
النفسي ،ثم أعطانا البيوت،
سكنًا ))[سورة النحل ، ]80:فهذه نعمة الزوجي هة ،السكن
ُّ
الزواج
النبي المختار صلى هللا عليه وسلم على
المادي ،وحثنا
السكن للجسده ،والسكن
ُّ
ّ
ه
ث ع ْب هد َّللاه قال  :قال لنا رسول َّللاه صلى َّللا عل ْي هه وسلم":
؛
لبناء األسر هة كما في حدي ه
ه
ج
ستطاع هم ْنك ْم ا ْلباءة ف ْليتزوجْ ف هإنه أغ ُّ
ب م ْن ا ْ
يا م ْعشر الشبا ه
ض هل ْلبص هر وأحْ صن هل ْلف ْر ه
ست هط ْع فعل ْي هه هبالص ْو هم ف هإنه له هوجاء" (متفق عليه)  ،وقال صلى هللا عليه
وم ْن ل ْم ي ْ
سرة
وسلم)) :ال هنّكاح سنتهي فم ْن ر هغب ع ْن سنتهي فل ْيس هم هنّي(( (رواه ابن ماجه) ،ف ْاأل ْ
النبي صلى هللا
الصا هلحة ت ْبنى على ا ْلمحب هة وا ْلمود هة والرحْم هة فبالمود هة والرحم هة بنى
ُّ
عليه وسلم األسرة المستقرة الهانئة أبي هو وأمي صلى هللا عليه وسلم ،
المجتمع إذا صلحتْ صلح المجتمع كلُّه وإذا فسدتْ
فاألسرة هي اللبنة األولى في بناء
ه
ب بالنسب هة للجس هد إذا صلح القلب صلح الجسد كلُّه ،وإذا
فسد المجتمع كلُّه فهي كالقل ه
فسد القلب فسد الجسد كلُّه ،فكذلك األسرة .
ترابطها؛
ودوام
كبيرا ،ودعا إلى تقوي هتها،
لذا اهتم ديننا الحنيف باألسر هة اهتما ًما
ه
ه
ً
أب وأ ٍ ّم وأوال ٍد ومن يعيش معهم من
لتكون أسرةً متماسكةً سعيدةً ،ينعم أفرادها من ّ ٍ
والوئام ،وبين نبيُّنا صلى هللا عليه وسلم ّ
أن األسرة هي
واألرحام بالمحب هة
ب
ه
ه
األقار ه
عباس
ث عب هد هللاه بن
بالخير
الناس
أولى
والكرم فقال صلى هللا عليه وسلم كما في حدي ه
ٍ
ه
ه
ه
ـ ر هضي َّللا ع ْنهما ـ قال :قال رسول هللاه صلى هللا عليه وسلم (( :خ ْيرك ْم خ ْيرك ْم هأل ْه هل هه،
وأنا خ ْيرك ْم هأل ْه هلي" ( أخرجه أبو داود والترمذي) ،وعن أبي هريرة رضي هللا عنه
قال قال الن هب ُّي صلى هللا عليه وسلم (( :أكْمل ا ْلم ْؤ هم هنين هإيمانًا أحْ سنه ْم خلقًا ،و هخيارك ْم
هخيارك ْم هلنهسائه هه ْم)) )أ ْخرجه الترمذي و أحْمد)  .فكان صلى هللا عليه وسلم جميل
البشر ،يتلطف بأهل هه ،وكان صلى هللا عليه وسلم إذا صلى العشاء يدخل
العشر هة ،دائم
ه
منزله يسمر مع أهل هه قبل ْ
أن ينام .وهذا دليل على تود هد هه أله هل هه ،ومؤانسته هه لهم .فما
األب واأل ُّم واإلخوة
االقتداء بالرسو هل صلى هللا عليه وسلم فيجتمع
أحوجنا إلى
ه
ُّ
واألخوات ،في أجواءٍ عائلي ٍة وجلسا ٍ
ت ودي ٍة تحفُّها المشاعر األسرية الجميلة،
يتبادلون األحاديث الممتعة ،ويؤنس بعضهم بع ً
ت فقط كما يعتقد
ضا ،فليس البيت للمبي ه
اآلباء إال ما رحم هللا ج ّل وعال.
الكثير همن
ه
الرباني ه فسعدتْ في دنياها وأخرها ،أسرة زكريا
المنهج
وهذه أسرة قامتْ على
ّ
اإللهي ه
ّ
ه
ب ال تذ ْرنهي ف ْردًا وأنت
عليه وعلى نب هيّنا السالم قال سبحانه (( :وزك هريا إه ْذ نادى ربه ر ّ ه
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ستج ْبنا له ووه ْبنا
ه
بالدعاء(( ،فا ْ
خ ْير ا ْلو هارثهين)) [سورة األنبياء ، ]89:التجأ إلى هللاه
ت وي ْدعوننا
له يحْ يى وأصْلحْ نا له ز ْوجه ))لماذا؟ (( إهنه ْم كانوا يس هارعون فهي ا ْلخ ْيرا ه
والرخاء يتوجهون إلينا بالعباد هة ،وكانوا لنا
رغبًا ورهبًا في حا هل الشد هة
ه
لل ،لم يكونوا منصرفين عن العباد هة إلى
خا ه
ش هعين ))[سورة األنبياء ]90-89:خاشعين ه
هذه الدنيا فقط ،وإنما كانوا يعبدون هللا ج ّل وعال ،هكذا كانتْ األسرة السعيدةْ ،
أن
يكون أفرادها مطيعين ه
ألي ه
لل ،متبعين لسن هة نب هيّه صلى هللا عليه وسلم  ،فال سعادة ّ
أسر ٍة إال بطاع هة هللاه ورسو هل هه ،قال ربُّنا (( :ومن ي هط ْع َّللا ورسوله فق ْد فاز ف ْوزا ً
ع هظي ًما)) (سورة األحزاب)71:
ت
ومسؤولية األسر هة كبيرة وعظيمة تقع على
عاتق األبوين وكيف ال؟ والقيام بالواجبا ه
ه
هللا ج ّل وعال ،كما أخبر
األسري هة أمانة سيسأل عنها الزوجان يوم القيام هة بين يدى ه
َّللا ْب هن عمر ر هضي َّللا ع ْنهما
بذلك الصادق المصدوق صلى هللا عليه وسلم فع ْن ع ْب هد ه
سئول ع ْن ر هعيته هه
اع وكلُّك ْم م ْ
 ،أن رسول َّللاه صلى َّللا عل ْي هه وسلم قال  " :أال كلُّك ْم ر ٍ
اع على أ ْه هل ب ْيته هه
اع وهو م ْ
اإلمام الذهي على الن ه
 ،ف ْه
سئول ع ْن ر هعيته هه  ،والرجل ر ٍ
اس ر ٍ
سئولة
سئول ع ْن ر هعيته هه  ،وا ْلم ْرأة را هعية على أ ْه هل ب ْي ه
ت ز ْو هجها وول هد هه و ههي م ْ
وهو م ْ
ث م ْع هقل ْبن يس ٍار  -رضى هللا عنه –
صحيح
ع ْنه ْم)) (متفق عليه) وفي
مسلم من حدي ه
ٍ
ه
ست ْر هعي هه َّللا ر هعيةً
قال :سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول " :ما هم ْن ع ْب ٍد ي ْ
اش هلر هعيته هه إهال حرم َّللا عل ْي هه ا ْلجنة" وكيف ال؟ وقد بيّن
يموت ي ْوم يموت وهو غ ٌّ
رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم ّ
أن تدخل األبوين أي األسر هة تغير الفطرة التي
فطر هللا الناس عليها يا هللا  ،فعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللاه صلى
صرانهه أو
هودانهه أو ين ه ّ
هللا عليه وسلم ":ك ُّل مولو ٍد يولد على الفطر هة فأبواه ي ّ ه
يم ه ّجسانهه "
األسر .
انهيار
ثانيًا :أسباب
ه
ه
األسر وفقدتْ فيها األسر
الكثير همن
انهيار
أيها السادة :هناك أسباب كثيرة أدتْ إلى
ه
ه
ه
اإلسالم صلى هللا عليه وسلم  ،فكثير من
ونبي
السكن والمودة التي أمرنا بها اإلسالم
ه
ُّ
األسر تعيش في شقاءٍ وتعاس ٍة وه ٍ ّم وغ ٍ ّم وكآب ٍة  ،ال يعلمها إال هللا  ،وهي تسكن أضخم
ه
المالبس  ،ويأكلون ألذ
ب  ،ويلبس أفرادها أحسن
ه
المساكن  ،وتركب أفخم المراك ه
ه
األسري ه  ،أو يقع
بالتفكك
لل ورسو هل هه  ،يصابون
ه
عدم طاعتههم ه
المآك هل  ،ولكنهم بسبب ه
ّ
ت،
بينهم طالق  ،أو يبتلون بمدم هني
الخمور والمخدرا ه
ه
لل
أو
بعقوق أو بخيان ٍة زوجي ٍة وال حول وال قوة إال با ه
ٍ
منها على سبي هل المثا هل ال الحصر
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منهج ر هبّنا وسن هة نب هيّنا صلى هللا عليه وسلم ،وهللاه الذي ال إله إال
أولها  :البعد عن
ه
منهج هللاه وسن هة نب هيّها صلى هللا عليه
هو ما خربتْ األسر وتفككتْ إال أنها أعرضتْ عن
ه
وسلم وصدق ربُّنا إ ْذ يقول ) وم ْن أعْرض عن هذك هْري ف هإن له م هعيشةً ضنكًا ونحْ شره
يرا قال كذ هلك أتتْك آياتنا
ي ْوم ا ْل هقيام هة أعْمى قال ر ّ ه
ب هلم حش ْرتنهي أعْمى وق ْد كنت ب هص ً
هللا سعد في دنياه
فنسهيتها وكذ هلك ا ْلي ْوم تنسى ) (سورة طه  ) 125 :فمن اتبع منهج ه
منهج هللاه وعصى مواله شقي في دنياه ،وهلك في
وسعد في أخراه ،ومن أعرض عن
ه
أخراه.
األسري  -تلكم الظاهرة
األسري  -أي التمزق
سر :التفكك
ب
ومن أسبا ه
انهيار األ ه
ه
ُّ
ُّ
سر
الخطيرة التي انتشرتْ في المجتمعا ه
ت المسلم هة بصور ٍة مفزع ٍة ترى ً
كثيرا من األ ه
أن بيت ًا يضمهمْ ،
متفككةً من الداخ هل ،وإن بدا لك من الخارج ّ
لكن ك ُّل واح ٍد منهم يعيش
عالم هه الخاص ،ك ُّل واح ٍد منهم له همومه الخاصة ،ومشاغله ومشكالته التي ال
في
ه
خلقي كبير ،ما دب في أسر ٍة
اجتماعي خطير ،ووباء
يشاركه فيها أحد، ،فالتفكك داء
ٌّ
ٌّ
إال كان سببًا لفنائهها ،وما فشا في أم ٍة إال كان
نذيرا لهال هكها ،فهو مصدر لك ه ّل عداءٍ
ً
مواقع
انتشار
األسري ظاهرة انتشرتْ خاصةً بعد
شر وتعاس ٍة .فالتفكك
وينبوع لك ه ّل ٍ
ه
ٌّ
ه
فاألب مشغول
االجتماعي ه وهي في الحقيق هة مواقع االنفصا هل
التواص هل
ُّ
االجتماعي ه
ّ
ّ
در القائ هل:
بهاتف هه عن تربي هة األوالده ،واأل ُّم مشغولة عن تربي هتها لألوال هد  ........و ه
لل ُّ
من الحيا هة وخلفاه ذليالً
***
ليس اليتيم من انتهى أبواه
ً
ّ
مشغوال
*** أما تخلّتْ أو أبًا
إن اليتيم هو الذي ترى له
فكم من بيو ٍ
االجتماعيه؟ وكم من
ت انهارتْ وحدث فيها طالق بسبب مواقع التواص هل
ّ
األسري ه ؟ وكم من بيو ٍ
بيو ٍ
ب انشغا هل
ت تدمرتْ بسبب التفك هك
ت تشرد أطفالها بسب ه
ّ
لل .
ه
اآلباء واألمهاته؟ وال حول وال قوة إال با ه
انهيار
أب كان سببًا في
ب
انهيار األسر  :عدم العد هل بين األوال هد فكم همن ّ ٍ
ومن أسبا ه
ه
ه
أب أو أ ٍ ّم كانت سببًا
األسر هة وهو ال يدري؟ ،وك ْر هه األخو هة بعضهم
ٍ
لبعض  ،وكم من ّ ٍ
األسر وال حول
ضياع
والبغضاء والكراه هة والحق هد بين األخو هة؟ مما أدى إلى
للعداو هة
ه
ه
ه
وال قوة إال بالل  ،فتعالوا بنا أيها السادة لنتعلم من أستا هذ البشري هة وفقي هه اإلنساني هة
شير بن سع ٍد
شخص
صلى هللا عليه وسلم وهو يعلم األمة كلها في
الصحابي ه الجلي هل ب ه
ه
ّ
ـ ر هضي َّللا ع ْنه ـ كيف يعدلون بين أوال هد ههم ؟
ت
صا منه صلى هللا عليه وسلم على سالم هة األسر هة بل وسالم هة ا
لمجتمع من اآلفا ه
حر ً
ه
هالك
ب العطي هة والهب هة التي أدتْ إلى
واألحقا هد والخالفا ه
ه
ت التي تنشأ بين األوال هد بسب ه
لل.
األم هة ،وال حول وال قوة إال با ه
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فهذه ع ْمرة بنت رواحة ـ ر هضي َّللا ع ْنها ـ  ,طلبتْ من زوجها بشي هر بن سع ٍد ـ
ر هضي َّللا ع ْنه ـ ْ ,
ت للنعمان بن
أن يكتب غال ًما أو حديقةً على
اختالف في الروايا ه
ٍ
بشير ـ ر هضي َّللا ع ْنهما ـ ,ولما أراد بشير ْ
أن يفعل ذلك ,فقالت زوجته :ال تفع ْل ذلك
هللا صلى هللا عليه وسلم .تخيل لو كانتْ هذه المرأة في
حتى تشهد عليها رسول ه
وحين ,أال يستشير أح ًدا ّ ,
زوجها في ك ه ّل وق ٍ
لكن عمرة بنت
ت
عصرنا لظلت تل ُّح على
ه
ٍ
ه
رواحة كانت على صل ٍة بالل ،فقالت المرأة التقية النقية :ال تفع ْل حتى تشهد عليها
رسول هللاه فماذا حدث؟ عندما ذهب بشير بن سع ٍد ـ ر هضي َّللا ع ْنه ـ إلى نب هيّنا صلى
هللا عليه وسلم فقال المصطفي :يا بشير هل أعطيت أوالدك كلهم مثل هذا ؟أي أك ّل
بالحكم يصدر
دارا ؟فقال بشير :ال يا رسول هللاه ,وإذ
ه
ول ٍد أعطيته حديقةً أو غال ًما أو ً
النبي المختار صلى هللا
فم عرفه الوجود ,كأنُّه الشمس في ضحاها ,فقال
همن
أطهر ٍ
ه
ُّ
عليه وسلم ( :اتقوا َّللا وا ْعدهلوا ب ْين أ ْوالدهك ْم ) وفي رواي ٍة :يا بشير أشه ْد عليها
ظلم ((فاتقوا َّللا وا ْعدهلوا ب ْين أ ْوالدهك ْم ))فرجع
غيرى فإني ال أشهد على
جور أي على ٍ
ٍ
ناء هو ههي
فرد ع هطيته)) متفق عليه  .هذا الخبر يدلُّنا على مسؤو هلي ٍة حساس ٍة تهجاه األب ه
اء ،ذ هلك أن الخلل في العد هل يعني خل ًال في العالق هة
العدل بينه ْم ،حتى في الهدايا والعط ه
عض ههم الب ْعض ،هإ ْذ سيو هلّد ذ هلك بينه ْم حس ًدا
ب ْين األبن ه
اإل ْخو هة مع ب ه
يه ْم ،وب ْين ه
اء وأ هب ه
ب أ ْو األ ُّم؛
وشحناء ق ْد ت هصل هإلى ق ْط هع الر هح هم ،والذهي يتحمل المسؤو هلية في ذ هلك هو األ ُّ
اح ٍد همن
ألنه ل ْم يع هدلْ ،مما يؤدي إلى
ب والمي هل هلو ه
انهيار األسر هة ،وحتى التعبهير ع هن الح ّ ه
ه
اإل ْخو هة ،فالعدل
األبن ه
اء أكْثر همن اآلخ هر ي ْنب هغي أ ْن يكون بهحذ ٍر وبهط هريق ٍة ال تؤذهي مشا هعر ه
ور الما ّدهي هة والمعن هوي هة.
ش ه
امل في األم ه
األسر :التدني األخالقي فكم من أسر ٍة انهارتْ بسبب التدني
انهيار
ب
ومن
أخطر أسبا ه
ه
ه
ه
لألخالق مكانة في
األخالقي ،وكم من أسر ٍة انحرفتْ بسبب التدني األخالقي  ،فلم تعد
ه
رجال خبيثًا فاقدًا لألخالق يفسد امرأةً
ً
ت إال ما رحم هللا فربما ترى
الكثير من البيو ه
ه
األخالق وال حول
ب فسا هد
زوجها وربما يصل األمر لطالقهها ليتزوجها وهذا بسب ه
على ه
ه
ث أبهي هر ْيرة
لل وصدق
النبي صلى هللا عليه وسلم إذ يقول كما في حدي ه
وال قوة إال با ه
ُّ
قال  :قال رسول َّللاه صلى َّللا عل ْي هه وسلم " :ل ْيس همنا م ْن خبب ا ْمرأةً على ز ْو هجها أ ْو
ع ْبدًا على س هيّ هد هه"رواه أبو داود فالخلق الحسن واألدب فهي التعام هل هو أه ُّم ما ي ْع هطي
األب هلول هد هه،
هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال((ما نحل -أي أعْطى -وا هلد ولدا ً
ورد ع ْن رسو هل ه
سمه،
ي « :ح ُّ
ق ا ْلول هد على ا ْلوا هل هد أ ْن يحْ سهن ا ْ
أ ْفضل هم ْن أد ٍ
ب حس ٍن))،قال س ْفيان الث ْو هر ُّ
سن الل ْف هظ والكال هم فهي
وأ ْن يز ّ هوجه إهذا بلغ ،وأ ْن يحْ سهن أدبه ه
ب الحس هن ح ْ
))ومن األد ه
سر هة ومع األوالده ،فالكالم البذهيء إهنما يتلقاه ال ه ّ
سرة،
ط ْفل هم ْن م هح ه
يط هه األصْغ هر وهو األ ْ
األ ْ
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ب،
ان فهي حاال ه
بل إهن رسول هللاه -صلى هللا عليه وسلم -حذرنا هم ْن فلتا ه
ت الغض ه
ت ال هلّس ه
وء الذهي ق ْد ت ْط هلقه األ ُّم أو األب فهي ته ْلك الحال هة ،فذاك الدُّعاء ق ْد
س ه
ه
ومن ذ هلك  :الدُّعاء هبال ُّ
اإل ْنسان على دعائه هه ،قال -صلى هللا عليه وسلم((ال تدْعوا على أ ْنفسهك ْم،
يجاب في ْندم ه
سأل فهيها
هللا ساعةً ي ْ
وال تدْعوا على أ ْوالدهك ْم ،وال تدْعوا على أ ْموا هلك ْم ،ال توافهقوا همن ه
األبناء مهمة األسر هة ..
اآلباء ،وتربية
سـت هجيب لك ْم)) فاألخالق مسؤولية
ه
ه
عطا ًء في ْ
در القائ هل
وليكن أو ُّل
إصالحك لولدك إصالحك لنف ه
ه
سك ولل ُّ
تيان منا ***على ما كان عوده أبوه
وينشأ نا ه
شئ ال هف ه
أقول قولي هذا واستغفر هللا العظيم لي ولكم
لل وال حمد إال له وبسم هللاه وال يستعان إال ب هه وأشْهد أ ْن ال هإله
الخطبة الثانية الحمد ه
هإال َّللا وحْ ده ال ش هريك له وأن محمدًا ع ْبده ورسوله ........................................
وبعد
ثالث ًا :كيف نصلح بيوتنا؟
بإصالح بيت هه وأهل هه؛ ليقي نفسه وأهله نار جهنم،
الحقيقي مطالب
أيها السادة :المسلم
ُّ
ه
اإلنسان وحده فقط قال ج ّل وعال
الحريق ،فال يكفي صالح
ب
ولينجو وإياهم من عذا ه
ه
ه
ارا وقودها الناس وا ْل هحجارة عل ْيها مالئهكة
﴿ يا أيُّها الذهين آمنوا قوا أنفسك ْم وأ ْه هليك ْم ن ً
شداد ال ي ْعصون َّللا ما أمره ْم وي ْفعلون ما ي ْؤمرون ﴾(التحريم . )6 :نصلح
هغالظ ه
المسلمّ ،
بيوتنا؛ ّ
فإن المجتمع
المجتمع
لبناء
ت هو الوسيلة الكبيرة
ألن االهتمام بالبي ه
ه
ه
ه
يتكون من بيو ٍ
ت هي لبناته ،والبيوت أحياء ،واألحياء مجتمع ،فلو صلحت اللبنة لكان
شر.
بأحكام هللاه ،صامدًا في وج هه
مجتمعًا قويًّا
ه
ه
أعداء هللاه ،يش ُّع الخير وال ينفذ إليه ٌّ
نصلح بيوتنا
ه
ب هللاه وبسن هة رسو هل هه صلى هللا عليه وسلم ،والصلح مع هللاه
بالتمسك بكتا ه
ت إال إذا نفّذتْ كالم
هللا وال سعادة في البيو ه
فال صالح للبيو ه
ت إال إذا أصلحت مع ه
اختيار الزوج هة الصالح هة قال تعالى  ﴿:وأن هكحوا
حسن
رسو هلها صلى هللا عليه وسلم في
ه
ه
األيامى هم ْنك ْم والصا هل هحين هم ْن هعبادهك ْم وإهمائهك ْم إه ْن يكونوا فقراء ي ْغنه ههم َّللا هم ْن ف ْ
ض هل هه
سع ع هليم ﴾النور.32:فالمرأة إذا صلحتْ صلحتْ األسرة وإذا فسدتْ فسدتْ
وَّللا وا ه
األسرة
ألربع :لما هلها وعسى مالها ْ
أن يطغيها،
النبي صلى هللا عليه وسلم «تنكح
لذا قال
ُّ
ٍ
أن يشقيها ،ولجما هلها وعسى جمالها ْ
ولحس هبها وعسى حسبها ْ
أن يفتنها ،ولدينهها،
الدين ت هربتْ يداك» متفق عليه.
ت
فاظفر بذا ه
ْ
ه
الزوجين من
الزوجين ،فحسن العشر هة بين
بالمعروف بين
نصلح بيوتنا بالمعاشر هة
ه
ه
ه
وسالم
الركائز التي يؤكدها الدين الحنيف ،وينتج عنها عيش األسر هة في و ٍ ّد
أه ه ّم
ٍ
ه
وف ﴾) النساء، )19:
وصفاءٍ
ووئام ومود ٍة ورحمةٍ ،قال تعالى  ﴿:وعا ه
شروهن هبا ْلم ْعر ه
ٍ
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لرجا هل عل ْي ههن درجة وَّللا
وقال ج ّل شأنه  ﴿ُ:ولهن همثْل الذهي عل ْي ههن بها ْلم ْعر ه
وف و هل ه ّ
ث يقول صلى هللا عليه وسلم« :خيركم
ع هزيز ح هكيم ﴾ (البقرة ، )228 :وفي الحدي ه
الترمذي)
(رواه
ألهلي»
خيركم
وأنا
أله هله،
خيركم
بالخير ال الدعاء عليهم  ،لذا امتدح هللا عباده الصالحين
بالدعاء لهم
نصلح بيوتنا
ه
ه
الدعاء ْ
تقر بها
وأولياءه المؤمنين بالسؤا هل في
ه
بأن يهب لهم أزوا ًجا وذريةً صالحةً ُّ ،
اجنا وذ ه ّرياتهنا قرة أعْي ٍن
األعين قال جل وعال﴿ والذهين يقولون ربنا ه ْب لنا هم ْن أ ْزو ه
واجْ ع ْلنا هل ْلمت هقين إهما ًما ﴾ (الفرقان)74 :
السكن
بالمعروف ،هللا هللا على
األسر ،هللا هللا في المعاشر هة
إصالح
فالل هللا في
ه
ه
ه
ه
ألوامر هللاه ورسو هل هه صلى هللا
والمود هة والرحم هة بين الزوجين ،هللا هللا في االمتثا هل
ه
كالم ر هبّنا وسن هة نب هيّ هه صلى هللا عليه وسلم
عليه وسلم ،هللا هللا في تنشئ هة
ه
النشء على ه
،هللا هللا في التربي هة الصحيح هة.
فاألسرة هي السكن والمودة والرحمة واأللفة والمحبة والتعاون واالحترام  ،واألسرة
بصالحها يصلح المجتمع وبفسادهها يفسد المجتمع .
ه
اللهم أصلح بيوتنا واطرد الشيطان من بيوتهنا ور هبّي لنا أوالدنا واحفظهم بحفظك يا
أرحم الراحمين

كتبه العبد الفقير إلى عفو ر هبّ هه
د /محمد حرز
إمام بوزار هة األوقاف

