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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) فراحالتحذير من منكرات األ )

 

 

، وكعقذ باهلل مـ رشور أكػسـا ومـ شقئات أظامفـا، مـ ؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػرهإن احل

وأصفد أن ٓ هلإ إٓ اهلل وحده ٓ رشيكؽ فكف، وأصكفد ، هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هادي فف

 .ـثراً  بف، وشؾؿ تسؾقامً ، صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وصحظبده ورشقفف أن حمؿداً 

ّٓ َوَأكُتؿ ُمسؾِؿقنَ ﴿: ظباد اهلل ا بعدم  أ ـ  إِ َ َحؼ  ُتؼاتِِف َوٓ ََتقُت ُؼقا اَّلل  ـَ آَمـُقا ات  َا اف ذي  .﴾يا َأهيه

 ٓ َوإِن َتُعككككّدو﴿إن  كِعككككؿ اهلل ظؾقـككككا ظظقؿككككة، وآٓلككككف جسككككقؿة، ؿككككال تعككككاػ: : ظبككككاد اهلل
ِ
ا كِعَؿككككَت اَّلل 

ّػارٌ  ـَ  .﴾َوَأشَبَغ َظَؾقُؽؿ كَِعَؿُف طاِهَرًة َوباضِـَةً ﴿وؿال تعاػ:  .﴾ُُتصقها إِن  اإِلكساَن َفَظؾقٌم 

وإن  ِمـ تؾؽ افـِعؿ افعظقؿة افتل امتـ اهلل هبا ظذ ظباده؛ ذـقرهؿ وإكاثفؿ، أحؾف هلؿ بؾ أمرهؿ بف 

بفؿ ؾقف؛ أٓ وهق افزواج، ؾؼا  َمثـك َوُثالَث َوُرباعَ ﴿ل تعاػ: ورؽ 
ِ
ـَ افـِّساء  .﴾َؾاكِؽحقا ما ضاَب َفُؽؿ ِم

ر كر اف ككباب مككـ اشككتطاع مككـؽؿ افبككاءة ؾؾقتككزوج؛ ؾككنن  ؽكك  فؾبصكككيككا مع كك>: وؿككال 

 . <وأحصـ فؾػرج، ومـ مل يستطع ؾعؾقف بافصقم ؾنك ف فف وجاء

ختافػ ما جيب هلل مـ اف ؽر ظذ كعؿة  : إن  ثؿة مـؽرات وخمافػات تؼع ذم بع  األؾراحظباد اهلل

 .ضاظتف ذم  وتسخر كعؿفافزواج، واف ؽر يؽقن بامتثال أوامره، واجتـاب كقاهقف، 

بعضاً مـ تؾؽ ادـؽرات وادخافػات ؾاحذروها رمحؽؿ اهلل وتقاصقا بافتحذير ظباد اهلل وإفقؽؿ 

 مـفا.

 الخطبة األولى
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 ًٓ جـة ادصحقبة بلفة افؾفكق ادكذمقم، أو جؾكب : افغـاء فقؾة افزؾاف بقاشطة أرشضة األؽاين افامأو

إذا وضعت  ارةة، وهذا مـؽر ظظقؿ، ويزداد كؽادغـقات مع ؾرؿفؿ وآٓهتؿ ادحرمة إلحقاء تؾؽ افؾقؾ

 مؽزات فؾصقت، بحقث يسؿع افرجال تؾؽ األصقات، ؾاتؼقا اهلل يا أويل األفباب .

ؽككاين حككرام مـؽككر، ومككـ أشككباب األػ إ: "آشككتامع بككـ بككاز ؿككال شككامحة اف ككقل ظبككدافعزيز 

 ر أـثككر أهككؾ افعؾككؿ ؿقفككف تعككاػ:كمككرا افؼؾككقب وؿسككقهتا وصككدها ظككـ ذـككر اهلل وظككـ افصككالة، وؿككد ؾسكك

﴿ 
ِ
ـَ افـّكككاِس َمكككـ َي كككَسي هَلكككَق احلَكككديِث فُِقِضكككؾ  َظكككـ َشكككبقِؾ اَّلل  ـكككاء، وـكككان ظبكككد اهلل بكككـ مسكككعقد غباف﴾ َوِمككك

فق ـافربابكة كفك ةث هكق افغـكاء، وإذا ـكان مكع افغـكاء آفكيؼسؿ ظكذ أن  هلكق احلكدي افصحايب اجلؾقؾ 

 وافعقد وافؽامن وافطبؾ صار افتحريؿ أصد...".

إػ أن ؿال شامحتف: " أما افزواج ؾقؼع ؾقف رضب مع افغـاء ادعتاد افذي فقس ؾقف دظقة إػ حمرم 

ح ـام صحت افسـة وٓ مدح دحرم ذم وؿت مـ افؾقؾ فؾـساء خاصة إلظالن افـؽاح وافػرق بقـف افسػا

، أمككا افطبككؾ ؾككال جيككقز رضبككف ذم افعككرس بككؾ يؽتػككك بافككدف خاصككة وٓ بككذفؽ ظككـ افـبككل 

جيقز اشتعامل مؽزات افصقت ذم إظالن افـؽاح وما يؼال ؾقف مـ األؽاين ادعتاد فام ذم ذفؽ مـ افػتـة 

 افعظقؿة وافعقاؿب افقخقؿة وإيذاء ادسؾؿغ".

إن افغـكاء حمكرم وإككام بكقا ذم افكزواج فؾـسكاء >: ك افـجؿكل وؿال ؾضقؾة اف قل أمحد بكـ يقك

 بؼوط:

 أن تؽقن مادة افغـاء مـ ادباح افذي فقس ؾقف دظقة فؾػجقر وٓ إثارة فؾغرالز. -1

 أن يؽقن ذم مؽان مستقرات بحقث ٓ يسؿعفـ افرجال. -2

 .أن يرضب ظؾقف بافدف ؾؼط، أما افرضب بافطبؾ أو  افزير أو افزفػة ؾنن هذا حمرم -3
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: مـ ادـؽرات افتل ُتصؾ ذم األؾراح مكا يؼكع ؾقكف بعك  افرجكال مكـ صكعقد افعكريس ادـصكة ثاكقاً 

 وجؾقشف مع ظروشتف ذم مؽان مرتػع، وهق ذم أهبك حؾة أمام افـساء.

: "وهذا ظؿؾ حمرم ومـؽر ؾال جيقز فؾرجؾ أن ؿال ؾضقؾة اف قل حمؿد بـ صافا افعثقؿغ 

ف، وٓ جيقز أن جيؾس هق وزوجتف ذم أول فؼاء فف معفا أمام افـساء ٓ يدخؾ ظذ افـساء وهـ أجاكب مـ

شككقام إن حصككؾ مـككف تؼبقككؾ هلككا وإظطككاء احلؾككقى هلككا أو كحككق ذفككؽ ـككام يػعؾككف افسككػفاء، ومككـ افعجقككب أن 

بعك  افـككاس يستسككقغ هككذا مكع ـقكككف مـؽككرًا أو خطككرًا ذم كػكس افقؿككت؛ ألن افـككاس ذم ك ككقة وم ككاهدة 

بد أن تثقر صفقة ؾتحصؾ بذفؽ ؾتـة، ثؿ إن هذا افرجؾ ربام ي اهد ذم افـساء مـ افزوج وافزوجة، ؾال

هل أمجؾ مـ زوجتف وأهبك وأحسـ ؿقاماً وحقـئذ يـدم أن تؽقن زوجتف دون هذا اف ؽؾ وتزهد كػسف 

ؾقفا، ؾقؽقن ذم ذفؽ مرضه ظذ افزوجغ، وفؽـ اد ؽؾة أن اهلقى يعؿل ويعؿ؛ وإٓ فق تلمؾ اإلكسان 

 ثؾ هذه األظراس فقجد ؾقفا مـ افرضر ما يؼيض بتحريؿفا ظؼالً ـام هل ممـقظة رشظًا".ذم م

أخكذ افصكقر ذم األظكراس فؾعروشكغ وؽكرهؿ، وهكذا مـؽكر ؾظقكع؛ ؾكنن  افتصكقير حمكرم أصككد : ثافثكاً 

  .<أصد افـاس ظذابًا يقم افؼقام ادصقريـ >: افتحريؿ، بؾ ؿال افـبل

 .< فعـ اهلل ادصقريـ>: وؿال 

وٓ جيقز افتصقير إٓ فرضورة تستدظقف ٓ مػر مـفا؛ ـافبطاؿة اف خصكقة، ومكا جكرى هراهكا مكـ 

 ـؾ ما َتس احلاجة ادؾحة إفقف.

: "أخكذهؿ صكقر افـسكاء وهكؿ ذم ظكزة افػكرح ؿال ؾضقؾة اف قل حمؿد بكـ صكافا افعثقؿكغ 

فؾجؿقع مـ افػتـكة، إاكا فػتـكة بافعرس ُتت شقطرة ك قة افـؽاح، ذم طؾ افتزج وافتطقب ماذا يصؾ 

ًٓ ومـ افـكاس ثاكقكًا م مكا افكذي  شكق  هلكؿ ومكا افكذي ـبرة وحمـة ظظقؿة؛ َأَما يستحل همٓء مـ اهلل أو
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أباح هلؿ أن يتجقفقا بغ افـساء ألخذ صكقرهـ  هكؾ يكرح أحكد مكـ افـكاس أن تمخكذ صكقرة ابـتكف أو 

يعرضككككقاا متككككك صككككاؤوا ظككككذ مككككـ يريككككدون، أو بككككافـظر إفقفككككا مككككـ أختككككف أو زوجتككككف فتؽككككقن بككككغ هككككمٓء 

ي اؤون م هؾ يرح أحد أن تؽقن كساؤه حمالً فؾسخرية ظـد ظرا صقرهتا إن ـاكت ؿبقحة أو حماًل 

 فؾػتـة ظـد ظرضفا إن ـاكت مجقؾة  م

ة رة أو تؽكقن ضكقؼك: فبس افـساء فؾؿالبكس افعاريكة بحقكث تؽكقن صكػاؾة يكرى مـفكا فكقن افب كرابعاً 

يسرة، وهذا أمر  جداً ُتدد األظضاء أو تؽقن مؼطعة مـ األمام واخلؾػ وٓ يبؼك ظذ اجلسؿ إٓ ؿطع

ًٓ مـ آباء وأزواج، وكؼقل: إن  اهلل شالؾؽؿ ظام  اشسظاـؿ هكؾ خطر خياضب بف أوفقاء أمقر افـساء أو

 حػظتؿ أم ضقعتؿ، ؾلظدوا فؾسمال جقابًا، وفؾجقاب صقابًا.

صـػان مـ أمتل مل أرمها ٓ يدخؾـ اجلـة >: فؾـساء: كذـرــ بؼقل افـبلثاكقًا: كؼقل 

. <وٓ جيدن ريفا، وذـر مـفا كساء ـاشقات ظاريات مالالت ممقالت رؤوشفـ ـلشـؿة افبخت افاملؾة 

 [.رواه اإلمام مسؾؿ ذم صحقحف ذم حديث أيب هريرة ]

ء ـكان مكا يصكؾ ذم افكقٓلؿ أو ادالبكس : اإلرساف وافتبذير افذي يصؾ ذم األؾراح، شكقاخامساً 

ؾقا َوارَشبقا َوٓ ُترِسؾقا إِك ُف ٓ ُيِبه ادرُِسؾغَ ﴿واهلل تعاػ يؼقل:  ـُ ر ﴿ واهلل تعاػ يؼقل: .﴾َو َوٓ ُتَبذِّ

ـَ  إِن    َتبذيًرا ري قاضغِ  إِخقانَ  ـاكقا ادَُبذِّ قطانُ  َوـانَ  اف   فِ  اف   ػقًرا فَِربِّ  .﴾ـَ

. وباألخص إذا ـاكت <ـؾ وارشب وافبس مـ ؽر رسف وٓ خمقؾة >ؿال:  وافـبل

اك ظـ ؿقؾ وؿال،  ادالبس ٓ تؾبس إٓ فقؾة واحدة؛ ؾنن  هذا مـ إضاظة افامل، وافـبل

 وـثرة افسمال، وإضاظة افامل.

 : اظؿؾقا بطاظة اهلل، واحذروا مساخطف، حتك تػقزوا برضقاكف، وتسعدوا بجـتف.  ظباد اهلل
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ـْ َباَرَك اهلُل يِل َوَفُؽْؿ ذِم اْفُؼْرآِن اْفَعظِقِؿ، َأُؿقُل َهَذا اْفَؼْقَل، َوَأْشتَْغِػُر اهلَل يِل َوَفُؽْؿ َوفَِسالِِر  اْدُْسؾِِؿَغ ِم

ِحقُؿ. ُف ُهَق اْفَغُػقُر افر  ؾِّ َذكٍْب؛ َؾاْشَتْغِػُروُه؛ إِك   ـُ

 

 

ف ظذ تقؾقؼف وامتـاكف، وكصع وكسؾؿ ظذ شقدكا حمؿد صذ اهلل احلؿد هلل ظذ إحساكف، واف ؽر ف

اظل إػ رضقاكف، وظذ آفف وصحبف وشؾؿ تسؾقاًم ـثرًا إػ يقم افديـ.  ظؾقف وشؾؿ افد 

ًٓ نؾ: ظباد اهلل أما بعد  :ؿقلأ ،ؾراحاألافـؽاح ووادخافػات ادتعؾؼة بفبقان ادـؽرات  ـام

مكككام أحؾكككة هبكككك أوهكككـ ذم  ،طكككراتمتعوافطرؿكككات متطقبكككات ذم اف كككقارع خكككروج افـسكككاء  :شادشكككاً 

شكتعطرت ثكؿ خرجكت اة أيكام امكرأ> :يؼكقل وافـبل ،يسبب ؾتـة ظظقؿةن هذا نؾ ،افرجال

 .زاكقة وافعقاذ باهلل يأ .<ـذا وـذامـ بقتفا ؾفل 

 .<ؾال ت فد معـا افع اء صابت بخقراً أة أيام امرأ> :وؿال

تؼقا ؾا ،زيـفا فؾـاسي أ .< ؼؾفا اف قطاناشتمـ بقتفا  ةأذا خرجت ادرإ> : وؿال

 .وَتسؽقا بديـؽؿ تسعدوا ،فبابويل األأيا اهلل 

 ،ػ ضؾقع افػجرإذم بع  ادـاشبات ؿد يصؾ  ،خر مـ افؾقؾلػ وؿت متإافسفر ادبافغ ؾقف  :شابعاً 

 .ٓ باهللإوٓ حقل وٓ ؿقة 

بكؾ يؽتػكك  ،افقؿكت ذم ذفكؽضافكة إ يضاً أوٓ جيقز  ": بـ بازشامحة اف قل ظبدافعزيز ؿال 

وافـقم صالة افػجر ضاظة إػ إافقؿت يػيض ضافة إن أل ؛احظالن افـؽإافذي يصؾ بف بافقؿت افؼؾقؾ 

 .دـاؾؼغومـ خصال ا ،ـز ادحرماتأذم وؿتفا وذفؽ مـ دالفا أ ظـ

 الثانيةالخطبة 
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ػ إمـ بعد افعرصك صعرها  صالحإذم  أوتبد ،صؾا صعرهاتمـ  ػإذهب تن بع  افـساء أ :ثامـاً 

وخيرج وؿت افصالة يدخؾ ظؾقفا ن بع  افـساء أؽ ويستب ظذ ذف ،و كحق ذفؽأ ظؼة فقالًاحلادية 

حتك خيرج  متعؿداً وحؽؿ مـ يسـفا ذم وؿتفا حؽؿ افصالة ومعروف  ،وافعقاذ باهلل ُترك شاــاً وٓ 

  .ظظقؿوهذا مـؽر  ،وؿتفا

ب كعر صكعر ووصكؾ وكؿكص وؿكص مـ ـ كػ ظكقرة ة أظـد تؾؽ ادرما ؿد يصؾ  ػ ذفؽإضػ أ

 .صـاظقة وكحق ذفؽووضع رمقش  ،بافباروـةوهق ما يسؿك 

فؽككام  اهلل بككارك> :ن يؼككالأوافسككـة  <وافبـككغ افرؾككاءب> :وهككق ؿككقهلؿ ،افتفـئككة بتفـئككة اجلاهؾقككة :اشككعاً ت

 . <خر ظذومجع بقـؽام وبارك ظؾقؽام 

صككقات أمككع رؾككع ذم اف ككقارع مككـ افؾقككؾ ومرورهككا خرة لوؿككات متككأذم اجككتامع افسككقارات  :راً كظاصكك 

ـَ ُيمذوَن ادُمِمـَغ َوادُمِمـاِت بَِغِر ﴿ :واهلل تعاػ يؼقل ،فعباد اهللذية أمـ ذم هذا وـؿ  ،تادـبفا َواف ذي

 .﴾ُمبقـًاَما اـَتَسبقا َؾَؼِد احَتَؿؾقا هُبتاًكا َوإِثاًم 

تعاػ افذي يـزل اهلل خر مـ افؾقؾ ذم افثؾث األيؽقن ذم افغافب زظاج ن هذا اإلأذفؽ ػ إضػ أ

ًٓ ػ افسامء افدكقا إؾقف  هؾ مـ  ،شمففظطقف لؾ هؾ مـ شالؾ> :ؾقؼقل ،وظظؿتفيؾقؼ بجالفف  حؼقؼقاً  كزو

 . <تقب ظؾقفلب ؾلهؾ مـ ت ،ؽػر ففلؾمستغػر 

 لوؿكككد فعكككـ افـبكككك ،وت ككككبف افـسكككاء بافرجكككال ،ت كككبف افرجكككال بافـسكككاء :ركظ كككاحلكككادي 

 .وادت بفات مـ افـساء بافرجال ،مـ افرجال بافـساءادت بفغ 

وؿكككككد  ،و كحكككككق ذفكككككؽأهقئكككككة افؾبكككككاس و ذم أاف كككككعقر مكككككا ذم ؿكككككص إ ؛افت كككككبف بافؽػكككككار :ركظ كككككفثكككككاين ا

 .مـف رمحؽؿ اهللوتقاصقا بافتحذير  ،ذفؽؾاحذروا  .<مـ ت بف بؼقم ؾفق مـفؿ> :لؿا

 . "ذم افظاهر تقرث ادحبة ذم افباضـ "اد اهبة :شالم ابـ تقؿقةصقل اإلؿال 
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جزاه ـؾ بقؿقـف ليدمد افقاحد مـفؿ كؽ أ افـاسمـ ـثر مـ ي اهد ذم افقٓلؿ مما  ن  إ :ركظ افثافث 

حدـؿ أـؾ أذا إ> :يؼقل افـبل ن  نؾ ؛وهذا حرام ،ب امففذم ادؼابؾ يؼب وفؽـ  اهلل خراً 

 . < امففبب ـؾ ويؼلاف قطان ي ن  نؾ ،ؾؾقؼب بقؿقـفذا رشب إو ،ـؾ بقؿقـفلؾؾق

ـَ خُيافِػقَن َظـ َأمِرِه َأن ُتصقَبُفؿ ِؾتـٌَة َأو ُيصقَبُفؿ ﴿ :ذـرـؿ بؼقل اهلل تعاػأ :اهللظباد  َؾؾقَحَذِر اف ذي

 .﴾َظذاٌب َأفقؿٌ 

ؿ َظـُف َؾاكَتفقا﴿ :تعاػوؿقفف  ـُ شقُل َؾُخذوُه َوما َاا ُؿ افر  ـُ  .﴾َوما آتا

ُ َوَيغِػر َفُؽؿ ُذكقبَ ﴿ :تعاػوؿقفف  بِعقين ُيبِبُؽُؿ اَّلل  َ َؾات  ّبقَن اَّلل  ـُتؿ ُُتِ ـُ  .﴾ ُؽؿُؿؾ إِن 

ْشالَِم َواْدُْسؾِِؿَغ، وأَ  افؾُفؿ   يـ. َحْقَزةَ  ؿِ احْ وَ  ،غـِ رِ كْك وادُ  كَ رْ كل  افك ِّ ذِ أظز  اإْلِ  افدِّ

َة ُأُمقِرَكا.آِمـ ا ذِم َأْوَضـِـَا،  افؾُفؿ   َٓ َتـَا َوُو  َوَأْصؾِا َأِلؿ 

 وؾؼ مجقع وٓة ادسؾؿغ فؾعؿؾ بؽتابؽ، واتباع شـة كبقؽ، وُتؽقؿ رشظؽ. افؾُفؿ  

ْشالَمَ احْلََرَمْغِ فاِم ِؾقف ظِ  ـَا َخاِدمَ ؾِّؼ إَمامَ وَ  افؾُفؿ     .َوَصالَُح اْدُْسؾِِؿغ زه اإْلِ

 اه. َض رْ وتَ  فُ بُ ف فاِم ُُتِ ف َوَأْظَقاكَ ِدِه َوإِْخَقاكَ َوَويِل  َظفْ  فُ ؼْ َوؾِّ  افؾُفؿ  

 احػظ جـقدكا ادرابطغ ورجال أمــا، وشدد رمقفؿ يا رب افعادغ. ؿ  افؾفُ 

ـْ َزَواِل كِْعَؿَتؽ، َوَُتَقه  افؾُفؿ   ا َكُعقُذ بَِؽ ِم  َشَخطِؽ.  ل َظاِؾَقتؽ، َوُؾَجاَءة َكِؼَؿتِؽ، َومَجِقعِ إك 

 َوادُـَؽِر َوافَبغِل ﴿ ظباد اهلل:
ِ
ـِ افَػح اء  ِذي افُؼربك َوَيـفك َظ

ِ
َ َيلُمُر بِافَعدِل َواإِلحساِن َوإيتاء إِن  اَّلل 

رونَ  ـ   .﴾َيِعُظُؽؿ َفَعؾ ُؽؿ َتَذ

اجلؾقؾ يذـرـؿ، واصؽروه ظذ كعؿف يزدـؿ، وفذـر اهلل أـز، واهلل يعؾؿ ما ؾاذـروا اهلل افعظقؿ 

 تصـعقن.


