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اْل إخ َوةُ الإ ِك َرام،
أَيُّهَا إ ِ

جُ
اْلنسانُ وفُطُرُهُُُعلىُ ُِ
لقدُُُخلقُ ه
َّللاُ تعالىُ ِ
اجُ ُِإلىُ زو ٍ
الحتِي ِ
سكُ إم
يسكنُُِإليهُ .قُالُ ُتعالىَ ﴿ُ :وم إِن آيَاتِ ِه أَ إن َخلَ َ
ق لَكُ إم م إِن أَ إنفُ ِ
سكُنُوا إِلَ إيهَا َو َجعَ َل بَ إينَكُ إم َم َو َّدةً َو َر إح َمةً ۚ إِ َّن فِي َٰذَ ِلكَ
أَ إز َوا ًجا ِلتَ إ
ُ،و ُمسُ ُاندُُةُِ
ت ُ ُالُِفطُ ُِريه ُِة ُ
ََليَات ِل َق إوم يَتَفَك َُّرو َن﴾ُ1ُ.ولِقضاءُِ ُالحاجا ُِ
الرخاءُُِ،يحتاجُكلٌُّمِنُُال ُذهك ِرُواْلنثىُ
ضُفِيُأُوقا ِ
تُ ِ
الش هدةُِو ه
البع ِ
ُِإلىُ ه
اجُ مِنُُُالُخُر ُ.وقدُ صدقُُُال ُمثُلُُُالقائِل" ُ:اُلُ ُوحُدُا ِن ِي ُةُ
الزو ِ
اجبٌ ُ
اْلنُجُابُُ ،حُ ٌُّ
الز ُواجُ ُ ُو ُِ
حدُه"ُ.فُ هُ
اَُّللا ُتعالى ُ ُو ُ
ينف ِردُ ُبِه هُ
ق ُوو ِ
بُالوحدةُُِويُش ُعرُُبُِسُ ُعادُةُُِ
انُمِ نهاُ،لِينجوُمِنُُكر ِ
لُب هُدُلِك ِلُإُِنس ٍ
اْلُنسُ .
ُ
ي إاْل َ ِع َّزاءُ ،
ِإ إخ َو ِت َ
نُنِسبةُُ ه
نشاهِدُُفِيُهذ ه
حُ
ِيراُ،وأُصب ُ
الزو ُِ
انُأ هُ
اجُقدُُقُُلهتُُكث ً
اُالزم ِ
اسُُ ُو ُكأُنهُ ُهمُُُيف ُِّرونُ مِ نُ ه
صةًُ فِيُ المد ِنُ
الُنه ُ
ارا ُ.وخا ه
اجُ فِر ً
الزو ِ
الك ِبيرةُِ ُ،أصبحُُُماُُيُقُرُبُُُمِ نُ نِصفِ ُُالوحداتُِ السهكنِيه ُِةُُفِيهاُُ،
ه
اجُ
يسكنه ُاْلُفرادُ ُلُاْلُسُرُ.وأُصبحُ ُالنهُاسُ ُيُنُظُرُونُ ُإِل
ىُالزو ِ
يُومعن ِويُ.بينماُيقولُُالُمُ ُولُىُع هزُوجلهُفِيُ
علىُأُُنههُ ُِ
عبُ ٌُءُم ِ
اد ٌّ
كِتابِهُِالك ِريمَ ﴿ُ:واَ إن ِكحُوا إاْلَيَامَٰ ى ِم إنكُ إم َوالصَّال ِٖحي َن م إِن ِعبَا ِدكُ إم
ّللا م إِن فَ إ
ّللا َواسِع
َواِ َمَٓائِكُ إمۚ ا إِن يَكُونُوا فُقَ ََٓ
ضل ِٖهۚ َو ٰ ُ
ـرا َء يُ إغنِ ِه ُم ٰ ُ
َّللاُُؐ كذلِكُ علىُ أُه ِميه ُِةُُ ه
ع َٖليم﴾ُ2ُ.ونبههُُُرسولُ ه ِ
اجُُ ِبالنِسبةُ
الزو ُِ
َّق
ستَ إك َم َل نِ إ
انُ،وقالَُ «ُ:م إن تَ َز َّو َ
ِْلنس ُِ
ج فَقَ ِد ا إ
ص َ
ف إِ
ل ِ
اْلي َمان ،فَ إليَت ِ
ف الثَّانِي»ُ 3ُ.
ّللاَ فِي النِ إ
ص ِ
َّ
ُ

«يَس ُِروا َو َْل ت ُ َعس ُِروا ،وبَش ُِرواَ ،و َْل تُنَف ُِروا» 5ُ.في ِجبُ علىُ
تُ
ور ُ ُوتُضُيُِيقُ ُهاُ بِاس ُِمُالُ ُعادُا ُِ
طرفي ِنُأُنُيُتُجُنهُُباُتعقِيدُُاْلم ُِ
أُس ُِرُال هُ
اْلسرافُُُوالتهفاخرُُُفِيُ
ُوالُثهقُافُات ُ.وي ِجبُ علي ِهمُُأنُ يتجنهبواُُ ِ
ُمنُ
صةًُ فِيُهذاُالوقتُِالهذِيُيعانِيُ فِيهُِالنهاس ُِ
عرُا ُِ
أُ ُ
س ُِهمُ.وخا ه
جُ
ش ُِ
قُُال هُ
ار ُ،يتأ هكدُُُعلي ِهمُُُتجنُُّبُُُإُِغرا ُِ
غَلءُُُِاْلُسُ ُع ُِ
ابُُالمتز ِو ِ
جرُاُِف ُِهمُُفِيُ
انُأُنُيُحولواُدونُُانُ ُِ
فِيُالدُّيونُ.علي ِهمُُُِبقُدُ ُِرُ ِ
اْلمك ِ
ونُ فِيُ بِدايةُِحياتِ ِهمُ ُ ه
الزو ِجيه ُِةُ،اُُلهتُِيُينبغِيُأُنُيكونوا ُفِيهاُ
ال ُُّدي ِ
سعداءُُ،بِعِي ُِدينُُكلهُالبعدُِعنُه ِمُال هُدينُ.
ي إاْل َ ِع َّزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ
سسُُبيوتُناُ،اُلهُتِيُسُتُرُبهىُفِيهاُأُجُيالُُالمسلِمِ ينُُ،
عليناُونحنُنُ ُؤ ُِ
طىُحدود ه ِ
َُّللاُ
َُِّللاُِفِيُالحَل ِلُوالحرامُ.ولُنتُخُ هُ
أنُُننُتُبُِهُُلِحدود ه
صناُ ِلدِينِنا ُ.وقدُ قالُ
سناُ اُلهتِيُُتب ِرزُُُمدىُ إُِخَُلُ ُِ
هُ ُِذُِهُُفِيُ أُعُرُا ُِ
علماؤنا"ُ:دُائُرُةُ ُالُحَُلُ ِلُ ُأوسعُ مِنُ دائِرةُِ الُحُرُام"ُ،ف ِهيُ تُسُعُُ
سسُ ُعلىُ
ت ُ،لكِنُ بِضوابِط ُ.والبيتُ ُاُله ُِذيُ لمُ ُيؤ هُ
ُِللُ ُمتُ ُِع ُوالمل ُذها ُِ
قواعِدُُراسِخ ٍُةُ،والهذِيُلمُتراعُمرضاةُُ ه ِ
س ُِهُ،
سي ُِ
َّللاُُتعالىُفِيُتُأُ ُِ
الطمِ ئنان ُ.أُ هما ُالبيت ُاُله ُِذيُ
الستِمرارُعلىُ الُودُِ و ُِ
يش ُّقُعليهُِ ُِ
ىَُّللا ُع هزُوجلهُمِنُأُ هو ِلُيو ٍمُ،فإِ هن ُحافِظُهذاُ
ُِرضُ هُِ
روعِيُ فِيه ُِ
َّللا ُسبحانهُ ُوتُ ُعالُىُ.ومنُكانُ
البيتُِوواقِيه ُمِنُك ِلُسوءٍ ُهوُ هُ
َّللاُحُافُِظُهُأُمِنُمِنُك ِلُسوءٍ ُواطمأُنُُ.
ه
أُسُألُُُالمولىُ ع هزُ وجلهُ أنُ يرزقُ شبابُناُ ه
س ِبي ُِلُ
الزواجُُُ ِبال ه
يُ ذلِكُ والقادِرُ
الحَل ُِ
لُ ُ،وأُنُُُيُرُزُقُ ُهمُُُسعادةُ الدهارينُِ ُ.إنههُ و ِل ُّ
عليهُ.آمِ ينُ ُُ.
ُ

اْل إخ َوةُ ا إل ِك َرام،
أَيُّهَا إ ِ
ن ُ ِس هن ه
خرُ.بينماُ
اجُ فِيُالمجتم ِعُقدُتأُ هُ
ُِإنهُناُنشاهِدُ ُكذلِك ُأُ هُ
ُالز هُو ِ
شبابُُ ُبِ ه
اجُ ُ ُوقُالُ«ُ ُ:يَا َم إعش ََر
الزو ُِ
َّللاُُؐ ال هُ
أُوصىُ ُرُسُولُُ ُ هُِ
ع ِم إنكُ ُم البَا َءةَ فَ إليَت ََز َّو إج ،فإنَّهُ أَ َ
ستَ َ
طا َ
ال َّ
غضُّ
شبَابَ ،م ِن ا إ
ِن ُمبك ٍِرُ ُيُجعلُ فِيُ
الز ُواجُ ُفِيُ س ٍُ
ص ُن ِل إلفَ إرج» 4ُ.فُ هُ
ِل إلبَص َِرَ ،وأَ إح َ
حياةُِال ه
وعُفِيُالمح هرماتُِ،إُِلىُ
راراُ،ويحفظهُمِنُُالُ ُوقُ ُِ
ش ُِ
ابُاُِستِق ً
بُُفوائِدُ أُخرىُ كثِيرة ُ.ولُ شكهُُُأُنهُهُ تقعُُعُلُىُ الباءُُِ
جا ِن ِ
اجباتٌُُُم ِه همةٌُ فِيُ هذاُ الخصوص ُ.قالُُُؐ:
واْلُ همها ُِ
تُُأُيضًاُ و ِ
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