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حول ضرورة الزواج   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : حول ضرورة الزواج . ١٧ - ٠٨الدرس ( 

٢٧-١١-١٩٩٤  

الحمد � رب العلمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد ، الصادق الوعد األمین ، اللھم ال علم لنا إال   

، وزدنا علما ، وأرنا الحق ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا 

، ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھحقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  مقدمة

 أیھا اإلخوة المؤمنون ، مع الدرس األول من سلسلة دروٍس تعالج موضوع الزواج ، ذلك أن مشكلةً   

  كبیرةً یعاني منھا المسلمون ، أال وھي انصراف الشباب عن الزواج ألسباٍب كثیرة .

من ھذه األسباب أسباب مادیة ، وھناك أسباٌب أخرى ، وما من بیٍت من بیوتات المسلمین إال وفیھ   

ن فتیاٌت طاھراٌت مؤمناٌت عفیفات ینتظرن ما كتب هللا لھن من زواج ، فھناك مشكلة ال یخلو بیت م

بیوت المسلمین منھا ، صعوبات وعقبات ، تفلُّت أحیاناً ، وإرجاء تأخیر في سن الزواج أحیاناً أخرى ، 

ھذه كلھا تقلق اآلباء واألمھات ، نرید أن نرى ھدي القرآن الكریم ، وھدي السنة المطھرة في ھذا 

  الموضوع .

  دعوة اإلسالم إلى الزواج

الوصیة : " یا بنیتي ، لو أن الوصیة تركت لفضل أدٍب تركت لذلك وصیةٌ قالتھا امرأةٌ ، تقول في ھذه   

منك ، ولكنھا تذكرةٌ للغافل ومعونةٌ للعاقل ، ولو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبویھا ، أو لشدة 

  حاجتھما إلیھا ، لكنت أغنى الناس عنھا ، ولكن النساء للرجال خلقن ، ولھن ُخلق الرجال " .

    

 في خلقھ ، المرأة خلقت للرجل ، ھذه سنھ هللا

  والرجل خلق للمرأة ، وكما قال هللا عزَّ وجل :
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  قَِدیٌر ﴾﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَثَّ فِیِھَما ِمْن َدابٍَّة َوُھَو َعلَى َجْمِعِھْم إَِذا یََشاُء 

  [ سورة الشورى ]

  َوالنََّھاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمُر ﴾ ﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ اللَّْیلُ 

  ] ٣٧[ سورة فصلت اآلیة : 

  َمةً ﴾﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواجاً ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرحْ 

  ] ٢١[ سورة الروم اآلیة : 

، إن نظر إلیھا وتحفظھ إن غاب عنھایتطلع إلى زوجٍة مؤمنٍة ، تسره ما من شاٍب من دون استثناء إال و  

  وتطیعھ إن أمرھا .

وما من فتاةٍ طاھرةٍ عفیفٍة مؤمنٍة إال وترجو هللا سبحانھ وتعالى أن یجعل زوجھا زوجاً مؤمناً ، رجالً   

لمؤدیة إلى الزواج مغلقة كریماً عفیفاً ، ھذه حاجةٌ أساسیة عند الرجال وعند النساء ، فلماذا نجد الطرق ا

  أو ضیقة ؟

ده بتعلیمات ، ھذه التعلیمات ھي الشرع الحكیم .     أیھا اإلخوة الكرام ، اإلنسان خلقھ هللا عزَّ وجل ، وزوَّ

  حكم الشرع في الزواج

قبل كل شيء نرید أن نرى حكم الشرع في الزواج ، وحكم الشرع في التبتُّل ( االنقطاع عن الزواج ) ،   

ذین الموضوعین تعرفون أكثر تفاصیلھما من دروٍس وخطٍب سابقة ، ولكن ال بدَّ من ھذین ولعل ھ

  الموضوعین كتمھیٍد لموضوعٍ دقیٍق جداً ربما نضع فیھ الید على موطن الُجرح .

ما العقبات التي تقف أمام زواج الشباب بالفتیات ؟ وھل ھذه العقبات یمكن أن تذلل أو ال یمكن ؟ وكیف   

فال یخلو رواد المساجد من أن یكون أحدھم شاباً یتطلع إلى زوجٍة مؤمنة ، أو أن یكون أباً یتمنى تذلل ؟ 

ً ، یحفظھا ویرعاھا ، ویكرمھا ویحفظ لھا دینھا . ً البنتھ مؤمنا   على هللا عزَّ وجل ، أن یھبھ زوجا

   ً ً ، فأنا  لذلك الزواج من سنة النبي علیھ الصالة والسالم ، وأرید أن یكون ھذا واضحا أمامكم جمیعا

ر ، قال هللا  أعجب أشد العجب من شاٍب في سن الزواج ، وبإمكانھ أن یتزوج ، وعنده البیت ، ویتأخَّ

  سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم :

  ﴿ فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء ﴾

  ] ٣[ سورة النساء اآلیة : 

ب صحیحھ اإلمام البخاري    ، نكاح ، أو باب الترغیب في النكاحجعل ھذه اآلیة في صدر باب الحینما بوَّ

وقال ابن حجر العسقالني الذي شرح صحیح اإلمام البخاري : " إنھا صیغة األمر " ، وأقل درجات 

  األمر ، یقتضي الندب ، أقل
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  درجات األمر الندب ، فثبت الترغیب في الزواج :

  نَِّساِء ﴾﴿ فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن ال

كلكم یعلم أن األمر الشرعي یقتضي الوجوب ، واألمر یقتضي اإلباحة ، واألمر یقتضي الندب ، وھناك   

  أمٌر ینصرف إلى التھدید .

  فأما أمر التھدید فنحو قولھ تعالى :  

  ﴿ فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُْر ﴾

  ] ٢٩[ سورة الكھف اآلیة : 

  احة :وأمر اإلب  

  ﴿ َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى یَتَبَیََّن لَُكُم اْلَخْیُط اْألَْبیَُض ِمَن اْلَخْیِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ﴾

  ] ١٨٧[ سورة البقرة اآلیة : 

  وأمر الندب :  

  ﴿ فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء ﴾

  وأمر الوجوب :  

َالةَ َوآَ  اِكِعیَن ﴾﴿ َوأَقِیُموا الصَّ َكاةَ َواْرَكعُوا َمَع الرَّ   تُوا الزَّ

  [ سورة البقرة ]

ویقول علیھ الصالة والسالم كما یروي عبد هللا بن مسعود ، رضي هللا عنھ ، قال لنا النبي صلى هللا   

  علیھ وسلَّم :

ْج ،  ْوِم ، فَِإنَّھُ لَھُ َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فَعَلَْیِھ بِالصَّ (( یَا َمْعَشَر الشَّبَاِب ، َمِن اْستََطاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ

  ))ِوَجاءٌ 

  [ أخرجھ البخاري ]

    

أي أن من بلغ سن الزواج فعلیھ أن یتزوج ، 

ھذا توجیھ النبي علیھ الصالة والسالم ، وإني 

أرجو هللا سبحانھ وتعالى أن یفكر كل أٍب 

ً بتزویج أوالده وبناتھ ، وأن یفكر  تفكیراً جدیا
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  كل شاٍب تفكیراً جاداً في البحث عن زوجٍة ، وعن مستلزمات ھذا الزواج .

ز من    لبعض العلماء رأٌي دقیق ، ھو أن الزواج واجب ، والواجب یقترب من الفرض ذلك أن التحرُّ

الزنا فرض ، وما ال یتوصل إلى الفرض إال بشيٍء فھو فرض ، أي أن ھذا الشيء الثاني یرتقي إلى 

الفرض ، وھذا رأي بعض العلماء ، وعلى كٍل ، الرأي الفقھي المعتمد الذي علیھ أكثر الفقھاء أن مرتبة 

من تاقت نفسھ إلى الزواج ، وخشي على نفسھ العنت ، فالزواج في حقھ فرض عین ، وھذا الزواج مقدٌم 

  على فریضة الحج .

  لى :واإلسالم في اآلیات الكریمة أیضاً ، رغب في الزواج ، قال تعا  

یَّةً ﴾   ﴿ َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك َوَجعَْلنَا لَُھْم أَْزَواجاً َوذُّرِ

  ] ٣٨[ سورة الرعد اآلیة : 

یقول اإلمام القرطبي في ھذه اآلیة : ھذه اآلیة تدل على الترغیب في النكاح والحّضِ علیھ ، وتنھى عن   

  مرسلین ".التبتُّل ، وھو ترك النكاح ، وھذه سنة ال

ً ، لكن الحدیث عن العقبات التي سوف نأتي علیھا إن شاء هللا تعالى .     لیس ھذا فیھ خالف إطالقا

  :النبي صلى هللا علیھ وسلَّم قال وقد روى اإلمام الترمذي ، عن أبي أیوب األنصاري رضي هللا عنھ أن  

َواُك ، َوالنَِّكاُح ))(( أَْربٌَع ِمْن ُسنَِن اْلُمْرَسِلیَن : اْلَحیَاُء ، َوالتَّ    عَطُُّر ، َوالّسِ

  [ أخرجھ الترمذي ]

  وروى اإلمام ابن ماجة عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت : قال علیھ الصالة والسالم :  

ُجوا فَِإنِّي ُمَكاثٌِر بِ  ُكُم األَُمَم ، َوَمْن َكاَن ذَا (( النَِّكاُح ِمْن ُسنَّتِي ، فََمْن لَْم یَْعَمْل بُِسنَّتِي فَلَْیَس ِمنِّي ، َوتََزوَّ

ْوَم لَھُ ِوَجاٌء )) یَاِم ، فَِإنَّ الصَّ   َطْوٍل فَْلیَْنِكْح ، َوَمْن لَْم یَِجْد فَعَلَْیِھ بِالّصِ

  [ أخرجھ ابن ماجة ]

  فضل النكاح

ع ھو أیھا اإلخوة ، مھما بلغ اإلنسان من العلم فال یستطیع أن یرقى إلى التشریع اإللھي ، ھذا التشری  

  .سنھا النبي علیھ الصالة والسالم الكمال في حّقِ اإلنسان ، إذًا على اإلنسان أن یتطلع إلى ھذه السنة التي

  أخرج اإلمام مسلم في صحیحھ عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلَّم قال :  

ْنیَا الْ  ْنیَا َمتَاٌع ، َوَخْیُر َمتَاعِ الدُّ اِلَحةُ ))(( الدُّ   َمْرأَةُ الصَّ

  [ أخرجھ مسلم ]

  أي أن أثمن شيٍء في الدنیا امرأةٌ صالحة ، كما قال النبي :  
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  (( تسرك إن نظرت إلیھا ، وتحفظك إن غبت عنھا ، وتطیعك إن أمرتھا ))

  [ أخرجھ أبو داود عن ابن عباس ]

  قال : لى هللا علیھ وسلمصوأخرج اإلمام الطبراني عن ابن عباٍس رضي هللا عنھما أن النبي   

(( أربٌع من أعطیھن فقد أعطي خیر الدنیا واآلخرة : قلباً شاكراً ، ولساناً ذاكراً ، وبدناً على البالء 

  صابراً ، وزوجةً ال تبغیھ حوباً في نفسھا ومالھ ))

  ال تظلمھ ، ال تخونھ ال في نفسھا ، وال في مالھ ، أي أنھا حافظةٌ للغیب ، حافظةٌ لمال زوجھا .  

 سبحانھ وتعالى أن یھتمَّ اآلباء اھتماماً شدیداً بتربیة بناتھم ، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلَّم ، وأرجو هللا  

  في أحادیث كثیرة یقول :

  (( من جاءتھ بنتان فأحسن تربیتھما ، حتى یزوجھما أو یموت عنھما ، فأنا كفیلھ في الجنة ))

  [ ورد في األثر ]

لدخول الجنة ، لكن الشرط أن تحسن تربیتھما ، وأن تختار لھا الزوج  البنت التي تأتیك لعلھا سبٌب لك  

  الصالح .

ا نََزلَْت :     وروى اإلمام الترمذي عن ثوبان رضي هللا عنھ قال : لَمَّ

ةَ ﴾   ﴿ َوالَِّذیَن یَْكنُِزوَن الذََّھَب َواْلِفضَّ

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلَّمَ    فِي بَْعِض أَْسفَاِرِه فَقَاَل بَْعُض أَْصَحابِِھ : أُْنِزَل فِي الذََّھِب  قَاَل : ُكنَّا َمَع النَّبِّي

َِّخَذهُ فَقَاَل : ِة َما أُْنِزَل لَْو َعِلْمنَا أَيُّ اْلَماِل َخْیٌر فَنَت   َواْلِفضَّ

  انِِھ ))(( أَْفَضلُھُ ِلَساٌن َذاِكٌر ، َوقَْلٌب َشاِكٌر ، َوَزْوَجةٌ ُمْؤِمنَةٌ تُِعینُھُ َعلَى إِیمَ 

  [ أخرجھ الترمذي ]

    

أي أّن ھذا ھو أفضُل كنٍز تتخذونھ ، وھو 

  أفضُل من الذھب والفضة .

الحقیقة أن ھناك زوجة تعین زوجھا على دینھ   

، توقظھ في صالة الفجر ، وقد كانت الصحابیة 

الجلیلة تقول لزوجھا قبل أن یغادر البیت : << 

تك ، یا فالن ، نحن بك أي نحن نسعد بسعاد

ونشقى بشقائك ، إنما نحن بك نصبر على 

الجوع وال نصبر على الحرام ، فاتق هللا 



6 

حول ضرورة الزواج   

ً ، لو عدت إلى البیت بیدین خالیتین نقبل ذلك ، أما إذا عدت  فینا>> ، أْي إیاك أن تكسب ماالً حراما

  بماٍل حرام فھذا یوردنا المھالك .

لك رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلَّم ومما یدل على فضل النكاح أیضاً ، ما روى أنس بن ما  

  قال :

  (( من رزقھ هللا امرأةً صالحةً فقد أعانھ على شطر دینھ ))

  ( الجامع الصغیر عن أنس بسند ضعیف )

ً على زوجھا من حیث دینھ ، فخروجھا ال یرضي هللا ، لھ منھا أوالد ، إن    ً تكون الزوجة عبئا أحیانا

، وإن بقیت معھ أتعبتھ ، وأحرجتھ وأربكتھ ، وھو دائماً قلٌق في عالقتھ مع هللا عزَّ  فارقھا ضیَّع األوالد

وجل ، ماذا یفعل ؟ أیطلقھا أم أیبقیھا ؟ ینصحھا فال تنتصح ، یأمرھا فال تأتمر ، یرشدھا فال ترشد ، 

دینھ ھذه امرأةٌ ماذا یفعل ؟ ھذه امرأةٌ ال تعین زوجھا على دینھ ، لكن المرأة التي تعین زوجھا على 

  قدیسة ، ولھا عند هللا عزَّ وجل مقاٌم كبیر .

  وفي روایٍة للبیھقي ، قال علیھ الصالة والسالم :  

  (( إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین ، فلیتق هللا في النصف الباقي ))

  ( الجامع الصغیر عن أنس بسند صحیح)

  معصیة الزنا لھا مقدمات

نا دراسة علمیة حاالت تفلُّت اإلنسان من الدین ، وال أظن أنني أبالغ إْن قلت : إن الحقیقة أننا لو درس  

ر المؤمنین من فتنة النساء ، وقضیة  معظم ھذه الحاالت بسبب النساء ، لذلك وردت أحادیٍث كثیرة تحذِّ

ر ، فاإلنسان إن لم یقف عند الحدود ف ي البدایات ، ال النساء قضیة لھا جانب دقیق جداً ، فھي قضیة تتطوَّ

ده قول هللا عزَّ وجل :   یستطیع أن یقف في النھایات ، ھذا یؤّكِ

نَا ﴾   ﴿ َوَال تَْقَربُوا الّزِ

  ] ٣٢[ سورة اإلسراء اآلیة : 

ط في المقدمات في األعم األغلب یصل إلى النتائج المخزیة ، لكن المؤمن    الزنا لھ مقّدمات ، فالذي یتورَّ

  بقى بعیداً عن ھذه المقدمات .یطیع هللا عزَّ وجل ، وی

  لذلك ھناك معاص لھا قوة جذب ، لذلك أمرك هللا جلَّ جاللھ أالّ تقترب منھا .  

ً للتوتر العالي شّدتھ ستة آالف فولط ، ھذا الخط إذا أراد    ً : أن خطا كنت ضربت على ھذا مثالً دقیقا

ر الناس منھ یضع لوحة بعیدة عنھ تقول  : " ال تقترب " ، ال تقول : ال تمسَّ وزیر الكھرباء أن یحذِّ

التیار ، لو اقترب من التیار أقّل من ستة أمتار یصبح قطعةً من الفحم التیار ، ألن ستة آالف فولط تجذب 
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، مثل ھذا التیار الشدید یحذر منھ بالعبارة التالیة : " ال تقترب من التیار " ، أما إذا قلنا : ال تمس ھذا 

  یمسھ یحرقھ ، فكل معصیٍة لھا قوة جذٍب ، لذلك جاء التحذیر منھا بھذه العبارة : التیار فإنھ قبل أن 

  ]الَ تَْقَربُوا  [

نَا إِنَّھُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِیالً ﴾   ﴿ َوَال تَْقَربُوا الّزِ

  ] ٣٢[ سورة اإلسراء اآلیة : 

ِ فََال تَْقَربُوَھا ﴾   ﴿ تِْلَك ُحُدوُد �َّ

  ] ١٨٧آلیة : [ سورة البقرة ا

    

أي ال بد لك من أن تدع بینك وبین حدود هللا 

ھامش أمان ، فالخلوة تَخِرُق ھذا الھامش ، 

وصحبة األراذل تَخِرُق ھذا الھامش ، وقراءة 

األدب الھابط تَخِرُق ھذا الھامش ، والنظر إلى 

شيٍء ھابط تَخِرُق ھذا الھامش ، فخرق الھامش 

ً للوقوع في ا   لمعصیة .أصبحت بھ معرضا

ً كنھٍر عمیٍق مخیف لھ شاطٌئ    إن ھذا تماما

مائل ، علیھ حشائش زلقة ، ثم ھناك أرض 

مستویة جافة ، فالمشي على األرض المستویة الجافة فیھ كل األمان ، أما المشي على األرض المائلة 

  الزلقة التي تنتھي بالنھر ، ھذا المكان خطر ، لذلك :

  رأ لدینھ وعرضھ ))(( من اتقى الشبھات فقد استب

  ھذا معنى :   

نَا ﴾   ﴿ َوَال تَْقَربُوا الّزِ

  ] ٣٢[ سورة اإلسراء اآلیة : 

  وھذا معنى :  

ِ فََال تَْقَربُوَھا ﴾   ﴿ تِْلَك ُحُدوُد �َّ

  ] ١٨٧[ سورة البقرة اآلیة : 

  وھذا معنى أن كل معصیٍة لھا قوة جذب ، جاء النھي عنھا بعبارة : أن ال نقترب منھا .  

  یقول النبي علیھ الصالة والسالم :  
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ُ َشرَّ اثْنَْیِن َولََج اْلَجنَّةَ : َما بَْیَن لَْحیَْیِھ َوَما بَْیَن ِرْجلَْیِھ ، َما بَْیَن لَحْ  یَْیِھ َوَما بَْیَن ِرْجلَْیِھ ((... َمْن َوقَاهُ �َّ

  ، َما بَْیَن لَْحیَْیِھ َوَما بَْیَن ِرْجلَْیِھ ))

  [ موطأ مالك ]

  فاللسان بین اللحیین .  

عقد اإلمام الغزالي في اإلحیاء فصوالً مطولةً حول آفات اللسان ، ففي الحدیث الطویل َعْن ُمعَاِذ ْبِن   

ِ ، َوإِنَّا لَُمَؤاَخذُوَن بَِما نَتََكلَُّم بِِھ ؟ فَقَاَل :   َجبٍَل قَاَل : یَا نَبِيَّ �َّ

َك یَا ُمعَاذُ ، وَ  إِال َحَصائُِد  َھْل یَُكبُّ النَّاَس فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِھِھْم ، أَْو َعلَى َمنَاِخِرِھمْ (( ثَِكلَتَْك أُمُّ

  ))أَْلِسنَتِِھمْ 

  [ سنن الترمذي ]

  وَعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َعِن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل :  

ُ بَِھا َدَرَجاٍت ، َوإِنَّ اْلعَْبَد لَیَتََكلَُّم  (( إِنَّ اْلعَْبَد لَیَتََكلَُّم بِاْلَكِلَمةِ  ِ ال یُْلِقي لََھا بَاال یَْرفَعُھُ �َّ ِمْن ِرْضَواِن �َّ

ِ ال یُْلِقي لََھا بَاال یَْھِوي بَِھا فِي َجَھنََّم ))   بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط �َّ

  [ صحیح البخاري ]

ة والسب واللعن ، وما إلى ذلك ھذه كلھا من آفات اللسان ، فاللسان الغیبة والنمیمة والسخریة ، والبذاء  

  مھلك ، وما بین الرجلین مھلك .

  فیقول علیھ الصالة والسالم :  

ُ َشرَّ اثْنَْیِن َولََج اْلَجنَّةَ : َما بَْیَن لَْحیَْیِھ َوَما بَْیَن ِرْجلَْیِھ ، َما بَْیَن لَحْ  َما بَْیَن ِرْجلَْیِھ یَْیِھ وَ ((... َمْن َوقَاهُ �َّ

  ، َما بَْیَن لَْحیَْیِھ َوَما بَْیَن ِرْجلَْیِھ ))

  [ موطأ مالك ]

  والترغیب األخیر ، ما رواه اإلمام مسلم في صحیحھ عن أبي ذر رضي هللا عنھ ، أنھ قال :  

ِ أَیَأتِي أََحُدنَا  َشْھَوتَھُ ، َویَُكوُن لَھُ فِیَھا أَْجٌر ؟ ـ كأنھم (( َوفِي بُْضعِ أََحِدُكْم َصَدقَةٌ قَالُوا : یَا َرُسوَل �َّ

ي اْلَحالِل عجبوا من ھذا ـ قَاَل : أََرأَْیتُْم لَْو َوَضعََھا فِي َحَراٍم أََكاَن َعلَْیِھ فِیَھا ِوْزٌر ؟ فََكَذِلَك إَِذا َوَضعََھا فِ 

  َكاَن لَھُ أَْجًرا ))

  [ صحیح مسلم ]

  ، فالزواج جزٌء من الدین ، النبي علیھ الصالة والسالم قال :ھذا حكم الشرع في موضوع الزواج   

  (( تناكحوا تناسلوا ، فإني مباٍه بكم األمم یوم القیامة ))

  ( ورد في األثر )
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لكن أیھا اإلخوة ، إیاكم أن تظنوا أن النبي علیھ الصالة والسالم یباھي بقیة األمم بالكّمِ ِمن أمتھ ، إطالقاً   

النوع ، فأمةٌ شاردةٌ ضائعةٌ ، أوالدھا في األزقة ، لیسوا متعلمین ، ولیسوا مھذبین ، ، ال یتباھى إال ب

بعیدون عن الدین ، ھؤالء األوالد ال یُتباھى بھم یوم القیامة ، األمة التي یتباھى بھا النبي یوم القیامة ھي 

  أمة االستجابة التي آمنت ، وأقبلت ، وارتقت .

  النكاح واألدلة على ذلكنھي اإلسالم عن اإلعراض عن 

شيٌء آخر ، من لوازم ھذا البحث أن اإلسالم نھى عن اإلعراض عن النكاح ، حتى لو كان بغرض   

االشتغال بنوافل العبادات ، فأنت كونك مؤمنًا ینبغي لك أن تعبد هللا ال على ِمزاجك ، وال على رؤیتك 

ا أمر ، فأي اجتھاٍد في عبادتھ مخالٍف لنص القرآن القاصرة ، ألن هللا سبحانھ وتعالى ال یُعبَد إال وفق م

الكریم وللسنة المطھرة ھو اجتھاٌد مرفوض ، فینبغي لك أن تعبد هللا وفق ما أمر ، وقد أمرك بالزواج ، 

أما أن تتوھم أن عبادة هللا من دون زواج تكون أقرب ، أو أكثر قبوالً ، فال ، والنبي علیھ الصالة 

  ي تقواه قال :والسالم قمة البشر ف

ِ ، َوأَتْقَاُكْم لَھُ ـ ومع ذلك ـ لَِكنِّي أَُصوُم َوأُْفِطُر َوأَُصلِّي َوأَرْ  ِ إِنِّي َألَْخَشاُكْم ِ�َّ ُج النَِّساَء (( أََما َو�َّ قُُد َوأَتََزوَّ

  فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي فَلَْیَس ِمنِّي ))

  [ متفق علیھ]

أنك أقل مرتبة عند هللا ِمن الذي لم یقترن ، بالعكس فالزواج یستكمل بھ الدین فاالقتران بامرأة ال یعني   

  فلیتق هللا في النصف اآلخر ، قال هللا تعالى :

َ َال یُ  ُ لَُكْم َوَال تَْعتَُدوا إِنَّ �َّ ُموا َطیِّبَاِت َما أََحلَّ �َّ   تَِدیَن ﴾ِحبُّ اْلُمعْ ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا َال تَُحّرِ

  ( سورة المائدة )

یقول الحافظ ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیة : << قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس رضي هللا   

، قالوا : نقطع مذاكرنا ،  صلى هللا علیھ وسلمعنھما نزلت ھذه اآلیة ، في رھٍط من أصحاب النبي 

النبي صلى هللا علیھ وسلَّم ، ونترك شھوات الدنیا ، ونسیح في األرض ، كما یفعل الرھبان ، فبلغ ذلك 

  فأرسل إلیھم ، فذكر لھم ذلك ، قالوا : نعم ، فقال علیھ الصالة والسالم :

(( لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأنام ، وأنكح النساء ، فمن أخذ بسنتي فھو مني ، ومن لم یأخذ 

  بسنتي فلیس مني ))

  ھذه اآلیة نزلت بھذه المناسبة :

َ َال یُِحبُّ اْلُمْعتَِدیَن ﴾﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذی ُ لَُكْم َوَال تَْعتَُدوا إِنَّ �َّ ُموا َطیِّبَاِت َما أََحلَّ �َّ   َن آََمنُوا َال تَُحّرِ
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ینبغي أن تعبد هللا وفق المنھج الذي أراده لك ، وفي حدیٍث آخر رواه اإلمام البخاري عن أنس بن مالك   

  رضي هللا عنھ أنھ قال :

ى �َّ َعلَْیِھ الثَةُ َرْھٍط إِلَى بُیُوِت أَْزَواجِ النَّبِّيِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَْسأَلُوَن َعْن ِعبَاَدِة النَّبِّيِ َصلَّ (( َجاَء ثَ 

ا أُْخبُِروا َكأَنَُّھْم تَقَالُّوَھا ـ أي رأوا أن عبادتھم قلیلة أمام عبادة النبي  ـ  صلى هللا علیھ وسلمَوَسلََّم ، فَلَمَّ

َر ؟ قَاَل أََحُدُھم : ا : َوأَْیَن نَْحُن ِمَن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَْد ُغِفَر لَھُ َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِِھ َوَما تَأَخَّ فَقَالُو

ا أَنَا فَِإنِّي أَُصلِّي اللَّْیَل أَبًَدا ، َوقَاَل آَخُر : أَنَا أَُصوُم الدَّْھَر َوال أُْفِطُر ، َوقَاَل آَخُر : أَنَا أَْعتَِزُل النَِّساَء فَال  أَمَّ

ِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِلَْیِھْم فَقَاَل : أَْنتُُم الَِّذیَن قُْلتُ  ُج أَبًَدا ، فََجاَء َرُسوُل �َّ ِ إِنِّي أَتََزوَّ ْم َكذَا َوَكَذا ؟ أََما َو�َّ

ِ ، َوأَتْقَاُكْم لَ  ُج النَِّساَء ، فََمْن َرِغبَ ألَْخَشاُكْم ِ�َّ َعْن  ھُ ، لَِكنِّي أَُصوُم َوأُْفِطُر ، َوأَُصلِّي َوأَْرقُُد ، َوأَتََزوَّ

  ))ُسنَّتِي فَلَْیَس ِمنِّي

  [ صحیح البخاري ]

  وأرقد : رقد ، وركض ، وركد .. ركد أي سكن ، ماٌء راكد ، رقد نام ، ركض عدا .  

بي وقاٍص رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلَّم رد على وروى اإلمام البخاري عن سعد بن أ  

عثمان بن مظعون التبتل ، أي رفض منھ التبتل ، كلكم یعلم أن أمر النبي سنة ، وأن نھیھ سنة ، وأن 

  سكوتھ إقرار وھو سنة ، وأن صفتھ سنة أقوالھ وأفعالھ وإقراره وصفاتھ ، كلھا من السنن .

فما دام ھذا الصحابي الجلیل أراد التبتل ، وابتعد عن امرأتھ ، وقالت عنھ بذكاٍء بالغ : إنھ صّواٌم قَّوام ،   

ام ، فالنبي علیھ الصالة والسالم استدعى عثمان  eأي شكت زوجھا للنبي  ، بھذه العبارة ، إنھ صّواٌم قوَّ

ا الذي تفعلھ ال یرضي هللا عزَّ وجل ، بن مظعون وقال : یا عثمان ، ألیست لك بي أسوة ؟ أي أن ھذ

تروي كتب السیرة أنھ بعد حیٍن دخلت امرأة عثمان بن مظعون على السیدة عائشة ، وقد رأتھا نضرةً 

  عطرة ، فقالت : << كیف حالك ؟ قالت : أصابنا ما أصاب الناس >> .

بي صلى هللا علیھ وسلَّم على أي أن عثمان بن مظعون التفت إلیھا بعد أن تركھا ، إذن حینما ردَّ الن  

  عثمان ابن مظعون التبتُّل ، ھذا الرد كأن النبي علیھ الصالة والسالم نھى بھ عن التبتل .

  وروى اإلمام أحمد عن أنٍس رضي هللا عنھ قال :  

ِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَأُْمُر بِاْلبَاَءِة ، َویَْنَھى َعِن ا ُجوا (( َكاَن َرُسوُل �َّ ُِّل نَْھیًا َشِدیًدا ، َویَقُوُل : تََزوَّ لتَّبَت

  اْلَوُدوَد اْلَولُوَد إِنِّي ُمَكاثٌِر بُِكُم األَْنبِیَاَء یَْوَم اْلِقیَاَمِة ))

  [ مسند أحمد ]

  نھیاً شدیداً ، وقال : eنھى   

ُجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد إِنِّي ُمَكاثٌِر بُِكُم األَْنبِیَاَء    یَْوَم اْلِقیَاَمِة ))(( تََزوَّ



11 

حول ضرورة الزواج   

بھ إلى    یقول أحد العلماء تعقیباً على ھذا الحدیث : " ھذا حٌث على النكاح شدید ، ووعیٌد على تركھ یقّرِ

  الوجوب ( النكاح ) والتخلِّي عنھ ، یقربھ إلى التحریم " .

الت : << ال وذكر سعید بن ھشام بن عامر أنھ سأل أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا عن التبتل فق

  تفعل ، أما سمعت قول هللا تعالى :

یَّةً ﴾   ﴿ َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك َوَجعَْلنَا لَُھْم أَْزَواجاً َوذُّرِ

  ] ٣٨[ سورة الرعد اآلیة : 

  فال تتبتل >> .  

، ذھب بصره رضي هللا عنھ ، وكان قدوروى الحافظ عبد هللا بن محمد بن أبي شیبة عن شداد بن أوس   

  قال :

  أوصاني أال ألقى هللا أعزَب )) e(( زّوِجوني ، فإن رسول هللا 

  صار الزواج نوًعا من الطاعة � عزَّ وجل .  

  وعن سیدنا معاذ رضي هللا عنھ في مرضھ الذي مات فیھ قال :  

  (( زوجوني ، إني أكره أن ألقى هللا أعزَب ))

  :وعن ابن مسعوٍد رضي هللا عنھ أنھ قال   

  (( لو لم أعش ، أو لم أكن في الدنیا إال عشراً ألحببت أن یكون عندي فیھن امرأة ))

  ولو لعشرة أیام .  

وسیدنا عمر لھ قول مؤثر جداً ، یبدو أنھ قد رأى رجل عزف عن الزواج ، ویبدو أنھ في مكنتھ أن   

  یتزوج ، فقال رضي هللا عنھ :

  )(( ما یمنعك من النكاح إال عجٌز أو فجور )

  أي أن الذي ینصرف عن النكاح إما یفسَّر ھذا بعجزه أو مرضھ ، أو یفسر بفجوره .  

  آخر قول لإلمام أحمد بن حنبل ، یقول : " من دعاك إلى غیر التزویج ، فقد دعاك إلى غیر اإلسالم " .  

ا إلى الزواج ، وأن وبالطبع أنا لم أضف إلى معلوماتكم شیئاً جدیداً ، كلكم یعلم علم الیقین أن اإلسالم دع  

الزواج من سنة النبي علیھ الصالة والسالم ، وأن اإلنسان بالزواج یستكمل دینھ ، إال أن الموضوع الذي 

ً ، وما  أردت أن أخوضھ في ھذه الدروس لیس تقریر ھذه اآلیات واألحادیث ، فھذه تعرفونھا جمیعا

أرید ، أو نرید في ھذه الدروس أن نضع الید  زدت على ثقافتكم شیئاً بتالوتھا على أسماعكم ، إال أنني

على الجروح والعقبات ، ما الذي یحول بین الشباب وبین الزواج ؟ ھناك أسباب مادیة ، وھناك أسباب 

  اجتماعیة ، وھناك فقر حقیقي ، وھناك فقر مصطنع.
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  أسباب العزوف عن الزواج

  

  غالء المھور والطلبات التعجیزیة

الذي سوف نحاربھ ، فمثالً غالء المھور ، أو بیت لھ صفات معینة لیس في قدرة  الفقر المصطنع ، ھذا  

معظم الناس ، أو عمل لھ صفات معینة ، فالناس حینما اتجھوا إلى المباھات في الزواج صارت الطلبات 

خیالیة ، أو طلبات كما تسمى تعجیزیة ، فاآلن والحقیقة قبل سنوات كثیرة الزواج طریق إجباري إلى 

قضاء ھذه الحاجة ، أما اآلن مع ضعف اإلیمان ھناك آالف السبل لقضاء ھذه الحاجة من دون زواج ، 

وھذا ما تدعوا لھ المؤسسات غیر اإلسالمیة في العالم ، وقد ُعِقد مؤتمر السكان في أكبر بلد إسالمي 

فھذا ما أراده مؤتمر لیحضَّ دول العالم الثالث على تشریعات تبیح العالقات الجنسیة خارج الزواج ، 

  السكان في القاھرة .

ھ    فحینما نعقِّد األمور على المتزوجین ، حینما نضع العقبات أمام الشباب المسلم ، ھذا الكالم موجَّ

  للشباب ، وآلباء الشباب ، وآلباء الفتیات ، وللفتیات ، حینئذ یلجأ الناس إلى الحرام .

    

اج إغالقًا عندنا حالَّن ، إما أن یغلق باب الزو

ً المغاالة في المھور والطلبات  ُحكمی�ا ، طبعا

التعجیزیة ، ھذه تحول بین الشباب والزواج ، 

والشباب مع ضعف إیمانھم ، ومع یقظة الفتن 

في أي مكان ، في الطریق ، وفي البیت ، وفي 

أجھزة اللَّھو ، مع یقظة ھذه الفتن ، وضعف 

محتمل ، الوازع الدیني ، فاالنزالق إلى الزنا 

ل سبل  بل إن احتمالھ كبیر جداً ، فإما أن نسّھِ

  الزواج ، أو أن یكون السفاح محل النكاح .

وإذا فسد اإلنسان في أخالقھ ، وإذا زلَّت قدمھ في شأن الزواج ، فآثر السفاح على النكاح ، ینتھي ،   

  فالزنا معصیة كبیرة ، قال تعالى :
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ْحَمِن الَِّذیَن  یَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض َھْوناً َوإَِذا َخاَطبَُھُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسَالماً * َوالَِّذیَن یَبِیتُوَن ﴿ َوِعبَاُد الرَّ

داً َوقِیَاماً * َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَھنََّم إِنَّ َعَذابََھا َكاَن َغرَ    اماً ﴾ِلَربِِّھْم ُسجَّ

  ] ٦٥ – ٦٣ن اآلیات : [ سورة الفرقا

  ھذه صفات عباد الرحمن ، ومن ھذه الصفات :  

  ﴿ َوَال یَْزنُوَن ﴾

أدق ما في ھذه اآلیة أن هللا عزَّ وجل لم ینھَ عن الزنا ، بل في ھذه اآلیة نفى الزنا أصالً ، أي لیس من   

، والید تزني ، والفم شأن المؤمن أن یزني ، والعین تزني وزناھا النظر ، واألذن تزني وزناھا السمع 

یزني ، والرجل تزني ، وال یزنون مطلقاً ، فلیس من شأن المؤمن أن یزني ، فالبدیل ھو الزواج ، لذلك 

ال أبالغ إذا قلت : إن من أعظم األعمال على اإلطالق التزویج ، وال سیما في زمن الفتنة ، في زمن 

، امرأةٌ كاسیةٌ عاریة ، إما بالثیاب الرقیقة أو  eي النساء الكاسیات العاریات ، ھذا من دالئل نبوة النب

بالضیقة ، كاسیةٌ عاریة ، مائلةٌ ممیلة ، في زمن النساء الكاسیات العاریات ، في زمن أن الجنس یحتل 

أكبر مساحة في حیاة ھذا العصر ، فلو أردت أن تشتري سلعة رخیصة مبتذلة لتلمیع الحذاء وجدَت 

اریة ، ألیس كذلك ؟ تستخدم المرأة في كل شيء ، وھذا من ھوانھا على أھل علیھا صورة امرأةٌ شبھ ع

زوجة ، المرأة بنت ، المرأة  الكفر ، تستخدم كسلعة ، المرأة مقدسة في اإلسالم ، المرأة أم ، المرأة

  ، لكنھا في مجتمعات الكفر سلعةٌ تجاریة تباع وتشترى .أخت

، فقد أسموھا تجارة الرقیق األبیض ما یجري في شرق آسیا ، وال أرید أن أذكر في ھذا المجلس المقدس  

فقد بلغ عدد المومسات بمئات األلوف ، ویجري ھذا في وضح النھار ، وفي الفنادق ، وفي الطرقات ، 

وفي البیوت ، وحتى في المدن اإلسالمیة بدأت تتسع دائرة الدعارة ، فھذا كلھ حینما نعقِّد الزواج ، 

، ح محل النكاح ، فاألمر خطیر جداً نضع العقبات ، ما الذي سوف یكون ؟ یحل السفاونضع العراقیل ، و

فال یقل اإلنسان : أنا ال شأن لي بذلك ، فابنتك ، وابنة أخیك ، وابنة أختك ، وابنة قریبك في مجتمع 

  مترابط ، فإذا ما نھضنا إلى حل ھذه المشكلة على قدر المستطاع نقع في الھاویة .

  بعض األمثلة : سأضرب لكم  

ً ومساًء ، في شأن تزویج أوالده ،    أنا أتمنى على كل أب أن یجھد ، وأن یفكر لیالً ونھاراً ، صبحا

الذكور واإلناث ، فإذا كان ھّم األب األول تزویج أبنائھ الذكور عن طریق تیسیر البیوت ، إذا كان األب 

ٍذ یأتیھ أفضل الشباب خلقاً ودیناً ، عقبة البیت أكبر میسوراً ، ما الذي یمنعھ أن یوفر البنتھ بیتاً ؟ عندئ

عقبة ، فكل إنسان ییسر زواج شاب مسلم بشابة مسلمة ، فیوفر بیت ، أو یقدم بیتًا ، یتعاون الناٌس على 

شراء بیت ، وال أقول : ما نوع البیت ؟ فنوع البیت انتھى ، غرفة ومرافقھا فقط في دمشق ، في طرف 

، الموضوع أخطر من أن نطلب صفات البیت ، فالقضیة أصبحت قضیة سفاح أو دمشق ، خارج دمشق 
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نكاح ال غیر ، إما أن یكون السفاح ، وإما أن یكون النكاح ، بالسفاح ینتھي المجتمع ، وبالسفاح انتھت 

المجتمعات الغربیة ، فإذا رأیتم أن ھذه المجتمعات قائمة فھي قائمة على أدمغة األجانب ، فالجنس 

مخدرات ، وتبادل الزوجات ، وزنا المحارم ، والشذوذ ، وقد بلغ الشاذّون عشرین ملیون شاذ في وال

أمریكا ، حتى في بعض البلدان أصبح الشذوذ مشروًعا ، لھم حقوق ، كالتعویضات العائلیة ، وغیرھا 

، سفاح أو نكاح ةمن الحقوق الكثیرة ، فإذا ذھب أحدكم إلى أوروبا یعرف كل ھذا ، فنحن اآلن أمام مشكل

  النكاح یحتاج إلى تسھیالت ، ماذا یقول القرآن الكریم ؟

  ﴿ َوَما أُِریُد أَْن أَُشقَّ َعلَْیَك ﴾

  ] ٢٧[ سورة القصص اآلیة : 

أنا أوجھ كالمي لكل أب أن ال یضع شروًطا صعبة ، فالحلي والماس أَْلِغھا ، ولیكن الذھب ، ففي قریة   

ا إكباراً شدیداً ، بلغني أن وجھاءھا اجتمعوا واتفقوا على أن خاتماً من قرى غوطة دمشق أنا أكبرھ

  بسیطاً وساعةً تكفي كمھر ألي فتاة في ھذه القریة .

  إخواننا الكرام ، إذا رأى اإلنسان المجتمع في فساد كبیر :  

ةً ﴾   ﴿ َواتَّقُوا فِتْنَةً َال تُِصیبَنَّ الَِّذیَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

  ] ٢٥ألنفال اآلیة : [ سورة ا

فتصور أن أحد البیوت یحترق في آخر الحارة ، فإذا كان بینك وبین البیت المحترق عشرة بیوت ، إذا   

لم تخرج وتساھم في إطفاء النار ، ال بدَّ من أن تصل إلى بیتك ، وإذا ساھم المسلمون المؤمنون في حل 

  ھذه المشكلة فال یصل التأثیر إلى بیوتات المسلمین .

والعبد الفقیر بحكم عملي في الدعوة إلى هللا عزَّ وجل تأتیني معلومات دقیقة جداً ، فقد بدأ الفساد ینتشر   

في بیوت المسلمین ، وبدأنا نسمع عن حاالت خیانات زوجیة كثیرة ، وعن حاالت زنا كثیرة في بیوتات 

مستحیل ، وال یوجد بیت ، والطلبات  المسلمین ، فالفساد بدأ لوجود المثیرات ، والزواج شيٌء بعید ، أو

عالیة جداً ، فوجد التفلُّت ، فلضعف اإلیمان ، ولوجود المثیرات ، والطرق مسدودة ، وعقبات كؤود تجد 

  السفاح یحل محل النكاح .

ما أردت من ھذه المقدمة أن أثبت لكم أن اإلسالم یحض على الزواج ، ھذا شيء معروف عندكم ،   

عي ، ولكم باعٌ طویل في العلم ، وتعرفون ھذا كلھ ، وما أظن أني أضفت على فأنتم طالب علم شر

ً ، إال أنھ ال بد من ھذه المقدمة كي نصل إلى معالجة العوائق التي تقف أمام ھذا  ثقافتكم الدینیة شیئا

  الموضوع .
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  أھمیة السعي والتوسط للتزویج

على یدك أجرى زواج ھذا عمل عظیم ، فأذكر  فأول شيء ممكن أن نذكره ، أن إذا كان هللا عزَّ وجل  

، خطوةٍ خطاھا ، وبكل كلمٍة قالھا أتي قرأت في األثر : " أن من مشى بتزویج رجٍل بامرأةٍ ، كان لھ بكل

  عبادة سنٍة قام لیلھا وصام نھارھا " .

د أبواب أما الكالم الذي یقال : " أمشي بجنازة وال تمشي في زواج " ، فھذا كالم الشیطان ، فأح  

التسھیل ، أنك إن كنت تعرف أسرة محافظة ومسلمة ، وعندھا فتیات طاھرات عفیفات ، وتعرف كذلك 

شاباً یبحث عن زوجة ، فال مانع أبداً أن تكون وسیطاً بینھما ، فتدلَّھ على ھؤالء ، سیدنا شعیب ماذا قال 

  لسیدنا موسى ؟

  يَّ َھاتَْیِن ﴾﴿ إِنِّي أُِریُد أَْن أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبنَتَ 

  ] ٢٧[ سورة القصص اآلیة : 

ھذا ھو القرآن ، فال یوجد مانع أبداً إذا كان لإلنسان فتاة مناسبة ، یثق بدینھا وورعھا ، وبصالتھا ،   

وفِقھھا ، ورأى شابًا فقال لھ : یا بني ، عندي فتاة تناسبك فأخبر أھلك ، وأنا ال ألزمك ، لكن لعل ھذا 

  ا لھذه الفتاة .الشاب یكون مناسبً 

إّن أول شيء أطلبھ منكم أن یكون اإلنسان 

واسطة خیر ، بیوتات المسلمین مآلنة بالفتیات 

في سن الزواج ، وطالب الزواج قلّة ، فقد 

، شھریمضى شھر أو شھران وثالثة أو أربعة أ

وال یقول لي واحد : أرید أن أتزوج ، وذلك 

بسبب وجود عقبات كثیرة ، والبیوت مآلنة 

بالفتیات ، وبالطبع من عنده بنت قد ربَّاھا 

تربیة عالیة فمن غیر المعقول أن یفرط فیھا 

فیزوجھا شابًا جاھال ، أو شابًا لیس عنده دین ، أو شابًا بالتعبیر الحدیث ( اسبور ) مثالً ، ھذا غیر 

ھا تالوة القرآن ، وبعد معقول ، ھو تعب في تربیتھا التربیة الدینیة ، وعلمھا الصالة واالستقامة ، وعلّم

ذلك ال یلیق بفتاة مؤمنة أن یتزّوجھا شاب متفلِّت ، فتاة تحفظ القرآن ، تصلي قیام اللیل ، محجبة حجابًا 

كامال ، یأخذھا شاب فیضیِّعھا ، فاألب معھ حق ، یقول لك : ال أستطیع تزویجھا ، وقد حضر أول 

تاة ُربِّیَت على الدین من أجل أن یأتیھا خاطب مؤمن ، خاطب ، والثاني ، والثالث ، والرابع ، فھذه الف

فھذا المؤمن لماذا یعزف عن الفتاة المؤمنة ، ویبحث عن شيٍء زائٍف ؟!! من تزوج المرأة لجمالھا ، 
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المقصود فقط ، ال ، الجمال مطلوب ، لكن ، من تزوجھا لجمالھا فقط أذلھ هللا ، ومن تزوجھا لمالھا 

  جھا لحسبھا زاده هللا دناءةً ، فعلیك بذات الدین تربت یداك .أفقره هللا ، ومن تزو

أیھا اإلخوة الكرام ، وهللا الذي ال إلھ إال ھو إخواننا الكرام أقرب الناس ، ونحن أسرة واحدة ، فحینما   

أعلم أن ھذه الفتاة خطبت من شاب مؤمن ، وهللا أشعر بشعور ال یقدَّر ، فأشعر أن فتاة التقت بفتى ، 

ه الفتى مؤمن وھي مؤمنة ، وأّسسا مشروع بیت إسالمي ، وأقول لكم كلمة : ھناك آیة قرآنیة ھي وھذ

للجھاد ، لیس لھا عالقة بالزواج أبداً ، لكن ال أشعر وال أدري أنني كلما ذكرت موضوع الزواج أذكر 

  ھذه اآلیة :

ِ َما َال یَْرُجوَن ﴾﴿ إِْن تَُكونُوا تَأْلَُموَن فَِإنَُّھْم یَأْلَُموَن َكَما تَأْلَ    ُموَن َوتَْرُجوَن ِمَن �َّ

  ] ١٠٤[ سورة النساء اآلیة : 

فعندما یبحث الزوج المؤمن عن زوجة ، والبحث عن بیت ھو صعب جد�ا ، بل شبھ مستحیل ، حتى لو   

كان بیت أجرة ، أو ملك ، أو بعید ، أو قریب ، وتأسیس البیت أصعب ، وتأمین ثمن الحلي أصعب 

صعب ، فالشيء صعب ، والمؤمن یجد ھذه الصعوبات ، وغیر المؤمن یجد ھذه الصعوبات ، لكن وأ

شتَّان بین زواج المؤمن وزواج غیر المؤمن ، فالمؤمن یرجو من زواجھ أن یؤسس أسرة إسالمیة ، ھذه 

  األسرة تكون نموذًجا للبیت المسلم .

إلى تفاصیل كثیرة عن العقبات ، وھذا درس  فأیھا اإلخوة ، إن شاء هللا في دروس قادمة سوف أصل  

  واقعي یعاني المسلمون منھ ، ألن طرق الزواج أكثرھا مغلق .

إّن الطبقة الغنیة جداً ال مشكلة عندھا ، لكن نحن نعاني ، شاب ناشئ في طاعة هللا ، مثقف ، عنده قوت   

، شھد هللا ، فما شعرت بسعادة تفوق  یومھ ، ولكن لیس عنده بیت ، البیت عقبة كبیرة ، وهللا َمرة ُدعیتُ 

ھذه الدعوة ، أحد األطباء الكرام ، ممَّن یعمل في األمراض التناسلیة والبولیة ، فقد رأى تفاقم األمراض 

التناسلیة بشكل مریع ، لھ في مھنة الطب مثالً أربعین أو خمسین سنة ، یأتیھ في الشھر مریض معھ 

م الواحد یأتیھ عشرة مرضى ، كل یوم أمراض تناسلیة مخیفة ، مرض تناسلي ، یقول : اآلن في الیو

كلھا من الفاحشة والزنا ، فدعانا إلى بیتھ ، ودعا بعض اإلخوة الدعاة إلى هللا عزَّ وجل ، ودعا بعض 

كبار التجار ، وقد سمعت أنھم أسسوا بناء ، ولتوفیر األبنیة لھؤالء المتزوجین ، فھذا عمل طیب جداً ، 

  بحاجة إلى مشاریع خیریة .اآلن نحن 

سمعت عن أحدھم ببعض قرى دمشق أنھ قد أسس أربعة أبنیة سكنیة ، كل بناء مؤلَّف من ستة طوابق ،   

وكل طابق بھ ثماني شقق ، ولم یبع ھذه البیوت إطالقاً ، ولكنھ أّجرھا للشباب بأجرة معقولة ، فقد حل 

ة قضیة وكمثل باللَّغة اإلنجلیزیة ، " نكون أو ال نكون مشكلة مثالً مئة أسرة بھذه الطریقة ، اآلن القضی

  "، فاآلن زواج أو سفاح .
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ً المؤمن موضوع آخر ، أما ھؤالء الشباب الضائعون الشاردون ضعاف اإلیمان ، تكون أمامھم    طبعا

عقبات كثیرة في طریق الزواج ، ومغریات كثیرة ، وفتن یقظة ، الحل ھو الزواج ، وبالزواج یحصَّن 

  إلنسان ، كما قال النبي الكریم :ا

  (( فَِإنَّھُ أََغضُّ ِلْلبََصِر ، َوأَْحَصُن ِلْلفَْرجِ ))

  [متفق علیھ عن ابن مسعود]

أرجو هللا سبحانھ وتعالى بدءاً من أن تكون وسیطاً بین زواج إسالمي ، أو تیسیر بیت مثالً ، وإذا كنت   

ً مع ر األمر ، فكلما طلب األب طلبا قداً یكون بذلك قد سّد باب الزواج ، وھناك آیة قرآنیة دقیقة أبًا فیّسِ

  جداً :

  ﴿ َوَال تُْكِرُھوا فَتَیَاتُِكْم َعلَى اْلبِغَاِء ﴾

  ] ٣٣[ سورة النور اآلیة : 

ھل تتصور أن على وجھ األرض إنساناً عنده ذرة من اإلیمان یكره فتاتھ على البغاء ؟ مستحیل ، لكن   

خاطب المؤمنین ؟ معناھا أن الذي یضع العراقیل أمام خطَّاب ابنتھ ، ویطلب ما معنى اآلیة ، وھي ت

ي في ابنتھ الشھوة ، كأنھ یقوي في ابنتھ التفكیر باالنحراف ،  شروط معینة ، وأشیاء معینة ، كأنھ یقّوِ

  ھذا العضل من الكبائر.

  

فالموضوع إن شاء هللا لم نبدأ فیھ ، فھذا 

لقادم إن شاء هللا الدرس مقدمة ، ففي الدرس ا

نبحث في العقبات التي یمكن أن تكون عقباٍت 

كؤود أمام الزواج ، فعندنا عقبة الفقر ، وعندنا 

عقبة الفقر المصطنع ، الفقر المصطنع أي 

المغاالة بالمھور ، والشروط الصعبة ، وكل 

إنسان یمكنھ أن یتزوج زواج بسیط ، أما 

ین ، الزواج الذي یفتخر بھ فیحتاج إلى مالی

  فحینما نضع ھذه الشروط نكون أفقرنا طالَّب الزواج إفقاراً مصطنعاً .

وإن شاء هللا تعالى في درٍس قادم نزید ھذا الموضوع دراسةً وبحثاً ، لكن أرجو أن یفكر كل شاب في   

ة الزواج ، وأختم ھذا الدرس بھذا الحدیث الذي في الجامع الصغیر ، أین یوجد طائفة أحادیث تبدأ بكلم
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حق ، حق األِب ، حق االبن على أبیھ ، حق الزوجة على زوجھا ، حق المسلم على المسلم ، لكن ھناك 

  حدیث واحد أنا ال أشك أن واحداً منكم لو قرأه یقشعر جلده :

  (( حق المسلم على هللا أن یعینھ إذا طلب العفاف ))

  [الجامع الصغیر]

ج . صلى هللا علیھ وسلمما شكا أحٌد إلى النبي      ضیق ذات یده إالّ قال لھ : اذھب وتزوَّ

ھذا الكالم عمیق جداً ، فكل شاب یبتغي اإلحصان ، یبتغي العفاف ، یبتغي أن یبقى في طاعة هللا ،   

یبتغي رضوان هللا ، هللا عزَّ وجل یعینھ بآیٍة دالٍة على عظمتھ ، ووهللا عندي عشرات وال أبالغ ، بل 

د تصدق لغرابتھا ، فعندما یعلم ربنا عزَّ وجل من شاب صدقھ في بضع عشرات القصص التي ال تكا

الطاعة ، وخوفھ من المعصیة ، ورغبتھ في اإلحصان والعفاف ییّسر لھ األمور بشكل عجیب ، وقد 

ً مع شیوع الفساد ، ومع إثارة الفتن ، ومع النساء الكاسیات  تقولون : لَم اخترت ھذا الموضوع ؟ طبعا

مجالت الخلیعة ، ومع األجھزة اإلعالمیة التي ال ترضي هللا عزَّ وجل ، مع ھذه العاریات ، ومع ال

الصحون التي زرعت على أسطح دمشق ، وكل صحن ینبئ بما في ھذا البیت من معاٍص ومخالفات ، 

مع انتشار ھذا الفساد ، الحل الوحید ھو الزواج واإلحصان ، ھذا ھو البدیل ، البدیل ینبغي أن یكون 

، كل واحد یساھم ، إذا كان في مقدور األب أن ییسر البنھ بیتًا في أطراف المدینة فقد ساھم  میسراً 

ن ھذه الفتاة المسلمة وأدخل على قلب أبیھا  وزوج ابنًا ، وعندما زوج ابنھ ستر فتاة مع ابنھ ، وأمَّ

  السرور ، وأدخل على قلب ابنھ السرور ، فھذا عمل عظیم .

حج مرة ومرتین ، الذي أدى حجة الفرض ، وهللا الذي ال إلھ إال ھو أولى لھ ألف وأنا أقول لكم : الذي   

  مرة أن یزوج ابنھ من أن یحج حجة النفل ، ألف مرة ، وال سیما في ھذا الزمن ، زمن الفجور .

ء ، آباء الفتیان ، وآبا إذاً ، حق المسلم على هللا أن یعینھ إذا طلب العفاف ، ھذا الكالم لكل اآلباء  

  ، والفتیان ، والفتیات ، والحدیث یقول :الفتیات

  (( من ترك التزویج مخافة العیلة فلیس منا ))

ج ، ال بد من االتكال على هللا عزَّ وجل ، وهللا ییّسر ، ال    من كثرة التفكیر بالمصاریف والنفقات ال یتزوَّ

م مرفوض ، فطعام الواحد یكفي بد من خطوة جریئة ، أما أن تقول : أنا ال شغل لي بھذا ، فھذا كال

  االثنین ، وأنت حینما تنوي الزواج هللا عزَّ وجل یعینك .

وشيء آخر ، ال یلیق بمؤمن لھ منھج دیني ، ویثقِّف نفسھ ثقافة إسالمیة ، ویلتزم شرع هللا ، أن یبحث   

فتیات محجبات ، في بیوتات غیر بیوتات المؤمنین عن زوجة ، ھذا البیت بیٌت یُتلى فیھ القرآن ، وال

 واألب مسلم ، واألم طاھرة ، مثل ھذه البیوت التي تقام فیھ شعائر الدین ھي أولى بیت أن تطرق بابھ .


