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الشباب والزواج
ممخص الخطبة

 -1النكاح فطرة -2 .مراعاة اإلسالـ لمفطرة -3 .اإلسالـ ينيى عف الكبت الجنسي -4 .الوصية
المقد َس؟
بتيسير أمور الزواج -5 .كيؼ يعظّـ شبابُنا رباطَ الزو ِ
اج ّ
-------------------------

الخطبة األولى

أييا األحبة في اهلل ،الذكر واألنثى طرفا الزوجية ،وقاعدة في الخمؽ عريضة ،تتجاوز بني اإلنساف
لتشمؿ الحيوانات والنبات وما سوى ذلؾ ،وال يخمؽ أحدىما إال ولو شطر ،ولو بقية تقتضي وجوده
َّ
ٍ
وف [الذاريات،]49:
ضرورة المتداد الحياة وعمارة األرضَ ،و ِم ْف ُك ِّؿ َش ْيء َخمَ ْق َنا َزْو َج ْي ِف لَ َعم ُك ْـ تَ َذ َّك ُر َ
ِ
وف [يس.]36:
اف الَِّذي َخَم َ
اج ُكمَّيَا ِم َّما تُْنبِ ُ
ت األ َْر ُ
ؽ األ َْزَو َ
ض َو ِم ْف أَنفُس ِي ْـ َو ِم َّما ال َي ْعَم ُم َ
ُس ْب َح َ

لقد ركب في الذكر ميمو الفطري لألنثى ،كما ركب في األنثى ميميا الغريزي لمذكر ،وهلل في ذلؾ
ِ
وحفظ النسؿ.
الحكمة البالغة ،فيو مي ٌؿ فطري طبيعي ،لو وظيفتو في الحياة ،وظيفةُ بقاء النوع

وال بد ليذه الوظيفة أف تُ َّ
ؤدى؛
ً
ضمانا لبقاء النوع ،ومف أجؿ ذلؾ ركب في فطرة اإلنساف دوافعُ
ٍ
ٍ
قاصد ليا ،إنما قصده
شاعر بيا وال
غير
غريزية جعمتو يؤدي ىذه الوظيفةَ وىو في أغمب األحواؿ ُ

فوعا إلييا بدافع الفطرة.
إف ارغُ شيوتو
وقضاء َنيمتو ،مد ً
ُ
ِّ
فعيا ،ال لتكبتَيا
واإلسالـ يمتاز بواقعيتو ومراعاتو لمفطرة ،فجاءت تشريعاتُو وتكاليفُو لتيذب الفطرة وتر َ
ار يضمف السالمة
أقرتو إقرًا
اعت ذاؾ
َ
وتقمعيا؛ فر ْ
َ
الميؿ الفطري الذي يحسو كؿ طرؼ تجاه اآلخر ،و ّ

ويأمف العاقبة ،وليس ىو باإلذف المطمؽ الذي ُيفضي إلى الفوضى ،وأخذت تشريعاتو ترتقي بيذه
بعيدا عف النزوات البييمية ،قاؿ تعالى:
عدا إلى حيث تكوف كرامة اإلنساف في عمياء ً
ص ً
الفطرة ُ
ِ
َِّ
وف إِالَّ َعَمى أ َْزو ِ
يف ُىـ ِلفُر ِ
يف [المعارج.]29:
اج ِي ْـ أ َْو َما َمَم َك ْ
ت أ َْي َمانُيُ ْـ َفِإنَّيُ ْـ َغ ْي ُر َممُو ِم َ
وج ِي ْـ َحافظُ َ
َوالذ َ ْ ُ
َ
واإلسالـ حيف شرع حد الزنا لـ يكف غافالً عف الدافع الفطري أو محارًبا ليا ،فقد عمـ اهلل جؿ جاللو
أف ال حيمة لمبشر في دفع ىذه الميوؿ الغريزية ،وال خير ليـ في كبتيا واستئصاليا ،إنما أراد سبحانو

فساد وال فوضى ،والنفس حيف تجمح بيا
أف ييذب ىذه الفطرة ويوجييا الوجية التي ال يكوف معيا ٌ
يردىا إلى الصراط كمما
الفطرة عف سواء الصراط ال بد مف قسرىا وزجرىا ،وال بد أف يقاـ ليا زاجر ّ
ندت.
ّ

ٍ
غايات أسمى مف مجرد إتياف الشيوة واشباع
والغريزة ال ترتقي إال بالتيذيب والضبط وبتضمينيا
ٍ
ٍ
ٍ
ومسؤوليات،
بتبعات
مقدس يقيِّدىا ويقرنيا
نفسيا برباط
الرغبة ،وال يكوف ذلؾ إال حيف تحاط الغريزة ُ
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ستمتع بشيوة.
مؤديا لوظيفة ال مجرد
ٍ
تجعؿ اإلنساف ً
أوحد إلشباع ىذه الغريزة ،فمف ابتغى وراء ذلؾ فأولئؾ ىـ العادوف،
لقد شرع اإلسالـ الزواج طريقًا َ

كبت ليا.
وىذا في نظر العقالء ضبطٌ لمغريزة ال ٌ
حرمو اإلسالـ ،وأنحى
إف الكبت يعني حبس النفس عف إشباع غريزتيا ،وما ىو إال التر ُ
ىب الذي ّ
تعبدا هلل وتقرًبا إليو ،فقاؿ (( :فمف رغب عف سنتي فميس مني)).
عمى فاعميو الراغبيف عف الزواج ً
ٍ
يحذروف مف الكبت وما ينشأُ عنو مف إضرٍار ٍ
والذيف ِّ
اإلسالـ قد سبقيـ إلى
نفسية سيجدوف
وعقد
َ
ِ
ِّ
ِ
وحث الشباب عمى الزواج ،ودعوِة المجتمع
التحذير منو ،وذلؾ بالنيي عف التبتؿ،
الكبت و
محاربة

شديدا ،ويقوؿ(( :تزوجوا
نييا
ً
إلى تيسيره .فقد صح عنو أنو كاف يأمر بالباءة وينيى عف التبتؿ ً
الودود الولود؛ إني مكاثر بكـ األمـ يوـ القيامة)) ،وصح عنو أنو قاؿ(( :يا معشر الشباب ،مف

استطاع منكـ الباءة فميتزوج؛ فإنو أغض لمبصر وأحصف لمفرج ،ومف لـ يستطع فعميو بالصوـ فإنو
ِِ
ِ
ِ
اء يُ ْغنِ ِي ْـ
يف ِم ْف ِع َب ِاد ُك ْـ َوِا َمائِ ُك ْـ ِإ ْف َي ُك ُ
امى م ْن ُك ْـ َوالصَّالح َ
ونوا فُ َق َر َ
لو ِوجاء)) ،وقاؿ اهللَ :وأَنك ُحوا األ ََي َ
المَّو ِمف َف ْ ِ ِ َّ ِ ِ
يـ [النور.]32:
ُ ْ
ضمو َوالموُ َواسعٌ َعم ٌ

ٍ
إحصاف
البقاء بدوف
إحصانا أي :وقاي ًة وصيانة ،ويستقر في أخالد المؤمنيف أف
اج
ً
سمى اهللُ الزو َ
َ
لقد ّ
ولو فترة قصيرة أمر ال يحبذه الشرع؛ فيذا اإلماـ عمي يقوؿ وقد سارع بالزواج بعد وفاة ِ
زوجو فاطمة:
(لقد خشيت أف ألقى اهلل وأنا عزب).

وضعيا في الحالؿ فيوشؾ أف
يتيسر لو
إف أقوى ما تكوف ىذه الشيوة في سف الشباب ،فإف لـ ّ
ُ
استعفاؼ عف
يضعيا في الحراـ؛ لشدة منازعتيا وتأججيا إال مف عصـ اهللُ ،فمما كاف في النكاح
ٌ

مأجور عميو ليذا المعنى.
ًا
الحراـ كاف مبتغيو
مأجور إف وضعيا في الحالؿ ،وجاء في الحديث:
مأزور إف وضعيا في الحراـ فيو
ًا
وكما يكوف
ٌ
أجر؟! قاؿ:
((وفي بضع أحدكـ صدقة)) ،قالوا :يا رسوؿ اهلل ،أيأتي ُ
أحدنا شيوتَو ويكوف لو فييا ٌ
((أرأيتـ لو وضعيا في حراـ أكاف عميو فييا وزر؟ فكذلؾ إذا وضعيا في الحالؿ كاف لو أجر)).

شابا مف شباب المسمميف قد زلّت بو قدمو إلى
أييا اآلباء الكراـ ،ما منا ٌ
أحد إال وىو يكره أف يرى ً
ٍ
غرضا مستيد ًفا لشبكات البغاء والدعارة ،وما منا مف أحد إال ويغار عمى حرمات
فاحشة؛ فأصبح
ً

تشيع الفاحشةُ في مجتمعات
مغ فييا الذئاب ،وما منا مف أحد إال وىو كارهٌ أف
المسمميف أف
َ
تنتيؾ وتَ َ
َ
ِ
أحدىـ يطمب األمر
المسمميف .فمماذا إذف كؿ ىذا اإلشقاؽ و
اإلعنات في الزواج؟! لماذا إذا جاءنا ُ
ويعوزه لمديوف
ويطرؽ الحالؿ مف بابو أوصدناه دونو وأقمنا لو مف األحماؿ ما يثقؿ كاىمو
مف ِحمّ ِو
ُ
ُ
وتيسيره لو؟!
ويكرُىو في ِطمبتو؟! أىكذا تكوف إعانتُنا لو عمى ابتغاء الحالؿ
ِّ
ُ
سيقوؿ بعض اآلباء :معا َذ اهلل أف نكوف قد قصدنا كؿ ىذا اإلشقا ِ
ؽ واإلعنات لمخاطب ونحف الذيف
ِ
زوجاِ ،
وفر ْحنا لرغبتو في الحالؿ عف الحراـ.
قد رضيناه لبنتنا ً
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غير قاصديف فرِحيف البتغائو اإلحصاف أو
ونحف نقوؿ :وما الفائدة أف نكوف قاصديف لو العنت أو َ
وبذخا في األعراس ،واعناتًا في الشروط؟!!
غير فرحيف إذا كاف الواقع ىو ىذا؛ مغاالةً في الميورً ،
ِ
سالمة النية وبراءتِيا عف ىذا القصد إذا كانت النتيجةُ واحدة؟!
أثر
وما ُ
خاطب
توجيت إلينا تكاليفُو ،فإذا جاءنا
ٌ
سره إذا ّ
كـ ىو عجيب أمرنا! نتذاكر سماحة اإلسالـ ُ
وي َ
ِ
لسف بأقؿ
سره ،وتذ ّكرنا ً
شيئا و ً
احدا ،وىو أف بناتنا ْ
يبتغي العفاؼ في النكاح نسينا سماح َة اإلسالـ ويُ َ
ٍ
مضاىاة وسمعة.
قدر مف غيرىف ،وكأننا في سباؽ
ظا وال ًا
حً
ِ
وتعويد لنا عمى
السماحة
سره في تشريعاتو فيو تربية لنا عمى
ٌ
فمندرؾ أف سماحة اإلسالـ في تكاليفو ُ
وي َ
بحمّة اإلسالـ ،ولنجعؿ مف سماتو َسمتًا لنا في سموكنا وأخالقنا.
التيسير؛ فْمنتَ َح َّؿ ُ
ِ
مصروف عمى تعسير الزواج ػ َّ
لمشباب تذليالً ،وكثرت
مت أسبابُيا
لنتذ ّكر ػ ونحف
أف الفاحشةَ قد ذلِّ ْ
ّ
أماميـ مغرياتُيا ،وبرزت ِ
غير بعيد
غرضا قر ًيبا ،والسفر إلييا
لمعياف إغراءاتُيا ،وصارت
ً
ً
قاصدا َ
َ ُ
ِ
ِ
تطيير لممجتمع مف نتنيا وفتنتيا.
ًا
الشقة؛ فمنجعؿ مف ُسُبؿ مجاىدة الفاحشة تيسير عقبات الزواج؛
كثير مف شبابِنا إلى ابتغاء الحراـ؛ فالحالؿ قد تعسَّر
اطؤنا عمى ىذا اإلعنات قد يدفع ًا
ولنتذكر أف تو َ
عونا لمشيطاف
غير معذوريف ،فال نكف ً
مموموف ُ
ليـ ،وال بد ليـ مف إشباع الغريزة ،وىـ مع ذلؾ ُ
عمييـ.
ِ
اءهُ
قومو لمزواج ببناتو ليصرفيـ عف الفاحشة؟! َو َج َ
وأيف نحف مف فعؿ لوط عميو السالـ يوـ دعا َ
اؿ يا قَوِـ َىؤ ِ
ِ
ِ
طيَ ُر لَ ُك ْـ َفاتَّقُوا المَّ َو
الء َب َناتِي ُى َّف أَ ْ
وف ِإلَ ْيو َو ِم ْف قَْب ُؿ َك ُانوا َي ْع َممُ َ
َق ْو ُموُ ُي ْي َرُع َ
وف السَّي َِّئات َق َ َ ْ ُ
ِ
ت َما َل َنا ِفي َب َناتِ َؾ ِم ْف َح ٍّ
ؽ َوِاَّن َؾ َلتَ ْعَم ُـ َما
ض ْيِفي أََل ْي َس ِم ْن ُك ْـ َر ُج ٌؿ َرِش ٌ
يد َقالُوا َل َق ْد َعِم ْم َ
َوال تُ ْخ ُزونِي في َ

يد [ىود.]79 ،78:
ُن ِر ُ
مغاير لألمر الذي نحف بصدد الحديث عنو
إف األمر الذي يعالجو نبينا لوطٌ عميو السالـ ىو وال شؾ
ٌ
ؼ
بعض المغاي ِرة ،مف حيث دعوتو قومو إلى الزواج ببناتِو الطاىرات العفيفات ،وىو الذي لـ َي ْخ َ
َ
ٍ
مفسدة أكبر ،وىي عزميـ الصارـ عمى فعؿ الفاحشة
فجورىـ ،وما اضطره إلى ذلؾ إال درُء
عميو
ُ
تيسير أمر
بضيفو ،إال أنو مع ذلؾ تَبقى لو داللتُو الظاىرةُ عمى أف مف سبؿ محاربة الفاحشة
َ
الزواج.
إف الدعوةَ إلى تيسير الزواج ال تعني الرضا بأي خاطب ،بحيث تُ ُّ
ذات
زؼ العفيفةُ لمفاجر ،وتُ َّ
زو ُج ُ
الخمؽ بسيئ الخمؽ ،إنما ىي دعوة تتمثّؿ وصي َة رسوؿ اهلل (( :إذا أتاكـ مف ترضوف دينو وخمقو

فزوجوه ،إال تفعموه تكف فتنةٌ في األرض وفساد عريض)).
يقدروه َّ
ط الزوا ِج َّ
حؽ قدره ،ويستشعروا مسؤوليتَو،
نعـ ،نريد مف شبابِنا أف ُيعظِّموا ربا َ
المقدس ،وأف ُ
المقد ِ
شؽ عمى طالبيو بفرض الرغبات
َ
س أف ُن ّ
ولكف ليس مف تعظيـ ِرباطو ّ
ونجعؿ مف أمواليـ مادةً
ِ
البذخ ،بؿ ما
لممباىاة .وليس مف تعظيـ مسؤوليتِو في أعينيـ أف نُ ْعنِتَيـ
بفرض الشروط والمغاالة و ِ
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اع ألتفو األسباب.
سببا في الشقاؽ
وتأجيج النز ِ
ِ
أكثر ما يكوف ذلؾ ً
يد مف تعظيـ الشباب لرباط الزواج المقدس إذف
البذخ في األعراس يز ُ
لو كانت المغاالةُ في الميور و ُ

ال ييدؼ إلى ىذا المقصد الشرعي ،وَل َما قاؿ (( :خير النساء أيسرىف صدا ًقا))،
لشرعو اإلسالـ سبي ً
ص ُدؽ النساء ػ أي:
ولما نيى عمر عف المغاالة في الميور ّ
تأسًيا برسوؿ اهلل ( :أال ال تغالوا في ُ
ميورىف ػ ،فإنيا لو كانت مكرم ًة في الدنيا أو تقوى عند اهلل لكاف أوالكـ بيا رسو ُؿ اهلل  ،ما أصدؽ
أكثر مف ثنتي عشرةَ أوقية).
امرأة مف نسائو ،وال أُصدقت امرأةٌ مف بناتو َ
بارؾ اهلل لي ولكـ...
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :فإف تعظيـ الر ِ
تذليؿ الطري ِ
ؽ إليو ال يكوف
باط المقدس ال يكوف باإلشقاؽ والمغاالة ،كما أف
َ
ِ
لالستخفاؼ بو.
سببا
ً

وخمقو ،واف مف
دينو َ
إف مف تعظيـ رباط الزواج المقدس أف ال يرضى الولي لفتاتو إال مف رضي منو َ
ديف وال ُخمُ ٍ
يزوجيا مف يعمـ أنو ليس ليا بأىؿ في ٍ
ؽ.
االستخفاؼ بالرباط المقدس أف َ
واف مف االستخفاؼ بر ِ
ٍ
يتحرى بالسؤاؿ
اج المقدس أف يزوج الولي فتاتو ألوؿ
خاطب قبؿ أف َّ
باط الزو ِ
عف دينو وخمقو ،فيذا استخفاؼ بو وال شؾ ولو غالى في ميرىا أو بذخ في زفافيا.

وال بد ىنا مف لفتة إلى مسألة ميمة وىي أف التحري عف الخاطب يجب أف يكوف في الخمؽ كما
ِ
يتساىؿ في التحري
ظاىره إلى أف
وصالح
وس ْم ِتو
يكوف في الديف ،فال يدفع الولي
ِ
َ
ُ
إعجابو بِ َش َارتِو َ
فنص
عف ُخمُِقو ،فالديف معاممةٌ ،كما ىو عبادة ،وانما قاؿ الرسوؿ (( :مف ترضوف دينو وخمقو))َّ ،

ِ
بحسف
الخمؽ ،ألف الزواج عالقة وطيدة بيف روحيف وجسديف ،وال صالح ليذه العالقة إال
عمى ُ
زوجت ابنتؾ فزوجيا ذا ديف ،إف أحبيا أكرميا ،واف
الخمؽ والمعاممة ،ولذا قاؿ بعض السمؼ" :إذا َّ
كرىيا لـ يظمميا".

بع َّد ِتو الصالحة ،وبالتربية الفاضمة التي
ط الزو ِ
إذا أردنا أف يع ّ
شبابنا ربا َ
اج ّ
ظـ ُ
المقد َس فمنُييِّئيـ لذلؾ ُ
حؽ ِّ
تجعميـ ُيعظّموف َّ
يقدموف مفضوالً عمى فاضؿ وال
كؿ ذي حؽ ،ويأخذوف اإلسالـ بشموليتو ،فال ّ
ميـ عمى أىـ.

ط الزوا ِج المقدس ما لـ يفيموا طبيعة العالقة بيف الزوجيف ،وأف يدركوا مقاصد
ولف يعظـ شبابنا ربا َ
حؽ ِّ
الزواج ،ويعرفوا َّ
كؿ طرؼ عمى اآلخر.
سكنا
قدـ الشاب عمى الزواج أف يتذ ّك َر أف اهلل سمى النكاح ميثا ًقا غمي ً
ظا ،وجعمو ً
ينبغي قبؿ أف يُ َ
يتبادؿ فيو الزوجاف المودةَ والرحمةَ ،وأف يتذ ّكر بأف الزواج عالقةٌ بيف روحيف ونفسيف قبؿ أف يكوف
عالقة بيف جسديف ،وأف يتفيـ مع ذلؾ طبيعةَ المرأة وأف يستحضره َّ
يعرؼ كيؼ
كؿ حيف؛ حتى
َ
ّ
َ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

ويسدد النقص والخمؿ.
يعالج األمور
ُ
ُ
وكره إلييـ الكفر والفسوؽ
الميـ أصمح شباب المسمميف ،الميـ حبب إلييـ اإليماف وزّينو في قموبيـ ّ
والعصياف واجعميـ مف الراشديف...

